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Збірник укладено з тез доповідей, які були презентовані на
науково-технічній конференції “Створення та модернізація озброєння
і військової техніки в сучасних умовах”. В доповідях розглянуті
наукові та практичні аспекти з питань:
- розробки та модернізації комплексів озброєння і військової
техніки, проблем випробувань і сертифікації;
- засобів забезпечення пошуково-рятувальних, десантних та
спеціальних операцій;
- засобів
інформаційно-вимірювального
забезпечення
випробувань ОВТ;
- створення, випробувань і експлуатації засобів ураження та
систем управління зброєю;
- автоматизованих систем управління, бортового обладнання,
радіотехнічних та радіолокаційних комплексів;
- створення, розвитку та застосування безпілотних авіаційних
комплексів та тренажерних систем;
- створення, розвитку та експлуатації тренажерних систем;
- випробувань вимірювальних систем, метрологічної експертизи
та метрологічного забезпечення випробувань ОВТ.
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Методика використання малопотужних наземних передавачів
активних шумових перешкод для створення реальної
перешкодової обстановки в угрупуванні ППО
Князський О.В., Лапицький С.В.
Задачі управління керованих артилерійських снарядів (КАС)
та апаратні комплекси для їх вирішення
Коваль В.В., Левіщенко Є.В., Іценко Д.С.
Науковий парк як форма інтеграції науки та виробництва у

131

132

133

134

135

137

138

140
141

143

144

145

148

сфері оборони
Козенко О.Ю.
Специфіка та особливості створення сучасних авіаційних
тренажерних комплексів в контексті міжнародного досвіду
щодо прийняття критеріїв оцінки і вимог відповідності
технічного засобу навчання реальному ПС
Козир А.Г., Зозуля Л.А., Башинський Д.В.
Можливі критерії оцінювання ефективності застосування
високоточних авіаційних засобів ураження бомбардувальною
авіацією при ураженні складних цілей в стабілізаційній
(антитерористичній) операції
Колєнніков А.П.
Система
навігації
базової
повітряної
платформи
розвідувально - інформаційного комплексу (РІК) через аналіз
відео потоку
Коломієць В.В., Богучарський В.В., Заєць М.Є.
Основні
відмінності
вітчизняних
та
зарубіжних
радіолокаційних систем посадки
Коломійцев
О.В., Батурін
О.В., Рябоконь
Є.О.,
Нерсесян А.Є., Хабоша С.М., Агейко А. Ю.
Формування загальних вимог до комплексного тренажеру
екіпажу зенітного ракетного комплексу “Стріла- 10М”
Коломійцев О.В., Болюбаш О.О., Мегельбей Г.В.,
Мегельбей В.В., Галузінський А.Г., Коробецький О.В.,
Журахов В. А.
Формування загальних вимог до комплексного тренажеру
екіпажу зенітної самохідної установки “Шилка”
Коломійцев О.В., Кісільов С.С., Рожков А.В., Телевна Т.П.
Формування загальних вимог до тренажеру комплексного
пункту управління військ протиповітряної оборони
Сухопутних Військ Збройних Сил України
Коломійцев О.В., Кулєшов О.В., Кудряшов В.Є.,
Пічугін М.Ф., Деменко М.П., Клівець С.І., Камак Ю.О.
Формування загальних вимог до комплексного тренажеру
екіпажу зенітного ракетного комплексу “Оса”
Колос О.І., Яремко В.В., Снопко О.В.
Шляхи вирішення проблемних питань основних груп засобів
інженерного озброєння
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Кондратьєв А.В.
Науковий супровід розробки та модернізації комплексів
ракетного і стрілецького озброєння
Кочарян О.О.
Дві складові гідроакустичні
озброєння в системі
«Гідроакустичне озброєння - Надводний корабель»
Кошлань О.А., Доманов І.О.
Аналіз
методів
прогнозування
стану
об’єкту
в
геоінформаційних системах спеціального призначення
Кравчук О.І., Адамов Ю.І., Кіндеркнехт Л.В.
Напрямки модернізації засобів десантування бойової техніки
Кремешний О.І., Корнієнко А.П., Дмитрієв А.Г.,
Масягін В.І.
Обґрунтування
оперативно-тактичних
вимог
до
перспективної тактичної авіаційної керованої ракети класу
"Повітря-Поверхня"
Кривов’яз А.Т., Кулюкін В.О., ОлійникР.М.
Розробка і виробництво вітчизняної апаратури супутникової
навігації
Кубявка М.Б., Іценко Д.С., Карпенко А.О.
Тренажерно-моделюючі системи в глобальній системі
розподіленого моделювання
Кубявка М.Б., Охрамович Л.В., Кубявка О.В.
Інформаційні системи забезпечення прийняття командиром
рішення на етапі підготовки до спеціальної операції
Кувшинов О.В., Шишацький А.В., Гаценко С.С.,
Доманов І.О.
Використання нейронних мереж для оперативного управління
засобами завадозахисту військових систем радіозв’язку
Кузнецов В.О., Ратушний С.В., Андрєєв К.В.
Інформаційно-вимірювальна радіотелеметрична система
Кулагін К.К., Романюк М.М., Нос І.А., Ведмідь О.І.,
Бурдико Д.Г.
Питання вибору безпечних умов проведення контрольних
льотних випробувань ЗКР 5В27Д до ЗРК С-125М (С-125-2Д) з
полігону "Ягорлик"
Кулініч Ю.М., Павленко В. О.
Актуальні напрямки модернізації спеціальних апаратних та
командно-штабних машин
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Кухарук Г.В.
Практический опит ^ксплуатации системи бортових
измерений типа КАМ-500 на борту самолета АН-132 (плюси
и минуси системи)
Кучеренко Ю.Ф., Носик А .М ., Камак Д.О.
Напрями застосування безпілотних літальних апаратів при
веденні сучасних війн
Кучеренко Ю.Ф., Ш убін Є.В., Камак Д.О.
Погляди щодо проведення системних досліджень з
проектування матеріально-технічної основи автоматизованих
систем військового призначення при їх розробці
Лаппо І.М., Кулинич С.П., Семироз А.О.
Стосовно
питання
забезпечення
компетентності
вимірювальних та випробувальних лабораторій
Леонтьєв
О.Б., Алімпієв А.М.,
Науменко М.В.,
Єрошенко В.П.
Результати визначення тактико-технічних характеристик
навчально-бойового літака, що визначають його придатність
до навчальної льотної підготовки
Леонтьєв О.Б., Чигрин Р.М., Паращенко Т.В.
Методика порівняльної оцінки можливих варіантів побудови
перспективної системи інженерно-авіаційного забезпечення
частин і підрозділів авіації Повітряних Сил Збройних Сил
України
Лещенко С.П., Адаменко А.А., Бурковський С.І.,
Батуринський М.П., Свистунов Д.Ю.
Апаратно-програмні засоби спряження засобів АСУ РТВ та
ЗРВ із системою "Віраж-планшет"
Лисий М.І.
Рекомендації щодо проведення тендерних випробувань
засобів сигналізації
Магу О.М., Даниленко О.В., Мирюгін В.І.
Особливості організації та проведення випробувань
керованих засобів ураження з використанням сучасних
засобів зовнішньотраєкторних вимірювань
Мельник А.П., Балковий А.В.
Тенденції розвитку сучасних самохідних артилерійських
систем на колісному шасі

187

189

192

194

195

196

197

199

Микитюк О.М., Петрачков О.В., Гапоненко Г.М.
Водолазні засоби зв’язку, що знаходяться на озброєнні та
перспективи розвитку
Мирюгін В.І., Магу О.М., Гордеєв С.М.
Методика підтвердження таблиць стрільби 152-мм причіпної
гаубиці 2А65 та 152-мм самохідної гаубиці 2С19 ТС №
У00001 (2017 року)
Мірошніченко О.В., Охрамович М.М., Лукіянчук А.А.,
Шевченко В.В.
Класифікація існуючих методів сейсморозвідки
Місайлов В.Л.
Енергетичні співвідношення у тропосферному радіоканалі за
наявності штучних неоднорідностей у вигляді вихрових
кілець
Місюра О.М., Калачова В.В., Колмиков М.М., Ткачук С.С.,
Борщ В.В.
Дослідження проблем автоматизації тестування програмних
продуктів
Міхєєв Ю.І., Завада А.А., Наумчак О.М.
Автоматизація оцінювання пропаганди держави-агресора
Мосійчук С.Я., Колєнніков А.П., Лапицький С.В.
Моделювання процесу застосування безпілотних літальних
апаратів при стрільбі керованими артилерійськими снарядами
Нагорнюк О.А.
Метод визначення закону перестроювання робочої частоти
сигналів радіостанцій із режимом ППРЧ
Наконечний О.А., Дрібниця С.С., Доманов І.О.
Пропозиції щодо управління технічним станом озброєння та
військової техніки підрозділу військ ППО Сухопутних військ
Нестеренко С.О., Камак Ю.О., Геращенко М.М.,
Башинська О.О.
Визначення потенційної дальності польоту безпілотного
літального апарату за даними телеметрії
Новічонок С.М., Усачова О.А., Куренко О.Б., Романюк А.О.,
Терентьєва І.В., Заєць М.Є.
Аналіз впливу противника на системи електропостачання
аеродромів в ході ведення бойових дій та рекомендації щодо
його усунення
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Нос І.А., Лященко Р.В., Польшина Л.В., Кривчач С. Ф.
Особливості орієнтування засобів відеоспостереження
полігону за допомогою СПЗ "Віраж-планшет"
Обухов О.А., Шийко А.Н.
Розрахункове моделювання аеродинамічних характеристик
снарядів засобами розрахункової аеродинаміки
Орищук І. О., Брановицький В. В.
Шляхи підвищення ефективності бойового застосування
пересувного радіотелевізійного комплексу
Осадчук Р.М., Топольницький П.П., Франжі О.В.
Шляхи вдосконалення пункту прийому для отримання
цільової інформації високого розрізнення з КА
Осіпов В.Є.
Відновлення
конструкторської
документації
щодо
виготовлення м’яких паливних баків для авіаційної техніки
Остапенко Н.В., Колосніченко О.В., Рубанка А.І.,
Токар Г.М., Колосніченко М.В.
Основні аспекти проектування ергономічного захисного
одягу для пілотів військової авіації
Пампуха І.В., Лоза В.М., Кравченко К.О.
Актуальність розробки мобільної (пересувної) ергономічної
лабораторії для визначення психофізіологічної готовності
військовослужбовців до виконання поставлених задач
Паращенко Т.В., Корочкін О.А., Пташник В.М.
Підходи до формування методики синтезу раціонального
вигляду
системи
інженерно-авіаційного
забезпечення
бойових дій частин та підрозділів авіації
Перинець І.Ю., Григораш І.В, Грішило О.А.
Універсальний вимірювальний модуль для проведення
льотних випробувань нових та модернізованих зразків
ракетно-реактивного озброєння
Петрів Я.Л., Сидоров Ю.Д.
Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку виробництва
ножів спеціального призначення для екіпажів повітряних
суден
Петров В.М., Смик С.І., Компанієць О.М.
Застосування навчальної авіаційної бомби малого калібру в
системі бойової підготовки льотного складу ударної авіації
Повітряних Сил Збройних Сил України
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Петровський А.Г.
Деякі питання щодо використання сучасних десантно штурмових катерів Військово-Морських Сил Збройних Сил
України
Пінчук А.М., Коломієць В.В., Місценко Р.В., Зелений П.В.
Аналіз досвіду застосування системи виявлення пусків ракет в
Збройних Силах провідних країн світу
Пінчук А.М., Походенко О.М., Чимбанга Е.К., Олійник Р.М.
Щодо питання підвищення ефективності захисту літальних
апаратів від керованих ракет
Пічугін М.Ф., Карлов Д.В., Іщенко Д.А., Кожушко Я.М.,
Борцова М.В.
Необхідність
впровадження
космічної
ситуаційної
обізнаності в інтересах забезпечення діяльності Збройних Сил
України
Пічугін М.Ф., Карлов Д.В., КожушкоЯ.М., Воробйов О.В.
Підвищення точності місцевизначення БПЛА за рахунок
застосування кореляційно-екстремальних систем навігації
Пічугін М.Ф., Карлов Д.В., Яцуценко А.Я., Кожушко Я.М.
Проблеми створення радіолокаційного озброєння для ведення
бойових дій в умовах застосування гіперзвукових літальних
апаратів
Попко Б.О., Пусан В.В., Доброгурська О.Б.
Теоретичний аналіз дослідження психологічної складової у
побудові та розробці тренажерних систем для підготовки
військовослужбовців
Попков О.Б., Лапицький С.В.
Основні типи модулів для вдосконалення головних
підривників артилерійських снарядів
Поплавець С.І., Пилипенко В.М., Гриценко Л.А.,
Семироз А.О.
Підхід щодо визначення обсягу завдань радіаційної, хімічної,
біологічної розвідки
Проценко М. М.
Оцінювання електромагнітної сумісності радіоелектронних
засобів
Ратушний С.В., Потапов О.І., Андрушко М.В.
Обґрунтування методів аналізу та обробки вимірювальної
інформації отриманої під час випробувань
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Рижков О.В., Кіпріянов О.Л., Решетило В.О., БарвінокР.Д.
Застосування мобільної радарної системи траєкторних
вимірювань МРТК-2100/40 при проведенні випробувань
артилерійського та стрілецького озброєння
Родіков В.Г., Петровський В.М.
Актуальні проблеми сертифікації і випробувань продукції у
сфері протимінної діяльності
Рудніченко С.В., Кузьміч О.Є., Ш ейн І.В.
Основні шляхи удосконалення існуючих вимірювальних
систем
Рудюк Г.І., Самойлик Є.О.
Модернізація
віськово-транспортних
літаків
Ан-26
Повітряних Сил Збройних Сил України
Сай В.М., Сай С.М.
Методичні рекомендації щодо перевірки таблиць стрільби
мінометів різного калібру
Саутін О.О., Камак Ю.О., Солодчук М.О.
Технічний зір для мобільних роботизованих комплексів
Саутін О.О., Фомін А.В., Башинська О.О.
Інтелектуальне
керування
безпілотними
літальними
апаратами
Свистак О.В.
Створення, випробування та перспективи подальшого
застосування мобільного мінометного комплексу
Севостьянов Ю.В., Овчаренко Є.І., Бердочник А.Д.
Пропозиції щодо перспективного способу пошуку відмов
бортового радіоелектроного обладнання літальних апаратів
Сендецький М.М., Бичков А.М., Горбачевський С.А.
Розвиток системи транспортно-логістичного забезпечення для
потреб збройних сил україни та інших військових формувань
Сербин В.В., Уварова О.А.
Пропозиції щодо побудови автоматизованої системи
управління ракетних військ та артилерії
Сергієв С.В., Сушинський Д. О.
Особливості змісту таблиць стрільби гаубичної артилерії
країн НАТО та України
Серпухов О.В., Федотов Д.О., Бобров О.Г.
Створення гідротренажерного учбово-діючого
стенду
комплексу легководолазної підготовки танкових екіпажів
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Сидоров Ю.Д., Петрів Я.Л.
Практичні шляхи з розробки сучасних комплексів бойової
екіпіровки
для
парашутистів-десантників
різних
спеціальностей десантно-штурмових військ Збройних Сил
України
Симоненков В.М., Черниш І.А., Симоненкова І.В.
Шляхи побудови тактичних інформаційних інфраструктур з
використанням хмарних технологій
Синенко Ю.М., Онищук О.С., Барабаш О.М.
Напрямки роботи щодо створення навчально-тренувальних
систем особового складу в процесі бойової підготовки
Сухопутних Військ
Сова О.Я. , Башкиров О.М., Шишацький А.В.
Методологія
оперативного
управління
мобільними
компонентами мереж зв'язку
Стригун В.В., Юла О.В.
Пропозиції
щодо
застосування
радарної
системи
МРТК-2100/40 під час випробувань зенітних ракетних
комплексів
Стрінада В. В., Добровінський В. П.
Система підготовки фахівців із застосування безпілотних
авіаційних комплексів і класу у Житомирському військовому
інституті імені С. П. Корольова
Струтинський В.Б., Юрчишин О.Я., Кравець О.М.
Науково-технічні проблеми розроблення мобільних наземних
роботизованих комплексів спеціального призначення
Таранець О.М.
Обґрунтування вимог до оптоелектронних комплексів
артилерійської розвідки
Третяк В.Ф., Голубничий Д.Ю., Суходольська Г.О.,
Бусигін Ю.Г., Борщ В.В.
Методи на основі рангового підходу і алгоритми
інтелектуальної підтримки прийняття рішень щодо
оптимізації розміщення елементів та розвитку інформаційних
систем
Тристан А.В., Бережний А.О., Аркушенко П.Л.
Сценарний аналіз в пошуку доцільних варіантів організації та
здійснення взаємодії
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Туренко С.М.
Особливості розробки та застосування термобаричних
боєприпасів
Тюрін В.В., Кітік С.В.
Математична модель експлуатації пристроїв надвисокої
частоти
Тюрін В.В., Опенько П.В., Дранник П.А., Майстров О.О.,
Кобзєв В.В.
Шляхи обґрунтування вимог до окремих показників
надійності засобів рухомості зразків зенітного ракетного
озброєння
Феденько В.М.
Дослідження з можливості автоматизації вторинної обробки
при проведенні випробувань для оцінки маневрених
характеристик літаків
Фердман Г.П.
Деякі шляхи відновлення та розбудови Військово-Морських
Сил Збройних Сил України в сучасних умовах
Фролов С.И., Тищенко С.Н.
1. Двигатели разработки ГП «Ивченко-Прогресс» для ЛА
военного назначения. 2. ТРДДФ АИ-322Ф для УТС и УБС.
3. Двигатели для БпЛА: Трд Аі-35, поршневой двигатель с
воздушним винтом, ПВРД.
Хиж няк В.В., Литовченко А. О.
Рішення задачі впливу якості вимірювань на ефективність
метрологічного
забезпечення
випробувань
складних
технічних об’єктів
Черниш І.А., Симоненков В.М., Коновець В.І.
Обґрунтування
способів
підвищення
ефективності
застосування сучасних засобів морської навігації для потреб
ВМС ЗС України
Червотока О.В., Шамаєв Ю.П., Подорожняк А.О.
Деякі питання щодо здійснення метрологічного забезпечення
випробувань озброєння та військової техніки
Чумак Б.О., Бархударян М.В., Кулагін К.К.
Вимоги
до
інформаційно-вимірювальних
систем
перспективного полігонного випробувального комплексу
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Чумак Б. О., Нос І.А., Романюк М.М.
Визначення необхідного рівня інформаційно-вимірювального
забезпечення перспективного полігону зенітних ракетних
військ
Чумак Б.О., Петрачков М.В., Рацкевич С.І.
Аналіз можливих варіантів створення системи інформаційно вимірювального
забезпечення
перспективного
випробувального полігону
Шалигін А.А., Джус Р.М.
Загальні підходи до створення тренажерів операторів БпАК
Шишацький А.В., Бєляков Р.О., Доманов І.О., Тюрніков
М.М.
Пропозиції щодо підвищення ефективності використання
засобів військового радіозв’язку
Шлапацький В.О.
Синтез малого (тактичного) безпілотного авіаційного
комплексу і класу для Збройних Сил України
Щербань В.В., Князь О.В., Пономарьов Є.О.
Розробка аерозольної піротехнічної суміші для використання
у маскувальних боєприпасах
Яковенко В.В.
Аналіз
концепції
розвитку
ракетно-артилерійського
озброєння
Яковлев М.Ю., Аркушенко П.Л.
Комплексна методика метрологічної експертизи військової
техніки зв'язку
Якубович В. Ф., Перконос П.И., Поточилов Р.В.
Технология и средства автоматизированной обработки
материалов испьітаний нових типов самолетов в
современньїх условиях
Алфавітний покажчик
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ВСТУПНЕ СЛОВО
НАЧАЛЬНИКА ВОЄННО-НАУКОВОГО УПРАВЛІННЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
ПОЛКОВНИКА ГУСАКА Ю.А.
Шановні учасники науково-технічної конференції!
З метою оцінки сучасного стану робіт щодо створення і
модернізації
озброєння і військової техніки, вироблення
обґрунтованих пропозицій щодо шляхів вирішення існуючих
проблемних питань проведення випробувальної діяльності сьогодні
ми проводимо XVIII науково-технічну конференцію “Створення та
модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах”.
Конференція організована та проводиться унікальною науковою
установою Збройних Сил України з багаторічним досвідом
випробувань озброєння і військової техніки. Важливість завдань, що
виконуються цією установою, її потенціал та перспективи розвитку
високо оцінюються керівництвом Збройних Сил та нашої держави,
про що свідчить надання установі у 2018 році статусу Державного
науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та
військової техніки.
Роботу нашої конференції хочу розпочати цитатою з виступу
начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил
України генерала армії України Віктора Муженка на спільному
засіданні Воєнно-наукової ради Збройних Сил України та Президії
Національної академії наук України, яка відбулася 7 липня 2017 року:
“Ми зараз маємо Збройні Сили, що здатні реагувати на сучасні
загрози, але які, у своїй переважній більшості, оснащені застарілим
озброєнням і військовою технікою минулого століття. А нам потрібно
створювати Збройні Сили ХХІ століття. У цьому контексті основні
зусилля потрібно зосереджувати на розвитку засобів ураження,
високоточної зброї, роботизованих й інформаційних систем. Нам
необхідні неординарні та яскраві ідеї, які дають можливість не
наздоганяти, а випереджувати противника, застосовуючи, у тому
числі, асиметричні засоби збройної боротьби”.
Тобто в контексті реагування на гібридні загрози з боку
Російської Федерації нам необхідна розумна армія, яка має не
наздоганяти, а випереджувати ворога, нам потрібні нові ідеї, підходи
та технології. Тому, оснащення Збройних Сил та інших складових сил

оборони сучасною зброєю є необхідною передумовою успіху
оборонного реформування, спрямованого на інтеграцію національної
системи воєнної безпеки в євроатлантичну та європейську системи
колективної.
Безумовно, що вирішення більшості проблемних питань у сфері
створення та модернізації озброєння і військової техніки пов’язане із
значними витратами інтелектуальних і матеріальних ресурсів та
потребує комплексного підходу. При цьому, ефективність даної
роботи буде значною мірою залежати від ступеню раціональності
управлінських рішень, чіткості та правильності визначення
пріоритетів подальшого розвитку озброєння та військової техніки.
Надійним підґрунтям для прийняття відповідних рішень мають бути і
результати нашої конференції.
Хочу висловити щирі слова вдячності всім, хто приймає участь у
конференції. Сподіваюсь на плідну співпрацю і взаєморозуміння в
ході дискусій з визначених питань та конструктивність результатів
роботи.
Дякую за увагу.
УДК 620
СТВОРЕННЯ НОВІТНЬОГО ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ
ТЕХНІКИ ДЛЯ ПОТРЕБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Р.І. Тимошенко, генерал-майор, доктор військових наук, професор
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України
Результати аналізу застосування Збройних Сил на сході України
переконливо свідчать, що на сьогодні наша держава зіштовхнулася з
принципово новим гібридним характером агресії при тому, що її
концепція оборони була зорієнтована на дії у класичному
конвенційному воєнному конфлікті.
Для забезпечення успішної протидії російській агресії та
недопущення її ескалації постала необхідність прискореного
вирішення двох взаємозалежних завдань, а саме: нарощування
кількісного потенціалу Збройних Сил України та інших складових сил
оборони, їх технічного оснащення і підготовки та реформування сил
оборони держави з урахуванням сучасного характеру безпекового
середовища, набутого досвіду у протидії агресії, принципів і
стандартів, прийнятих у державах-членах НАТО.

В ході проведення заходів реформування та розвитку Збройних
Сил України вдалося забезпечити реалізацію даних завдань. з
урахуванням конкретних підходів, принципів, процедур, стандартів та
кращих практик держав-членів НАТО, а також бойового досвіду,
набутого у відсічі російської збройної агресії на Сході нашої держави.
Важливою складовою в ході виконання заходів реформування та
розвитку Збройних Сил України є діяльність Генерального штабу
Збройних Сил України, який спільно з науковими установами
Національної академії наук України, підприємствами Державного
концерну “Укроборонпром”, приватними підприємствами України,
розробниками сучасної продукції оборонного призначення веде
активну роботу щодо розробки сучасних технологій, новітніх зразків
(комплексів, систем) озброєння та військової техніки та впровадження
науково-технічних здобутків у оборонно-промисловому комплексі.
Реалізація отриманих в ході проведення спільних робіт науково технічних здобутків дає можливість досягти як відносного паритету з
противником у нових зразках озброєння та військової техніки, так і
реалізувати асиметричні форми та способи ведення бойових дій.
В той же час сьогодні існує низка проблемних питань як
організаційного, так і технічного характеру, які істотно обмежують
подальший розвиток науково-технічного потенціалу Збройних Сил
України.
З метою вирішення вказаних проблемних питань доцільно:
в державному оборонному замовленні передбачити сталий
відсоток
виділення
фінансового
ресурсу для
проведення
фундаментальних та пошукових досліджень Національною академією
наук України в інтересах Збройних Сил України, направлених на
розроблення
новітніх
зразків
високоточного
озброєння,
радіоелектронної боротьби, зброї на нових фізичних принципах,
створення новітніх інформаційних технологій;
розробити механізм венчурного
інвестування розробки
перспективних зразків (комплексів, систем) озброєння та військової
техніки, суб’єктами якого можуть бути організації (установи) із
статутним
капіталом,
підприємства
Державного
концерну
“Укроборонпром”, приватні підприємства розробники продукції
оборонного призначення, наукові установи Національної академії
наук України, Міністерства оборони України та Збройних Сил
України, інших установ та відомств України;

розробити та впровадити систему грантів (грантів Президента
України, Міністра оборони України, начальника Генерального штабу
- Головнокомандувача Збройних Сил України) для фінансування
найбільш актуальних фундаментальних та пошукових досліджень за
оборонною проблематикою;
для подальшого розвитку науково-технічної та інноваційної
діяльності у сфері розробок та виробництва сучасних зразків
озброєння та військової техніки, товарів подвійного використання в
інтересах Збройних Сил України та інших складових сил оборони,
організувати роботу щодо створення в Україні міжвідомчого
наукового парку “Центр оборонних технологій”;
розробити механізм проведення спільних досліджень науководослідними установами Збройних Сил України з аналогічними
підрозділами інших держав з питань проведення досліджень за
оборонною проблематикою;
визначити
пріоритетними
напрямами
проведення
фундаментальних досліджень на найближчу перспективу проекти по
створенню зброї спрямованої енергії (лазерні засоби ураження і НВЧ
великої потужності); гіперзвукової зброї і високошвидкісних снарядів,
технологій ведення дій у кіберпросторі, автономних комплексів
різнорідних технічних засобів, призначених для ведення підводних
дій, технологій аналізу великих обсягів даних.
Реалізація даних пропозицій дозволить вирішити існуючі
проблемні питання та створити умови для прискореного розвитку
воєнної науки, удосконалення системи розробки та прийняття на
озброєння перспективних зразків (комплексів, систем) озброєння та
військової техніки.
УДК 623
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ
УКРАЇНИ
С. С. Дроздов, генерал-полковник
Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України
Сучасний стан загроз суверенітету і територіальної цілісності
України, насамперед триваюча агресія Російської Федерації,
потребують
впровадження
необхідних
способів
протидії,
удосконалення підходів до формування військово-технічної політики

держави, зокрема з урахуванням нагальної необхідності оновлення
наявного озброєння та військової техніки Повітряних Сил Збройних
Сил України.
Проблеми оснащення Повітряних Сил Збройних Сил України
зумовлені тим, що значна кількість наявного озброєння та військової
техніки має тривалі строки перебування в експлуатації, морально та
фізично застаріли та потребують модернізації або заміни на нові
зразки.
У відповідності до прийнятої стратегії подальшого розвитку
авіаційної техніки Повітряних Сил, пріоритетним напрямком є суттєве
розширення бойових можливостей літаків за рахунок їх модернізації,
що передбачає: оновлення радіоелектронного обладнання літаків з
встановленням сучасних інформаційно-керуючих систем, засобів
відображення на рідкокристалічних елементах, сучасних прицільнонавігаційних комплексів, систем захисту літаків, захищених каналів
цифрового радіозв’язку.
Іншим важливим напрямком забезпечення сталого розвитку
авіації Повітряних Сил Збройних Сил України є вирішення проблеми
продовження життєвого циклу літаків та вертольотів, зокрема:
освоєння виробництва дисків турбін високого тиску, охолоджуваних
робочих лопаток турбін газотурбінних двигунів іноземної розробки та
ремонту робочих лопаток компресорів з експлуатаційними
ушкодженнями; капітального ремонту лопатей несучих та рульових
гвинтів вертольотів; ремонту та збільшення встановленого ресурсу
стійок шасі та гальмівних дисків; відновлення авіаційних шин з
експлуатаційними ушкодженнями; розробка комплексу програм,
методик та динамічних математичних моделей для теоретичного
проектування авіаційних газотурбінних двигунів; алгоритмів та
програм імітації польоту літаків, роботи їх силових установок, систем
і обладнання та їх бойового застосування; методик розрахунку на
міцність оскління мінімальної ваги для кабін літаків.
В інтересах виконання визначених завдань щодо подальшого
розвитку безпілотної авіації визначальними напрямками розвитку є:
інтенсифікація робіт щодо
визначення доцільних шляхів
використання безпілотних авіаційних комплексів в якості носіїв
авіаційних засобів ураження; продовження робіт зі впровадження
захищених каналів передачі даних і телеметрії між БПЛА та наземною
станцією управління з одночасним забезпеченням передачі
розвідувальної інформації в режимі часу близькому до реального;

розробленні систем визначення координат наземних об’єктів в
автоматичному режимі; розробленні надчутливих радіоприймальних
пристроїв для радіолокаційного, оптичного, теплового діапазонів
випромінювання та радіометричних приймачів; розроблення
комплексних систем навігації БПЛА. Впровадження даних розробок
буде сприяти виробництву та модернізації розвідувальних та
розвідувально-ударних безпілотних літальних апаратів оперативнотактичного та оперативного класів для потреб Повітряних Сил
Збройних Сил України.
Також, з урахуванням досвіду збройної боротьби в зоні
проведення операції об’єднаних сил, потребує якнайшвидшого
вирішення завдання з організації боротьби з розвідувальними та
ударними безпілотними літальними апаратами тактичного класу. За
таких умов, вкрай актуальним є розроблення оптико-електронних
систем виявлення БПЛА, малогабаритних РЛС з дальністю виявлення
до 20 км, засобів знищення БПАК, радіоелектронної протидії та
маскування.
Для реалізації пріоритетних напрямків підтримання визначеного
рівня боєготовності та подальшого розвитку зенітних ракетних військ
Повітряних Сил Збройних Сил України визначені заходи щодо
організації ремонту, подовження ресурсу та модернізації існуючого
парку зенітних ракетних комплексів і систем, в тому числі: оновлення
повного
спектру
гостродефіцитних
приладів,
зокрема
надвисокочастотних, шляхом заміни їх на аналоги вітчизняного
виробництва; заміна обладнання пунктів управління та бойових
машин, зокрема засобів відображення інформації, на сучасні зразки;
заміна застарілих аналогових радіостанцій на сучасні цифрові
захищені аналоги вітчизняного і іноземного виробництва;
впровадження сучасних систем оповіщення про повітряну обстановку
та бойового управління; створення вітчизняного зенітного ракетного
комплексу середньої дальності з урахуванням вимог мобільності.
Крім того, для досягнення визначених завдань подальшого
розвитку зенітного ракетного озброєння необхідна розробка новітніх
радіолокаційних технологій, технологій ракетобудування та створення
нових матеріалів і комплектувальних виробів,
а також
телекомунікаційних та інформаційних технологій.
Для забезпечення подальшого розвитку системи радіолокаційної
розвідки необхідно інтенсифікувати науково-дослідні та дослідноконструкторські роботи у сфері генерування, випромінювання та

прийому радіолокаційних сигналів; створення нових методів
радіолокації, в тому числі і нетрадиційних, наприклад, з
використанням електромагнітного поля телевізійних передавачів;
обробки максимально-можливих по величині масивів інформації;
оптимізації побудови засобів локації для використання активнопасивних, багатопозиційних та багатодіапазонних комплексів всіх
форм державної власності (зокрема Украероруху, Державної
прикордонної служби України, Військово-Морських Сил, тощо). Крім
того, актуалізується потреба у створенні в інтересах Повітряних Сил
Збройних
Сил
України
літаків
(авіаційних
комплексів)
радіолокаційного виявлення та наведення, а також використання
космічних систем розвідки і спостереження для завчасного виявлення
підготовки масованого ракетно-авіаційного удару.
Реалізація
визначених
завдань
подальшого
розвитку
спроможностей сил і засобів розвідки Повітряних Сил Збройних Сил
України передбачає розвиток зразків ОВТ як повітряної, так і наземної
розвідки. За напрямком розвитку спроможностей повітряної розвідки
в Повітряних Сил Збройних Сил України розпочато комплекс робіт з
глибинної модернізації літаків-розвідників Су-24МР та Ан-30, з
встановленням сучасних (модернізації існуючих) систем і комплексів
радіо-, радіотехнічної, оптико-електронної та інших видів розвідки з
характеристиками, близькими до сучасних світових аналогів.
Подальший розвиток систем і засобів наземної розвідки передбачає
розробку нових та відновлення виробництва існуючих (типу
“Кольчуга”) систем, комплексів, станцій радіо- та радіотехнічної
розвідки, а також закупівлю сучасних аналогів іноземного
виробництва (типу ‘^ега” та інших).
Окремим напрямком підвищення розвідувальних спроможностей
Повітряних Сил Збройних Сил України є створення новітніх
інформаційних та телекомунікаційних технологій для підвищення
ефективності виконання завдань щодо добування розвідувальної
інформації та виконання завдань розвідувально-інформаційної роботи.
Впровадження даних технологій забезпечить підвищення ймовірності
виявлення об’єктів розвідки, розширення можливостей щодо їх
ідентифікації, визначення функціонального стану, дасть змогу значно
скоротити час на обробку розвідувальної інформації та підвищити
рівень її достовірності.
В інтересах подальшого розвитку засобів РЕБ Повітряних Сил
Збройних Сил України можуть бути використанні розроблені в

Україні новітні технології щодо створення потужних генераторів
електромагнітних імпульсів. На основі цих генераторів можливо
створення електромагнітних авіаційних бомб, ракет класів “повітря поверхня”, “повітря - повітря”, “поверхня - повітря” та наземних
комплексів для функціонального ураження радіоелектронних засобів
наземних та повітряних цілей. Також, перспективним напрямком
розвитку озброєння і військової техніки РЕБ є створення потужних
квантових генераторів, які дозволять реалізувати бойові лазерні
системи для протидії БпЛА противника на відстанях до 3 км; сучасних
радіопоглинаючих матеріалів для зниження ймовірності виявлення
об’єктів ОВТ в радіолокаційному, видимому, інфрачервоному та
ультрафіолетовому діапазонах довжин хвиль; пристроїв для створення
твердотільних і рідинних аерозольних утворень.
Для подальшого розвитку військ зв’язку та інформаційних систем
Повітряних Сил необхідні технології щодо: створення багатоцільових
уніфікованих КЗА (виробів 9С162) зі складу перспективної АСУ
авіацією та ППО; інформаційних систем для скорочення часу на збір,
аналітичну обробку та використання різноманітної інформації,
розробку формалізованих документів, що використовуються в
автоматизованих системах управління військового призначення;
створення цифрових засобів та систем зв’язку і передачі даних, які
відповідають вимогам завадостійкості, захищеності та прихованості
зв’язку на стаціонарних та мобільних командних пунктах (пунктах
управління).
Важливе значення для Повітряних Сил сьогодні має наявність
ефективної системи підготовки кадрів, основу якої мають становити
нове покоління тренажерів з широкими функціональними
можливостями. Набуття твердих професійних навичок застосування
озброєння та військової техніки Повітряних Сил передбачається
шляхом закупівлі сучасних тренажерних комплексів та систем,
розробки відповідних методик їх використання. В межах визначених
напрямів є нагальна потреба у створенні розподілених тренажно моделюючих
систем
для
формування
багаторівневої,
багатофункціональної та інтегрованої системи реальних та
віртуальних засобів, що дозволяють здійснювати підготовку
різнорідних сил в єдиному інформаційному просторі.
Таким чином, проведення фундаментальних та прикладних
наукових досліджень з метою реалізації основних напрямів розвитку
озброєння та військової техніки ПовітрянихСил Збройних Сил

України надасть можливість впровадити єдині підходи до формування
науково-технічного та технологічного набутку під час створення
сучасних зразків ОВТ Повітряних Сил Збройних Сил України з
урахуванням потреб сектору безпеки і оборони держави, створити
передумови для розробки нових програм щодо розвитку ОВТ, а також
визначити орієнтир для вітчизняних підприємств оборонно промислового комплексу.
УДК 620
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК НЕОБХІДНА
ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ
ТЕХНІКИ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
С.М. Попко, генерал-полковник
Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України
Проблеми оснащення Сухопутних військ Збройних Сил України
зумовлені тим, що значна кількість наявного озброєння та військової
(спеціальної) техніки (далі - ОВТ) має тривалі строки перебування в
експлуатації, морально та фізично застаріли та потребують
модернізації або заміни на нові зразки.
Роботи в рамках модернізації, які проводились протягом останніх
років, сприяли покращенню в основному технічних характеристик,
при цьому отримане підвищення бойових спроможностей ОВТ не
дозволяє повною мірою задовольнити існуючим потребам.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017
р. № 398-р “Про схвалення Основних напрямів розвитку озброєння та
військової техніки на довгостроковий період” визначено основні
напрями розвитку ОВТ Сухопутних військ Збройних Сил України,
зокрема: основних бойових танків, бойових броньованих машин,
ракетно-артилерійського
озброєння,
автомобільної
техніки,
вертольотів армійської авіації, засобів протиповітряної оборони,
робототехнічних комплексів наземного та повітряного базування.
Важливе місце серед визначених напрямків посідає впровадження
стандартів НАТО на деякі зразки ОВТ.
Результативність заходів за визначеними напрямами значною
мірою залежить від ступеню впровадження новітніх технологій та
сучасних наукових розробок в розвиток ОВТ Сухопутних військ.
Насамперед - це чотири технології підвищення живучості об’єктів та

особового складу, збільшення бойових спроможностей, як окремих
зразків ОВТ, так і підрозділів в цілому, а саме:
протимінного захисту - для підвищення динамічної міцності
елементів конструкції військової техніки при ударних навантаженнях;
динамічного захисту - для захисту бронетехніки від
кумулятивних засобів з використанням тандемних бойових частин;
електромагнітного захисту - для забезпечення підриву мін та
фугасів з детонаторами магнітної дії на безпечній відстані;
зменшення помітності - для деформуючого покриття (окраски)
об’єктів бронетанкової техніки шляхом створення спеціальних
покриттів для зменшення помітності рухомих об’єктів у
інфрачервоному, видимому та радіодіапазоні (оптичні аерозольні
суміші, емалі типу “мімікрія” для деформуючого покриття (окраски).
На підвищення якісних характеристик ОВТ Сухопутних військ
можуть вплинути впровадження таких технологій, як:
підвищення живучості стволів артилерійського озброєння
шляхом криогенної обробки (низькими температурами тривалий час);
виготовлення ствола танкової гармати методом лазерно-термічної
обробки з мікролегуванням (нанесення спеціальної суміши);
розроблення нових бронебійно-підкаліберних снарядів (шляхом
виготовлення довгомірних зміцнених заготовок сердечників зі сплаву
на основі вольфраму та спеціальних покриттів для них);
створення кумулятивних воронок бойових частин протитанкових
ракет (для застосування в процесі виготовлення ПТКР з покращеними
характеристиками бронепробиття з урахуванням систем динамічного
захисту) для ураження новітніх броньованих зразків озброєння.
Важливе значення в інтересах Сухопутних військ також матиме
впровадження технологій щодо:
створення лазерного випромінювача (лазерного далекоміра) з
можливістю роботи по високошвидкісним цілям, і підсвічуванням цілі
на дальності до 5 км.;
виготовлення тепловізійних приймальних пристроїв для приладів
нічного бачення, систем розвідки та управління озброєнням;
бронювання кабіни багатоцільових вертольотів;
створення оптичної локаційної системи виявлення безпілотних
літальних апаратів;
розробки та виготовлення радіолокаційної станції Х-діапазону
для виявлення і класифікації рухомих об’єктів.

впровадження програмного комплексу діагностики ресурсу
газотурбінних двигунів та створення системи діагностування двигунів
твердопаливних ракет.
Для своєчасного діагностування та збереження життя
військовослужбовців особливе значення може мати впровадження
розробок щодо:
визначення глибини шокового стану поранених та травмованих у
польових умовах (портативні електрокардіографічні фотометричні
програмно-апаратні комплекси);
надання першочергової медичної допомоги при пораненнях
(перев’язувальні пакети, хірургічні салфетки з препаратом
кровоспинної дії на основі волокнистих вуглецевих матеріалів для
ефективної тимчасової зупинки кровотеч при пораненнях на
доклінічних етапах надання медичної допомоги).
Першочергову потребу та критичну важливість для покращення
характеристик існуючих зразків ОВТ (модернізації) та підтримання
необхідних обсягів боєприпасів становлять технології:
виготовлення модульних метальних зарядів, визначення складу
сумішевого порохового заряду для великокаліберного снаряду;
розроблення ударостійких ОР8 - навігаційних систем для
використання у високоточних боєприпасах, які спроможні
витримувати ударні навантаження при артилерійському пострілі;
розробки лінійки дизельних двигунів для автомобільної техніки;
виготовлення дизельного двигуна великої потужності або
проведення модернізації двигунів до бронетанкової техніки в
існуючих габаритних розмірах;
створення нового комплексу управління вогнем танків та БМП,
що має здатність до супроводу за мішенню в автоматичному режимі
та протистояти повітряним цілям;
освоєння технологій щодо виготовлення та регенерації приладів
надвисокої частоти для зенітно-ракетних комплексів;
забезпечення ремонту зенітних керованих ракет до ПЗРК та ЗРК,
а також створення виробництва з виготовлення твердого ракетного
палива, переспорядження ним зенітних керованих ракет існуючих
зенітних ракетних комплексів.
Протягом останніх років загострилась актуальність розробки та
впровадження інформаційних технологій підтримки прийняття
управлінських рішень та автоматизації управління, в тому числі в
рамках розвитку ЄАСУ Збройних Сил України.

УДК 623.094
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСНАЩЕННЯ ДЕСАНТНОШТУРМОВИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
М.В. Забродський, генерал-лейтенант
Командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил України
Ю.А. Галушкін
С.І. Ушаков, к.т.н.
О.О. Костиря, д.т.н., с.н.с.
Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України
Практика локальних війн і збройних конфліктів сучасності, а
також досвід бойових дій на сході нашої країни свідчить про те, що
одним із перспективних напрямків розвитку форм та способів
збройної боротьби є широке застосування безпілотних авіаційних
комплексів (БпАК). БпАК дозволяють ефективно вирішувати задачі
розвідки (розвідувальні БпАК), радіоелектронної боротьби, видачі
цілевказівок засобам вогневого ураження та нанесення ударів по
різноманітним об’єктам (розвідувально-ударні БпАК). Найбільш
поширеними у даний час є літакова та багатогвинтова
(мультикоптерна) схеми літальних апаратів із складу БпАК.
У доповіді розглядаються перспективи оснащення Десантно штурмових військ Збройних Сил України (ДШВ) тактичними
мультикоптерними БпАК. Мова йде про розробки українських
фахівців, які на попередніх випробуваннях продемонстрували високу
ефективність, надійність та універсальність. Важливим здобутком
розробників стало створення комбінованої системи живлення
апаратів, яка поєднує двигун внутрішнього згоряння та
електрогенератор. Розроблені мультироторні літальні апарати мають
збільшений час польоту, здатні долати великі відстані і, в залежності
від функціонального призначення, можуть перевозити
десятки
кілограмів корисного навантаження, нести на собі відеокамери з
телескопами, радіолокатори, лазерні сканери, радіолокаційне
обладнання тощо. Їх можна використовувати для доставки
боєприпасів, предметів першої медичної допомоги, води та
харчування, а також, у перспективі, для евакуації поранених з поля
бою. Вони можуть здійснювати спостереження на відстані до 100 км,
бути бомбардувальником (вага навантаження до 4 кг при відстані до
цілі 20 км), діяти як камікадзе і знищувати ворога на відстані 10 -100

км, мати на озброєнні гранатомет та легкі кулемети. І це не повний
перелік можливих варіантів застосування таких літальних апаратів.
Ще одним з перспективних напрямків технічного оснащення
ДШВ, який розглядається в доповіді, є прийняття на озброєння
гірокоптерів (також використовуються назви автожир, гіроплан). Це
гвинтокрилий літальний апарат, що використовує для створення
підйомної сили гвинт в режимі авторотації. Гірокоптер вважається
безпечним літальним апаратом. Навіть у разі відмови двигуна він
приземлиться за рахунок гвинта, який обертається потоком повітря.
Другий гвинт ззаду апарату штовхає його вперед. Завдяки своїй
простій конструкції він дуже маневрений і функціональний.
Гірокоптер піднімається на висоту до 5000 м і здатний розвивати
швидкість до 200 км/год. Машина досить економічна, має дальність
польоту на одній заправці до 350 км і піднімає до 350 кг вантажу.
Особливість гірокоптера полягає в тому, що він може підніматися
у повітря як із злітної смуги, так і з непідготовленої ділянки.
Приземлитися машина може майже вертикально, навіть на
непідготовлену відкриту ділянку радіусом 50 метрів. Українські
розробники дослідили можливості гірокоптера і удосконалили його
для потреб Збройних Сил України. Зараз проходить етап державних
випробувань для отримання сертифікату на виробництво таких
апаратів.
Ці машини можуть використовуватися в ДШВ для доставки
матеріально-технічних засобів,
особового
складу,
евакуації
поранених, ведення розвідки, супроводу колон на марші, а також як
засіб вогневого ураження.
Планується формування повітряного підрозділу в ДШВ, який
виконуватиме завдання на гірокоптерах.
УДК 623.529
КОНЦЕПЦІЯ МОДУЛЬНОЇ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ
АВІАЦІЙНИХ ТРЕНАЖЕРІВ
А.Ю. Агейко
О.О. Ісаченко
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Сучасний авіаційний тренажер-це складна технічна система, яка
потребує від розробника впровадження новітніх технологічних рішень

щодо її постійного вдосконалення. На даному етапі розробка
тренажерів, як правило, здійснюється виходячи з його модульності.
Концепція модульної побудови сучасних авіаційних тренажерів
передбачає можливість об’єднання, розділення, та модифікації
окремих елементів без їх впливу на систему в цілому. При модульній
архітектурі систем модулі можуть створюватися незалежно друг від
друга та об’єднуватися в блоки для отримання необхідних результатів.
Однак виникає проблема сумісності цифрових та аналогових даних,
які використовуються в тренажерах. Необхідна реалістичність
моделювання потребує швидкої реакції на вхідні параметри, що
викликає великі навантаження на обчислювальну систему.
Модульний підхід дає можливість проводити обчислення з
використанням декількох процесорів, що дає змогу виконувати всі
операції в реальному масштабі часу.
При модульній побудові модулі та інтерфейс можуть
розглядатися з функціональної точки зору, чи як набір апаратних та
програмних модулів. Цей поділ дозволяє досягти основної метирозділити вказані рівні так, щоб зміни на одному рівні не викликали
змін на іншому. При цьому існує можливість модернізації модулів
(візуалізації, звукових ефектів, встановлення інших ПЕОМ та ін.) без
змін функціональності тренажеру, чи, навпаки, використовувати
апаратні та програмні можливості для створення нових тренажерів.
Рішення питання взаємодії модулів є рішенням задачі передачі даних
від модуля до модулю. Для їх зв’язку необхідна схема спряження.
Також повинна існувати можливість створення нових необхідних
модулів на основі єдиного підходу для забезпечення сумісності
модулів один з одним при створенні нових (модернізованих)
тренажерних систем.

УДК 623.746.19
ПЛАНУВАННЯ ПІДКОНТРОЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
О. О. Акимов, к.т.н., с.н.с.
В. Т. Бояров
М.М. Жданюк
В.Ю. Толмачов
Ю.В. Горолюк
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Постанова КМУ №345 від 25.02.2015 року дозволяє дещо
скоротити термін допуску до експлуатації озброєння та військової
техніки (ОВТ) за рахунок проведення визначальних відомчих
випробувань (ВВВ), але це приводить до необхідності визначати їх
надійність, як правило, при підконтрольній експлуатації (ПКЕ).
Підконтрольна експлуатація виробів військового призначення штатна експлуатація заданого числа виробів військового призначення,
що супроводжується додатковим контролем і обліком їх технічного
стану з метою отримання більш достовірної інформації про зміну
показників технічного стану виробів в умовах експлуатації.
Технічний стан виробу найбільш повно характеризується
показниками надійності, контроль за якими дозволяє вдосконалювати:
- конструкції виробів;
- технології їх виготовлення;
- правила та методи експлуатації та ремонту.
Завданнями збору і обробки інформації по надійності при ПКЕ є:
1) виявлення конструктивних і технологічних недоліків виробів,
що знижують його надійність, а також недоліків в організації ремонту
і експлуатації;
2) встановлення елементів і складових частин, що лімітують
надійність виробу;
3) уточнення критеріїв відмов і граничних станів;
4) уточнення норм витрат запасних частин;
5) оцінка ефективності заходів щодо підвищення надійності
виробів.
Програма проведення ПКЕ, в загальному випадку, включає
планування випробувань на надійність, згідно ДСТУ 3004-95, який
визначає необхідний об'єм випробувань для обчислення оцінок

показників надійності із заданою точністю (відносною помилкою є) і
достовірністю (довірчою вірогідністю ^), коефіцієнтом варіації V.
Для ОВТ довірчу вірогідність рекомендується вибирати з ряду:
0,90; 0,95; 0,98; 0,99. Граничну відносну помилку (відносну помилку),
зважаючи на специфіку об'єктів, рекомендується вибирати з ряду: 0,1;
0,2; 0,3; 0,4.
Для обладнання, в якому відбувається статичне руйнування, знос
і старіння матеріалів, коефіцієнт варіації може змінюватися в
широких межах: 0,30 - 0,90.
Визначення показників надійності без планування випробувань
може привести до неприйнятних результатів по точності та
достовірності.
При випробуванні зразків, виготовлених в одному екземплярі,
термін проведення випробувань не може бути менше його
міжремонтного періоду, але й це не гарантує прийнятного результату
по точності та достовірності.
УДК 629.3.018.7
ПЛАНУВАННЯ ВИПРОБУВАНЬ НА НАДІЙНІСТЬ
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
О. О. Акимов, к.т.н., с.н.с.
О.Л. Бурсала, к.т.н., с.н.с.
В. Т. Бояров
М.М. Жданюк
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Для одержання високонадійного озброєння і військової техніки
(ОВТ) необхідно при їх розробці, модернізації, виготовленні та
випробовуваннях керуватися ГОСТ 27.003-90, ГОСТ В 20.39.103-77,
ДСТУ 3004-95.
Постанова КМУ №345 від 25.02.2015 року дозволяє дещо
скоротити термін впровадження ОВТ за рахунок проведення
визначальних відомчих випробувань (ВВВ), але це може привести до
зниження якості оцінки її надійності.
Розробники ОВТ, через стислі терміни на розробку, приділяють
недостатньо уваги до вимог з надійності виробів:
показники надійності (ПН) виробів в ТУ не в повній мірі
відповідають вимогам нормативно-технічної документації;

- відсутність розрахунків, або недостатня обґрунтованість, ПН
виробу;
- номенклатура та значення показників надійності не завжди
погоджені з замовником.
При проведені ВВВ, як правило, для оцінки показників
безвідмовності плануються визначальні випробування на надійність.
При «позитивному» випробуванні одного зразка, за короткий період,
результат переносяться на всю сукупність техніки даного виду, що є
неправомірним.
При неможливості експериментальної оцінки надійності при
випробуванні необхідно перенести оцінку ПН на підконтрольну
експлуатацію, термін проведення якої повинен бути обґрунтованим.
Згідно рекомендацій ГОСТ 410-87 при проведені випробувань,
крім державних, для оцінки показників безвідмовності бажано
планувати контрольні випробування
Для планування контрольних випробувань необхідно визначитися
з наступними параметрами:
- кількість одиниць ОВТ поставлених на випробування;
- термін проведення випробувань ОВТ (до терміну проведення
ВВВ може бути долучений термін проведення попередніх
випробувань);
- довірча імовірність певного довірчого інтервалу;
- відносна похибка оцінки;
- риск виробника;
- риск замовника;
- коефіцієнт варіації.
В результаті планування випробувань одержимо:
- бракувальне значення контрольованого параметру;
- приймальне значення контрольованого параметру.
Контрольні випробування дадуть відповідь про відповідність чи
не відповідність оцінки ПН виробу нормативній.
При випробуванні ОВТ призначеного для враження противника в
ПМ бажано передбачити показники:
- надійність стрільби - ступінь достовірності виконання вогневої
задачі;
- надійність враження - імовірність одержаного заданого
результату враження цілі;
- надійність оператора озброєння, та військової техніки.

Розроблені рекомендації сприятимуть підвищенню достовірності
визначення показників надійності ОВТ.
УДК 656.71.057
НОВЕ СВІТЛО-ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АЕРОДРОМІВ
О.О. Акимов, к.т.н., с.н.с.
Р.М. Олійник
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
С.В. Пилипчик
Т.І. Габ’єва
І.П. Сидько
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ОСП Корпорація Ватра»
Аеродромні вогні - світлові прилади, які призначені для
візуального визначення пілотом ділянок аеродрому в зоні наближення,
посадки та рулювання.
Аеродромні вогні виходячи з призначення відрізняються
інтенсивністю, яскравістю, кольором світла, кутом розсіювання і т.п.
розділяються на: бічні вогні наближення, вхідні вогні, вогні
наближення світлових горизонтів, обмежувальні вогні злітно
посадочної смуги (ЗПС), осьові вогні ЗПС, вогні зони приземлення,
імпульсні вогні наближення, глісадні вогні.
Серед широкого асортименту виробів, що виготовляється ТОВ
«ОСП Корпорація Ватра» чільне місце займає світлотехнічне
обладнання для аеродромів. В серпні місяці були проведені державні
випробування аеродромних посадкових прожекторів АПП-Д
«СЯИВО-Д», АПП-Н «СЯИВО-Н» та комплекту світлосигнального
обладнання аеродромів з посадковими вогнями малої та середньої
інтенсивності «ФОТОН» виготовлених на основі світлодіодів.
Випробування проводилися по широкому спектру показників
згідно «Програми...». Характеристики світлотехнічного обладнання
відповідають вимогам ТТВ та ТУ.
Використання нового світлосигнального обладнання дасть значну
економію електроенергії (до 10 раз), покращить технічні
характеристики.
Необхідно відзначити високу надійність обладнання:

Показники надійності комплекту ССО, прожекторів АПП
перевищують заявлені характеристики:
Фактичний наробіток на відмову вогнів; ВКО-РД «Фотон-РД»,
ВКО-ЗПС «Фотон-ЗПС», ВПР-Н «Фотон-Н», ВПР-СГ «Фотон-Н»,
ВПР-О «Фотон-О», ВПР-ЗП «Фотон-ЗП» перевищує нижню границю
довірчого інтервалу з довірчою імовірністю 0,99.
Фактичний наробіток на відмову аеродромних прожекторів;
АПП-Д «Сяйво-Д», АПП-Н «Сяйво-Н», маяка імпульсного МІ
«Фотон-МІ» перевищує нижню границю довірчого інтервалу з
довірчою імовірністю 0,9.
Фактичний наробіток на відмову аеродромних вогнів
регульованих: ВПР-Н «Фотон-Н», ВПР-СГ «Фотон-СГ», ВПР-ДП
«Фотон-ДП», ВПР-О «Фотон-О» перевищує нижню границю
довірчого інтервалу з довірчою імовірністю 0,8.
Переведення
світлотехнічного обладнання аеродромів на
світлодіодну техніку дасть значну економію електроенергії та
підвищить його надійність.
УДК 623.4
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗЕНІТНОГО
РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСУ “СТРІЛА-10”
Г.В. Акулінін, к.т.н., доцент
В.В. Воїнов, к.т.н.,
І.Л. Медвідь
Харківський національний університету Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
Ю.М. Живець
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Одним із перспективних зенітних комплексів боротьби з
елементами високоточної зброї та безпілотними літальними апаратами
є зенітні ракетні комплекси (ЗРК) другого покоління “Стріла-10”.
Основними особливостями ЗРК “Стріла-10” є:
висока надійність при низькій якості технічного обслуговування;
простота експлуатації розрахунком із низьким рівнем технічної
грамотності;
малий цикл стрільби у порівнянні із комплексами радіокомадного
наведення;

значний потенціал технічної придатності зенітних керованих
ракет;
прихованість і автономність бойової роботи;
можливість
централізованого
управління
бойовими
розрахунками.
В доповіді зроблено пропозиції щодо покращення розвідувальних
можливостей ЗРК “Стріла-10” за рахунок введення розвідувально пошукового приладу наведення, встановлення засобів відображення
інформації про повітряну обстановку, бойову роботу та роботу систем
комплексу. Для підвищення можливості боротьби з вертольотами
вогневої підтримки та безпілотними засобами повітряного нападу
встановити кулемет 12,7 мм із автономною системою управління
вогнем.
УДК 621.391
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПЕРАТИВНІСТЬ
ПРОЦЕСУ ЗБОРУ, ОБРОБКИ І ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО
ПРОТИВНИКА ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА ВЕДЕННЯ
ОБОРОННОЇ ОПЕРАЦІЇ ОПЕРАТИВНОГО УГРУПУВАННЯ
ВІЙСЬК
І.В. Алєйников
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського
Управління військами (силами) у сучасних операціях стає таким
же вирішальним фактором успіху, як кількість і якість військ (сил) і
зброї, а співвідношення рівнів управління сторін - не менш важливим
показником їх бойових можливостей, ніж співвідношення бойових сил
і засобів. І це закономірно, тому що від управління, його ефективності
залежить ступінь реалізації бойових можливостей військ (сил) в
операціях, а отже і досягнення успіху в них.
На сучасному етапі розвитку техніки та озброєння, форм і
способів ведення збройної боротьби удосконалення управління
військами є однією з найважливіших наукових і практичних завдань.
Головна мета удосконалення управління військами (силами) в
операції полягає в тому, щоб прийняти доцільне рішення і довести
його до виконавців у стислий термін для забезпечення реалізації
бойових можливостей підпорядкованих військ (сил). Тому скорочення

часу від одержання завдання до моменту практичних дій військ нині
здобуває особливе значення.
Розвиток є боротьба протиріч. Для того, щоб виявити шляхи
удосконалення управління в умовах різкого зростання вимог до нього,
необхідно розкрити основні протиріччя, що існують у сфері
управління військами і не дозволяють без внесення змін привести стан
управління у відповідність до вимог. Викриття цих протиріч є
відправною точкою для визначення шляхів їхнього подолання.
Висока динамічність зміни обстановки під час ведення операції
обумовили і швидкість старіння інформації як про наземну, так і про
повітряну обстановку.
1. Процес збору, обробки і передачі інформації про противника є
частиною інформаційного процесу, що протікає в системі управління
ОТУ і є складовою процесу управління. Він формує вихідні дані для
прийняття рішення командиром ОТУ як при підготовці операції, так і
в ході її ведення, забезпечує необхідною інформацією засоби
вогневого ураження і РЕБ у вигляді координат цілей та їх
характеристик.
2. Оперативність процесу збору, обробки і передачі інформації
про противника характеризується своєчасністю доставки інформації
до споживачів, її вірогідністю та необхідною повнотою і є
стохастичним процесом.
3. Аналіз можливих сил і засобів противника які можуть діяти в
смузі оборони ОТУ показує, що загальна кількість об'єктів може
скласти 1500-1550, з яких 300-310 є першочерговими і до 460-470
важливими. При застосуванні противником хибних об'єктів їх
кількість може значно зрости.
Результати проведеного аналізу свідчать, що проведена
реорганізація Збройних Сил України зменшила можливості сил і
засобів розвідки ОТУ щодо добування інформації за противника.
4
Аналіз схем проходження інформації про противника від
джерел її отримання до органів управління, які в цій інформації
зацікавлені, забезпечують наступний час: до командира з'єднання - до
50 хв; до командира ОТУ - до 90 хв, що приводить до несвоєчасного
прийняття рішення при підготовці оборонної операції і тим більш
уточнення його під час ведення операції.
5. Аналіз проведених досліджень окремих сторін процесу збору,
обробки та передачі інформації про противника, дозволяє
стверджувати, що методики, які в них застосовуються, не придатні для

оцінки оперативності процесу, який досліджується при підготовці та
ведення оборонної операції ОТУ.
Для розробки обґрунтованих рекомендацій, спрямованих на
підвищення оперативності процесу збору, обробки і передачі
інформації про противника необхідно розробити методику, яка б
дозволила: визначати ступінь відповідності процесу збору, обробки і
передачі інформації про противника вимогам, що висуваються до його
оперативності під час підготовки та ведення оборонної операції ОТУ.
УДК 621.375
ФОРМУВАННЯ БАГАТОЧАСТОТНОГО СИГНАЛУ НА
НЕСУЧИХ ЧАСТОТАХ І ЧАСТОТАХ МІЖМОДОВИХ БИТТІВ
Г.В. Альошин, д.т.н., професор
Українська державна академія залізничного транспорту
О.В. Коломійцев, д.т.н., с.н.с.
В. С. Кітов
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
Ю.П. Рондін, к.т.н., с.н.с.
Метрологічний центр військових еталонів ЗС України
М.І. Гарбуз
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Високий рівень розвитку лазерної техніки (ЛТ) відкриває великі
можливості для рішення широкого кола задач: високоточне
вимірювання параметрів руху об’єктів, передача великих об’ємів
інформації, тощо. Такі можливості обумовлені, перш за все,
використанням лазерного випромінювання (ЛВ), яке має велику
несучу частоту і спектральну яскравість, просторову і часовою
когерентність, тощо. Крім того, ЛВ дозволяє генерувати гігантські по
потужності і ультракороткі по тривалості імпульси. Однак, в
основному, ЛТ використовує лише імпульсний характер ЛВ, при
цьому не враховуючи його спектр.
У доповіді проведено аналіз існуючих лазерів, як джерел
випромінювання та їх спектр. Акцентовано увагу на використання
спектру одномодового багаточастотного з синхронізацією подовжніх
мод ЛВ та його переваги.

Розкрито необхідність (можливість) виділення з такого спектру
ЛВ подовжніх мод для формування багаточастотних сигналів з
використанням як несучих частот, так і частот міжмодових биттів
(частот радіодіапазону). Обґрунтовано відсутність взаємовпливу
каналів, що виділяють необхідні частоти (подовжні моди) та їх
комбінації.
Запропоновані блок-схеми пристроїв:
передавального, який забезпечує селекцію необхідних частот
(подовжніх мод) і їх комбінації та випромінювання багаточастотного
сигналу;
приймального, який забезпечує прийом та обробку отриманого
багаточастотного сигналу без втрат.
Отримані аналітичні вирази для розрахунків потужності ЛВ та
структури багаточастотного сигналу.
Визначено, що за умови використання єдиного лазера-передавача,
можливо сформувати багаточастотний сигнал на несучих частотах і
частотах міжмодових биттів, що відкриває широкі можливості для
його використання в військовій техніці. Наведені приклади
використання такого багаточастотного сигналу.
УДК 629
ДО ПИТАННЯ ЕРГОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ КОМПЛЕКСНИХ
ТРЕНАЖЕРІВ ВЕРТОЛЬОТІВ
О.В. Андрієнко, к.псих.н.
А.Г. Козир, к.т.н.
А.Г. Павленко, к.т.н.
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
В умовах випробувань комплексних тренажерів вертольотів 2015
2018 років увиразнилася низка проблемних питань у царині знань
ергономіки. Практична значущість і недостатній розвиток цих
проблем зумовили необхідність формування методології ергономічної
оцінки комплексних тренажерів вертольотів (КТВ).
У доповіді запропоновано зосередити увагу на створення
комплексних систем методичних інструментів для оцінки динаміки
психофізіологічних станів екіпажу та інструктора при виконанні
польотів на КТВ. Методична база випробувань, що розуміється в
самому широкому змісті слова, включаючи ергономічну оцінку, являє

собою великий простір методів та стандартів. Технічні засоби,
необхідні для ергономічних досліджень, часто являють собою
пристрої та прилади, спеціально не орієнтовані на застосування в
даній сфері. Тому, в умовах випробувань,
потрібна адаптація
методичних інструментів та технічних засобів до умов власне
ергономічної оцінки КТВ.
Ергономічна оцінка КТВ буде не повною без визначення
функціонального стану екіпажу та оператора/інструктора, що
потребує створення комплексних систем тестів для оцінки динаміки
психофізіологічних станів екіпажу та інструктора в процесі імітації
польоту. Окремою особливістю під час ергономічної оцінки КТВ є
відсутність вимог до психоемоційного навантаження на пілота, яке
виникає в результаті сприймання емітованого середовища за межами
кабіни КТВ. Як показав досвід проведення випробувань КТВ у 2015
2018 років, у членів екіпажу після 1-2 хвилин емітованого польоту
виникають ілюзії, з’являється додаткове психоемоційне напруження,
яке призводить до швидкої втомлюваності. Отже унеможливлюється
проведення повної ергономічної оцінки КТВ.
УДК 629.73.017.2
НАУКОВА ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО
ПОЄДНАННЯ СТІЙКОСТІ І КЕРОВАНОСТІ ЛІТАЛЬНОГО
АПАРАТУ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ
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В сучасних умовах відбувається розширення кола завдань, які
вирішуються літальними апаратами військового призначення (ЛА
ВП). До завдань, що виконуються під час глобальних військових
конфліктів, додаються завдання, які пов'язані з боротьбою з
тероризмом і виконанням поліцейських функцій.
Для розвитку ЛА ВП в даний час характерні розширення
діапазонів зміни параметрів польоту, багатофункціональність,
всережимнисть, підвищення точності керування. Експлуатаційна
область режимів польоту сучасних ЛА ВП обмежена виходячи з

недостатньої стійкості та керованості ЛА на цих режимах, що
призводить до підвищення вимог до характеристик стійкості та
керованості, які забезпечуються аеродинамічним компонуванням ЛА.
Таким чином, в даний час існує широкомасштабний проблемний
напрямок по розробці методів і конструктивних рішень, спрямованих
на досягнення покращених характеристик стійкості і керованості ЛА
ВП, які закладаються на концептуальних, ранніх етапах розробки і
спрямовані на досягнення пріоритетів, обумовлених бойовим
застосуванням ЛА.
Проведення наукових досліджень в напрямку подальшого
удосконалення ЛА ВП висунуло останнім часом ряд складних
наукових і практичних проблем щодо вдосконалення їх
аеродинамічного компонування. Сутність цих проблем складають
протиріччя в теорії і практиці розробки ЛА ВП, сукупність якіх
призводить до виникнення проблемної ситуації в області розробки і
модернізації ЛА ВП, яка полягає в тому, що методологія комплексних
досліджень по формуванню аеродинамічного компонування ЛА ВП
для прийняття обґрунтованих конструкторських рішень на етапі
концептуального проектування знаходиться на рівні, який не
відповідає вимогам, що пред'являються. Дана проблемна ситуація
породжує наукову проблему забезпечення раціонального поєднання
стійкості і керованості ЛА ВП на основі синтезу аеродинамічного
компонування на етапі концептуального проектування.
В основу вирішення даної наукової проблеми покладено
системний підхід. Методично дослідження об'єднані в кілька
основних напрямків, що пов'язані єдиною методологією.
Головними напрямками досліджень є:
- розробка науково - методичного аппарату (НМА) оцінки
аеродинамічних характеристик ЛА ВП на основі синтезу методів і
методик, які забезпечують прогноз аеродинамічних характеристик ЛА
на етапі концептуального проектування, та перевірка достовірності
результатів досліджень, одержуваних при використанні розробленого
НМА;
- удосконалення НМА оцінки потрібного керування ЛА та
перевірка працездатності даного НМА;
- розробка теоретичних основ і НМА синтезу аеродинамічного
компонування ЛА ВП, перевірка адекватності розробленого НМА та
розробка практичних рекомендацій проектувальникам для прийняття
конструкторських рішень на етапі концептуального проектування.

Крім цього, порушена проблема характерна для об'єктів всього
класу технічних систем типу "рухома платформа - силова установка":
автомобілів, кораблів і судів, колісних і гусеничних машин високої
прохідності.
На прикладі ЛА розглянуті розрахункові методи і комплексні
показники, які стосуються стійкості і керованості, для використання
при концептуальному проектуванні і на ранніх стадіях розробки
об'єктів АТ.
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Останнім часом Україна веде інтенсивні роботи з адаптації
національного законодавства до міжнародних і європейських
стандартів, що обумовлено її зобов'язаннями по інтеграції в світові та
європейські структури: Світову організацію торгівлі, Європейський
Союз (ЄС), НАТО, міжнародні метрологічні структури тощо.
Розроблено та впроваджено в дію сотні нормативних документів,
серед яких найбільший вплив на метрологічне забезпечення
випробувань озброєння та військової техніки (ОВТ) мають закони
України «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про технічні
регламенти та оцінку відповідності», постанова кабінету міністрів
України «Особливості метрологічного забезпечення діяльності у сфері
оборони України» (Особливості) та наказ Міністерства оборони
України «Положення про метрологічну службу Міністерства оборони
України та Збройних Сил України».
Згідно з Законом України «Про метрологію та метрологічну
діяльність» всі засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) поділяються на
ЗВТ, які призначені або не призначені для застосування у сфері
законодавчо регульованої метрології (ЗРМ); державні приймальні та

контрольні випробування, а також метрологічна атестація замінені на
оцінку відповідності (ОВ) ЗВТ вимогам технічних регламентів (ТР).
ОВ проводять органи з ОВ, які призначає Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку).
Органи з ОВ застосовують процедури ОВ, які розробляють на основі 8
основних і 8 додаткових модулів ОВ, що застосовують у ЄС. При
випробуваннях ЗВТ використовують деякі модулі ОВ, що вказані в ТР
на відповідні види ЗВТ.
ЗВТ, які призначені для застосування у сфері ЗРМ, для допуску
до випробувань ОВТ повинні: пройти ОВ згідно з вимогами чинних
ТР на ЗВТ; мати сертифікат затвердження типу та/або сертифікат
перевірки типу та/або сертифікат експертизи проекту та/або
сертифікат відповідності в залежності від модулів і/або процедур ОВ,
які застосовувалися при ОВ; мати декларацію про відповідність;
пройти первинну повірку у разі, коли це передбачено відповідними
ТР; або пройти своєчасно повірку згідно з «Порядком проведення
повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в
експлуатації, та оформлення її результатів»; або пройти калібрування
у добровільному порядку відповідно до національних стандартів,
гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими
стандартами, та документів, прийнятих міжнародними та
регіональними організаціями з метрології; або пройти ОВ чи повірку
чи калібрування в інших державах за наявності відповідних
міжнародних стандартів або договорів України про взаємне визнання
результатів ОВ, повірки та калібрування ЗВТ.
ЗВТ, які не призначені для застосування у сфері ЗРМ, для допуску
до випробувань ОВТ повинні пройти випробування добровільно
згідно з порядком, який передбачений для законодавчо регульованих
ЗВТ, або обов'язково згідно зі спрощеним порядком: пройти ОВ згідно
зі схемами з ДСТУ І80/ІЕС Ош<іе 67; мати сертифікат відповідності
або інший документ про відповідність, якій передбачений
нормативно-правовими актами України; мати декларацію про
відповідність; пройти первинну повірку у разі, коли це передбачено
нормативно-правовими актами України; або пройти своєчасно
обов'язкову повірку у військових метрологічних лабораторіях ЗВТ
згідно з Особливостями.
Повірку ЗВТ, які призначені для застосування у сфері ЗРМ,
проводять наукові метрологічні центри, метрологічні центри та
повірочні лабораторії, котрі уповноважені Мінекономрозвитку, на

проведення повірки відповідних засобів. Методики повірки
розробляють наукові метрологічні центри з урахуванням міжнародних
нормативних документів та/або європейських стандартів та подають
до Мінекономрозвитку пропозиції щодо їх затвердження. Позитивні
результати повірки ЗВТ засвідчують відбитком повірочного тавра на
ЗВТ чи записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі
експлуатаційних документів та/або оформлюють свідоцтво про
повірку.
Повірку ЗВТ, які не призначені для застосування у сфері ЗРМ,
можуть проводити військові метрологічні лабораторії, які
уповноважені Міноборони та Адміністрацією Держспецзв’язку.
Методики повірки можуть розробляти Центральне управління
метрології і стандартизації Збройних Сил України та регіональні
метрологічні військові частини. При позитивних результатах повірки
ЗВТ зазвичай оформлюють свідоцтво про повірку, роблять запис у
відповідному розділі експлуатаційних документів та здійснюють
нанесення калібрувальних тавр.
Аналіз нормативної документації показав, що для допуску до
випробувань ОВТ ЗВТ у загальному випадку повинні мати документи,
що підтверджують позитивні результати ОВ, а також повірки або
калібрування. Метрологічні характеристики ЗВТ, які призначені для
застосування у сфері ЗРМ і пройшли ОВ, під час випуску з
виробництва
гарантуються
виробником
і
підтверджуються
декларацією про відповідність, котра видається під виключну
відповідальність виробника.
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Збройні Сили України знаходяться на стадії розбудови та
реформування. За роки незалежності України питання їх оснащення

сучасними безпілотними
авіаційними комплексами
(БпАК)
підіймалось неодноразово і на різних рівнях, але до цього часу воно
залишається невирішеним, хоча без БпАК сьогодні не обходиться
жодна армія провідних країн світу. Аналіз досвіду застосування
збройними силами безпілотних систем різних класів підтверджує
високу ефективність цього виду озброєння в умовах сучасних
військових дій будь-якої інтенсивності. Протистояння України
російській агресії також є ще одним підтвердженням цієї нової
реальності. Кількість БпАК у військах, а також коло завдань, які
можуть вирішуватись за їх допомогою, будуть неухильно зростати.
Одним з напрямів, де б БпАК сприяли підвищенню оперативності
вирішення задач, є топогеодезичне забезпечення військ. Нині різко
підвищилися вимоги до геопросторової інформації, її точності,
оперативності отримання, повноти змісту, форм подання, можливості
автоматичної обробки з використанням засобів обчислювальної
техніки і передачі по каналах зв'язку. Реалізація цих вимог стала
можливою завдяки інтенсивному розвитку високотехнологічних
галузей науки і техніки (кібернетики та інформатики, космічної
техніки і супутникової навігації, зв'язку та телекомунікацій, інтернеттехнологій тощо), який дозволив не тільки автоматизувати і
вдосконалити традиційні технології в картографо-геодезичної сфері,
що сформувалися протягом багатьох років, а й створити принципово
нові технології отримання, обробки та доведення інформації до військ.
Специфічною групою завдань, що вирішуються за допомогою
геоінформаційних та навігаційних технологій, є завдання, пов'язані зі
створенням і оперативним оновленням геопросторової інформації на
окремі віддалені або важкодоступні райони (ділянки) місцевості та
розташовані на їх території об'єкти топогеодезичного забезпечення.
Вирішення цих завдань ускладнюється без транспортних засобів
високої прохідності, наявності спеціальних приладів і технологічного
обладнання. Тому в світовій практиці знайшли своє застосування
БпАК, що дозволяють вирішувати окремі групи завдань у складних
умовах обстановки і в стислі терміни. Так моніторинг місцевості в
складних фізико-географічних і кліматичних умовах можна
здійснювати з борта безпілотного літального апарату (БПЛА) за
допомогою відео- , ІЧ- і фотоапаратури, а матеріали аерофотозйомки
використовувати для:
• визначення координат окремих пунктів;

• виконання топографічної зйомки місцевості та геодезичної
прив'язки об'єктів;
• створення (оновлення) спеціальних карт і фотодокументів,
оперативного виправлення цифрової інформації про місцевість;
• аналізу і оцінки місцевості (тип, захисні і маскуючі властивості,
умови орієнтування і спостереження та ін.);
• створення просторових моделей місцевості;
• ведення баз даних геопросторової інформації;
• підтримки прийняття рішень на основі аналізу властивостей
місцевості та обстановки;
• створення і оновлення цифрової інформації про місцевість.
Таким чином, враховуючи сучасні тенденції розвитку безпілотної
авіації, її застосування в інтересах створення геопросторової
інформації, особливо в картографічних цілях, необхідно інтегрувати
використання БпАК у комплекс заходів з топогеодезичного та
навігаційного забезпечення військ, що дозволить значно підвищити
оперативність управління військами і зброєю за рахунок значного
зменшення часу на відповідних етапах управління. Для цього
доцільно вдосконалити нормативно-правову і технічну базу щодо
виконання топографо-геодезичних робіт з використанням БпАК.
Необхідно також активно проводити науково-дослідні та дослідноконструкторські, експериментальні роботи з розробки технічних
вимог і умов до обладнання та виконання аерофотозйомки, створення
сучасних технологій обробки інформації.
УДК 621.384
ЗАВАДОЗАХИЩЕНА НАВІГАЦІЯ НАЗЕМНИХ РУХОМИХ
О Б’ЄКТІВ
М.В. Бахмат
Ю.І. Бударецький , к.т.н., с.н.с.
Національна академія Сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного
О.О. Бардін, к.г.н.
Приватне акціонерне товариство “ЧЕЗАРА ”
Одним з методів підвищення ефективності навігаційних систем в
умовах бойових дій (організованих завад і ураження засобами
радіоелектронної
боротьби
противника),
є
підвищення
завадозахищеності та інтеграції (комплексування) навігаційної

апаратури споживачів (НАС), супутникової радіонавігаційної системи
(СРНС) і автономних навігаційних систем (АНС) яка складається з
гіроскопічних датчиків напрямку, акселерометрів, механічних або
електронних контактних вимірювачів параметрів руху (КВПР), і
радіолокаційного доплерівського вимірювача параметрів руху
(РДВПР). Така інтеграція забезпечить роботу навігаційних систем в
умовах природніх і організованих завад і дозволить збільшити
точність визначення місцезнаходження та повздовжньої осі наземного
рухомого об'єкту (НРО), усунути “мертві зони”, втрату початкових
ділянок маршруту НРО. Крім того, спільна обробка інформації від
СРНС і АНС дозволяє використовувати переваги кожної системи
(безперервність надходження інформації з АНС і відсутність помилок
накопичення у СРНС з часом), компенсувати їх недоліки
(накопичення помилок в АНС з часом, дискретність визначень і
можливі перерви в роботі СРНС) і, таким чином, забезпечувати
безперервну, точну і надійну навігацію НРО.
На сьогодні АНС НРО переважно укомплектовуються КВПР спідометрами, що вимірюють пройдений шлях та швидкість руху по
оборотах валу або коліс НРО. Дана обставина приводить до значних
(порядку 10%) похибок виміру пройденого шляху і швидкості руху в
такого роду вимірювачах.
Враховуючи важливість створення вітчизняної завадозахищеної
навігаційної системи (ЗНС) ДП «Оризон-Навігація» разом з ТОВ
«НВП «Ефір-С» та за участі фахівців Національної академії
Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного проводять
теоретичні і експериментальні дослідження РДВПР і алгоритмів
сумісної обробки інформації від різнотипних систем навігації НРО.
Для проведення сумісних експериментальних досліджень
складових частин ЗНС були використані приймач СРНС виробництва
ДП «Оризон-Навігація» та АНС на основі мікромеханічного гіроскопа
і РДВПР виробництва ТОВ «НВП «Ефір-С».
Аналіз експериментальних даних, показує високий ступінь
корельованості значень напрямку і швидкості руху НРО, які отримані
від навігаційних систем, що побудовані за різними фізичними
принципами, що дає підставу для створення вітчизняної ЗНС НРО.

УДК 621
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИК ОЦІНКИ
ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ
АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ
О.О. Башинська
Чернігівський національний технологічний університет
Порівняльний аналіз характеристик і показників систем
керування безпілотних авіаційних комплексів (далі - СК БпАК)
завжди був і залишається в центрі уваги дослідників.
В даний час такий аналіз ще більш ускладнюється у зв'язку з
прогнозуванням імовірного результату завдань з розширенням
спектру можливостей сучасних і перспективних БпАК.
Показники ефективності мають пріоритет над іншими
показниками але разом з тим не ігнорують їх. У основі визначення
чисельних значень цих показників, як правило, лежить процес
моделювання дій БпАК в типових ситуаціях.
Сучасні методи оцінок ефективності СК БпАК використовуються
при наданні ваги основним групам властивостей декомпозованих
оцінок СК БпАК, що в свою чергу, надає можливість отримання більш
чіткої оцінки при визначенні узагальненого показника ефективності.
Другим напрямком у методах оцінки ефективності СК БпАК, які
по суті являються кваліметричними, слід вважати застосування
сучасних методів математичної статистики та факторного аналізу, що
базується на використанні вже здійснених, в будь-який спосіб, такого
роду оцінок.
Але на даний час, найбільш достовірні та точні оцінки
ефективності СК БпАК можуть бути отриманими за рахунок
застосування тільки натурних (полігонних) методів моделювання дій
БпАК та узагальнення досвіду реального застосування БпАК.
Проте, для СК БпАК повинна бути розроблена така математична
модель оцінки ефективності, яка б одночасно ураховувала
функціональність БпАК та реальні потенційні можливості рішення їм
задач в порівнянні з альтернативними БпАК, поза порівняння його з
якім-то еталонним (ідеальним) БпАК, вигляд якого однозначно не
визначений.

УДК 629.73.18
ОБРИСИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ЛІТАЛЬНИХ
АПАРАТІВ ВІД РАКЕТ З ІНФРАЧЕРВОНОЮ ГОЛОВКОЮ
САМОНАВЕДЕННЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ ХИБНИХ
ТЕПЛОВИХ ЦІЛЕЙ
В.Г.Башинський, д.т.н, с.н.с.
І.В.Телевний
А.Г.Козир, к.т.н.
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Одним зі шляхів удосконалення систем захисту літальних
апаратів (далі - ЛА) є інтеграція системи виявлення пуску ракет
МІЬБ8
(МІ88ІІЄ ЬаипсЬ
^е1;есііоп
8узІет)
з
бортовим
радіоелектронним обладнанням ЛА. Система М I^^8 являє собою
комбінацію датчиків попередження про пуски ракети М I^^8-Р з
автоматами відстрілу засобів протидії РГО8 (Руїоп Іпіедгаїегї ^І8реп8е^
8їаІіоп). Винищувачі Р-16 Повітряних Сил Данії обладнюються
шістьма датчиками МI^^8-Р, які забезпечують повну просторову
оглядовість. Вони також можуть бути встановлені в бойовій
інтегрованій системі ЕСІР8 (Еіесігопіс СотЬаІ Медгаїегї Руїоп 8узІет)
фірми “Терма”. Такі країни, як Норвегія, Бельгія, Нідерланди, ОАЕ та
США для своїх літаків Р-16 замовили РГО8. В таких засобах можуть
бути встановлені системи попередження про ракетну атаку М А ^8.
Такі системи захисту ЛА від ракет з інфрачервоною головкою
самонаведення (далі - ІЧ ГСН), як правило інтегровані в бортовий
комплекс оборони ЛА. В сучасних системах захисту ЛА окрім
виявлення загрози і визначення основних її параметрів здійснюється
комплексний аналіз обстановки і формуються варіанти можливих
контрдій. При цьому можуть бути використані три режими
функціонування:
повністю автоматичний (система захисту самостійно активує
необхідні засоби протидії);
напівавтоматичний (система обирає програму дій, а льотчику
залишається її активувати);
ручний (льотчик сам визначає порядок протидії).
Аналіз основних тенденцій створення систем захисту ЛА від
керованих ракет з ІЧ ГСН показує, що складові такої системи повинні
забезпечувати
виявлення,
ідентифікацію,
визначення

місцезнаходження, та протидія всім видам загроз з будь-якого
напрямку.
На підставі вищенаведеного аналізу можливо сформувати обриси
сучасної системи захисту ЛА з застосуванням хибних теплових цілей
(далі - ЛТЦ). В таку систему повинні входити:
підсистема попередження про опромінення ЛА (радіолокаційна,
лазерна);
підсистема попередження про пуск ракети (ІЧ, УФ);
вимірювач дальності і координат ракети, що атакує (лазерний,
радіолокаційний);
обчислювач, що визначає алгоритм відстрілу ХТЦ в залежності
від умов польоту та напрямку польоту ракети, що атакує;
засоби відстрілу ХТЦ;
пульти керування та індикації.
Таким чином, аналіз можливостей захисту ЛА від керованих
ракет з ІЧ ГСН за допомогою ХТЦ показує, що для захисту від ракет з
амплітудно-фазовою модуляцією та частотно-фазовою модуляцією
застосування ХТЦ є достатньо ефективним в зв’язку з тим, що в таких
ІЧ ГСН складно реалізувати різні види селекції цілі. Для захисту
доцільно відстріл здійснювати трьома залпами з інтервалом в 2-3 с,
кількість ХТЦ в залпі повинно складати 2-4. Для забезпечення
ймовірності перенацілювання ІЧ ГСН на ХТЦ не нижче 0,8 необхідно,
щоб сумарна сила випромінення ХТЦ була не менше ніж у 1,5 рази
більша за силу випромінення ЛА в напрямку ракети, що атакує.
УДК 389
УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ
МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ
ПОЛІГОННИХ ВИПРОБУВАНЬ ЗРАЗКІВ (КОМПЛЕКСІВ)
ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
В.М.Бойко
В.В. Тішкін
Ю.П. Рондін к.т.н., с.н.с.
Метрологічний центр військових еталонів Збройних Сил України
Забезпечення високого рівня підготовки для виконання завдань за
призначенням, визначення та оцінка фактичних властивостей нових
(модернізованих) зразків озброєння і військової техніки (ОВТ) видів
Збройних Сил України та інших військових формувань в умовах,

максимально наближених до реальних умов експлуатації і бойового
застосування, а також виконання робіт (досліджень) з продовження
призначених показників термінів служби зразків ОВТ неможливі без
сучасної полігонної випробувальної бази.
Приймання нових (модернізованих) зразків (комплексів) ОВТ за
результатами державних випробувань на озброєння в сучасних умовах
висуває в ряд актуальних питань проблему створення ефективної
системи метрологічного забезпечення (МлЗ) процесу випробувань.
Сучасний стан технічної, організаційної і нормативної основ МлЗ
державних випробувань не відповідає повною мірою сучасним
вимогам забезпечення точності, вірогідності і оперативності
параметрів тактико-технічних характеристик (ТТХ) об‘єктів
випробувань і потребує реального удосконалення.
В доповіді представлена узагальнена інформаційна модель
процесу системи МлЗ державних випробувань.
Метрологічне
забезпечення
випробувань
комплекс
організаційних і технічних заходів, спрямованих на досягнення під час
процесу випробувань необхідних повноти вірогідності контролю,
точності вимірювань, заданих в тактико-технічному завданні (ТТЗ)
тактико-технічних характеристик на зразки (комплекси) ОВТ.
В розробленій інформаційній моделі ці дані представляються
інформаційними модулями.
Вихідними даними для розробки узагальненої моделі є: база
даних про ТТХ зразка (комплексу) ОВТ, заданих у ТТЗ на розробку
(модернізацію) ОВТ; база даних про види вимірювань (контролю)
параметрів ОВТ, норм точності і методик вимірювань (контролю);
база даних про засоби вимірювальної техніки, яка використовувалась
при попередніх випробуваннях ОВТ; база даних про результати
метрологічного
забезпечення
за
результатами
попередніх
випробувань.
З урахуванням розділу “Метрологічне забезпечення”, що
розроблений у програмі державних випробувань, в узагальненій
інформаційній моделі формуються інформаційні модулі: база даних
про технічну, організаційну і методичну основи МлЗ об’єкту
випробувань.
В доповіді представлені і обґрунтовані основні вимоги до
вказаних основ системи МлЗ об’єкта випробувань.
Системний аналіз баз даних про технічну, організаційну і
нормативну основи МлЗ об’єктів полігонних випробувань, а також

бази даних про результати МлЗ об’єкту випробувань в процесі
виконання програми полігонних випробувань дозволять визначити
актуальні напрямки удосконалення системи МлЗ державних
полігонних випробувань зразків (комплексів) ОВТ.
УДК 621.396
ЧАСТОТНО-РІЗНИЦЕВИЙ АЛГОРИТМ ВИЯВЛЕННЯРОЗДІЛЕННЯ ВУЗЬКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ У
ШИРОКОСМУГОВИХ СИСТЕМАХ РАДІОМОНІТОРИНГУ
М. В. Бугайов, к.т.н.
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова
На сьогоднішній день значна кількість цивільних та військових
радіосистем для передачі інформації використовують вузькосмугові
сигнали. Задача виявлення таких сигналів є основною для будь-якої
широкосмугової системи радіомоніторингу і визначає якість роботи
системи в цілому. В умовах апріорної невизначеності про рівень
адитивного широкосмугового шуму і параметри вузькосмугових
сигналів, які виявляють, актуальними залишаються порогові методи
виявлення.
Основними вхідними параметрами запропонованого алгоритму є
ймовірність хибної тривоги та мінімальне значення частотного
рознесення між вузькосмуговими складовими, при якому вони вже
вважаються окремими радіосигналами. У алгоритмі пороговій обробці
підлягає сукупність відліків енергетичного спектру, які нормовані до
енергії фрагменту сигналу після попередньої віконної обробки. Тоді
при виявленні вузькосмугових сигналів на фоні широкосмугового
шуму рівень порогу визначається лише заданою ймовірністю хибної
тривоги і не залежить від його потужності та типу віконної функції. Зі
значень частот відліків, які перевищили поріг, формується
відповідний масив і розраховуються різниці між кожною наступною і
попередньою частотою. Після цього отримані різниці частот
порівнюються з мінімальним значенням частотного рознесення.
Частоти, на яких відбувається перевищення заданого значення, і є
межами вузькосмугових сигналів. Характерною особливістю
алгоритму, яка відрізняє його від існуючих, є простота, відсутність
необхідності у пошуку незайнятих ділянок частотного спектру і
вимірюванні рівня шуму, який може змінюватися. Запропонований

алгоритм може бути використаний в існуючих та перспективних
комплексах радіомоніторингу.
УДК 623.592
АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ
ТРЕНАЖЕРІВ
С.В.Бурий
О.С. Мукогоренко
Л.В. Ж огіна
Військовий інститут Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Питання забезпечення підготовки кадрів за допомогою
тренажерних систем є досить актуальним на сьогоднішній день, а
особливо фахівців екстремального профілю діяльності, помилки яких
можуть призвести до загрози життю та здоров’ю.
Відомий вітчизняний психолог та лікар Платонов К.К.
сформулював чотири принципи ефективності тренажерів:
1) навчальні завдання на тренажері повинні бути психологічно
близькі до реальної професійної ситуації;
2) навчальні завдання повинні бути різного ступеня складності і
починати навчання слід з простих ситуацій, поступово ускладнюючи
їх;
3) учень повинен отримувати об'єктивну оцінку правильності
своїх дій (зворотний зв'язок);
4) тренажер повинен забезпечити багаторазове повторення
навчальних завдань.
Тренажери, як і будь-яка система тренінгу, повинні в підсумку
сформувати необхідну орієнтовну основу дії, яка складається зі
спеціальних знань і чуттєвих, образних уявлень. Орієнтовна основа дії
забезпечує розуміння, осмисленість вчення, дозволяє отримати точну
картину необхідного результату і процесу його досягнення. Якщо всі
психолого-педагогічні принципи враховані в методі навчання,
забезпечений інтерес до навчання, то ступінь успішності освоєння
умінь може бути показником прогнозу професійної придатності.
На нашу думку, можливо припустити, що людина, яка легко і
швидко навчається певним умінням і навичкам, буде успішно
використовувати ці вміння в реальній професійній діяльності. Правда,
це правило не завжди працює. Є види діяльності, особливо пов'язані з

небезпечними, екстремальними ситуаціями, де різниця між
навчальним завданнями і реальністю у професійному житті
залишається неподоланою перешкодою. У цих випадках успішний
учень може виявитися поганим професіоналом. Це треба обов’язково
враховувати при написанні програми тренування. Також слід
зазначити, що будь-яка сучасна тренажерна система повинна
враховувати певні психофізіологічні
особливості людини, що
навчається. Це дасть змогу не тільки набагато ефективніше
прогнозувати майбутню діяльність, але і корегувати програму
підготовки
для
досягнення
більшого
результату,
тобто
використовувати індивідуальний підхід.
Провівши аналіз літературних джерел, ми можемо прийти до
висновку, що для забезпечення ефективності будь-яких тренажерних
систем необхідно додатково провести дослідження у наступних
напрямках:
вивчення психологічних та психофізіологічних характеристик
приймання та переробки інформації людиною, властивостей її пам'яті
й мислення, здійснення нею керуючих дій;
психологічний аналіз діяльності оператора, обґрунтування ролі
різних психічних процесів у цій діяльності, вивчення та опис
конкретних видів операторської діяльності;
розробку методів дослідження та прогнозування ефективності
взаємодії оператора з технікою, зокрема - швидкості, точності,
надійності й напруженості діяльності оператора;
дослідження впливу емоційних станів оператора на динаміку його
працездатності, особливо стресочинних факторів; розробку методів і
критеріїв оцінки впливу емоційної сфери на діяльність операторів.
УДК 358.1
ОСНОВНІ ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ
ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК І А РТИЛЕРІЇ
В.В. Варава
М.І. Бєляєв
Науково-дослідний центр ракетних військ і артилерії
Моніторинг застосування РВіА під час проведення ООС виявив
найбільш болючі проблемні питання щодо виконання заходів стрільби
і управління вогнем, ведення розвідки, стану артилерійських систем.

Тому одним з найбільш актуальних питань сьогодення є забезпечення
підрозділів РВіА сучасними зразками РАО. Відповідно до
зазначеного, актуальним є питання проведення випробувань широкої
номенклатури зразків ОВТ РВіА з метою прийняття їх на озброєння,
що в свою чергу вимагає прийняття якісних рішень щодо організації
та забезпечення проведення їх випробувань.
Аналіз організації та проведення випробувань зразків ОВТ РВіА,
в яких брали участь представники Науково-дослідного центру РВіА,
надав можливість зробити висновок, що цей процес доволі складний і
структурно складається з певних складових, основними з яких є:
організація проведення випробувань замовником зразка ОВТ;
підбір та формування складу комісії;
підготовка членів комісії та особового складу обслуг
(розрахунків) до проведення випробувань;
можливість проведення етапу стрільбових випробувань на
полігонах ЗС України;
матеріально-технічне забезпечення проведення випробувань;
організація дієвої взаємодії з підприємством-виробником зразка
ОВТ.
Кожна зі складових забезпечення проведення випробувань
багатогранна і включає декілька важливих питань, які впливають на
якість проведення випробувань в цілому. Неврахування цих питань
може призвести до зниження якості випробувань або навіть
унеможливити їх проведення.
Позитивний результат в даному питанні можливий лише у
співпраці та тісній взаємодії замовника військової продукції,
виробника зразка озброєння та споживача. Аналіз проведення
випробувань зразків ОВТ РВіА надав можливість сформувати шляхи
удосконалення даного процесу. Основними з них є:
замовнику - взяття на себе керівної ролі щодо упорядкування
нормативно-правової бази проведення випробувань, своєчасне
доведення змін у керівних документах до зацікавлених сторін,
організація дієвої взаємодії між усіма складовими забезпечення
проведення випробувань;
виробнику зразка ОВТ - організація тісної взаємодії зі
споживачем зразка ОВТ на всіх стадіях розроблення дослідного зразка
ОВТ та врахування його пропозицій і під час експлуатації в військах;
споживачу зразка ОВТ - надання пропозицій вищим органам
управління щодо підвищення якості проведення випробувань; активна

участь щодо створення складу комісії з проведення випробувань та
організація впровадження в життя вимог до об'єктів випробувальної
бази.
УДК 628.4
МОДЕЛЮ ВАННЯ ПРОЦЕСІВ, СТАНІВ І ТАКТИКОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕМ ЕНТІВ ОЗБРОЄННЯ І
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
А.Ю . Васильєв, к.т.н.
А. В. Грабовський, к.т.н., с.н.с.
М. М. Ткачук, к. т. н.
А. Ю. Танченко, к.т.н.
М. А. Ткачук, д.т.н., професор
А. В. Набоков
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Сучасне озброєння і військова техніка (ОВТ) у процесі створення
проходять декілька етапів, серед яких один із найбільш важливих моделювання процесів, станів і тактико-технічних характеристик.
Серед різноманітних видів моделювання особливе місце займають
математичне та комп’ютерне дослідження динаміки, ударноконтактної взаємодії, напружено-деформованого стану найбільш
відповідальних і навантажених деталей, вузлів, систем і агрегатів
бойових броньованих машин. Це викликано тим, що ці машини
підлягають дії комплексу інтенсивних навантажень у процесі
експлуатації та бойового застосування. Відповідно, наприклад, рівень
тактико-технічних характеристик (ТТХ) бойових броньованих машин
(ББМ) у цілому визначається міцністю, віброзбудливістю, захисними
властивостями тих чи інших елементів: бронекорпус, трансмісія,
підвіска, двигун, бойовий модуль тощо. Відповідно, на етапі
проектних розробок, технологічної підготовки виробництва та
виготовлення необхідно проводити моделювання процесів, станів і
ТТХ цих елементів. Це спричиняє необхідність у розробці відповідних
математичних і комп’ютерних моделей. До цих моделей висуваються
вимоги адекватності, точності та оперативності.
Що стосується адекватності створюваних моделей, то вона може
бути забезпечена тільки на основі сучасних нелінійних моделей
механіки суцільного середовища, механіки руйнування, нелінійної

теорії коливань, оскільки процеси і стани, що реалізуються при
виготовленні, експлуатації та бойовому застосуванні елементів ББМ, є
суттєво нелінійними. Точність моделювання вимагає залучення до
досліджень
потужних
сучасних
обчислювальних
методів,
програмного та апаратного забезпечення. Задля досягнення високої
оперативності досліджень потрібне розроблення теорії узагальненого
параметричного моделювання процесів і станів у досліджуваних
об’єктах.
Усі зазначені розробки були здійснені у Національному
технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (НТУ
«ХПІ»). Зокрема, для моделювання процесів бронепробиття створені
математичні моделі високошвидкісної взаємодії снаряда із
бронеперешкодою; для визначення резонансних режимів збудження
розроблені
моделі
ударних
резонансів;
для
установлення
закономірностей контактної взаємодії твердих деформівних тіл
запропоновані нові фізично та структурно нелінійні моделі; реакція
досліджуваних об’єктів на варіацію проектних, технологічних,
виробничих параметрів, а також режимів експлуатації та бойового
застосування визначається на основі теорії збурень та варіаційних
постановок; нелінійні коливання елементів ОВТ досліджуються на
основі рівнянь динаміки систем із зосередженими та розподіленими
інерційно-жорсткісними параметрами.
Комп’ютерна реалізація розробок здійснюється у двох напрямках:
1) чисельне моделювання забезпечується використанням потужних
методів типу скінченних або граничних елементів; 2) для аналізу
розв’язання громіздких задач, які пов’язані, наприклад, із системами
рівнянь із багатьма мільйонами невідомих чи інтегруванням
диференціальних рівнянь для систем із мільйонами ступенів вільності,
залучаються можливості комп’ютерних кластерних систем типу
розгорнутих в НТУ «ХПІ».
На заваді оперативності досліджень, як правило, стають проблеми
варіювання структури, параметрів, тактико-технічних вимог, які
пред’являються до нових зразків ОВТ, а також режимів їх
експлуатації та бойового застосування. Це, у свою чергу, вимагає
швидкої перебудови створюваних математичних і чисельних моделей,
бажано - в автоматизованому режимі. Із цією метою розроблений,
розвинений та адаптований до моделювання фізико-механічних
процесів і станів у досліджуваних елементах ОВТ метод
узагальненого параметричного моделювання. Він інтегрується у

нелінійні моделі, реалізується у вигляді спеціалізованих програмно модельних комплексів і уможливлює організацію багатоваріантних
розрахунків та аналіз результатів досліджень. Саме на основі аналізу
отриманих результатів моделювання розробляються рекомендації із
обґрунтування технічних рішень, що забезпечують високі ТТХ нових
зразків ОВТ.
УДК 355
ПРОБЛЕМ И ПЕРЕХОДУ СІСТЕМ И УПРАВЛІННЯ ЗБРОЙНИХ
СИЛ УКРАЇНИ НА СТАНДАРТИ ^-СТРУКТУРИ НАТО
А.В. Власов, к.т.н., с.н.с.
О.І. Бабенко, к.в.н., доцент
П.К. Мазін
В.П. Косенко
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
А.В. Коваленко
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Згідно с планами реформування ЗСУ 2020 року в МО та Генштабі
повинна пройти реформа щодо удосконалення системи управління.
Держави - члени НАТО по-різному структурують власні оборонні
відомства. Однак альянс побудував і відпрацював таку модель, яку і
перейняли союзники, зокрема щодо рівнів військового управління, '7 структури".
Як показує досвід НАТО, така система надає велику
самостійність керівникам усіх рівнів у прийнятті управлінських
рішень. І найбільше чого треба досягнути даними реформами, - це
розділити управління військами від їх підготовки.
Секрет успіху оборонних формувань світу - виконуй свої чітко
визначені функції і відповідай за них! Також необхідно передавати
повноваження на максимально низький рівень, для того щоб вище
керівництво було зосереджено на найбільш важливих питаннях.
Тобто стандарти умовно можна розділити на адміністративні
(управління та документація), оперативні (застосування військ) та
матеріально-технічні (озброєння, техніка, обладнання).
Згідно стандартів- "І-структури" кожен знає, за що він відповідає,
така організація дозволяє уникнути подвійності, зосередити більше

зусиль на бойовій підготовці, підтримці бойової готовності і
логістики, вона чітко розділяє: хто займається підготовкою сил, а хто веденням операцій
Головнокомандувач, зараз є і головнокомандувачем ЗСУ, і
начальником Генерального штабу ЗСУ. До 2020 року ці посади
повинні бути розділені - окремо головнокомандувач і окремо буде
начальник Генштабу.
Головнокомандувач стане найвищою військовою службовою
особою, підпорядкованим президенту і міністру оборони, на якого
буде покладено всю повноту повноважень по керівництву Збройними
силами України. У його підпорядкуванні будуть: Генеральний штаб
ЗСУ, Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, командування видів
(окремих родів військ, сил), інші органи військового управління, що
не відносяться до видів (окремих родів військ, сил) Збройних сил
України
Начальник
Генштабу
буде
підпорядкований
головнокомандуючому і виконувати відповідні функції: планування
оборони держави; стратегічне планування застосування та розвитку
ЗСУ; організує стратегічне керівництво; визначає вимоги до
спроможностей ЗСУ; визначає потреби у ресурсах для виконання
завдань; визначає потреби у технічному оснащенні, підготовці і
забезпеченні.
Він повинен займатися підготовкою війська, а не керувати ним.
Як приклад можна взяти американську модель, де військами керує
комітет начальників штабів.
На даному етапі Україна цікава для НАТО тим, що це країна, яка
практикує теорію не тільки на полігонах, а й у реальних бойових
діях. Країна, яка розвивається і бореться як з зовнішнім ворогом, так і
з внутрішнім - тотальною корупцією та низькою мотивацією до змін
власних громадян.
До 2020 року залишилося трохи більше двох років, завдань дуже
багато, потрібно робити щоб ЗСУ були конкурентоспроможними,
працювати над ідеологічною складовою, будувати ідею сучасної
української армії.

УДК 358.1
ОСНАЩ ЕННЯ А РТИЛЕРІЙСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ
БЕЗП ІЛО ТН ИМ И АВІАЦІЙНИМИ КОМ ПЛЕКСАМ И ВИМОГА ЧАСУ
Ю.Л. Вода
Науково-дослідний центр ракетних військ і артилерії
Військова політична обстановка, що у даний час сформувалась у
світі, несе в собі безпосередню загрозу виникнення великомасштабної
війни. До того ж, як показують поточні події, з'явилася загроза
виникнення
внутрішніх конфліктів, а також
потреба протидії
гібридній війні.
Протидія незаконним збройним формуванням (НЗФ) стала однією
з головних проблем для армій великої кількості держав. Останнім
часом і для Збройних Сил України нагальною проблемою стала
боротьба як з регулярними російськими підрозділами, так і з
незаконними збройними формуваннями так званих ЛНР та ДНР.
Досвід виконання вогневих завдань та ракетних ударів
підрозділами РВіА під час АТО показав невідповідність вогневих
можливостей артилерійських систем можливостям засобів розвідки і
обслуговування стрільби. Виходячи з цього, близько 90% всіх
вогневих завдань виконувалось по цілях, які не спостерігаються.
Часто підготовка даних до стрільби не відповідала вимогам повної
підготовки. Такий підхід приводив до невиправданої витрати
боєприпасів і зниження ефективності виконання вогневих завдань.
Тому на арену бойових дій вийшли безпілотні авіаційні комплекси
(БпАК), які дозволяють в режимі реального часу вести розвідку та
коректувати вогонь артилерії з необхідною точністю та на необхідну
дальність.
Використання БпЛАК дасть можливість підвищити точність
виконання вогневих завдань і зменшити витрату боєприпасів.
Використання БпАК, крім того, дає можливість:
- призначати рубежі нерухомого та рухомого загороджувального
вогню на неспостережених з наземних спостережних пунктів
ділянках;
- застосовувати по цілях, які не спостерігаються з СП, снарядів з
ДП або ДТ.
Для виконання завдань в інтересах РВіА можуть застосовуватися
БпАК підрозділів:

- РВіА;
- загальновійськових підрозділів;
- десантно-штурмових підрозділів та ВМС;
- підрозділів ССО;
- підрозділів СБУ;
- підрозділів МВС (НГУ);
- в деяких випадках підрозділів МНС.
Такий широкий спектр використання БпАК вимагає від
операторів різних силових структур вміння вести розвідку і
коректувати вогонь в інтересах РВіА. Тому підготовкою операторів
для БпАК, крім розвідувальних органів, повинні займатися
спеціалісти РВіА.
БпАК, який застосовується в інтересах РВіА, повинен відповідати
наступним вимогам:
- мати можливість знаходитись над цілю не менше 20 хвилин без
врахування часу на розвідку і повернення (для забезпечення
пристрілки та коректування вогню на ураження);
- визначати прямокутні координати цілі з можливістю
перерахування їх в систему СК42 (точність визначення координат не
повинна перевищувати 50 метрів);
- мати можливість захоплення цілі в режим супроводження та
баражування;
- мати канал нічного бачення або тепловізійний канал;
- мати приховані канали управління та передачі відео - та
фотоінформації.
УДК 358.1
ПРО БЛЕМ И СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМ И
УПРАВЛІННЯ РАКЕТНИМ И ВІЙСЬКАМ И І АРТИЛЕРІЄЮ
І.Д. Волков, к.в.н.
Науково-дослідний центр ракетних військ і артилерії
Результати аналізу досвіду бойового застосування ракетних
військ і артилерії (РВіА) в Антитерористичній операції на території
Донецької та Луганської областей свідчать, що основним напрямком
розвитку РВіА є їх інтеграція в розвідувально-вогневу систему.
Необхідною умовою цього є ефективна система управління РВіА.
Встановлено, що через низьку автоматизацію системи управління

РВіА своєчасно обробляється та враховується лише близько 20%
наявної інформації.
На сьогоднішній час побудова автоматизованої системи
управління (АСУ) РВіА та АСУ Збройних Сил (ЗС) України в цілому
відбувається під впливом суперечливих факторів. Це пов’язано з тим,
що, з одного боку, підходи до побудови АСУ регламентуються
державними стандартами України (ДСТУ), методичними і керівними
документами, сформованим досвідом і традиціями фахівців проектно конструкторських організацій. З іншого боку не можна не враховувати
накопичений у цій галузі досвід провідних у військовому відношенні
країн світу та НАТО, що вже пройшли шлях створення своїх АСУ. До
того ж перспектива членства України в НАТО вимагає можливість
інтеграції АСУ ЗС України в систему управління НАТО.
З цією метою виконується значна кількість дослідно конструкторських робіт (ДКР) різними науковими установами та
проектно-конструкторськими організаціями. При цьому відбувається
порушення системних принципів централізації та уніфікації. Це, в
свою чергу, неминуче призводить до виникнення інформаційної
несумісності між комплексами засобів автоматизації (КЗА) різних
АСУ у всіх ланках і на всіх рівнях управління. Тому проблема
інформаційної сумісності за своєю актуальністю і значущістю
сьогодні одна з найважливіших. Причиною такого становища є
недосконала організація процесу проектування і створення АСУ. Тому
одним з основних завдань під час створення АСУ РВіА є забезпечення
інформаційної сумісності як між КЗА різних ланок управління, так і з
системою управління НАТО.
Виходячи з цього, форма, структура і правила формалізації
оперативно-тактичної інформації, яка циркулює в повідомленнях
АСУ, повинні бути узгоджені за цілим рядом показників, від кожного
з яких, тією чи іншою мірою, залежить інформаційна сумісність.
Складнішою є ситуація з забезпеченням інформаційної сумісності
з системою управління НАТО. Основними причинами цьому є
відмінності як у процедурах планування, переліку, формах подання та
змісті документів (повідомлень), що підлягають реалізації в АСУ, так і
в складі, структурі і змісті класифікаторів і словників оперативно тактичної та військово-технічної інформації.
Таким чином, враховуючи викладений матеріал, вирішення
зазначених проблем можливе шляхом розроблення відповідного
інформаційно-лінгвістичного забезпечення АСУ у всіх ланках і на всіх

рівнях управління та їх узгодження на етапі технічного проектування
АСУ, а не на етапі випробувань.
УДК 629.7.026
ПРОИЗВОДСТВО М ЯГКИХ ТОПЛИВНЬІХ БАКОВ ДЛЯ
КОМ ПЛЕКТ АЦИИ ВЕРТОЛЕТОВ МИ-24
В.В. Воловщикова
А.И. Скоков
А.Н. Удод
А.В. Мазур
И. О. Марченко
Государственное предприятие "Украинский научноисследовательский конструкторско-технологический институт
^ластомернь^х материалов и изделий ”
На сегодняшний день самьій мощньїм ударним вертолетом
украинской авиации
является
Ми-24.
Украина получила в
наследство от СССР большой парк вертолетов Ми-24, а также мощное
производство двигателей на запорожском предприятии "Мотор Сич".
Использование нових украинских двигателей на Ми-24 позволило
увеличить
дальность
полета,
а
также
маневренность
и
скороподьемность вертолета.
Однако до настоящего времени остро стоял вопрос о
комплектации Ми-24 мягкими топливними баками (МТБ), которие
производились только в Российской Федерации. ГП "Украинский
научно-исследовательский конструкторско-технологический институт
^ластомерних материалов и изделий" (ГП «УНИКТИ «ДИНТ^М»)
(г. Днепр) и ГП "Конотопский авиаремонтний завод "Авиакон"
(г. Конотоп, Сумская обл.) в рамках работ по импортозамещению в
2018 году завершили создание украинского аналога мягких топливних
баков для боевих вертолетов Ми-24.
ГП «УНИКТИ «ДИНГОМ» разработана технология, специальная
оснастка для изготовления МТБ. С учетом программи по
импортозамещению материалов и комплектующих, разработана
рецептура резини, на основе бутадиен-нитрильного каучука ведущих
мирових производителей, для внутреннего топливостойкого слоя, а
также применена защитная прорезиненная ткань украинского
производства, взамен ранее использовавшейся ткани АХКР.
Разработани ТУ У 22.1-00152135-144:2018 «Баки топливние мягкие»

Государственньїй научно-исследовательский институт авиации
Минобороньї Украиньї провели научно-техническую ^кспертизу
конструкторской документации (КД) на МТБ, которая бмла
разработана ГП «УНИКТИ «ДИНТ^М».
Контроль качества изготовления МТБ и их испмтания
осуществляется представительством заказчика МО Украиньї.
Результатм испмтаний МТБ на ГП "Конотопский авиаремонтнмй
завод "Авиакон" с применением указанньїх материалов показали их
полное соответствие нормативной и ^ксплуатационной документации.
Баки допущень к использованию в составе вертолетной техники.
За короткий период ГП «УНИКТИ «ДИНТ^М» освоило
производство комплекта МТБ
(5 типоразмеров баков) для
комплектации вертолетов Ми-24.
УДК 629.113 (075.8)
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФ ЕКТИВНОСТІ М ІЖ КОЛІСНИХ
ДИФЕРЕНЦІАЛІВ, ЩО САМ ОБЛОКУЮ ТЬСЯ, З
КОЕФ ІЦІЄНТОМ БЛОКУВАННЯ, ЯКИЙ ЗАЛЕЖ ИТЬ ВІД
Ш ВИДКОСТІ ВІДНОСНОГО ОБЕРТАННЯ КОЛІС
Д.О. Волонцевич, д.т.н., професор
Є.О. Веретенніков, к.т.н.
Я.М. Мормило
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Український колісний бронетранспортер БТР-4 обладнаний
міжколісними диференціалами підвищеного тертя кулачкового типу з
блокувальним
моментом,
що
залежить
від
навантаження.
Виробництво цих диференціалів, що були взяті з попередніх
конструкцій, зосереджено в Росії. Конструкція диференціалу в
незношеному стані забезпечує достатні показники прохідності, але
при маневруванні з малими радіусами повороту на дорогах з твердим
покриттям різко зростають витрати палива, зношення гуми коліс та
зусилля в системі керування. Тому вже достатньо давно перед
виробниками БТР-4 стоїть питання достойної заміни старої
конструкції.
Проте комплексного порівняльного аналізу динаміки розгону і
втрат на буксування для різних типів міжколісних диференціалів в
літературі знайдено не було. Це питання, не дивлячись на бурхливий

розвиток електронних систем управління і індивідуального
електроприводу, залишається актуальним для військової колісної
техніки і повнопривідних автомобілів багатоцільового призначення.
Метою роботи є наукове обґрунтування концепції побудови
енергоефективного міжколісного диференціалу з автоматичним
блокуванням для колісних бронетранспортерів.
Для досягнення поставленої мети в роботі були вирішені такі
задачі:
- розроблено математичні моделі розгону бронетранспортера з
різними типами диференціалів;
- проведено
порівняльний
аналіз
класичного
конічного
симетричного диференціала, повністю блокованого диференціала,
диференціалів підвищеного тертя та протибуксовочної системи (ПБС)
на базі АБС з точки зору динаміки розгону бронетранспортера і
величини втрат на буксування.
Відповідно до поставлених для рішення цілей і завдань за
результатами проведеної роботи можна зробити такі висновки:
1) Отримані порівняльні дані наведені для середніх значень
коефіцієнтів налаштування системи. Тому для остаточних висновків
про доцільність використання того чи іншого диференціалу
підвищеного тертя або ПБС потрібно, враховуючи вплив
диференціалу на керованість машини, проводити оптимізацію по
коефіцієнтам налаштування.
2) Неблоковані звичайні конічні диференціали і повністю
блоковані диференціали розглядалися лише для визначення меж
найгірших і найкращих показників ефективності розгону.
3) З попереднього розгляду проблеми можна констатувати той
факт, що диференціали підвищеного тертя, в яких фрикційний момент
залежить від навантаження, мають найгірші показники особливо при
великій різниці в коефіцієнтах зчеплення по бортах машини і
найбільш негативно впливають на керованість машини.
4) Диференціали з ПБС на базі АБС найбільш доцільно
використовувати при відносно великих значеннях питомої потужності
машини і інтегрувати їх з системами підтримання курсової стійкості,
які дозволяють в залежності від ситуації і керуючих дій водія
змінювати значення коефіцієнтів налаштування системи.
5) Диференціали підвищеного тертя з фрикційним моментом, що
залежить від різниці швидкостей обертання коліс, можуть мати високі
енергетичні показники при розгоні з мінімальним негативним

впливом не керованість машини і при цьому спиратись не на
електронні системи керування, а на власну внутрішню автоматичність.
6) В попередніх публікаціях авторів була доведена можливість
створення міжколісного диференціалу з гідростатичним блокуванням,
який забезпечує створення достатнього блокувального моменту без
використання фрикційних дисків;
7) Попередні
розрахунки
підтверджують
можливість
розташування конічного міжколісного диференціалу з гідростатичним
блокуванням
в
габаритах
штатної
головної
передачі
бронетранспортера БТР-4.
В процесі роботи використовувались класичні методики
математичного моделювання та теорії руху колісних машин для
аналізу рухомості.
УДК 396
РЕЗУЛЬТАТИ ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧНОСТНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕДАЧІ ЕТАЛОННИХ СИГНАЛІВ ЧАСУ
ЗА СТАНДАРТОМ ІЕЕЕ 1588 V2
А.Б. Гаврилов, к.т.н., с.н.с.
М.І. Світенко, к.т.н.,
М.Л. Троцько, к.т.н.
Військова частина А0785
Розв'язання задачі забезпечення режиму реального часу АСУ
нерозривно пов'язане із завданнями формування шкали часу і
синхронізації за нею всіх компонентів системи. При цьому мітки часу
мають передаватися у цифровій мережі зв'язку з розподіленою
архітектурою, що застосовується в АСУ. Основним вузлом системи
єдиного часу повинен стати еталонний сервер часу з можливістю
використання РТР (Ргесізіоп Т іте Ргоіосої) протоколу. У якості
базового часозадаючого елементу АСУ можуть використовуватися
атомні годинники, які формують необхідну сітку синхрочастот
шляхом розподілу частоти опорного квантового стандарту частоти.
Враховуючи, що протокол РТР є на теперішній день найбільш
досконалим методом синхронізації в транспортній ІР-мережі, що
забезпечує як частотну, так і часову синхронізацію при високій якості
параметрів стабільності, авторами проведені експериментальні
дослідження
з оцінки точності часової синхронізації за РТР

протоколом на маршруті Київ - Харків, по оптоволоконному V^АN
каналу «точка-точка» с фіксованою ІР у.4 - адресацією (рівень ^2).
На вторинному еталоні України часу та частоти (м. Київ ДП
«Укрметртестстандарт» проводилися добові вимірювання відхилення
шкали часу
ВЕТУ 07-01-03-10 від шкали часу ГНСС NАV§ТАК.
Одночасно шкала часу ВЕТУ 07-01-03-10 через засіб синхронізації
УС-1588 (РТР-тазІег) передавалася по оптоволоконному V^АN
каналу «точка-точка» с фіксованою ІР у.4 - адресацією (рівень ^2) до
засобу синхронізації УС-1588 (РТР-зІауе), що встановлений в МЦВЕ
ЗС України м. Харків. В МЦВЕ також, одночасно, проводилися добові
вимірювання відхилення шкали часу ВЕТУ 07-01-03-10 (яка велась
за РТР протоколом) від шкали часу ГНСС. Вимірювання проводилися
раз в секунду (86400 сек - одна доба) на протязі 29 діб. Після цього
визначалось середнє значення відхилення шкали часу за добу та СКВ.
Отримані результати експериментальних досліджень підтвердили
можливість передавання еталонних сигналів часової синхронізації із
застосуванням РТР протоколу із випадковою похибкою, що не
перевищує 10 мкс на відстань 600 км по оптоволоконному
віртуальному підключенню «точка-точка» с фіксованою ІР у.4 адресацією (рівень ^2).
Аналогічним чином був проведений експеримент з можливості
синхронізації вихідного еталону ЗС України одиниць часу та частоти
від національного еталону одиниць часу та частоти. Отримані
результати підтвердили можливість синхронізації військового еталону
від національного із застосуванням РТР протоколу із випадковою
похибкою, що не перевищує 4 мкс.
УДК 677.075
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИРОБНИЦТВІ АРМ ІЙСЬКИХ
ТРЕКІНГОВИХ Ш КАРПЕТОК
Л.Є. Галавська , д.т.н., професор
О.А. Ш виданенко
Т.В. Ш атило
Київський національний університет технологій та дизайну
Метою даної роботи є впровадження інноваційних технологій у
виробництво шкарпеток для військовослужбовців та представників
різноманітних силових структур, які проводять більшість часу у
професійному взутті. Специфічні умови експлуатації таких шкарпеток

у закритому взутті без мембрани та гарної вентиляції призводять до
накопичення вологи у шкарпетці, розвитку патогенної мікрофлори
(бактерії, гриби) та появи неприємного запаху поту.
На сьогоднішній день розроблені та затверджені технічні умови
на виготовлення трекінгових шкарпеток з текстурними термозонами
для військовослужбовців Збройних сил України, які відрізняються за
сировинним складом у відповідності до сезону експлуатації. Однак
зазначений у ТУ сировинний склад не дає підстав стверджувати, що
дані шкарпетки у повній мірі забезпечать достатній рівень
комфортності за умови тривалого часу безперервної експлуатації у
різних погодних умовах. Тому для надання розробленим трекінговим
шкарпеткам поліфункціональних властивостей слід вирішувати
питання вибору сировини на окремих ділянках у відповідності до
умов експлуатації.
Трекінгові шкарпетки різних фірм виробників відрізняються за
сировинним складом, дизайном та структурою переплетень
текстурних термозон. Основне функціональне призначення таких зон
полягає у ефективному відведенні й подальшому випаровуванні
вологи (поту) та підтримці температурного балансу елементів нижньої
частини ноги, а також зменшенні тертя та тиску на її структурні
елементи. Такі шкарпетки передбачають їх використання у взутті з
мембраною, що забезпечуватиме ефективне виведення пароподібної
вологи назовні. Для забезпечення ефекту відведення вологи у
виробництві трекінгових шкарпеток використовують бамбукову
пряжу, поліефірні та поліпропіленові нитки з підвищеною капілярною
здатністю. Найчастіше використовують поліефірні нитки під
торговою маркою Сооїтах® компанії ^иРопі (США). У процесі
вироблення даного виду сировини додаються активні добавки на
основі срібла ґгезЬРХ®, які довели свою високу ефективність на
широкому спектрі мікроорганізмів (бактерії, гриби та водорості).
Вони знищують колонії бактерій та перешкоджають появі
неприємного запаху. Однак даний вид сировини не має потужного
дезодоруючого ефекту від усіх видів запахів людського тіла та не
забезпечує знищення патогенної мікрофлори, що виникає у
підодяговому просторі. Тому для надання трекінговим шкарпеткам
для військовослужбовців та представників різноманітних силових
структур, які проводять більшість часу у професійному взутті,
поліфункціональних властивостей слід вирішувати питання вибору

сировини на окремих ділянках виробу у відповідності до умов
експлуатації.
Південно-корейською корпорацією «ТСК» спільно з японським
концерном
«ТОКАУ Огоир» розроблено та запатентовано
виробництво поліефірних волокон під торговою маркою ^ЕО К I^® з
антибактеріальними властивостями та дезодоруючим ефектом. ^ЕО ^ - дезодоруючий текстильний матеріал найвищого в світі класу
проти трьох головних причин запаху людського тіла. Швидко усуває
запах аміаку (поту, сечі), ізовалеріанової кислоти (типовий запах при
пітливості ніг) та нонеалю (неприємний жирний запах тіла людини).
Має спеціальну функцію, яка забезпечує збереження свіжості та
приємного запаху протягом тривалого відрізку часу. Волокна ^Е О К I^
можуть застосовуватися у поєднанні з целюлозою (бавовною,
віскозою) та вовною. Даний матеріал є цілком безпечним (не викликає
проблем зі шкірою, пероральної токсичності, не містить залишків
формаміну). Унікальність пряжі з вмістом волокон ^ЕО К I^® полягає
у збереженні гігієнічних властивостей виробу до 10 днів
безперервного носіння та за результатами 50 прань трикотажного
виробу з неї. Наявність даних волокон у складі змішаної пряжі, з якої
вироблено шкарпетки, дозволяє досягти високого рівня вентиляції,
комплексного
антибактеріального
захисту
та
унікальних
дезодоруючих властивостей виробу не залежно від конструкції взуття
та сезону експлуатації. За сприяння ТОВ «РА.ДА», як учасника
Кластера легкої промисловості, стає реально можливим освоєння в
Україні виробництва поліфункціональних трекінгових шкарпеток з
комплексом антибактеріальних та дезодоруючих властивостей.
Науковий супровід проекту забезпечать фахівці КНУТД.

УДК 623.23
АКТУАЛЬНІ П РО БЛЕМ И ПОБУДОВИ ПЕРСПЕКТИВНИХ
ЗРАЗКІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ
РОЗВІДКИ
М.І. Гарбуз
П.В. Зелений
В.В.Коломієц ь
Д. О. Камак
Державний науково дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
В ході підготовки та ведення бойових дій відбувається інтенсивна
зміна оперативної і як наслідок радіоелектронної обстановки.
Відтворення оперативної обстановки в полосі (секторі) розвідки
потребує часу та значних інтелектуальних затрат. Розрахунок сил і
засобів по об’єктам і джерелам розвідки вказує на необхідність не
тільки суттєвого підсилення автоматичної обробки інформації, а і
виробленню
певного
універсального
підходу
до
аналізу
розвідувальних ознак джерел радіовипромінювань.
Поекземплярне розпізнавання джерел радіовипромінювання це
ключ до вирішення багатьох задач радіоелектронної розвідки (РЕР).
Пропонується технічно реалізувати тонкий аналіз структури
прийнятого сигналу. Спектр сигналу підлягає оцифровуванню і
запам’ятовуванню технічними засобами розвідки (ТЗР). В доповіді
надано аналіз реального стану поекземплярного розпізнавання джерел
радіовипромінювання, існуючими засобами РЕР, та пропонуються
шляхи реалізації зазначеного методу. Головною математичною
основою спектрального аналізу прийнято вважати перетворення
Фур’є. Однак суттєвою проблемою при отриманні частотно -часової
характеристики сигналу є принцип невизначеності Гейзенберга. Для
вирішення даної проблеми пропонується застосувати перетворення
Вейвлета.
Алгоритми
вейвлет-перетворення
(ВП)
широко
представлені у відомих математичних пакетах, таких як МаіЬса<і,
МаїїаЬ, МаїЬетаІіка. Міжнародні стандарти ^РЕС-200, МРЕС-4 і
графічні програмні засоби Согеї ^гато 9/10 також використовують ВП.
Фірма Апаїод ^еVІсе8 розробила та випускає однокристальні
мікропроцесори А^V6..(601; 6 0 ^ С ; 611; 612), засновані на ВП і
призначені для стискання і відновлення відеоінформації в реальному
масштабі часу.

Поекземплярне розпізнавання джерел радіовипромінювань, на
основі їх спектального аналізу, дає змогу поекземплярного
розпізнавання об’єктів розвідки. Автоматизація процесу дозволить
ідентифікувати та відслідковувати об’єкти розвідки в режимі
реального масштабу часу.
УДК 621.396
СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБІВ М ОНІТОРИНГУ
НАВКОЛИШ НЬОГО СЕРЕДОВИЩ А
С.В. Герасимов, д.т.н., с.н.с.
М.В. Борисенко, к.т.н.
Харківський національний університету Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
П.В. Зелений
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Екологічне забезпечення діяльності військових підрозділів
представляє
комплекс
організаційно-технічних
заходів,
які
здійснюються в підрозділах і спрямовані на охорону та відновлення
навколишнього природного середовища в процесі діяльності військ, а
також на забезпечення виконання військами завдань за призначенням
в умовах впливу екологічно несприятливих антропогенних та
природних факторів. Метою екологічного забезпечення військ є
досягнення екологічної безпеки усіх видів діяльності та захист
особового складу, озброєння і військової техніки в умовах впливу
екологічно несприятливих антропогенних і природних факторів, а
також охорона навколишнього природного середовища у місцях
дислокації та розташування військ та інших військових об'єктів.
Одним з головних завдань екологічного забезпечення військ є
проведення екологічного моніторингу, який представляє собою
систему повторних цілеспрямованих спостережень за параметрами
природного середовища в динаміці. Моніторинг має три ступеня:
спостереження, оцінка стану та прогноз можливих змін.
В останній час розроблено багато вимірювальних приладів для
моніторингу навколишнього середовища, в тому числі атмосферного
повітря. Ці прилади забезпечують збір, обробку, накопичення та
збереження інформації про параметри навколишнього середовища, а
саме: атмосфери, води, ґрунтів, продуктів харчування тощо.

Результати проведених досліджень дозволили визначити, що для
підтримання вимірювальних приладів в справному стані, особливо в
умовах подовження їх технічного ресурсу (підвищення ймовірності
застосування справних приладів при моніторингу), необхідно
зменшити інтервали проведення метрологічного обслуговування, що,
в свою чергу, приведе до підвищення необхідного часу на проведення
калібрування (регулювання) приладів.
Тому, на сьогодні для підвищення технічної справності
вимірювальних
приладів
для
моніторингу
навколишнього
середовища, забезпечення достовірності та своєчасності виявлення
небезпечної концентрації шкідливих елементів в повітрі, воді, ґрунті
необхідно перейти до експлуатації вимірювальних приладів за
технічним станом. Для цього пропонується:
- розробити та впровадити заходи з удосконалення системи
метрологічного
обслуговування
вимірювальних
приладів
з
врахуванням особливостей їх експлуатації за технічним станом;
- організувати збір, аналіз і узагальнення інформації про
технічний стан та надійність вимірювальних приладів; вивчення
досвіду їх експлуатації, визначення можливості продовження
установлених показників експлуатації;
запровадити передовий досвід технічної експлуатації
вимірювальних приладів у систему їх технічного (в тому числі
метрологічного)
обслуговування,
удосконалити
контрольноперевірочну, діагностичну та еталонну бази та систему військового
ремонту;
- виявити та дослідити негативні тенденції у зміні технічного
стану вимірювальних приладів та своєчасно реагувати на зниження
ефективності їх застосування;
- розробити систему критеріїв і запропонувати методики
визначення технічного стану вимірювальних приладів під час їх
експлуатації.
До пріоритетних напрямів розвитку системи обслуговування
приладів для моніторингу навколишнього середовища при
експлуатації за технічним станом пропонується віднести:
- оптимізацію системи забезпечення єдності та точності
вимірювань на основі вимог автономності, оперативності, мобільності
та живучості;
- зменшення витрат на калібрування та ремонт вимірювальних
приладів;

- підтримку та розвиток відповідно до потреб військ еталонної
бази, створення спеціальних еталонів і еталонів загального
застосування нового покоління для підвищення їх точності передачі
одиниць вимірювань;
- скорочення номенклатури вимірювальних приладів, спрощення
та зменшення вартості процедури обслуговування вимірювальних
приладів, підвищення рівня автоматизації калібрувальних і ремонтних
робіт за рахунок застосування комп’ютерної техніки.
УДК 621.396
ПИТАННЯ ЩОДО ЗАХИСТУ КАНАЛУ УПРАВЛІННЯ
БЕЗП ІЛО ТН ИМ И ЛІТАЛЬНИМ И АПАРАТАМИ
ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА
М.М.Геращенко
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озброєння та військової техніки
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С.М. Блащук, к.т.н.
Харківський національний університет Повітряних Сил
ім. Івана Кожедуба
Одним з найбільш важливих та проблемних питань при створенні
та експлуатації безпілотних літальних апаратів (БПЛА) вітчизняного
виробництва є питання захисту каналу управління БПЛА. Він, як
показала практика використання БПЛА в реальних умовах
експлуатації, є одним з найслабкіших уразливих місць в системі
управління БПЛА. Так, під час виконання завдання за призначенням,
все частіше використання незахищеного або недостатньо захищеного
каналу управління БПЛА, призводить до зриву виконання
поставленого завдання або втрати БПЛА.
При вирішенні питань захисту каналу управління БПЛА потрібно
збільшення
імітостійкості каналу управління
БПЛА щодо
нав’язування імітованих хибних сигналів управління.
При формуванні командних посилок захищених каналів
управління рекомендується при шифруванні використовувати складні
коди, маркери, часові мітки, контрольні суми для забезпечення
потрібної стійкості каналу управління, забезпечення розпізнавання
сигналу «свого» або «чужого» передавача.

При передачі командних посилок захищених каналів управління
рекомендується використовувати складні сигнали та методи передачі
сигналів, наприклад псевдовипадкове перестроювання робочої
частоти, широкосмугові шумоподібні сигнали.
Також розглянута проблема прийому та розпізнавання сигналу
ОР8, як основного датчика координат при відсутності сигналу
управління передавача в умовах радіоелектронного придушення
сигналів управління і ОР8 і спробах імітувати хибні сигнали
передавача та (або) ОР8 сигналу.
Для оптимізації роботи та підвищення надійності системи
управління БПЛА рекомендується:
- покращення, ускладнення та оптимізація алгоритму роботи
автопілоту;
- нарощування обчислювальної потужності процесору автопілоту;
- збільшення числа та якості зовнішніх датчиків;
- обов’язково використання інерціальної системи навігації з
покращеними точностними характеристиками;
- введення режиму навігації в умовах повної «сліпоти» по
розпізнаванню місцевості шляхом звірки фото, відео, з електронною
картою місцевості.
- перекладати основні дії по управлінню БПЛА на автопілот з
мінімальним втручанням оператора в процес управління БПЛА
шляхом повної автоматизації польоту автопілотом;
- використовувати гнучкі, розширені програми роботи автопілоту
БПЛА та забезпечення кількох можливих варіантів утримання
потрібного курсу в умовах впливаючих дестабілізуючих факторів.

УДК.004.8/623.1/.7
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ
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озброєння та військової техніки
В наш час актуальним питанням для України є активізація
розробок озброєння та військової техніки нового покоління з
принципово новими можливостями вогневого ураження і управління.
Мова іде про так звані роботизовані комплекси, які призначені для
ведення розвідки та спостереження, корегування вогню, виявлення та
вогневого ураження живої сили та техніки противника, виконання
інших спеціальних завдань. Вітчизняні експерти відносять
робототехнічні системи до перспективних видів озброєнь,
спроможних кардинально змінити якість воєнних дій та характер
сучасної війни.
Прогрес обчислювальної техніки та значні досягнення в
мініатюризації радіоелектронної техніки призвели до активізації
впровадження робототехнічних систем в системи забезпечення
безпеки провідних країн світу.
Досвід останніх воєнних конфліктів свідчить про постійне
зростання застосування не тільки безпілотних авіаційних комплексів
різних класів, а й про активне залучення до проведення наземних
операцій різноманітних наземних роботизованих комплексів (НРК), в
першу чергу для вогневої підтримки підрозділів, охорони важливих
об’єктів, евакуації поранених з поля бою, розмінування місцевості та
вирішення задач логістики.
В світі НРК військового призначення прийнято класифікувати за
чотирма поколіннями. Перше покоління - це роботи з програмним і
дистанційним керуванням, вони здатні функціонувати тільки в
організованому середовищі. Друге покоління - роботи адаптивного
типу з органами чуттів які спроможні діяти
заздалегідь
непередбачених умовах та вчасно реагувати на зміни обстановки.
Трете покоління - роботи обладнані системами управління з

елементами штучного інтелекту, вони не потребують втручання
операторів та діють автономно. Четверте покоління - летальні
роботизовані системи що здатні виконувати бойові функції замість
бійців.
В доповіді розглянуто основні проблемні питання впровадження
вітчизняних НРК військового призначення серед яких:
- відсутність сучасної класифікації військових НРК;
- відсутність єдиних вимог до військової робототехніки різних
класів;
- неузгодженість термінологічної і понятійної бази сфери
робототехніки;
- неузгодженість Національних стандартів України зі стандартами
НАТО (М I^-8Т^ та 8 Т А ^ О ) ;
- відсутність органів військового управління що відповідають за
забезпечення НРК;
- відсутність чіткої структури єксплуатуючих підрозділів.
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З бурхливим розвитком інформаційних технологій відбувається
швидке впровадження інформаційних систем у новітні зразки
озброєння та військової техніки. Постає питання оцінки якості
програмного забезпечення, як складової частини озброєння, військової
техніки, тренажерних та інформаційних систем військового
призначення.
Випробування програмного забезпечення - це важливий етап
його життєвого циклу, на якому експериментально визначаються
кількісні та (або) якісні характеристики властивостей програмного
забезпечення під час його функціонування в реальному і (або)
модельованому середовищі.

Процес забезпечення якості під час розробки програмного
забезпечення та оцінки під час проведення випробувань для потреб
Збройних Сил України повинен бути чітко регламентований
відповідними державними стандартами.
З 1 січня 2016 року наказом Генерального директора Державного
підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості" №145 від 5.11.2015
прийняті національні стандарти України методом підтвердження
міжнародних стандартів серії §^иаКЕ "Інженерія програмних засобів і
систем. Вимоги щодо якості та оцінювання систем і програмного
продукту (§^иаКЕ)". Серія стандартів §^иаКЕ забезпечує побудову
логічно організованої та об’єднаної серії стандартів, які забезпечують
специфікацію вимог до якості програмного забезпечення, їх
використання, дозволяють зменшити невизначеність при сумісній
роботі організацій щодо розробки, впровадження та супроводу
програмного забезпечення, наприклад, між замовниками розробки,
розробниками та незалежними оцінювачами.
Таким чином, основними перевагами серії стандартів серії
§^иаКЕ є те, що вони забезпечують координацію методології по
вимірюванню та оцінці якості програмних продуктів, наявність
керівництва по специфікації вимог до якості програмного продукту.
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На сьогодні в Україні радіолокаційні системи посадки (РСП)
виробляє тільки НВО "Аеротехніка". Систему РСП-10МА прийнято на
озброєння Повітряних Сил ще на початку 2011 року. У
диспетчерському радіолокаторі (ДРЛ) та посадковому радіолокаторі
(ПРЛ) цієї системи здійснено перехід на сучасну елементну базу, а

також реалізовано цифрова і програмна обробка та відображення
координатної інформації.
На жаль, ПРЛ системи РСП-10МА по дальності виводу
повітряного судна (ПвС) на висоту прийняття рішення в складних
метеорологічних умовах не відповідає нормам І категорії
метеомінімуму. Це пов’язано з тим, що у локаторі програмним
способом реалізовано лише режим псевдо СРЦ шляхом віднімання з
амплітуди сигналу середнього рівня пасивних завад. Такий режим не
забезпечує якісної компенсації впливу, що заважає віддзеркалень від
місцевих предметів (МП) та метеорологічних утворень.
Для рішення завдання підвищення захищеності ПРЛ від пасивних
завад, точності вимірювання координат ПвС і забезпечення його
супроводження в СМУ з високою імовірністю до висоти прийняття
рішення 60 м, пропонується до складу приймача ввести фазовий канал
та здійснювати одночасно цифрову обробку і відображення сигналів
амплітудного і фазового каналів приймача.
При цьому доцільно зберегти на індикаторах мітки характерних
орієнтирів місцевості аеродрому, які для керівника зони посадки
(КрЗП) служать додатковою інформацією щодо керівництва посадкою
ПвС. Для цього віддзеркалення від яскравих МП пропонується
відображати у вигляді їх контурів. З цією метою необхідно
удосконалити існуючій алгоритм програмної обробки сигналів
амплітудного каналу.
Для обробки цифрових сигналів фазового каналу приймача
необхідно реалізувати окремі алгоритми обробки цих сигналів і
формування міток ПвС для спільного відображення на моніторі з
мітками ПвС амплітудного каналу приймача.
Для досягнення необхідної точності вимірювання координат ПвС
на заключному етапі посадки пропонується завдання СРЦ вирішувати
шляхом
адаптивної допплерівської
фільтрації віддзеркалень
когерентним накопичувачем (КН) і оптимальної обробки прорідженої
в КН пачки імпульсів віддзеркалень. Така пропозиція обумовлена тим,
що допплерівська фільтрація віддзеркалень дозволяє підвищити
відношення рівня сигналів не тільки від пасивної, але і від шумової
завади.
Для виключення високих вимог до швидкодії комп'ютера можна
виходити з того, що високу точність вимірювання координат в СМУ
необхідно забезпечити лише для одного ПвС, якій по черзі виконує
завершальний етап посадки. Виходячи з цих міркувань високоточний

канал доцільно будувати лише для одного ПвС, яке відповідно до
встановленої КрЗП черговості знаходиться на кінцевому етапі заходу
на посадку. При цьому такий канал можна будувати за принципом
каналу автосупроводження (АС) лише одного ПвС шляхом цифрової
обробки віддзеркалень від цього ПвС в обмеженому за дальністю
стробі АС. Відносно решти ПвС в зоні посадки задачу СРЦ можна
вирішувати традиційним способом — шляхом черезперіодної
компенсації
квадратурних
сигналів
фазового
каналу
при
періодичності дискретизації в два рази меншій тривалості сигналів
зондування.
Таким чином основу каналу АС складає КН, у якому реалізується
адаптивна допплерівська фільтрація віддзеркалень окремого ПвС, що
виконує посадку. При цьому під адаптивною допплерівською
фільтрацією розуміється використання оптимальних вагових
коефіцієнтів накопичення та дискретної зміни значень періодів
повторення сигналів зондування, які не допускають накопичень
сигналів окремого ПвС, що обробляються каналом АС. Необхідні
значення періодів повторення вибираються на основі вимірювань на
заключному етапі посадки радіальної швидкості ПвС, яка практично
співпадає зі шляховою швидкістю.
УДК 681.518.3
НАПРЯМ И М ОДЕРНІЗАЦІЇ РАКЕТНОГО КОМ ПЛЕКСУ
«ТОЧКА»
Д. Є. Глушко
В.В. Сербин
О.А. Уварова
Державне підприємство
«Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля
Питання управління військовими підрозділами висуваються на
одне з перших місць серед проблем наукових досліджень та науково технічного супроводження розроблення та модернізації озброєння,
військової та спеціальної техніки. У питанні управління військами та
зброєю на даний час існує багато проблем та суперечностей.
Найбільш гострою є суперечність між необхідністю підвищення
динамічності управління і ведення бойових дій з одного боку і
зростаючим об'ємом інформації, яку необхідно обробляти в системах

управління - з іншого. Нерозв’язання даного протиріччя веде до
зниження ефективності управління і бойових можливостей військ.
Основними вимогами до систем управління є: організованість,
детермінованість, динамічність, наявність управляючого параметру
(сигналу) і підсилювальних властивостей. Окрім цих основних вимог,
що пред'являються до будь-якої системи управління, до систем
військового призначення пред'являються ще і специфічні вимоги, які
визначають функціонування системи.
Такими вимогами є:
забезпечення твердості, гнучкості, оперативності, скритності,
централізації управління, а також ініціативи і самостійності кожної
ланки системи.
У доповіді розглянуті напрямки автоматизації пускових
установок та командно-штабних машин ракетного комплексу «Точка»,
запропоновані апаратні та програмні рішення завдань управління за
допомогою розробок ДП «КБ «Південне».
УДК 621.391
АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОТОКОЛІВ
М АРШ РУТИЗАЦІЇ В М ЕРЕЖ АХ З М ОЖ ЛИВІСТЮ ДО
САМООРГАНІЗАЦІЇ
В.А. Голуб, д .т.н., професор
О.Л. Налапко
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової
техніки Збройних Сил України
При аналізі викладених в наукових роботах сценаріїв з
моделювання протоколів маршрутизації А 0 ^ V (Ай Ьос 0п-0ешап<і
Бізіапсе Уесіог — протокол динамічної маршрутизації для мобільних
Ай Ьос мереж), ^ § ^ V фе8Ітайоп-§едиепсе<і Бізіапсе-Уесіог Коиііпд таблично-орієнтований
дистанційно-векторний
протокол
маршрутизації) та 0 ^ § К (Оріітігегї ^тк-81а.1;е Коиііпд — протокол
маршрутизації оптимального стану каналу), ці протоколи відносяться
до різних класів, що в свою чергу дало можливість порівняти
ефективність підходів до пошуку маршруту, також до моделювання
включені протоколи ТСР та ^ ^ Р , що відповідають більш високому
транспортному рівню моделі 081.
Проаналізувавши результати моделювання даних протоколів
вищого рівня ТСР та ^ ^ Р по відношенні до часу зроблений висновок

щодо стабільності передачі потоку даних від джерела до адресату при
частоті зміни топології мережі.
Таким чином можна визначити те, що завдяки протоколу
транспортного рівня ТСР, якому властива функція зміни розміру
сегменту даних, перевірки наявності помилок та у разі їх наявності
повторної передачі пакету зі зменшеним розміром пакету, що
дозволяє протоколу ^ § ^ V підтримувати відносно стабільну передачу
даних від джерела до адресату. При відносно нечастих змінах
топології мережі протокол ^ § ^ V показує при цьому мінімальний
середній час затримки та найвищу максимальну швидкість передачі
даних у порівнянні з протоколами А О ^V та 0 ^§К . Протоколи А О^V
та 0 ^ § К демонструють доволі високі показники стабільної передачі
даних, при використанні протоколу ^ ^ Р та при підвищенні частоти
зміни топології мережі, передача даних в під час використання
протоколу ^ § ^ V практично зупиняється. Зазначене зумовлено
необхідністю регулярної передачі службової інформації та при частих
змінах топології створюється новий порядковий номер для версії
маршрутної інформації, що при динамічних мережах приводить до
переповнення даного параметра що призводить до неправильної
роботи протоколу. Протокол А О ^V та 0 ^ § К демонструють
практично схожі результати в процесі передачі даних при відносно не
частих змінах топології мережі, але вже при підвищенні динаміки
зміни топології А О ^V значно перевищує протокол 0 ^ § К у
показниках надійності доставки пакетів до адресату та часу
неперервної передачі даних. Особливо це спостерігається при
використанні протоколу транспортного рівня ^ ^ Р .
Враховуючи отримані результати проведеного аналізу можна
зробити відповідні висновки:
при створенні протоколів маршрутизації для Агї-Ьос мереж
необхідно враховувати мобільність вузлів, динамічність зміни
топології мережі, дефіцит радіочастотного ресурсу, обмеженість
енергетичних ресурсів (джерела живлення) та врахування місця
розташування (географічне положення).
Сучасні військові операції в тактичній ланці є високодинамічними. Зазначене обумовлює необхідність врахування
зазначеного фактору при обґрунтуванні вимог до протоколів
маршрутизації в Агї-Ьос мережах щодо швидкоплинності зміни
топології мережі та вимог щодо доставки повідомлень до адресату.

Враховуючи зазначене реактивні протоколи маршрутизації більш
доцільно використовувати в Ай-Ьос мережах у порівнянні з
проактивними.
Реактивні протоколи маршрутизації на відміну від проактивних
протоколів також мають недоліки такі як більший час затримки який
необхідний для пошуку маршруту та нижча максимальна швидкість
передачі даних?. Таким чином є необхідність у розробці нових та
покращенні існуючих алгоритмів роботи протоколів для підвищення
їх ефективності.
УДК 623.746.19
РЕЗУЛЬТАТИ П ІДКОНТРОЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОЧИЩ УВАЧА Ф ІЛЬТРЕЛЕМ ЕНТІВ
«КРИСТАЛЛ - 15Ф»
В.М. Голуб, к.т.н., с.н.с.
О.Л. Бурсала, к.т.н., с.н.с.
В. Т. Бояров
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Відомо, що підконтрольна експлуатація (далі ПКЕ) з визначення
технічних і експлуатаційних характеристик зразків військової техніки
повинна проводитися в умовах діючої військової частини.
ПКЕ - це штатна експлуатація заданого числа виробів у
відповідності до вимог технічної документації за спеціальною
програмою з додатковим контролем і обліком їх технічного стану з
метою одержання більш достовірної інформації про зміну стану
машин у різних умовах експлуатації.
З метою чіткого визначення показників, що пов’язані з технічним
обслуговуванням та безвідмовною роботою, була проведена
підконтрольна
експлуатація
ультразвукового
очищувача
фільтроелементів «КРИСТАЛЛ- 15Ф» (далі очищувач).
Науково-методичне супроводження ПКЕ здійснював Державний
науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та
військової техніки.
ПКЕ проводилася у військовій частин А3384 у період з вересня
2017 року по червень 2018 року щодо промивки фільтроелементів та
фільтропакетів, що застосовуються у гідравлічних та паливних
системах авіаційної техніки Збройних Сил України.

За вищевказаний період проведення ПКЕ здійснено промивку від
експлуатаційних та технологічних забруднень 33 фільтроелементів
відповідно до технологічного процесу, що визначений нормативнотехнічною
документацією
на
очищувач
по
промивці
фільтроелементів. Порушень щодо якості промивки та зміни
технічних характеристик фільтроелементів не виявлено. Встановлено,
що в середньому затрати часу на промивку одного фільтроелементу
складає 10 хв. Час процесу сущки при температурі 120 С0 складав 40
хв.
Рекомендовано заміну миючого водяного розчину технічних
засобів здійснювати через кожних дві години напрацювання, що в
середньому становить через промовку 10 - 15 фільтроелементів.
Очищувач знаходився в закритому опалювальному приміщенні з
примусовою вентиляцією.
Пошкоджень та несправностей очищувача під час проведення
ПКЕ не виявлено. Причин відбракування фільтроелементів та
фільтропакетів, які проходили очищення теж не виявлено.
На підставі інформаційних матеріалів проміжних звітів ПКЕ
ультразвукового очищувача фільтроелементів «КРИСТАЛЛ-15Ф»
пропонується
його
використання
в
якості
очищувача
фільтроелементів в процесі очистки і обезжирювання у водяних
розчинах технічних миючих засобів від експлуатаційних та
технологічних забруднень фільтроелементів та фільтропакетів, що
застосовуються в гідравлічних та паливних системах повітряних
суден.
УДК 623.746.19
РЕЗУЛЬТАТИ П ІДКОНТРОЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ БРОНЬОВАНИХ АВТОМ ОБІЛЕЙ
В.М. Голуб, к.т.н., с.н.с.
О.Л. Бурсала, к.т.н., с.н.с.
М.М. Ж данюк
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Відомо, що підконтрольна експлуатація (далі ПКЕ) з визначення
технічних і експлуатаційних характеристик броньованих автомобілів
повинна проводитися в умовах діючої військової частини.

ПКЕ - це штатна експлуатація заданого числа машин у
відповідності до вимог технічної документації за спеціальною
програмою з додатковим контролем і обліком їх технічного стану з
метою одержання більш достовірної інформації про зміну стану
машин у різних умовах експлуатації.
З метою чіткого визначення показників, що пов’язані з технічним
обслуговуванням та безвідмовною роботою, була проведена
підконтрольна експлуатація спеціалізованих броньованих автомобілів
Vо1к8тоа§еп Тгапзрогіег та Роггї Тгапзіі класу захисту ПЗСА-3, що
виготовлені ПрАТ “НВО “Практика” для військових частин
фельд’єгерсько-поштового зв’язку Збройних Сил України.
Науково-методичне супроводження ПКЕ здійснював Державний
науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та
військової техніки.
ПКЕ броньованих автомобілів здійснювалася особовим складом
тієї військової частини, у якій вони експлуатуються.
ПКЕ проводилася у військовій частині А2223 - одного екземпляру
автомобіля Vо1к8тоа§еп Тгапзрогіег класу захисту ПЗСА-3 та у
військовій частині А0168 - одного екземпляру автомобіля Рогй Тгапзіі
класу захисту ПЗСА-3 в зоні проведення операції об’єднаних сил на
території Донецької та Луганської областей, як по дорогам з твердим
покриттям, так і по бездоріжжю, середня швидкість руху складала 60
км/год, ямкість на дорогах з твердим покриттям складала 70 - 80% на
100 км шляху у період з травня 2017 року по квітень 2018 року.
Збір інформації проводився під час військової штатної
експлуатації броньованих автомобілів (робота організовувалася на
машинах незалежно від обсягу їх пробігу). Оцінка здійснювалася
через кожні 1500 ±100 км пробігу, але не рідше одного разу в квартал.
За час проведення ПКЕ проведено роботи з технічного
обслуговування, а саме:
- сервіс по заміні мастила;
- заміна всіх фільтрів;
- комп’ютерна діагностика;
- перевірка рівня технічних рідин;
- діагностика ходової частини.
Пошкоджень та несправностей під час проведення ПКЕ не
виявлено.

З метою підвищення надійності та покращення умов експлуатації
спеціалізованих броньованих автомобілів рекомендовано ряд
конструктивних доробок:
- на РоМ Тгапзіі встановити посилені завіси на дверях водія та
пасажира, кріплення для зброї, шини з системою Кип Ріаі,
переговорного пристрою системи «водій-вулиця»;
- на Vо1к8тса§еп Тгапзрогіег встановити алюмінієві щити для
захисту паливного баку, міжосьової муфти та картеру диференціалу
заднього мосту, радіатора системи охолодження двигуна, від’єднати
автоматичне ввімкнення габаритних вогнів від запалення для
уникнення ризику визначення координат наших позицій ворогом в
темну пору доби.
На обох спеціалізованих броньованих автомобілях для
покращення комфортних умов перевезення особового складу
необхідно
провести
вдосконалення
системи
обігріву
та
кондиціонування броньованої капсули класу захисту ПЗСА-3, яка
захищає екіпаж від ураження осколками та кулями від стрілецької
зброї.
УДК 623.746.19
П РО БЛЕМ И НАДІЙНОСТІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВІАЦІЇ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ УКРАЇНИ
В.М. Голуб, к.т.н., с.н.с.
О.Л. Бурсала, к.т.н., с.н.с.
М.М. Ж данюк
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Надійність авіаційної техніки оцінюється такими показниками:
- наліт на відмову, яка приводить до невиконання бойового
польотного завдання, Тінц;
- наліт на відмову та пошкодження, які виявились у польоті, Тп;
- наліт на відмову та пошкодження, які виявились у польоті та на
землі, Тс..
З соціальної точки зору безпека польотів зачіпає перш за все
безпеку людини, яка експлуатує авіаційну техніку.
З економічної точки зору експлуатаційна надійність характеризує
здатність об’єкта виконувати потрібні функції в заданих режимах та

умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та
транспортування.
Дискусійним є питання - який з цих показників, за своїм змістом,
оцінює експлуатаційну надійність, а який - безпеку польотів.
Під поняттям експлуатаційна надійність передбачається така
властивість
повітряного
судна
(ПС),
яка
забезпечується
особливостями його конструкції та характеризується здатністю
виконувати потрібні функції в заданих режимах, що дозволяють
забезпечувати
безпечний
політ
у
межах
встановлених
експлуатаційних обмежень, визначених режимах та умовах технічного
обслуговування, зберігання та транспортування.
Під поняттям безпека польотів - стан авіаційної системи
повітряного судна, при якому ризик заподіяння шкоди особам або
майну, які перебувають на ПС, не перевищує прийнятного рівня та
підтримується на цьому шляхом безперервного процесу виявлення
джерел небезпеки, їх усунення та контролю за факторами ризику.
Техніко-економічний та сутнісний аналіз вище визначених понять
дозволяє висунути наступну гіпотезу:
- під поняттям несправність передбачається об’єднання двох
понять відмова і пошкодження;
- кількісним показником, який дає оцінку рівню експлуатаційної
надійності, слід вважати показник - наліт на несправність, яка
виявилася у польоті та на землі (під час проведення технічного
огляду) Тс.;
- кількісним показником, який дає оцінку рівню безпеки польотів,
слід вважати показник - наліт на несправність, яка виявилася у польоті
Тп;
- кількісним показником, який оцінює рівень виконання бойового
польотного завдання, є наліт на несправність, яка приводить до
невиконання бойового польотного завдання, Тінц.
Проведений аналіз статистики несправностей, що зареєстровані
на різних типах вертольотів, з використанням вище зазначених
показників, виявляє наступне:
- середній показник експлуатаційної надійності вертольотів у
2017 році дорівнює 196 годин на одну несправність, що на 49,2%
нижче ніж у 2016 році (333 години);
- середній показник безпеки польотів вертольотів у 2017 році
дорівнює 1333 години на одну несправність, що 9,5% вище ніж у 2016
році (1206 годин);

Головною причиною такої ситуації залишається інтенсивна
довготривала експлуатація літаків у продовжений період за
відсутності підмінного фонду справних і надійних агрегатів.
УДК 629.735.067
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРИЙНЯТНОГО РІВНЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗП ЕКИ ПОЛЬОТІВ В СУ Б’ЄКТАХ
АВІАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬН О СТІ ДЕРЖ АВНОЇ АВІАЦІЇ
Є.В. Гончаренко
О.Р. Мартинюк, к.т.н.
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського
Ефективне управління безпекою польотів (БзП) суб’єкту
авіаційної діяльності державної авіації (САД ДА) передбачає
підтримання балансу між виконанням поставленого завдання і
досягненням цілей безпеки польотів.
Показники БзП являють собою кількісну характеристику
досягнутих результатів САД ДА в галузі забезпечення безпеки
польотів.
На теперішній час в ДА, зокрема в Повітряних Силах Збройних
Сил України, для оцінки ефективності забезпечення безпеки польотів
користуються відносними показниками такими як середній наліт на
одну авіаційну подію (АП) (Тап), середній наліт на один серйозний
інцидент (СІ) або інцидент (Тсі, Тінц), а також абсолютними загальна кількість авіаційних подій, кількість аварій, катастроф,
інцидентів, серйозних інцидентів, відмов, помилок та порушень за
певний період. За їх допомогою можна оцінювати загальну кількість
загиблих людей, кількість втрачених та пошкоджених літальних
апаратів та робити загальну оцінку стану безпеки польотів в якісному
порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Однак вони не
враховують обсяг ресурсів та зусиль затрачених САД в галузі безпеки
польотів, кількісно не відображають рівень безпеки польотів.
Поряд з тим, Міжнародною організацією цивільної авіації (ІСАО)
для контролю за ефективністю забезпечення БзП пропонується
залучення концепції прийнятного рівня забезпечення БзП (А^о8Р). В
її основі покладаються кількісні результати практичної діяльності, що
виражаються через фактичні рівні показників ефективності
забезпечення БзП з визначенням (розрахунком) відповідних критеріїв.

В якості показників ефективності забезпечення БзП САД ДА
пропонується використання кількості подій (АП, СІ, інцидентів) на
100 годин нальоту.
В якості критеріїв ефективності забезпечення БзП САД ДА
пропонується використання значень прийнятного (АссерІаЬІе),
цільового (Тагдеі) та критичного (Аіегі) рівнів. Розрахунок чисельних
значень зазначених критеріїв проводиться із
застосуванням
середньоквадратичного відхилення по генеральній сукупності (§ ^) на
основі значень минулорічних показників. Кожному показнику при
значенні “цільовий рівень досягнуто” або “критичний рівень не
перевищено” можна присвоїти кількісну оцінку з використанням
підходів теорії нечітких множин для проведення оцінювання в
числовому або процентному відношенні.
Ступень досягнення цільових значень по показниках БзП ї є
мірою оцінки ефективності за цими показниками БзП. Для кожного
роду ДА розраховуються окремі значення показників та критеріїв з
урахуванням нальоту та особливостей задач що виконуються.
Таким чином, впровадження концепції А^о§Р в САД ДА дасть
можливість керівному складу САД якісніше проводити роботу із
забезпечення безпеки польотів:
Визначати, з точки зору БзП, критичні сектори та показники БзП,
що відображають рівень БзП у цих секторах (в організації,
забезпеченні польотів, підготовці авіаційних фахівців тощо);
встановлювати цільові значення, що визначають рівень який
необхідно підтримувати або покращувати з метою вдосконалення всієї
авіаційної системи;
встановлювати критичні значення, при досягненні яких, буде
визначатися факт наявності проблеми в забезпеченні БзП з
урахуванням того чи іншого показника або сектору БзП;
переглядати показники ефективності забезпечення БзП, їх
критичні та цільові рівні з метою постійного вдосконалення.

УДК 623.546
ВПЛИВ ПОХИБОК ВИЗНАЧЕННЯ ПОЧАТКОВИХ УМОВ
ЗБУРЕНОГО РУХУ СНАРЯДА НА ТО ЧН ІСТЬ С ТРІЛЬБИ
А РТИЛЕРІЙСЬКИХ СИСТЕМ
В.І. Грабчак, к.т.н., с.н.с.
Національна академія Сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного
Перспективним напрямом підвищення точності та оперативності
визначення установок для стрільби артилерійських систем є розробка
балістичних обчислювачів, які реалізують процедури визначення
установок
за
допомогою
рішення
(інтегрування)
системи
диференціальних рівнянь (математичної моделі), які описують рух
снаряда в просторі, при заданих початкових умовах стрільби на ЕОМ.
Особливий інтерес викликають початкові умови стрільби - кут
кидання та нутаційні коливання снаряда, значення яких в момент
пострілу гармати мають відхилення від заданих (табличних)
початкових умов, які неможливо врахувати при визначенні установок
для стрільби та відносяться до числа причин, що викликають
розсіювання снарядів. Такі початкові умови стрільби приймають як
початкові умови збуреного руху снаряда, до яких відносяться
значення швидкості, кута кидання та нутаційних коливань снаряда в
момент вильоту з каналу ствола гармати. На сьогодні питання
знаходження початкового кута кидання, а точніше його складової кута вильоту снаряда та початкових кутів і кутових швидкостей
нутації для конкретного снаряда являє собою досить складну
проблему.
Автором наведена методика оцінки впливу похибок визначення
початкових умов збуреного руху снаряда на дальність його польоту.
Представлена аналітична залежність сумарної похибки дальності
польоту снаряда від похибок визначення початкових умов збуреного
руху снаряда, в якій оцінені чисельні значення часткових похідних вагових коефіцієнтів впливу для похибок кута вильоту снаряда та
початкових кутів і кутових швидкостей нутації снаряда. За
результатами чисельного моделювання залежностей похибки в
дальності польоту 152-мм СГ 2С3М, снаряд ОФ-540Ж від похибок
визначення кута вильоту та початкових кутів і кутових швидкостей
нутації снаряда, визначено, що похибки за різних умов стрільби
можуть значно перевищувати серединну похибку пострілу за

дальністю - випадкову помилку технічного розсіювання, що
призводить до суттєвого зниження точності стрільби з артилерійських
систем.
УДК 623.546
ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ ПІДЙОМ НОЇ СИЛИ СНАРЯДА ЗА
РЕЗУЛЬТАТАМ И ТРАЄКТОРНИХ ВИМІРЮ ВАНЬ
В.І. Грабчак, к.т.н., с.н.с.
Ю.М. Косовцов, к.т.н.
З.М. Грабчак
Національна академія Сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного
Серед складових сили опору повітря важливе місце посідає
підйомна сила снаряда. Авторами представлені результати чисельного
моделювання у вигляді залежностей відносної похибки дальності
польоту 122-мм снаряда ОФ-462, підривник РГМ-2 гаубиці Д-30 від
похибок визначення підйомної сили снаряда. Показано, що для
забезпечення потрібного значення помилки складання Таблиць
стрільби на артилерійські системи, не більш ніж 0,5% дальності
стрільби, вимагається точність визначення підйомної сили в межах 3 -5
% . В той же час, результати наукових досліджень ^ А гту ВаШзІіс
КезеагсЬ ^аЬо^аіо^у (Балістичної Дослідної Лабораторії армії США),
оприлюднені точності показники, які досягнуті при визначенні
підйомної сили, які не в повній мірі відповідають вимогам до точності
її визначення. Так, точність її визначення за допомогою:
аеродинамічної труби складає 4-8 %; кінцево-різницевих схем
чисельного рішення рівнянь з частковими похідним (§ріппег-98
(РКОБА8) ) - 6-10 %, за результатами експериментальних стрільб до
7 %, що вимагає розробки методів визначення підйомної сили з
більшою точністю.
На основі аналітичного рішення рівнянь руху снаряда проведено
відновлення функції підйомної сили за даними вимірювання
швидкості та кута кидання польоту снаряда; отриманий аналітичний
вираз для її визначення. Для зменшення похибки диференціювання
табличних значень вимірюваної швидкості та кута кидання,
запропоновано апроксимувати їх аналітичними функціями, в якості
яких використані поліноми 6-го порядку.

Проведено чисельне моделювання визначення функції підйомної
сили снаряда та отримані значення відносної похибки відновлення
функції підйомної сили снаряда в межах 3 %, що забезпечить задану
точність балістичних розрахунків, зокрема, при вирішення задач
розрахунку Таблиць стрільби та підготовки даних для стрільби
артилерійських систем.
УДК 621.391
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ М ОБІЛЬНИХ
РАДІОМ ЕРЕЖ З АДАПТИВНИМИ АНТЕННИМ И РЕШ ІТКАМ И
К.М. Гриценок
Т.Г. Гурський, к.т.н., доцент
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації
імені Героїв Крут
Багато сучасних засобів радіозв’язку та широкосмугового
доступу забезпечують роботу у режимі МАNЕТ - МоЬііе Лй-Иос
№ітоогк (далі - мобільна радіомережа (МР)).
Для підвищення ефективності радіомережі МР доцільно
застосовувати адаптивні антенні решітки (ААР). Це дозволить
зменшити рівень взаємних завад, підвищити загальну пропускну
спроможність мережі за рахунок можливого повторного використання
частотно-часового ресурсу та збільшення відношення сигнал/шум в
точці прийому, підвищити рівень зв’язності мережі, підвищити
завадостійкість радіозасобів за рахунок адаптивного формування
нулів (провалів) діаграми направленості антени у напрямку на
джерело завади.
Простою адаптивною антеною є лінійні антенні решітки (АР), в
яких випромінюючі елементи розташовані уздовж прямої на рівних
відстанях один від одного. Відомо, що в порівнянні з лінійними АР,
антенні решітки з круговим розташуванням випромінюючих
елементів при рівному їх числі N забезпечують вужчу ширину
діаграми спрямованості (ДС) на рівні половинної потужності і
однакову ширину ДС по усім напрямам в азимутальній площині. Тому
при оцінці коефіцієнтів підсилення в роботі розглядається саме
кільцева антенна решітка (КАР).
Відомо, що при використанні радіостанціями МР адаптивних
антен, коефіцієнти підсилення корисного сигналу і сигналів
внутрішньосистемних завад визначаються режимами встановлення

зв'язку і будуть різними при веденні зв'язку. Встановлення зв'язку в
МР з використанням спрямованих антен полягає в попередньому
виявленні передавальної радіостанції приймальною радіостанцією.
Процедура виявлення включає два етапи:
визначення напряму приходу сигналу при роботі на прийом;
формування ДС при роботі на передачу і прийом.
Якщо процедура виявлення передує сеансу ведення зв'язку, такий
режим роботи радіостанції називають діаграмоутворенням з
попереднім виявленням (ДПВ). Якщо ж ведення зв'язку здійснюється
без попереднього виявлення, то такий режим роботи радіостанції
називатимемо випадковим діаграмоутворенням (ВД).
Оцінку коефіцієнтів підсилення корисного сигналу і сигналів
внутрішньосистемних завад проведено для наступних сеансів ведення
зв’язку:
сеансу спрямованої передачі і спрямованого прийому (СС);
сеансу спрямованої передачі і неспрямованого прийому (СН).
Результати оцінки дозволяють зробити наступні висновки:
у режимі випадкового діаграмоутворення коефіцієнт підсилення
корисного сигналу виявляється менше одиниці як для сеансу
спрямованої передачі і спрямованого прийому, так і для сеансу
спрямованої передачі і неспрямованого прийому;
в режимі діаграмоутворення з попереднім виявленням коефіцієнт
підсилення корисного сигналу виявляється більше одиниці як для
сеансу спрямованої передачі і спрямованого прийому, так і для сеансу
спрямованої передачі і неспрямованого прийому. При цьому для
варіанту СС він у 2-4 рази вищий, порівняно з СН, в залежності від
кількості випромінюючих елементів решітки та її радіусу;
коефіцієнт підсилення сигналів внутрішньосистемних завад
слабко
залежить
як
від
режиму
роботи
радіостанції
(діаграмоутворення з попереднім виявленням або випадкове
діаграмоутворення), так і від сеансу ведення зв'язку (спярмована
передача - спрямований прийом або спрямована передача неспрямований прийом).

УДК 621.396
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА ДІАГНОСТИКИ
РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
В.В. Грідіна
Н.О. Мішукова
Харківський національний університету Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
Е.К. Чимбанга
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
У доповіді показано, що з ускладненням технічних об’єктів
(літальних апаратів, морських суден, електростанцій різних типів,
засобів передачі та приймання інформації тощо) для визначення їх
технічного стану з метою недопущення аварій і поломок необхідно
застосовувати автоматизовані системи контролю та діагностування
(АСКД).
Наведено, що відповідно до галузей застосування АСКД можливо
розділити на стаціонарні та пересувні (бортові). Розглянуті
особливості стаціонарних і пересувних АСКД.
Стаціонарні АСКД призначені, як правило, для вирішення різних
задач контролю технічного стану радіотехнічної апаратури складних
технічних об’єктів при проведенні технічного обслуговування чи
регламентних робіт. Їх пропонується розробляти на основі
застосування обчислювальної техніки та набору програм для
здійснення різних видів контролю параметрів радіотехнічної
апаратури. При цьому 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 потрібно виконувати. Такий тип
АСКД дає можливість значно скоротити час, який потрібно витратити
на перевірку технічного стану радіотехнічної апаратури складних
технічних об’єктів.
Пересувні АСКД пропонується створювати за декількома
напрямками.
Перший з цих напрямків пов’язаний з розробкою вбудованих
(бортових комплексних АСКД) для багатогабаритних об’єктів
(наприклад, важких багатомісних літаків, вантажних морських суден,
засобів передачі та приймання інформації тощо) до складу персоналу

яких входить інженери. 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.
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 функціонування бортові АСКД можуть
працювати також у
складі
наземних
систем
технічного
обслуговування авіаційної техніки чи морських суден. Такі АСКД в
основному застосовуються на етапі проведення профілактичних робіт.
Запропонований підхід до побудови АСКД дозволяє скоротити
час на визначення технічного стану радіотехнічної апаратури
складних технічних об’єктів і підвищити рівень їх достовірності
визначення технічного стану.

УДК 621.398:623.46
ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЛЬОТНИХ ВИПРОБУВАНЬ НОВИХ ТА
МОДЕРНІЗОВАНИХ ЗРАЗКІВ РАКЕТНО-РЕАКТИВНОГО
ОЗБРОЄННЯ
0.А. Грішило
1.В. Григораш
В.В. Сербин
Державне підприємство
«Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля
Реактивні системи залпового вогню є важливим елементом
ракетно-артилерійського озброєння (РАО) і призначені для ураження
цілі великої площі на значних відстанях. В життєвий цикл зразків
РАО входять випробування, які відповідають усім його етапам.
Випробування продукції - це експериментальне визначення значень
параметрів і показників якості продукції в процесі функціонування
або при імітації умов експлуатації.
Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та реактивні снаряди
(РС), як об'єкт досліджень, являють собою складну систему. Для
визначення характеристик РС широко застосовуються:
- методи математичного моделювання;
- експериментальні полігонні (льотні) випробування стрільбою;
- експериментальні лабораторні дослідження.
Але методи математичного моделювання потребують великої
кількості вихідних даних, найчастіше які можна отримати тільки
експериментальним шляхом.
Експериментальні полігонні (льотні) випробування РСЗВ
дозволяють найбільш повно ідентифікувати і проводити оцінку
математичних моделей на адекватність, а також отримувати
характеристики РСЗО та РС в необхідному діапазоні. При цьому
кожен запуск РС повинен забезпечити отримання як можливо великої
кількості корисних даних.
У докладі приведено підхід ДП «КБ «Південне» до вирішення
завдання отримання телеметричної інформації в умовах випробувань
зразків РАО на полігоні.

УДК 629
О Ц ІН К А З А Л Е Ж Н О С Т І ЗО Н И П О Р А З К И З Е Н ІТ Н И Х
Р А К Е Т Н И Х (ЗЕ Н ІТ Н И Х Р А К Е Т Н О -А Р Т И Л Е Р ІЙ С Ь К И Х )
К О М П Л Е К С ІВ В ІД Ш В И Д К О С Т І Ц ІЛ Е Й , Щ О
О Б С Т Р ІЛ Ю Ю Т Ь С Я
О.В. Даниленко
О.М. Магу
С.Б. Дяченко
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Зона ураження - це область простору навколо зенітного
ракетного комплексу, точно орієнтована по курсу цілі, в кожній точці
якої забезпечується ураження однією ракетою однієї повітряної цілі
конкретного типу з вірогідністю не нижче заданої. Зона ураження
зображується в параметричній системі координат і характеризується
положенням дальньої, ближньої, верхньої і нижньої меж.
Зона ураження зенітного ракетного комплексу є основною
узагальненою характеристикою бойових можливостей. Вона зв’язує
бойову досяжність зенітної керованої ракети по висоті (Н тах ),
дальності ф д) та курсовому параметру (Р) з вірогідністю ураження
цілі комплексом.
Для більш точної характеристики
впливу бойової частини
зенітної керованої ракети на ціль визначається комбінована зона
ураження, яка, в залежності від дальності підриву бойової частини
ракети від цілі, поділяється на фугасний вплив бойової частини ЗКР
на планер літального апарату (на висотах до 5-7км і відстані ракета ціль під час підриву бойової частини до 7-8 метрів), ураження
літального апарату полем уламків, а також ураження життєво
важливих агрегатів літака поодинокими уламками і зазвичай є
комбінацією цих складових. Виходячи з цього визначається так звана
“трубка промаху” ракети тобто максимальна відстань ракета - ціль на
якій при спрацюванні радіопідривача ракети з певною долею
ймовірності повітряна ціль буде знищена або внаслідок отриманих
пошкоджень буде не в змозі продовжити виконання бойового
завдання.
Положення меж зони ураження визначається великою кількістю
факторів, зв’язаних з характеристиками ЗРК (ЗРС), умовами стрільби і
характеристиками повітряної цілі.

Основними факторами є:
- льотно-балістичні і маневрові можливості ракети;
- параметри контуру управління та методу наведення ракети;
- характеристики бойового спорядження ракети (бойової части и
неконтактного підривача);
- можливості радіолокаційних засобів по виявленню та
супроводженню цілей;
- льотні характеристики, ефективна відбиваюча поверхня (ЕВП) и
вразливість повітряних цілей;
- умови стрільби (наявність перешкод, маневру цілі) та інші.
Параметрами зони ураження називаються показники, які
характеризують положення її меж відносно місця розташування ЗРК, а
також розміри зони ураження для цілі, рух якої характеризується:
- поточною висотою Нц(і);
- швидкістю Vц;
- курсовим параметром Рц(і).
Обстріл цілі може здійснюватись як при її русі в напрямку
комплексу (ЗРК), так и при її русі від нього. У зв’язку з цим
розрізняють стрільбу на зустрічних и догонних курсах. Розміри зони
ураження на догонних курсах менше, ніж на зустрічних (особливо на
середніх і великих висотах), що визначається зменшенням різниці
швидкостей ракети і цілі. Для визначення розмірів зони ураження ЗРК
(ЗРС) необхідно враховувати наступні характеристики типової
повітряної цілі:
- максимальна и мінімальна швидкості і висота її польоту;
- маневрові можливості;
- види її бортового озброєння;
- вразливість (закон ураження), ЕВП;
- перешкодова обстановка, яка очікується.
У зв’язку з тим, що типових цілей для кожного ЗРК (ЗРС) може
виявитися декілька, зони ураження цих цілей для одного и того ж
комплексу можуть відрізнятися розмірами і формою, а іноді і
вірогідністю ураження цих цілей.
Дальня межа зони ураження ЗРК (ЗРС) повинна обиратися
виходячи з умови, що типова ціль буде уражена с заданою
вірогідністю до застосування нею по об’єкту, який обороняється,
свого бортового озброєння.
Верхня межа зони ураження ЗРК (ЗРС), а виходячи з цього, і
діапазон прикриваємих комплексом висот, обирається виходячи з

умов забезпечення рівномірної по висоті вірогідності ураження
повітряної цілі з врахуванням діапазонів висот прикриття інших ЗРК
(ЗРС).
Внаслідок того, що авіацією (ЗПН) широко застосовуються
польоти на малих і надмалих висотах, практично до всіх комплексів
пред'являється вимога, яка передбачає боротьбу з цілями на надмалих
висотах. Це досягається максимальним наближенням нижньої межі
зони ураження до поверхні землі.
Ближня межа зони ураження ЗРК (ЗРС) обирається з таким
розрахунком, щоб вона відстояла на мінімально можливій відстані від
площини, яка проходить через точку стояння комплексу та була
перпендикулярна до напрямку польоту цілі.
Бокові межі зони ураження визначаються співвідношенням
розполагаємих и потрібних перевантажень. Зі збільшенням курсового
параметру значення відхилення розполагаємих перевантажень ракети
до потрібних безперервно зменшується і починаючи з деякого
значення параметру цілі стає меншим одиниці. Бокові межі залежать
від швидкості польоту цілі і висоти її польоту.
В загальному випадку параметрами зони ураження (ЗУр) є:
1. Похила дальність до дальньої межі ЗУр:
навздогін - гд'; назустріч- гд
2. Горизонтальна дальність до дальньої межі ЗУр:
навздогін - гїд';навстречу - гїд
3. Похила дальність до ближньої межі ЗУр:
навздогін - гб'; назустріч - гб
4. Горизонтальна дальність до ближньої межі ЗУр:
навздогін - гїб'; назустріч - гїб.
5. Глибина зони ураження:
навздогін - Ь'=гїд' - <іб'; назустріч - Ь =гїд - <іб
6. Час пребування цілі в зоні ураження:
навздогін - Іпр' = Ь' / Уц'; назустріч - Іпр = Ь / Уц
7. Максимальний курсовий параметр Ртах.

УДК 621.314
ОПТИМ ИЗАЦИЯ ^НЕРГОДИН А М И ЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В
СИСТЕМАХ ЗАПУСКА АВИАЦИОННЬІХ ДВИГАТЕЛЕЙ (АВД)
ЛЕТАТЕЛЬНЬІХ АППАРАТОВ (ЛА)
АИ .Д енисов, д.т.н., професор
АЛ .Бурсала, к.т.н., с.н.с.
Е .А Бурсала
О.Л.Шаповалов
Государственньїй научно-исследовательский институт испьітаний и
сертификации вооружения и военной техники
К.ВБаш инский, к.т.н.
Представительство заказчика Министерства оборони Украиньї,
Чернигов
К системам запуска АВД летательньїх аппаратов предьявляются
вьісокие требования по ^нерго^ффективности, качеству динамических
характеристик, уровню ^лектромагнитнмх помех и массогабаритньїм
показателям.
Основньїе потери мощности в системах запуска самолетов
связаньї с коммутационньїми процессами в автономних инверторах
напряжения (АИН) и в асинхронньїх короткозамкнутьіх двигателях
(Ан-70). В системах запуска вертолетов потери мощности заметньї в
коллекторньїх
двигателях
постоянного
тока,
в
пусковьіх
сопротивлениях и в широтно-импульсньїх преобразователях.
Минимум активньїх потерь мощности в асинхронном
^лектродвигателе (АД) можно обеспечить при равенстве нулю
производной
от
функции
полньїх
потерь
мощности ^лектромагнитньIх, механических. ^то условие вьіполняется, если
обеспечить максимум отношения момента к квадрату тока, что
достигается средствами частотно-токового и векторного управления.
Однако, известньїе результатьі по реализации ^тих принципов
управления справедливь для установившегося режима, что не
позволяет использовать их для управления пусковьіми режимами АД.
Причина в невозможности получения передаточной функции АИН с
ШИМ “в большом”.
^та проблема решена нами в результате применения дискретного
ряда Фурье-Уолша, для аппроксимации вьіходного напряжения АИН,
представляющего
собой
последовательность
импульсов,
модулированньїх по закону синусоидальной ШИМ.

Получена передаточная функция АИН “в большом” в виде
произведения векторов функций Уолша в операторной форме записи
и транспонированной матрицьі возможних состояний вьіходного
напряжения АИН, которая позволяет использовать метод векторного
управления для минимизации активних потерь в АД во время
переходного процесса. Однако, такое решение является весьма
сложним и не всегда надежним.
Для повишения к.п.д. системи запуска Ан-70 нами предложено
более простое решение на основе контуров тока и скорости,
оптимизированних по бистродействию и контура контроля
температури АД на основе нейро-нечеткого регулятора . Для
обеспечения инвариантности модулирующей функции к ошибке
системи предложена схема нерекурсивного цифрового фильтра,
включенного в систему управления АИН, что позволило снизить
амплитуди висших гармоник на (10-12)%.
Для повишения к.п.д. и бистродействия систем запуска
вертолетов предложено виполнять их на основе бесколлекторного
двигателя
постоянного
тока
с
оптимизированними
по
бистродействию контурами тока и скорости, а в качестве силових
регуляторов напряжения питания ^лектродвигателей использовать
квазирезонансние импульсние преобразователи, переключаемие при
нулевом токе. Синтезировани схеми регуляторов контуров в виде
рекурсивних
цифрових
фильтров.
Предварительние
оценки
предложенних решений показали, что они позволяют повисить к.п.д.
систем запуска на (5-8)%
УДК 623.983
ПІДВИЩ ЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РО БО ТИ ПРИЙОМ НИХ
ЗОСЕРЕДЖ ЕНИХ БУКСИРУВАНИХ АНТЕН В СИСТЕМ І
«НАДВОДНИЙ КО РАБЕЛЬ - ГІДРОАКУСТИЧНА СТАНЦІЯ»
А.В. Дерепа, д.т.н., с.н.с.
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової
техніки Збройних Сил України
Коректний розв’язок задачі оптимізації прийомної буксируваної
антени (БА) систем «надводний корабель - гідроакустична станція»
(НК-ГАС) неможливий без аналізу умов роботи такої антени,
виявлення основних закономірностей, пов'язаних з питаннями
формування шумового поля завад, що впливає на неї, і вироблення на

цій основі моделі шумового поля в місці розміщення антени. Аналіз
акустичних умов роботи БА систем «НК-ГАС» показав, що вони
характеризуються значними акустичними особливостями, які
полягають в наявності складного багатокомпонентного поля
перешкод, обумовленого наступними причинами: кавітаційним
шумом гребних гвинтів
корабля-буксировщика в певному
просторовому куті; гідродинамічними шумами обтікання та
структурними шумами буксируваного пристрою (БП); шумом
буксирно-кабельної системи (БКС).
Шляхами зменшення впливу цих акустичних особливостей на
характеристики систем «НК-ГАС» та підвищення їх ефективності в
режимі прийому є зменшення рівня діаграм направленості (ДН)
антени в кутомісній площині в заданій просторовій області,
обумовленій допустимими кутами буксирування, а також формування
її ДН із заданим розкривом основної пелюстки в кутомісній площині.
Розрахункова модель сформулювана так: сигнал і перешкода
статистично незалежні і є плоскими хвилями; гвинтова перешкода та
шуми БКС також статистично незалежні; враховуються випадкові
помилки збудження, некорельовані по елементах антени; оболонка
обтічника БП абсолютно звукопрозора; кожна твірна БА представляє
собою дискретну антену, набрану з однакових і однаково
орієнтованих у просторі акустично не взаємодіючих між собою
елементів.
Формування ДН прийомних БА можливо різними способами, а
саме: з використанням ефекту когерентної компенсації перешкод;
ефекту формування ДН спеціальної форми.
Аналіз розрахункових даних показує, що застосування схеми
когерентної компенсації перешкод дозволяє істотно знизити рівень
бокових пелюсток просторової ДН антени в напрямку на джерело
перешкод - гребні гвинти. Втрати коефіцієнта концентрації незначні.
Але незважаючи на високу ефективність методу когерентної
компенсації
перешкод
зазначений
метод
не
може
бути
рекомендований до практичного використання при побудові
прийомних трактів систем «НК-ГАС» з зосередженими БА. По-перше,
при виконанні НК-носієм маневрів режим буксирування змінюється,
отже змінюється і напрямок приходу гвинтової перешкоди. Крім того,
безупинно змінюються параметри руху БП (курс, крен, диферент,
глибина занурення). По-друге, ці зміни вимагають побудови
адаптивної системи когерентної компенсації, що приводить до

необхідності введення до її складу фільтра зв’язку з параметрами, що
оперативно міняються. Це ускладнює побудову ГАС, викликає
необхідність або різкого збільшення числа струмонесучих жил кабель буксиру, або застосування складних схем ущільнення інформації.
Формування ДН спеціальної форми, що мають при заданій
ширині основної пелюстки найменший рівень поля в заданій
просторовій області бокових пелюсток може бути здійснена,
наприклад, з використанням фільтрів немінімально-фазового типу, що
реалізують оптимальний амплітудно-фазовий розподіл збуджень.
Технічна реалізація амплітудного розподілу збуджень, що оптимізує
антену у вузькій смузі на одній частоті, може бути досягнута
простими засобами, наприклад, за допомогою змішаного (послідовно паралельного) електричного з’єднання елементів антени, а також за
допомогою дільників напруги на основі резисторів або конденсаторів.
При цьому необхідно враховувати, що втрати в завадостійкості БА
при її оптимізації з використанням тільки амплітудного розподілу
будуть трохи більші, ніж при використанні оптимального амплітуднофазового розподілу.
УДК 389
ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВОГО СЕГМ ЕНТУ СЛУЖ БИ
ЄДИНОГО ЧАСУ ТА ЕТАЛОННИХ ЧАСТОТ
О.В. Дзисюк
В.М. Бойко
А.Б. Гаврилов, к.т.н., с.н.с.
Метрологічний центр військових еталонів Збройних Сил України
Відповідно до статті 13 Закону України «Про метрологію та
метрологічну діяльність» в державі функціонує Служба єдиного часу
і еталонних частот (далі за текстом - Служба).
Завдання та основні засади діяльності Служби визначаються
Положенням про Службу єдиного часу і еталонних частот, яке
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня
2015 р. № 664. Згідно пункту 5 цього Положення Метрологічний
центр військових еталонів (МЦВЕ) Збройних Сил України "здійснює
оперативний контроль еталонних сигналів часу і частоти (далі еталонні сигнали), які використовуються Збройними Силами,
забезпечує єдність та точність вимірювань часу і частоти у Збройних
Силах та інших військових формуваннях"

На сьогодні в Україні формування і зберігання національної
шкали часу забезпечується на рівні провідних країн світу, але
практично не виконується функція передавання споживачам
еталонних сигналів часу і частоти та шкали часу за відсутності єдиної
державної системи повномасштабного забезпечення (у межах
кордонів країни) користувачів сигналами єдиного часу та еталонних
частот. Стара, створена за радянських часів “аналогова” система
передавання еталонних сигналів часу та частоти себе вичерпала та
фактично зруйнована, а нова “цифрова” система потребує розбудови.
Використання в секторі оборони сервісів служб часу і частоти інших
держав (шляхом застосування ГНСС технологій ОР8, ГЛОНАСС та
інших), без відповідного оперативного контролю, створює загрозу
втручання в системи управління, загрозу втрати єдності вимірювань
часу і частоти.
В таких умовах застосування ГНСС технологій в системах
точного часу може розглядатися лише у якості резерву, а
функціонування системи частотно-часового забезпечення Збройних
Сил повинно базуватись на принципі повного керування та контролю
еталонних сигналів.
Виконання сьогоденних вимог до частотно-часового забезпечення
(синхронізації) сучасних автоматизованих систем зв’язку та керування
збройними силами, наприклад, автоматизованої системи оперативного
(бойового) управління, зв'язку, розвідки та спостереження (С4І8К) сил
оборони та інтеграції до неї автоматизованих систем усіх видів
Збройних Сил та спеціальних військ таких, як автоматизована система
управління підрозділами авіації та протиповітряної оборони Збройних
Сил, єдина система висвітлення морської обстановки та т.і. (створення
єдиного інформаційного простору Збройних Сил) потребує
удосконалення еталонної бази для формування та забезпечення
гарантованої точності еталонних сигналів, створення системи
“транспортування”, контролю та управління передаванням еталонних
сигналів часу та частоти, що використовуються Збройними Силами
України.
Контроль за точністю передавання еталонних сигналів часу та
частоти даною системою, має базуватися на високоточних частотно часових вимірюваннях з урахуванням специфіки військових потреб як
автономних систем передавання та розповсюдження еталонних
сигналів, так і закордонних ГНСС на випадок їх навмисного або
випадкового збою в роботі. Це робить надзвичайно актуальним

вирішення задачі створення розподіленої по території держави
системи контролю частотно-часового забезпечення Збройних Сил
України із використанням потенціалу РМВЧ.
Деякі елементи вказаної системи вже створено та досліджено. Так
проведені
в
межах
науково-технічної
діяльності
МЦВЕ
експериментальні дослідження підтвердили можливість передавання
еталонних сигналів часової та частотної синхронізації із
застосуванням сучасних цифрових та оптоволоконних технологій від
Національного еталону одиниць часу та частоти до ВЕЗСУ 07 01 01 09
із похибкою, що не перевищує 1 мкс. А також від ВЕЗСУ 07 01 01 09
до споживачів на відстань 600 км по оптоволоконному каналу зв’язку
^2 із похибкою, що не перевищує 10 мкс. Актуальним залишається
створення відповідного комплексу апаратури контролю та управління
передаванням еталонних сигналів що використовуються Збройними
Силами України.
УДК 001.89
П Р О П О З И Ц ІЇ Щ О Д О М Е Т О Д И К И П Л А Н У В А Н Н Я ,
О Б Л ІК У І К А Л Ь К У Л Ю В А Н Н Я С О Б ІВ А Р Т О С Т І
Н А У К О В О -Д О С Л ІД Н И Х ТА Д О С Л ІД Н О К О Н С Т Р У К Т О Р С Ь К И Х Р О Б ІТ
В.А. Дмитрієв, к.т.н., с.н.с.
В.Г. Ш апоренко
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
В Міністерстві оборони України та Збройних Силах України в
системі планування і організації проведення науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) апробується “Тимчасова
методика планування, обліку і калькулювання собівартості науково дослідних та дослідно-конструкторських робіт у Міністерстві оборони
України та Збройних Силах України”, затверджена першим
заступником Міністра оборони України 26.06.2018 року.
Документ містить методику розрахунку собівартості та орієнтовні
норми трудовитрат на організацію, проведення та оформлення
результатів НДДКР, при цьому майже не врахована специфіка
проведення випробувань, так як основний акцент спрямований на
виконання науково-дослідних робіт з проведенням експериментів.

Пропонується, на підставі досвіду планування, організації і
проведення випробувань Державним науково-дослідним інститутом
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
доповнити Методику в частині:
специфічних витрат (експлуатація та обслуговування техніки,
ресурс техніки, створення мішеневої обстановки, доставка до місця
проведення випробувань обладнання і засобів вимірювань тощо), які
за обсягом можуть бути основними та ніяк не підпадають до категорії
“інші витрати”;
розширити перелік відповідних норм на: розробку планово організаційних
документів;
проведення
експериментальних
досліджень (випробувань); узагальнення, оцінку та оформлення
результатів досліджень (випробувань);
враховувати розподіл норм за видами та категоріями
випробувань.
Це дозволить більш реалістичне та якісно планувати,
організовувати, проводити та обліковувати собівартість (включаючи
трудовитрати) на випробування озброєння та військової техніки.
УДК 665.931
ИМ ПОРТОЗАМ ЕЩ ЕНИЕ АДГЕЗИВОВ ДЛЯ ОБОРОННОЙ
ТЕХНИКИ
В.С. Евчик, д.т.н.
А.Н. Удод
А.И. Скоков
А.Н. Симбиркина
Т.С. Зубова
Н.В. Паршикова
Т.В. Богдан
Государственное предприятие "Украинский научноисследовательский конструкторско-технологический институт
^ластомерних материалов и изделий "
Клеи широко используются в различньїх отраслях народного
хозяйства - в ракетостроении, авиации, судостроении, оборонной
технике и в бьіту. Они ^ксплуатируются в широком интервале
температур в маслах, топливе, кислотах и щелочах, сильньїх
окислителях и в вакууме.

Научно-техническая литература по клеям обобщена во многих
книгах, статьях, патентах, и изобретениях. Однако, изделия
специального назначения могут ^ксплуатироваться в неординарних
условиях и контактировать с материалами, которие могут бить
термодинамически несовместимими между собой и с клеями. Для
достижения високого уровня прочности склеивания разних по
совместимости материалов требуется клеи с универсальними
свойствами.
Нашим предприятием в рамках программи импортозамещения
разработан и прошел широкие испитания клей, которий представляет
собой олигомер-полимерную композицию и предназначен для
крепления резин из полярних и неполярних каучуков (СК^ПТ, СКИ,
СКД, СКН и др) между собой, к металлу и к другим субстратам в
процессе вулканизации или термообработке.
Так, например, прочность связи полярной резини НО-68-1 с
металлом через, разработанний нами клей на отрив составляет 47
кгс/см2.
Прочность связи с металлом через клей неполярной резини марки
1001 составляет 23 кгс/см2.
Прочность связи на отрив вулканизационной резини 1001 с
невулканизованной резиновой смесью 1001 в процессе их
совулканизации через клей составляет 20,0 кгс/см2.
Прочность связи неполярной резини с ^поксидним связующем с
применением клея в качестве адгезионной прослойки составляет 30,0
кгс/см2
Он имеет ряд других ценних свойств и может ^ксплуатироваться
при температурах от минус 50 до 150 °С
В настоящее время
разработанний клей используется при
создании нових образцов ракетного вооружения.

УДК 621.385.6
ТЕХНОЛОГІЯ РЕГЕНЕРА Ц ІЇ ПОТУЖ НИХ НВЧ ВАКУУМНИХ
ПРИЛАДІВ ДЛЯ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В СУЧАСНИХ
СИСТЕМАХ ОЗБРОЄННЯ. Ч. 1. ОСОБЛИВОСТІ РЕГЕНЕРАЦІЇ
ПОТУЖ НИХ МАГНЕТРОНІВ МІ-29 ТА МІ-285
А.І. Екезлі, к.ф.-м.н.
Г.І. Чурюмов, д.ф.-м.н., професор
І.І. Тинянко
Харківський національний університет радіоелектроніки
В.П. Дзюба, к.т.н.
Я.В. Танасійчук
В.О. Брехов
Д.І. Цікало
Державне підприємство завод “Генератор ”
Збройні Сили країни треба утримувати і підтримувати на
бойовому рівні. Зараз це одне з найактуальніших питань на Україні. У
зв’язку з чим, залишається потреба в електронних приладах, а саме, в
потужних електронно-вакуумних приладах надвисокої частоти (ЕВП
НВЧ), які використовуються в багатьох радіоелектронних системах
військового призначення. Велика кількість таких приладів вже не
випускається, хоча потреба в них є, а, в свою чергу, на складах
накопичилось багато приладів, що відмовили або відслужили свій
експлуатаційний термін, які можна відновити.
ЕВП НВЧ - надзвичайно дорогі вироби. При виготовлені в
технологічному процесі задіяно декілька сотень, іноді тисяч, операцій,
в конструкції
використовуються
матеріали
з унікальними
характеристиками, тому вартість таких приладів дуже висока. Тому,
шлях до відновлення (регенерації) ЕВП НВЧ є дуже логічним і
правильним.
Метою даної роботи є узагальнення та подальший розвиток
методики відновлення (регенерації) потужних вакуумних НВЧ
приладів, в тому числі аналіз проблеми та вирішення задач, які
постають перед конструкторами та інженерами, під час процесу
відновлення потужних магнетронів МІ-29 та МІ-285.
Показано, що катод (катодно-підігрівний вузол) є важливим
елементом приладу і являє собою частину фізико-хімічної системи,
яким є ЕВП і тому весь процес регенерації повинен проходити
враховуючи всі елементи приладу.

Розроблена технологія заміни катоду в даних магнетронах з
урахуванням подальшого використання інших їх вузлів та елементів.
Запропонована методика та технологія розтину магнетронів для
заміни катодного вузла, його установки (центрування) з подальшою
заваркою торцевих кришок і проведення процесу відкачки і
тренування приладу. Крім того, запропоновано, за потреби, замінити
скляні елементи приладів, які використовуються, наприклад, в
виводах енергії, на металокерамічні для покращення експлуатаційних
характеристик. Розроблена конструкторська документація на окремі
вузли та елементи приладів для їх відновлення.
Таким
чином,
спрощений алгоритм відновлення (регенерації) потужних магнетронів
МІ-29 та МІ-285 можна представити у вигляді наступних етапів:
Виділення вузлів приладів, що пройшли експлуатацію та були
списані, орієнтованих на відновлення (в магнетронах МІ-29 та МІ-285
це, в основному, катодний вузол);
Фізико-хімічний та візуально-метричний аналіз стану вузлів. При
цьому оцінюється якість покриттів, деформація, відсутність сколів,
забруднення, рівень омічного опору (у випадку підігрівника катоду);
Відбір екземплярів приладів, стан яких може бути доведено до
рівня вимог, відповідних технічним умовам;
Проведення циклу спеціальних технологічних процесів та етапів
контроля до відповідності існуючих вимог;
Збірка й заварка приладу і з’єднання вузлів (герметизація приладу
з використанням зварки), відкачка, тренування та електричні
випробування;
Приймально-здавальні
випробування,
випробування
на
довговічність, механіко-кліматичні випробування.
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ТЕХНОЛОГІЯ РЕГЕНЕРА Ц ІЇ ПОТУЖ НИХ НВЧ ВАКУУМНИХ
ПРИЛАДІВ ДЛЯ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В СУЧАСНИХ
СИСТЕМАХ ОЗБРОЄННЯ. Ч. 2. ВІДНОВЛЕННЯ ОКСИДНОГО
КАТОДУ
А.І. Екезлі, к.ф.-м.н.
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Державне підприємство завод “Генератор”
Підвищення боєздатності військової техніки за рахунок
відновлення (регенерації) її елементної бази, а саме потужних ЕВП
НВЧ, дозволяє отримати значне зменшення собівартості приладів, які
підлягають частій заміні і мають високу ціну. Основна частина
(близько 80 ... 90 %) ЕВП НВЧ виходить з ладу по причині вичерпання
ресурсу катода, при цьому ресурс решти інших елементів конструкції
приладів залишається невичерпаним, а вони, в свою чергу, є найбільш
вартісними (більше 70 % вартості приладу).
Метою роботи є створення, відпрацювання і впровадження
технологічного процесу виготовлення оксидного катоду (та його
модифікацій) для його подальшого використання в потужних
вакуумних НВЧ приладах (на прикладі потужних імпульсних
магнетронів МІ-29 та МІ-285).
Конструктивною особливістю магнетрону МІ-29 є технічне
рішення по використанню на поверхні катоду нікелевої сітки
привареної до поверхні керна, між вітками котрої розміщується
карбонат.
Дана
сітка
використовується
для
підвищення
електропровідності та теплопровідності оксидного катоду. Однак, це
рішення є складним і дуже вартісним (по відношенню до інших
елементів катоду). Тому, пропонується замість сітки використовувати
дрібнодисперсний порошок нікелю (40...70 мкм), який спікається на
поверхні катоду, для одержання металевої губки, в яку потім можна
вносити карбонат. Такий тип катоду називається синтерованим.

Запропоновано замінити катодний вузол на новий, іншого типу,
але з відповідними емісійними характеристиками також для
магнетронів МІ-285, так як в цих магнетронах, свого часу,
використовувались оксидно-торієві катоди, а він, в свою чергу, являє
собою радіоактивне з ’єднання. Тому, аналогом за емісійною здатністю
і температурними режимами є оксидно-ітрієвий катод, очевидною
перевагою якого є радіаційна безпечність і, як наслідок, відсутність
необхідності в організації спеціального виробництва, а, також,
економічна привабливість.
Під час заміни катоду в ЕВП на катод іншого типу потрібно
дотримуватись наступних вимог до нього: забезпечення відбираємого
струму необхідної величини; забезпечення заданої довговічності
параметрів приладу; забезпечення габаритів катодного вузла.
Показано, що вилучення та подальше виготовлення аналогічного
за своїми характеристиками катодно-підігрівного вузла є однією з
основних задач на шляху відновлення (регенерації) приладу і цей
процес повинен відбуватись по алгоритму закладеному у маршрутноопераційну карту на реставрацію приладів МІ-285 та МІ-29.
Задача створення технології виготовлення катодів для
розглянутих приладів наразі вирішується в рамках окремої науково технічної
(експериментальної)
розробки
(НТР)
за участю
Харківського національного університету радіоелектроніки та ДП
заводу “Генератор”.
УДК 004.45:004.057
ВИКОРИСТАННЯ БІБЛ ІО ТЕК И КО М П ’Ю ТЕРНОГО ЗОРУ
О р е п ^ У ПРОГРАМ НОМ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДЛЯ
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ О Б’ЄКТІВ
ВИПРОБУВАНЬ
Ф.В. Єрмоленко
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Під час випробувань новітніх зразків ОВТ часто виникає
необхідність визначення параметрів руху таких, як швидкість,
прискорення, обертання тощо. Аналіз наявних методів вимірювання
свідчить про актуальність використання відеоматеріалів, отриманих з
цифрових відеокамер, та їх подальшої обробки спеціалізованим

програмним забезпеченням (СПЗ), із застосуванням алгоритму
комп’ютерного зору.
Існують як готові програмно апаратні комплекси, що включають
до свого складу спеціалізовані відеокамери, засоби накопичення та
зберігання відеоматеріалу, сервери зі спеціалізованим ПЗ тощо, так і
окремі програмні комплекси. Вони мають значну вартість та
складність у використанні, програмні комплекси висувають вимоги до
комп’ютерів на яких вони можуть працювати. Але умови виконання
випробувань зразків ОВТ та вимоги до отриманих результатів не
завжди роблять можливим і доцільним використання зазначених
засобів.
Доцільно використовувати наявні цифрові відеокамери та СПЗ,
які розроблені для вирішення окремих завдань під час випробувань
ОВТ. Для створення таких програмних засобів з необхідним
функціоналом пропонується використання бібліотеки комп’ютерного
зору з відкритим кодом ОрепСУ (Ореп §оигсе Сотриіег Уізіоп
^іЬ^а^у). Вона поширюється під ліцензією В §^, містить понад 2500
оптимізованих алгоритмів, серед яких повний набір, як класичних, так
і практичних алгоритмів машинного навчання і комп'ютерного зору.
Використання бібліотеки ОрепСУ дозволить спростити створення
необхідного СПЗ, загалом підвищити ефективність випробувань та
заощадити ресурси на їх проведення.
УДК 621.396.98:629.7
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ТОЧНОСТИ И КАЛИБРОВКИ
М НОГОПОЗИЦИОННОЙ ФАЗОВОЙ С И С ТЕМ И
ТРАЕКТОРНЬІХ ИЗМ ЕРЕНИЙ «ВЕГА-^>
А.А. Жалило, к.т.н., с.н.с.
А.И. Дохов, к.т.н., с.н.с.
Харьковский национальньїй университет радио^лектроники
В состав високоточной многопозиционной фазометрической
системи траекторних измерений (МФСТИ) «Вега-У» (см. аванпроект,
разработанний в 2017 г. в ХНУР^) входит подсистема контроля
точности и калибровки аналогових трактов бортовой и наземной
аппаратури.
Режим калибровки предназначен для определения аппаратурних
задержек в измерительних трактах системи, которие должни бить
скорректировани
при
определении
параметров
движения

контролируемьіх обьектов (КО). К ^тим параметрам относятся
кодовьіе и фазовьіе аппаратурньїе задержки одновременно
принимаемьіх сигналов КО и сигналов глобальньїх навигационньїх
спутниковьіх систем (ГНСС), смещения фазовьіх центров бортовьіх и
наземньїх антенн и т.д.
Режим контроля точности траекторньїх определений МФСТИ
предназначен для периодической метрологической аттестации
системьі при ее функционировании в различньїх режимах и в
различньїх условиях проведения измерений.
Предложенньїй способ реализации подсистемьі контроля
точности и калибровки системьі предполагает для решения указанньїх
задач использование беспилотного летательного аппарата (БПЛА)
типа «квадрокоптер», а также использование аппаратньїх и
программньїх
средств
точного
кинематического
ГНССпозиционирования.
Полезная нагрузка БПЛА должна включать 1) бортовой приемопередатчик (трансивер) с бортовой антенной МФСТИ и 2) покупной
серийньїй
двухчастотньїй
мультисистемньїй
ГНСС-приемник
геодезического класса (с антенной) одной из ведущих мировьіх
компаний (например, компании ^ уАієі Іпс. (Канада). Кроме того, для
реализации
дифференциального
режима
точного
ГНССпозиционирования БПЛА (или в режиме калибровки МФСТИ, или в
режиме контроля ее точности) необходимо в районе проведения
измерений разместить наземньїй (аналогичньїй бортовому) ГНССприемник в качестве базовой станции. Также необходимо штатное
отечественное и/или апробированное покупное программное
обеспечение камеральной (послесеансной) обработки наблюдений
бортового и наземного ГНСС-приемников и последующего
кинематического позиционирования сантиметровой точности.
Использование
прецизионного
ГНСС-оборудования
и
соответствующего
программного
обеспечения
обеспечит
формирование ^талона текущих координат движущегося БПЛА с
погрешностями ~1"3 см (СКП) в процессе и калибровки аналоговьіх
трактов МФСТИ и оценки точности траекторньїх измерений системьі.
Оценки калибровочньїх поправок будут определяться из
уравнений кодовьіх и фазовьіх наблюдений с необходимой точностью
при условиях:
а)
точного пересчета текущих координатньїх ГНСС-определений
со среднего фазового центра (СФЦ) бортовой ориентированной в

верхнюю полусферу приемной ГНСС-антенни на текущее положение
СФЦ бортовой антенни МФСТИ (ориентирована в нижнюю
полусферу), а также
б)
знания предварительно оцененних координат СФЦ наземних
приємних антенн с субсантиметровой точностью.
Апостериорная
оценка точности
МФСТИ
в процессе
метрологической аттестации должна виполняться путем сравнения
текущих параметров траектории контролируемого обьекта (в данном
случае, БПЛА), полученних МФСТИ, и ^талонних параметров
траектории контролируемого обьекта.
В докладе также представлени предварительние требования к
точности калибровки аналогових трактов бортовой и наземной
аппаратури МФСТИ, а также к точности определения смещений СФЦ
бортових и наземних антенн на всех несущих частотах МФСТИ
относительно их референцних геометрических точек.
Предложенний способ может бить использован не только для
контроля точности МФСТИ, но и для аттестации точностних
характеристик других полигонних радиотехнических и оптических
средств траекторних измерений.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЖ ИМ ОВ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ М НОГОПОЗИЦИОННОЙ
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Е.В. Катюшина
Харьковский национальньїй университет радио^лектроники
Важнейшей
составляющей
концепции
построения
и
функционирования
високоточной
многопозиционной
фазометрической системи траекторних измерений (МФСТИ) «ВегаV» (см. аванпроект, разработанний в 2017 г. в ХНУР^) является
реализация запросного дальномерно-интерферометрического режима
измерений
(суммарно-разностно-дальномерний
(СРД)
метод
позиционирования)
и
беззапросного
режима
(разностно дальномерний (РД) метод).

В случае запросного режима на контролируемом обьекте (КО)
устанавливается приемопередатчик запросньїх сигналов и на трассах
«наземньїй передатчик - бортовой приемопередатчик - наземньїе
приемники» измеряются петлевьіе дальности и доплеровские сдвиги
частот. Кроме того, с вьісокой точностью измеряются разности
расстояний (направляющие косинусьі) и скорости их изменения с
использованием фазового интерферометра. СРД метод позволяет
достичь наибольшей точности определения параметров траектории
КО, даже если расстояния до него существенно превьішают размерьі
измерительньїх базисов. Наивьісшая точность и ^ксплуатационная
^ффективность многопозиционной системьі достигается в том случае,
когда дальномерно-интерферометрическая часть системьі дополняется
дальними вьіносньїми пунктами (ДВП), являющимися частью
интерферометра, позволяющими на начальном и конечном участках
полета КО существенно повьісить точность траекторньїх определений.
Как показали исследования, в большинстве случаев дальномерно интерферометрическая часть системьі может состоять из наземного
приемопередатчика
и
трех-пяти
измерительньїх
пунктов
интерферометра, компактно развернутьіх на небольших площадях с
базовьіми линиями ~2-4 км, а количество ДВП может бьіть
минимизировано.
В допустимьіх случаях может бьіть использована только
интерферометрическую часть МФСТИ с установкой на борту не
приемопередатчика, а более дешевого «радиомаяка». В таких случаях
будет реализован беззапросньїй РД метод позиционирования. Но в
отличие от дальномерно-интерферометрического метода РД метод
может ^ффективно применяться только в тех случаях, когда размерьі
измерительньїх базисов интерферометра соизмеримьі с расстояниями
между КО и измерительньїми пунктами.
В докладе представлень результатьі-иллюстрации сопоставления
запросного и беззапросного режимов работьі МФСТИ. С
использованием уточненной модели погрешностей измерений
показано, что при прочих равньїх условиях достигаемая точность
позиционирования СРД методом существенно вьіше, чем точность
позиционирования РД методом. Последнее критически важно при
проведении испьітаний на море, когда в вьібранной заранее позиции
на берегу развернута дальномерно-интерферометрическая часть
системьі, а количество дорогостоящих плавсредств/буев (с ДВП) не
превьісит одной-двух единиц при удалениях КО от места запуска на

~100"150 км. При меньших удалениях (~40"60 км) необходимая
точность обеспечивается без развертивания приемних пунктов на
море, что подтверждено путем моделирования на примере
развертивания МФСТИ в одном из прибрежних районов Херсонской
области. В случае же реализации беззапросного режима МФСТИ
развертивание «плавающих» пунктов на море является обязательним.
При ^том погрешности оценивания разностей расстояний между
«плавающими» и береговими пунктами фазового интерферометра
возрастают в несколько раз из-за неизбежного ухудшения точности
оценивания координат «плавающих» пунктов и параметров
тропосферних моделей.
Таким образом, в ходе будущей опитно-конструкторской работи
необходимо реализовать оба режима функционирования МФСТИ, но
приоритетним, по мнению авторов, должен бить запросний режим
траекторних измерений.
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"Харківський авіаційний інститут ”
Підвищення ефективності та безпеки застосування безпілотних
літальних апаратів у військових та цивільних цілях, пов'язане з
розробкою
автономних
систем
управління,
спроможних
функціонувати без участі оператора у разі часткової втрати
працездатності. Головною проблемою розробки подібних систем
управління (СУ) є процес переходу від парадигми класичного
управління до інтелектуального.
Для вирішення поставленого завдання використовуються безліч
різних підходів функціонально стійкого управління, до числа яких
відносяться застосування надмірності
системи за рахунок
резервування органів або відмовостійкості системи. При цьому задача
зводиться до підвищення готовності до виникнення позаштатної
ситуації (ПС), а не до мінімізації можливості її виникнення.

Для уникнення факторів, що впливають на підвищення
ймовірності виникнення ПС, та для формування передумов реалізації
СУ, здатної змінювати внутрішні параметри що впливають на
зменшення вагомості зовнішніх факторів на виникнення ПС
запропоновано рішення, засноване на виявленні причини виникнення
ПС. Рішення складається у використанні дерев машинного навчання з
використанням елементів контрольованого навчання.
Всі можливі види ПС мають свою певну природу походження,
залежну від зовнішніх параметрів середовища, параметрів системи та
часу. Наслідком цього є те, що маючи ряд тимчасової зміни
параметрів об'єкта (далі зустрічається як імпактфактори) з
урахуванням інформації про появу ПС можна побудувати залежності.
Визначення причини ПС вирішується за методом класифікації.
Використовуючи в якості вхідних динамічні параметри об’єкту,
визначається набір вхідних ознак х, у відповідність яким
встановлюється набір цільових змінних де відновлюється залежності
вхідних параметрів до вихідних. До вихідних параметрів належать
інформація щодо наявності чи ненаявності ПС та її причина. При
обчисленні наближення параметрів виконується ітеративно, за
допомогою метода градієнтного спуску.
Так як система повинна визначати причину самостійно, то
необхідно надати максимально повну базу знань, що містить в собі
імпактфактори, що впливають на походження ПС певного виду.
База знань формується попередньо, де аналізуються всі дані
(динаміка переміщення, час, зовнішні факторі та їх залежності)
досліджуваного об'єкта управління. Побудувавши залежності
формується складне дихотомічне дерево умов та соціальні обставини,
кінцевим відгалуженням яких буде причина появи ПС.
У процесі навчання, формується модель, здатна по динаміці зміни
вхідних параметрів прогнозувати ймовірність виникнення ПС певного
виду, що може бути необхідним для запобігання збоїв і відмов в
системі.
Підвищивши інтелектуалізацію системи до рівня прогнозування
причини відмови до моменту її появи на підставі математичного
очікування, прогнозування і даних машинного навчання можна
мінімізувати ризики виходу з ладу системи, що надасть сприятливий
вплив на експлуатацію літального апарату в цілому.
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Сучасні системи забезпечення безпеки різних об’єктів крім
традиційних компонент, повинні включати в себе і системи
дистанційного виявлення (СДВ) безпілотних літальних апаратів (БЛА)
(або дронів).
Заходи протидії БЛА можна розділити на три категорії:
превентивно-профілактичні заходи, дистанційне виявлення БЛА і
нейтралізація БЛА в польоті.
В даний час найбільш оптимальним варіантом забезпечення
безпеки маловисотного повітряного простору є комплекс заходів,
пов’язаних з дистанційним виявленням дронів (дрон-детекцією) і
використанням систем активної протидії БЛА. Останні можуть
будуватися з використанням апаратури акустичного і оптичного
виявлення, виявлення за характерними радіосигналами дронів,
радарного дистанційного виявлення, а також їх мультисенсорною
детекцією.
Крім того, досить широкого поширення набули дрониперехоплювачі (ДП), для яких повинен розроблятися математичний
апарат, що описує їх функціонування на основі ймовірносностатистичних підходів.
Розглянемо і проаналізуємо далі ймовірність виявлення БЛА
системами дистанційного виявлення при спільному використанні з
ДП.

Відомо, що під пошуком розуміється процес цілеспрямованого
обстеження певної ділянки простору для виявлення там об’єкту
пошуку (ОП) - в нашому випадку БЛА. Під виявленням розуміється
отримання інформації про місце знаходження ВП шляхом
встановлення з ним прямого енергетичного контакту.
Пошук слід розглядати як випадковий процес, хід якого залежить
від ряду випадкових факторів, тому результат пошуку для кожного
окремого випадку передбачити неможливо. Однак можна зробити

обґрунтоване припущення про середньоочікуваний результат пошуку.
Для кількісного опису процесу пошуку використовується апарат теорії
ймовірностей.
Сам пошук представляється як випадковий процес марківского
типу, в якому майбутній стан системи визначається її реальним
станом і не залежить від її стану в минулому. При розгляді марківских
випадкових процесів з безперервним часом і дискретними станами
використовується поняття “потік подій”, що представляє собою
послідовність однорідних подій, що слідують одна за одною у
випадкові моменти часу. Стосовно до процесу пошуку потік подій - це
послідовність виявлень ОП спостерігачем. В теорії пошуку такий
потік називають потоком виявлень. Прийнято вважати, що потік
виявлень володіє такими властивостями як: відсутність післядії,
ординарність та стаціонарність. Потік подій, що володіє всіма цими
властивостями, називається стаціонарним пуассонівським, що
характеризується розподілом Пуассона, або найпростішим потоком. У
той же час потік подій, що володіє першими двома властивостями, але
не є стаціонарним, називається нестаціонарним пуассоновским
потоком.
Здійснено аналіз розподілу кінематичних характеристик об’єкту
пошуку - безпілотного літального апарату, представлені аналітичні
вирази для визначення їх щільності ймовірності. Розглянуто і
проаналізовані, найбільш часто зустрічаємі на практиці випадки
рівномірного і нормального розподілу ймовірності.
Отримані вирази для розрахунку ймовірності виявлення при
взаємному переміщенні пристрою виявлення і об’єкту пошуку по
криволінійних траєкторіях на мінливих швидкостями
при
безперервному і дискретно обстеженні. Показано, що потенціал
виявлення має властивість адитивності, тому він може бути
використаний при розрахунку ймовірності виявлення об'єкта пошуку,
що рухається по ламаній траєкторії, а також при розрахунку
ймовірності виявлення об'єкта пошуку декількома пристроями
виявлення, щодо яких названий об'єкт рухається по власній траєкторії.
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Сукупність складних технічних об'єктів, які призначені для
виконання однієї загальної або декілька загальних завдань, а
розташування яких може бути територіально рознесено можна назвати
угрупованням складних технічних об'єктів. Кожен зразок техніки
угрупування повинен проходити технічне обслуговування і ремонт
(ТОіР). Однак, процес ТОіР угруповання об'єктів за своїм змістом
відрізняється від процесу ТОіР кожного окремо об'єкта, що входить до
угрупування. Відмінність полягає в тому, що у такий процес
додаються загальні елементи, пов'язані з участю в процесі ТОіР
ремонтних органів (РО) зі своїм ремонтним ЗІП, складів ЗІП, самих
об'єктів техніки, а також технічних сервісів доставки ЗІП зі складів до
РО та об'єкту.
Успішне вирішення визначених завдань угрупованням залежить
від показників надійності і вартості експлуатації об'єктів техніки від
параметрів безвідмовності і ремонтопридатності самих об'єктів, а
також від параметрів процесу їх ТОіР. Найбільш ефективний спосіб
прогнозувати показники надійності і вартості експлуатації
угруповання, з використанням імітаційних статистичних моделей.
Імітаційна статистична модель угруповання будується на тих самих
принципах що і імітаційна статистична модель об'єкта, однак
додатково враховуються такі дані: інформація про об'єкти техніки
угрупування, інформація про РО, інформація про склад одиночного
ЗІП кожного об’єкта, ЗІП РО і ЗІП складів. Додатково також
прогнозуються показники, що характеризують ступінь завантаженості
РО, сумарні затримки, зумовлені очікуванням РО або доставки
запасних елементів з ЗІП.
Таким чином, вхідними даними для імітаційної статистичної
моделі угруповання є: параметри об'єкта, параметри системи ТО,

параметри системи РО, параметри системи забезпечення ЗІП,
параметри угруповання, параметри моделювання.
В якості вихідної інформації моделі обчислюються статистичні
оцінки наступних показників: показники надійності і вартості
експлуатації об'єкта (середній наробіток на відмову, середній час
відновлення, середній час простою в непрацездатному стані,
коефіцієнт готовності, коефіцієнт технічного використання, питомі
витрати вартості на експлуатацію об'єкта) і показники використання
РО (показник сумарної зайнятості РО, середній час очікування
звільнення РО при відновлення (ремонті) і при ТО, середнє число
затримок через відсутність вільних РО при відновленні і ТО). Також
додатково можуть бути прогнозовані додаткові показники, а саме:
середнє число відмов об'єкта за час експлуатації; середнє число ТО,
що проводяться на об'єкті за час експлуатації; середня тривалість
одного ТО; відносна точність результатів моделювання.
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О.Г. Ж ук, к.т.н., доцент
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені
Героїв Крут
П.В. Ж ук, к.т.н., доцент
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського
В результаті аналізу сучасного стану та тенденцій розвитку
комп’ютерних мереж можна зробити висновок про те, що потенціал
зростання мереж, побудованих на основі традиційних технологій,
майже вичерпаний. Це пов’язано зі зростанням часу на
маршрутизацію, труднощами при масштабуванні конфігурації мережі
та управлінні потоками.
Таким чином в мережевих технологіях накопичився цілий ряд
проблем, рішення яких вимагає кардинальної зміни існуючої
мережевої архітектури. Пропонується вирішувати зазначені труднощі
за допомогою архітектури програмно-конфігуруємих мереж (ПКМ).
Основні ідеї, закладені в концепцію ПКМ, полягають у
наступному:

1) розділення рівня передачі та рівня управління даними;
2) наявність єдиного інтерфейсу між рівнем управління та рівнем
передачі даних;
3) наявність логічного централізованого рівня управління даними;
4) віртуалізація фізичних ресурсів мережі;
5) наявність трьох рівнів архітектури ПКМ;
6) включення в себе рівнем інфраструктури мережі набору
мережевих пристроїв (комутаторів, маршрутизаторів) та каналів
передачі даних;
7) рівень управління, на якому відслідковується та підтримується
глобальне представлення мережі. Під глобальним представленням
мережі розуміється топологія мережі та стан мережевих пристроїв.
Рівень управління надає програмний інтерфейс (АРІ) для мережевих
додатків;
8) рівень мережевих додатків, в якому реалізуються різні функції
керування мережею: управління потоками даних в мережі, управління
безпекою, моніторинг трафіку, керування якістю сервісу, управління
політиками та ін.
Архітектура ПКМ має наступні переваги у порівнянні з
традиційними мережами з розподіленим управлінням передачі даних:
- можливість програмування та гнучкість керування мережею;
- адаптивність управління мережею;
- незалежність від обладнання та програмного забезпечення
виробника;
- можливість незалежного розгортання та масштабування;
- спрощення структури та логіки мережевих пристроїв, оскільки
тепер немає необхідності обробляти велику кількість стандартів та
протоколів, а достатньо виконувати тільки інструкції від контролера;
- зниження вартості мережевої інфраструктури в цілому за
рахунок винесення рівня управління в контролер.
Таким чином, технологія ПКМ дозволяє значно спростити
керування мережами за рахунок можливості їх програмування,
дозволяючи будувати гнучкі масштабовані мережі, які можуть легко
адаптуватися до мінливих Впровадження цього підходу насамперед
повинно вплинути на керування мережевою інфраструктурою,
корпоративними мережами, безпроводовими, стільниковими та
домашніми
мережами.
Найважливішою
умовою
успішного
застосування технології ПКМ в інформаційних системах військового

призначення є забезпечення інформаційної безпеки архітектури
мережі.
У зв’язку із цим досить актуальним науковим напрямом стає
розробка методів і засобів захисту сучасних мереж, побудованих на
основі описаної технології. умов функціонування й потреб
користувачів.
УДК 623.592
М ОЖ ЛИВІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЕМ СТВ З РОЗРОБКИ
ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ТРЕНАЖ ЕРНИХ СИСТЕМ ДО
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ
СИЛ УКРАЇНИ
В.А. Ж урахов
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Одним із шляхів удосконалення системи бойової підготовки
військ є впровадження в процес навчання військо службовців
сучасних тренажерних систем. Ці системи у максимально можливому
ступені наближені до існуючих установок і дозволяють тим, хто
проходе на них навчання набути стійкі навички для подальшої роботи
з реальними зразками військової техніки, щ , в свою чергу, веде до
значних масштабів економії державних коштів на підготовку
відповідних фахівців і підвищенню оборонної мітці держави в загалі.
У Міністерстві оборони України розроблено та затверджено
Комплексний план розвитку навчально-матеріальної бази ЗС України.
В даному плані передбачено оновлення всієї тренажерної бази.
У лютому 2018 року заступником НГШ ЗС України затверджений
план розробки оперативно-тактичних та загальних вимог до
перспективних зразків озброєння та військової техніки на 2018 рік. В
якому найшли відображення і вимоги до тренажерів БТР-80, С-300П,
Віраж-Т (РЛС), БМП-1, 2, БТР-3Е, Оса, Стріла-10М, Шилка,Т-80 та
інше.
На українському ринку виробників тренажерів для ЗС України
найбільш інтенсивно працюють такі підприємства як Енергія-2000 м.
Київ, Маркет-Матс м. Львів, Хелітрейдінг Україна м. Кременчуг, НВП
Авіа м. Кременчуг, ^А .К ра м. Київ, ДП завод ім. Малишева м.
Харьків, ХКМБ ім. Морозова м. Харьків, Паралакс м. Київ, Метекол
м. Нежін.

В основному підприємства виготовляють тренажери за
напрямками для конкретного виду ЗС України. Так наприклад:
тренажерні системи для підготовки фахівців за авіаційним
напрямком виготовляють - ТОВ «МАРКЕТ-МАТС», НВП «Енергія 2000», ТОВ «Хелітрейдінг Україна», НВП «АВІА».
тренажерні системи для підготовки фахівців за сухопутним
напрямком виготовляють - ХКМБ ім. Морозова, НВП «Енергія-2000»,
ТОВ «ПАРАЛАКС», ДП завод ім. Малишева, НВП «МЕТЕКОЛ».
Інтерактивні тренажерні комплекси та автоматизовані центри
підготовки виготовляють - ТОВ <ША.Кра», Корпорація «Марс», НВП
«Енергія-2000».
Тренажери нового покоління мають значні переваги в порівнянні
з попередніми, наприклад:
в 2-3 рази збільшують пропускну спроможність обучаемих;
до 60-80 разів зменшують витрати електроенергії;
в 3 -4 рази зменшують кількість сил і засобів, які залучаються до
навчання на тренажері;
забезпечують компактне розміщення тренажерного комплексу.
Практика застосування навчальних систем та комплексів вказує
на те, що перспективні навчальні тренажерні засоби верхніх рівнів
повинні забезпечувати можливість роботи в реальному масштабі часу
з територіально віддаленими тренажно-моделюючими системами. На
сучасному етапі розвитку ЗС України потрібні такі тренажери, які
забезпечують підготовку різних родів військ на високоякісному рівні
та ті, що можуть бути зв’язані між собою з ціллю моделювання
віртуальних масштабних військових операцій.
Для забезпечення можливості інтеграції тренажерів різних
виробників в рамках Єдиної АСУ ЗС України вони повинні
відповідати
внутрідержавним
та
міжнародним
стандартам.
Стандартизація дасть можливість об’єднати в навчальних центрах всі
роди військ для навчання груповому веденню бойових дій на єдиному
віртуальному полігоні та буде сприяти в значних масштабах економії
коштів держави на підготовку відповідних фахівців.

УДК 621.791.4
А К С ЕЛ ЕРО М ЕТРИ ДЛЯ СИСТЕМ КО НТРО ЛЯ ВИБРАЦИИ
ТУРБИН САМОЛЕТОВ
Ю.Г. Задорожньш
Ю.М. Довгий
Общество с ограниченой ответственностью "Пьезосенсор”
Чернигов, Украина
Надежность и качество ^ксплуатации газотурбинних двигателей
требует использования методов непреривного контроля их
работоспособности. В том числе измерения уровня вибрации и оценки
остаточного ресурса работи. ^ти задачи решаются виброконтролем и
вибродиагностикой.
Для целей измерения вибрации в большинстве случаев
используют пьезо^лектрические датчики. Ведущие производители
пьезо^лектрических акселерометров ^то фирми Б и К (США),
Виброметр (Швейцария), Ендевко, Бентли-Невада (США). В
производимих ими конструкциях акселерометров используются
конструкции чувствительних ^лементов на сдвиг, на растяжениесжатие и на изгиб. Конструкции на изгиб обладают рядом
преимуществ. ^то простота конструкции и малая боковая
составляющая.
Целью
настоящей
работи
является
использование
в
акселерометрах изгибних чувствительних ^лементов изготовленних
диффузионной сваркой пьезокерамики с металлом.
Технология диффузионной сварки (ДС) пьезокерамики с
металлом разработана для получения механически прочного и
стабильного соединения. Конструкции полученние сваркой отличают
високая стабильность ^лектромеханических характеристик в широком
диапазоне температур. ^то позволяет передать на пьезокерамическую
деталь конструкции больший уровень механических напряжений и,
таким образом, более полно использовать ее пьезо^лектрические
свойства. Методом ДС наиболее просто можно изготавливать плоские
конструкции. То есть диски, которие и использовани в качестве
изгибних чувствительних ^лементах акселерометров (далее ИЧ^).
И Ч^ закрепляется к металлическому корпусу через центральное
отверстие. Собственная масса диска работает как инерционная масса
чувствительного
^лемента.
Воздействие
вибрации
на
вибропреобразователь приводит к
появлению изменяющихся

механических напряжений в пьезокерамической детали ИЧ^. И з-за
прямого пьезо^ффекта они преобразуются в ^лектрический сигнал - в
заряд на обкладках пьезоконденсатора.
^ффективнмми с точки зрения построения пьезо^лектрического
акселерометра могут бьіть конструкции а(чувствительньій ^лемент
без инерционной массьі) и б(чувствительньій ^лемент с инерционной
массой) с закрепленньїм в центре диском и с инерционной массой.
Конструкция б(чувствительньій ^лемент с инерционной массой)
запатентована в Украине. Конструкции с изгибньїм чувствительньїм
^лементом обладают меньшей блоковой чувствительностью, по
сравнению с конструкцией работающей на растяжение - сжатие. Они
имеют близкую к «круглой» диаграмму направленности и
следовательно имеют меньшую погрешность измерения.
Механическая прочность пьезокерамики на сжатие превьішает
прочность на растяжение более чем в 10 раз. По^тому в конструкции
И Ч^ использованьї напряжения на сжатие.
Анализ механических напряжений в изгибном чувствительном
^лементе показал,
что
они могут бьіть двух типов. Иметь
знакопеременньїе напряжения либо напряжения одного знака.
В
чувствительном
^лементе
без
инерционной
массьі
механические напряжения в ПК относительно условного нуля имеют
знакопеременную величину. Вес диска имеет мальїе значения и
допустимая величина виброускорения больше по сравнению с И Ч^ с
инерционной массой поджатой плоской пружиной. При ^том
отмечаются большие значения величинь
резонансного пика, что
расширяет измерительньїй частотньїй диапазон.
В конструкции, б(чувствительньій ^лемент с инерционной
массой)
инерционная
масса
прижимается
к
металопьезокерамическому диску с помощью плоской пружинь. При
^том в пьезокерамической детали сформированьї напряжения сжатия.
Воздействие вибрации изменяет величину поджимающего усилия и
приводит к появлению изменения поля напряжений в пьезокерамике и
таким образом к преобразованию вибрации в ^лектрический сигнал.
Инерционная масса может увеличить ко^ффициент преобразования
И Ч^ и одновременно снизить величину резонансного пика
Оценку механической прочности металлопьезокерамичского
диска производили разрушающим методом.
Измерения
показали,
что
разрушение
происходят
по
пьезокерамике. При нагружении механические напряжения на сжатие

и срез приводят к разрушению пьезокерамической детали вблизи
поверхности начального контактирования материалов при сварке. На
металлическом диске можно видеть следи пьезокерамики.
Исследование влияния конструкции И Ч^ на ко^ффициент
преобразования акселерометра проводили на дисках диаметром 20 мм.
Измерения показали, что величина инерционной масси влияет на
ко^ффициент преобразования. Исследовались конструкции с
толщиной пьезокерамики 0,5; 1; 2 и 3 мм. Толщиной титана 1 мм.
Измерения показали, что с ростом инерционной масси Кпр
увеличивается. При отсутствии масси Кпр равен 2,35 пКл/мс-2. И при
массе в 10 Гр рост Кпр достигает до 96 пКл/мс-2. Следует отметить
что зависимость имеет близкий к линейному характер. При толщине
пьезокерамики 3 мм уменьшается Кпр. ^то вероятно связано с
уменьшением уровня механических напряжений в пьезокерамике
визванних влиянием инерционной масси.
Исследованние чувствительние ^лементи использовани в
акселерометрах, работающих более 15 лет на А^С. Марка изделий
ВП^-079. Количество поставленних акселерометров на А ^С более
1000 шт. Конструкция запатентована.
На основании проведенних работ разработана конструкция
акселерометра
марки
VРЕ-103-^2.
Конструкция
имеет
нормализованний ко^ффициент преобразования 2 пКл/мс-2 и может
использоваться в системе контроля работи турбини. При ^том не
требуется дополнительних работ по установке либо настройке.
Вибропреобразователь полностью заменяет аналогичние изделия по
техническим характеристикам и посадочним местам.
УДК 629
ВДОСКОНАЛЕНИЙ АЛГОРИТМ ОРІЄНТАЦІЇ КЕРОВАНОГО
СНАРЯДУ РЕАКТИВНОЇ СИСТЕМ И
І.В. Звершховський
Державне Київське конструкторське бюро «Луч»
С.В. Лапицький, д.т.н., професор
О.А. Майстренко, к.т.н.
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової
техніки Збройних Сил України
Сучасні керовані ракетно-артилерійські боєприпаси все більше
потребують впровадження в контур управління бескарданних систем

орієнтації і навігації. Справа в тому, що динамічні умови їх
функціонування характеризуються, як правило, невеликим часом
польоту (біля 120 с.), наявністю стартового прискорення і керуючого
перевантаження, впливу вібрацій і значною частотою обертання за
креном (20...22 Гц і більше). Чутливі елементи (гіроскопи і
акселерометри) знаходяться під дією відцентрових сил інерції та
численних збурень, обумовлених складною кінематикою руху
снаряду. Фактори високої маневреності та обертання снаряду по крену
накладають більш суворі вимоги до алгоритмічного забезпечення
систем орієнтації і навігації. Побудова контуру управління снаряду,
який має обертання за креном, до складу якого входить
бесплатформна система орієнтації має ряд суттєвих особливостей. В
першу чергу тому, що на рулі, які займають положення близьке до
горизонтального, подається команда за тангажем. Після того, як ці
рулі займуть положення, близьке до вертикального, на них поступає
команда за курсом. Тобто, рулі за одне обертання снаряду
перекладаються чотири рази. Для плавного відхилення рулів
використовують «синусно - косинусний механізм», до складу якого,
на теперішній час, входить трьох степеневий гіроскоп в кардановому
підвісі (виробляє синус и косинус кута крену). Система управління
снаряду може бути побудована за двоканальною схемою (з двома
парами рулів), або за одноканальною - з однією парою рулів. До
недоліків одно канальної системи слід віднести появу в керуючих
моментах складових, мінливих на подвоєній частоті обертання
снаряду за креном. У випадку важкого боєприпасу гармоніки на
подвоєній частоті обертання послаблюються інерційністю самого
снаряду. В результаті викладеного можна зробити висновок, що
незалежно від числа каналів управління обертовим снарядом
необхідно на борту мати інформацію щодо синусів та косинусів кута
крену. Саме з цієї причини система орієнтації обертового за креном
снаряду повинна виробляти чотири параметри орієнтації: традиційні
кути нишпорення і тангажу, а також тригонометричні функції синуса і
косинуса кута крену. Вирішення завдання щодо орієнтації обертового
за креном снаряду пов'язане з чисельною інтеграцією кінематичного
рівняння щодо шуканих параметрів орієнтації. Від точності
обчислення параметрів орієнтації залежить точність управління та
стабілізації снаряду на траєкторії. Останнім часом фахівцями
розвинені алгоритми орієнтації, що засновані на векторі кінцевого
повороту. Проте відповідні диференціальні рівняння істотно нелінійні.

Отримані в результаті їх вирішення компоненти вектора кінцевого
повороту використовуються як проміжні параметри для обчислення
параметрів Родріга-Гамільтона. У зв'язку з цим для опису кутового
положення снаряду авторами віддається перевага параметрам РодрігаГамільтона та кватерніонам. Із результатів розрахунків можна зробити
висновок, що для відносно невеликої кутової швидкості снаряду
(одиниці рад/с) в алгоритмі орієнтації досить утримати тільки 2...3
члени. При значних кутових швидкостях необхідно залучати 4...5
членів та більше. Як відомо, кутовий рух розглянутого класу снарядів
характеризується високою швидкістю обертання за креном та досить
повільними коливаннями за кутами нишпорення й тангажу (до 1...2
Гц). У зв'язку з цим, доцільним є розщеплення обчислювального
процесу, в якому тригонометричні функції синуса і косинуса
обчислюються на основі алгоритму високого порядку, а кути
нишпорення й тангажу - на основі спрощеного алгоритму. Розщеплена
схема алгоритму орієнтації обертального за креном снаряду
передбачає незалежне оновлення інформації про синуси й косинуси
кута крену на основі алгоритму високого порядку зважаючи на значні
кутової швидкості снаряду навколо поздовжньої осі. В цьому випадку
залучається кутова швидкість крену та оновлюється кватерніон
переходу від системи осей Резаля до пов'язаної системі координат.
При практичному моделюванні були реалізовані два підходи:
класичний алгоритм орієнтації та розщеплена схема. Класичний
алгоритм показав низьку точність, причому подальше збільшення
залучених членів не призводить до збільшення точності поновлення
параметрів орієнтації. У розщепленій схемі алгоритму точність
поновлення параметрів орієнтації має менші амплітудні і фазові
спотворення при періоді дискретизації 0,01 с, що робить даний
алгоритм орієнтації більш перспективним для використання в
системах управління обертових за креном снарядів.

УДК 528.5
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУПУТНИКОВИХ
МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ВИСОТ ОБЄКТІВ
В.М. Зозуля
В.О. Решетило
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Висока точність сучасних супутникових технологій наряду з
можливістю проведення вимірювань в будь-який час доби та
місцевості створили передумови для ефективного використання
супутникових методів при вирішенні наукових та практичних завдань
випробувань озброєння та військової техніки.
В останні роки методи визначення висот за допомогою ОР8 все
частіше використовуються при визначенні координат та висот
вихідних точок.
Актуальність точного визначення висот точок полягає в
необхідності використання висот при розрахунках установок для
стрільби артилерії, вирахуванні великих відстаней, визначенні
можливості прямій видимості, моніторингу зміни висот місцевості,
забезпеченні польотів авіації, забезпеченні точної топогеодезичної
прив’язки об’єктів під час випробувань.
Однак існує відносно невисока точність супутникового
нівелювання через особливості обчислення
геодезичних та
нормальних висот, яка полягає в різниці між традиційним та
супутниковим методом геодезії.
Для успішної реалізації результатів супутникових вимірювань і
отримання неперекручених даних для визначення супутникового
нівелювання необхідна точна модель висот геоїда.
Алгоритм обчислення нормальних висот за результатами
високоточних супутникових вимірювань дозволить значно підвищити
точність вирахування висот об’єктів.

УДК 623.396
ОЦІНКА ЕФ ЕКТИВНОСТІ М ЕТОДУ ОБҐРУНТУВАННЯ
РАЦІОНАЛЬНОГО СКЛАДУ ЗАСОБІВ ВИМІРЮ ВАНЬ
М О БІЛЬН О ГО П ОЛІГОННОГО ВИМ ІРЮ ВАЛЬНООБЧИСЛЮ ВАЛЬНОГО КОМ ПЛЕКСУ
В.М. Зозуля
А.І. Собора, к.т.н.
Ю.М. Добришкін, к.т.н.
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Для оцінки ефективності рішень щодо формування раціонального
складу засобів вимірювань мобільного полігонного вимірювально обчислювального комплексу (ПВОК), які отримані з використанням
запропонованого методу, проведено їх порівняння відносно рішень, в
рамках яких, формування ПВОК здійснюється без визначення
раціонального складу його засобів.
Ефективність запропонованого методу оцінювалась по тому, у
скільки разів були зменшені витрати на проведення випробувань
зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) при забезпечені вимог
щодо повноти виміру параметрів та вимог до точності їх вимірювань,
в тому числі і на прикладі, коли необхідно провести контрольнольотні випробування зенітних керованих ракет 5В55К(Р) до зенітно ракетного комплексу С-300П.
Встановлено, що використання запропонованого методу дозволяє
підвищити ефективність проведення випробувань зенітних керованих
ракет 5В55К(Р) до зенітно-ракетного комплексу С-300П за рахунок
зменшення витрат у 2 рази відносно варіантів формування ПВОК без
визначення раціонального складу його засобів. Результати досліджень
запропонованого методичного апарату обґрунтування раціонального
складу засобів вирювань мобільного ПВОК підтвердили їх
адекватність та ефективність з точки зору практичної реалізації.

УДК 621.396
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМ КИ УДОСКОНАЛЕННЯ БОЙОВИХ
М ОЖ ЛИВОСТЕЙ РВІА НА ОСНОВІ НОВИХ
ІНФОРМ АЦІЙНИХ ПІДХОДІВ
А.М. Зубков, д.т.н., с.н.с.
В.В. Яковенко, к.т.н., с.н.с.
С.А. Мартиненко
Я.В. Красник
Науковий центр Сухопутних військ
Національної академії Сухопутних військ
Виконано аналіз науково-практичних підходів до підвищення
бойової ефективності РВіА в частині збільшення дальності,
покращення точності і завадозахищеності з урахуванням існуючих на
Україні виробничих можливостей і накопиченого досвіду бойових дій
в АТО.
В частині артилерійської розвідки - створення інтегрованої
системи на основі радіолокаційного комплексу розвідки вогневих
позицій (типу - “Зоопарк-2”) і тактичних дистанційно пілотованих
літальних апаратів з багатоспектральною апаратурою спостереження.
При цьому знімаються обмеження оптичного (радіо) горизонту на
дальність інструментальної розвідки, наявність або відсутність руху
наземної цілі і характер матеріалу формоутворюючої поверхні.
В частині високоточного наведення управляємих боєприпасів використання інтегрованих багатоспектральних координаторів цілі (в
загальному випадку радіо+інфрачервоного+оптичного діапазонів), які
забезпечують
інваріантність
характеристик
самонаведення
(самоприцілювання) до знаку і величини цілефонового контрасту.
Одночасно
забезпечуються
потенціальні
можливості
щодо
завадостійкості і точності всіх парціальних спектральних каналів.
В частині захисту вогневих позицій - створення комплексу
приладів,
що
імітують
старт
ракетного
озброєння,
які
синхронізуються стартом своєї ракети і розташованих на відстанях за
границею радіуса ураження озброєння противника.
В частині захисту об’єктів наземної (надводної) техніки - шляхом
створення комплексу взаєморозсинхронізованих імітаторів у вигляді
кутових відбивачів, що крутяться, і розташованих по периметру
об’єкта. При цьому забезпечується стохастичне блукання ефективного
центру відбиття.

УДК 621.396
ЗАДАЧА СИТУАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ОБСТАНОВКИ
У ПОВІТРЯНОМ У П РОСТОРІ
П.П. Зуєв
Командування Повітряних Сил Збройних Сил України
А.М. Кривоножко
Повітряне командування “Центр ”
Р.В. Холодний
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Результати військових конфліктів у світі та проведення
антитерористичної операції на сході України показали, що збільшені
можливості сил і засобів повітряного нападу противника (як
пілотованих, так і безпілотних засобів) приводять до необхідності
своєчасного та достовірного розпізнавання повітряної ситуації
черговими силами повітряного командування (ПвК) у секторі
прикриття повітряного простору.
Основною метою розпізнавання ситуацій є віднесення їх
формалізованих описів до відповідних класів. Автоматизація
процедур розпізнавання повітряних засобів (ПЗ) у повітряному
просторі є елементом автоматизації прийняття рішень. За наслідками
розпізнавання ситуацій приймаються рішення про застосування
чергових сил ПвК.
У доповіді задані класи на безлічі рішень і розпізнаних ситуацій.
Встановлена
однозначна
відповідність
між
класами.
Для
розпізнавання ситуацій у повітряному просторі пропонується
побудова сукупності моделей, що відображають уявлення про
повітряну обстановку в зоні відповідальності ПвК. Запропонований
підхід до розпізнавання повітряної ситуації є удосконаленням відомих
методів теорії розпізнавання та теорії інтелектуальних систем. Він
відрізняється виявленням ступеня небезпеки ситуацій, що
складаються, у повітряному просторі на основі застосування апарату
нечітких множин і методу аналізу ієрархій.
Показано, що поточні дані про повітряну обстановку у межах
відповідальності ПвК поступають від засобів радіолокаційного та
диспетчерського контролю.
Засоби радіолокаційного контролю за наслідками кожного огляду
повітряного простору формують і видають з мінімальною затримкою

координатні, часові дані та приналежність по кожному з повітряних
об'єктів.
Значна частина даних, що використовуються при розв’язанні
поставленої задачі, недоступна у формі точних, чітко визначених
чисел.
Отже, похибки методу та засобів вимірювань, суб'єктивізм особи,
що приймає рішення, у контурі обробки даних тощо є основними
джерелами невизначеності при рішенні поставленої задачі. Тому
наявність методів прийняття та аналізу невизначеності (у тому числі
суб'єктивною) є необхідною умовою рішення задачі розпізнавання.
Сформульовані
особливості
запропонованого
методу
розпізнавання ситуацій у повітряному просторі.
Завдання розпізнавання ситуацій характеризуються невизначеною
класифікацією. Тому правомірно говорити лише про ступінь
приналежності розпізнаваної ситуації. Це може бути враховано тільки
у рамках нечіткої класифікації, що описує нечіткі межі між класами.
Згідно логічному підходу, значення істинності розглядаються як
ступінь приналежності розпізнаваної ситуації деякому класу. Тому
запропонований підхід до введення нечіткої логіки. Вона забезпечує
ефективну обробку якісної інформації нарівні з чіткими, кількісними
даними при оцінці ситуацій.
Показано, що використання нечіткої логіки і логічних висновків у
моделях складних систем забезпечує спілкування з користувачем на
професійно-орієнтованій мові, зберігання, накопичення, обробку
якісної інформації.
УДК 629.7.072
ПРОБЛЕМ АТИКА ПІДГОТОВКИ ЗОВНІШ НІХ ПІЛОТІВ
БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМ ПЛЕКСІВ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ
О.О. Ісаченко
М.М. Геращенко
О.О. Саутін
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
В умовах ведення гібридної війни інтерес військових до
застосування безпілотних літальних апаратів (БпЛА) обумовлений
їхніми потенційними перевагами в порівнянні з пілотованими

літальними апаратами. Основними перевагами БпЛА в порівнянні з
пілотованою авіацією є можливість дистанційного/безпечного
керування повітряною платформою та сенсорами, зменшення бойових
втрат та вартості імовірних збитків під час виконання бойових місій,
виконання польотів на граничних режимах без врахування
фізіологічних можливостей пілотів, застосування БпЛА можливе при
відсутності розвинутої аеродромної інфраструктури та в умовах
активної протидії ППО противника тощо.
Серед видів авіаційної техніки безпілотні авіаційні комплекси
(БпАК) мають один з більших темпів розвитку. З кожним роком
збільшується кількість БпАК вітчизняного виробництва які
постачаються за державним оборонним замовленням у визначені
військові підрозділи для проведення підконтрольної експлуатації.
Тому питання підготовки кваліфікованих зовнішніх пілотів
(операторів) БпАК в Збройних Силах України є актуальним. На даний
час в Державному науково-дослідному інституті випробувань та
сертифікації озброєння та військової техніки (ДНДІ ВС ОВТ) є
значний досвід та напрацювання в системі навчання зовнішніх пілотів
(операторів) БпАК тактичного класу. Фахівцями ДНДІ ВС ОВТ
здійснено ряд заходів з підготовки екіпажів БпАК для підрозділів
Сухопутних військ ЗС України та інших складових сил безпеки.
Основною метою процесу підготовки зовнішніх пілотів є
формування стійких теоретичних знань і практичних навичок тих, хто
навчається.
В доповіді розкриваються проблемні питання якісної підготовки
зовнішніх екіпажів БпАК тактичного класу, основними з яких є:
сучасний стан якості підготовки фахівців з бойового застосування
та експлуатації БпАК;
критерії відбору кандидатів на навчання;
матеріально-технічне забезпечення учбового процесу;
недосконалість нормативно-правової бази по даному напрямку.

УДК 355.4
АВТОМАТИЗАЦІЯ ОЦІНЮ ВАННЯ ЗАХИЩ ЕНОСТІ
РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ВІЙСЬК ВІД УРАЖ ЕННЯ
ЕЛЕКТРОМ АГНІТНОЮ ЗБРОЄЮ
Д. А. Іщенко, к.т.н., доцент
Ю. В. Журавський, д.т.н., с.н.с.
В. А. Кирилюк, к.т.н., с.н.с.
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова
Результати аналізу процесів планування заходів бойового
(оперативного) забезпечення застосування військових частин
(підрозділів), що виконують завдання в операції об’єднаних сил на
території Донецької та Луганської областей, свідчать про необхідність
підвищення ступеню автоматизації роботи органів управління з
організації радіоелектронної боротьби (РЕБ). В умовах значної уваги у
джерелах інформації, спеціалізованих з проблем РЕБ, до активної
розробки в Російській Федерації неядерної електромагнітної зброї
(ЕМЗ), відносно новою науково-практичною задачею є автоматизація
оцінювання захищеності радіоелектронних засобів (РЕЗ) військ від
ураження ЕМЗ.
У результаті проведених досліджень розроблено алгоритм та
відповідне математичне забезпечення з оцінювання захищеності РЕЗ
військового призначення від впливу ЕМЗ противника, а також
наведено їх програмну реалізацію. Запропонований алгоритм
оцінювання реалізує такі основні функції: оцінювання параметрів
електромагнітного поля, яке здатна створити ЕМЗ; розрахунок
наведень в антенній системі, лініях живлення і передачі даних, а
також безпосередньо на елементах РЕЗ; урахування впливу
екранування. Наукова новизна отриманих результатів полягає в
удосконаленні
науково-методичного
забезпечення
оцінювання
захищеності РЕЗ від впливу ЕМЗ. Практичне значення результатів
дослідження полягає в забезпеченні можливості підвищення
оперативності та достовірності оцінювання захисту РЕЗ військового
призначення від впливу ЕМЗ.
Розроблена програма, що реалізує запропонований алгоритм, не
потребує встановлення та додаткового налаштування, для її роботи
необхідно скопіювати відповідні директорії з оптичних носіїв на
жорсткий диск ПЕОМ або на флеш-накопичувач. Головне вікно має

п’ять вкладок “Параметри ЕМП”, “Антенна система”, “Система
живлення”, “Лінії передавання даних”, “Елементи РЕЗ”.
Після введення характеристик ЕМЗ та РЕЗ послідовно
визначаються показники впливу на основні елементи РЕЗ (у тому
числі з урахуванням екранування). Результатами оцінювання також є:
значення наведених напруг на антенній системі, на кабелях живлення
та лініях передавання даних; коефіцієнти безпеки системи живлення,
вхідного каскаду, системи передавання даних та їх відповідність
вимогам з радіоелектронного захисту; перелік елементів, які можуть
бути виведені з ладу за рахунок безпосереднього впливу
електромагнітного поля та опосередкованого впливу наведеної
напруги на лініях живлення та передавання даних. Створене
програмне забезпечення дозволяє: зробити висновок щодо
захищеності об’єкта від впливу електромагнітної зброї; обґрунтувати
рекомендації для покращання захисту від впливу ЕМЗ; сформулювати
пропозиції щодо використання технічних засобів забезпечення
захисту РЕЗ від впливу ЕМЗ, які на поточний момент не реалізовані
на об’єкті.
УДК 358.1
ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ
КОМ ПЛЕКСІВ В ІНТЕРЕСАХ ОБСЛУГОВУВАННЯ С ТРІЛЬБИ
А РТИЛЕРІЇ
В.М. Казаков
Науково-дослідний центр ракетних військ і артилерії
Ефективність вогню артилерії неможливе без системи розвідки,
яка повинна оперативно (за можливості в реальному масштабі часу)
забезпечувати підрозділи необхідною розвідувальною інформацією з
максимальною її повнотою, точністю й достовірністю, особливо у
визначенні координат об’єктів ураження. Досвід застосування
артилерії на початковому етапі проведення АТО на сході України
показав, що штатні засоби артилерійської розвідки не забезпечували
необхідної своєчасності, надійності та достовірності розвідувальних
даних. Виникла нагальна необхідність забезпечення артилерійських
підрозділів сучасними засобами розвідки, одними з таких засобів
виявилися безпілотні авіаційні комплекси (БпАК).
Сучасні БпАК, які постачаються в артилерійські частини
Збройних сил України, за своїми характеристиками (надання фото та

відео інформації з помилкою визначення координат не більше 20 м в
реальному часі) задовольняють вимоги Правил стрільби і управління
вогнем наземної артилерії (ПСіУВ НА) щодо точності стрільби
способом повної підготовки. Це дозволяє, з урахуванням
метеорологічних та балістичних умов стрільби в повному обсязі,
здійснювати швидке та раптове відкриття вогню на ураження без
пристрілювання.
У ПСіУВ НА видавництва 2018 року визначені основні
положення щодо порядку застосування безпілотних авіаційних
комплексів для обслуговування стрільби артилерії, а саме:
- умови застосування та можливість виконання завдань з БпАК;
- організація взаємодії артилерійського командира з оператором
БпАК;
- послідовність проведення пристрілювання цілей за виміряними
відхиленнями,
умови переходу до стрільби на ураження,
коректування стрільби на ураження;
- застосування БпАК при визначенні установок для стрільби з
використанням даних пристрілювальної гармати (ПГр) або
перенесенням вогню від репера.
Визначені особливості виконання вогневих завдань дивізіоном з
пристрілюванням цілей з БпАК однією (як правило підручною)
батареєю або кожною батареєю дивізіону. Стрільба ведеться до
виконання вогневого завдання, тобто до візуального підтвердження
оператором БпАК ураження цілі. Застосування БпАК дає можливість
спостерігати за ціллю протягом всього часу виконання вогневого
завдання. Цей фактор дозволяє уражати цілі, які спостерігаються
БпЛА, за правилами ураження спостережених цілей, що значно
скорочує витрату боєприпасів.
Застосування БпАК для розвідки, визначення установок для
стрільби та коректування вогню на ураження використовується при
створенні розвідувально-вогневого комплексу, який забезпечить
ефективне виконання завдань артилерією.

УДК 621.391
НАПРЯМ КИ РОЗВИТКУ СИЛ І ЗАСОБІВ
РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БО РО ТЬБИ
С.В. Калантаєвська
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації
імені Героїв Крут
І. О. Д оманов
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Як свідчить досвід бойових дій і локальних конфліктів останніх
років провідне місце в управлінні військами (силами) посідає
радіоелектронна боротьба (РЕБ), яка трансформується в один з
основних елементів сучасних війн і найбільш значну силу
інформаційних операцій. Об’єктами першочергового впливу системи
РЕБ в ході воєнних операцій є елементи систем управління військами
(силами) і зброєю, засоби розвідки та системи зберігання, обробки і
розподілу інформації, радіоелектронні засоби (РЕЗ), автоматизовані
системи, бази даних і комп’ютерні мережі, особовий склад, що бере
участь у підготовці й прийнятті рішень. РЕБ постає ключовим
елементом інформаційної війни внаслідок двох основних факторів.
По-перше, підвищення маневреності збройних сил (ЗС), збільшення
масштабу глибини проведення операцій, автоматизація всіх процесів
управління (військами, бойовою технікою і зброєю), створення
функціональних інтегрованих систем управління, розвідувального
забезпечення.
По-друге,
за
час
еволюційного
розвитку
радіоелектронної боротьби різко змінився її зміст, складові елементи,
характер, використовувані засоби, об’єкти розвідки, впливу і захисту.
Основними завданнями, які вирішує система РЕБ, є: зрив і
дезорганізація управління військами і зброєю супротивника; зниження
ефективності розвідки і застосування зброї та бойової техніки;
забезпечення стійкої роботи систем і засобів управління. На
сучасному етапі розвитку збройних сил РЕБ стала компонентом
синергетичної системи інформаційної війни - однією зі складових
військового потенціалу; використання для ведення РЕБ нових видів
спрямованої зброї, а також створення летальної і нелетальної зброї,
яка діє на нових фізичних принципах; перехід від подавлюючого
впливу і захисту радіоелектронних засобів до комплексного
вражаючого і подавляючому впливу і захисту не тільки РЕЗ, але й

бойової техніки, об’єктів ЗС, систем зброї і особового складу
збройних сил і органів державного управління; повна інформатизація і
автоматизація процесу РЕБ.
Основні тенденції в організації і веденні РЕБ: застосування сил і
засобів РЕБ з іншими силами систем бойового управління в
інформаційних операціях; зміщення акценту радіоелектронної атаки в
інформаційну інтелектуальну область, сферу управлінської діяльності
командування збройними силами супротивника; перехід від рішення
окремих
функціональних
завдань
військ
до
всебічного
багатофункціонального ведення РЕБ в інтересах об’єднаних сил;
розширення частотного діапазону і комплексу завдань РЕБ на основі
прийняття на озброєння нового покоління технічних засобів
радіоелектронної
атаки,
радіоелектронного
захисту,
радіоелектронного забезпечення бойових дій; значне збільшення
кількості цілей, які одночасно спостережуються, контролюються,
подавлюються і уражуються, одним комплексом радіоелектронної
боротьби; розширення переліку об’єктів розвідки, впливу і захисту,
сил і засобів РЕБ у зв’язку з прийняттям на озброєння засобів РЕБ
спрямованої енергії; створення багатофункціональних і багатосферних
систем РЕБ блочно-модульного типу з відкритою архітектурою
побудови.
Таким чином, у наш час радіоелектронна боротьба потребує
важливих змін у технічному оснащенні та способах застосування сил і
засобів РЕБ, перебудови її ідеології, а також ретельного науково
обґрунтованого перегляду застарілих підходів до розроблення та
застосування способів її ведення.
УДК.316.776:355
ПІДХІД ДО ЗАХИСТУ ІНФ ОРМ АЦІЇ ВІД
НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ У СИСТЕМ І ЗВ’ЯЗКУ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ
М.В. К а с’яненко, к.в.н.
В.П. Ясинецький, к.в.н., доцент
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського
Аналіз досвіду застосування військ зв’язку, РТЗ, А та ІС під час
анексії Криму та в ході антитерористичної операції на Сході України
показав недоліки системи зв’язку Повітряних Сил. Виявлені недоліки

обумовлені, перш за все, тим, що для її побудови були використані
застарілі, в більшості аналогові засоби зв’язку. Ці засоби, за своїми
характеристиками щодо захисту інформації від несанкціонованого
доступу, вже не відповідають вимогам не тільки можливих
великомасштабних війн, але й сучасних війн малої інтенсивності та не
дозволяють реалізувати потенційні можливості систем управління
Повітряних Сил.
Тому керівництвом держави було прийнято рішення про
закупівлю, розробку та прийняття на озброєння новітніх зразків
засобів зв’язку.
Для захисту інформації
від несанкціонованого доступу в
сучасних
засобів
зв’язку
використовуються,
як
правило,
криптографічні методи, які базуються на складних математичних
задачах. Вважається, що ефективних методів для їх вирішення на
теперішній час не існує. Проте, наявність таких методів у обох сторін
та
бурхливий
розвиток
обчислювальної
техніки
робить
криптографічних захист не завжди ефективним. Тому, при розробці
перспективних засобів зв’язку, виникає необхідність у пошуку більш
дієвих шляхів захисту інформації.
Одним із таких шляхів є поєднання декількох рівнів захисту,
наприклад криптографічних та стеганографічних. Криптографічні
методи дозволяють приховати зміст повідомлення, що передається, а
стеганографічні - сам факт його передавання.
Аналіз досвіду передових країн світу показав, що новітні засоби
зв’язку, повинні відповідати наступним вимогам:
- забезпечувати приховування факту передачі інформації для
стороннього спостерігача;
- забезпечувати необхідну пропускну спроможності;
- забезпечувати автентичність та цілісності конфіденційної
інформації для авторизованого користувача;
- виявлення прихованого повідомлення стороннім спостерігачем
не повинно дати йому можливість відновити (викрити) приховану
інформацію.
Проведені дослідження свідчать, що запропонований підхід
дозволить забезпечити виконання зазначених вимог.

УДК 621.391.266
НАВІГАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ОЗБРОЄННЯ І
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ У СУЧАСНІХ УМОВАХ
І.О.Кашаєв, к.т.н., доцент
О.В.Коробец ький
А.
Ф. Кудрявцев
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
Необхідність та актуальність створення системи НЗ ЗС України
визначається сучасними вимогами до забезпечення органів
військового управління, військ (сил) оперативною навігаційною
інформацією, та обумовлено впровадженням автоматизованих систем
управління військами і зброєю, потребою мобільного реагування на
зміну обстановки, високою динамікою сучасних операцій (бойових
дій), розвитком високоточних засобів ураження.
Однак, на даний час проблема побудови оптимальної системи
високоточного навігаційного та топогеодезичного забезпечення
об'єктів озброєння і військової техніки Збройних сил України до
теперішнього часу не розв'язана.
Розглянути головні питання щодо
створення системи
навігаційного та топогеодезичного забезпечення Збройних Сил
України (та ПС ЗСУ як її складової)
У системі всебічного забезпечення ПС ЗС України, адаптованої
до ведення збройної боротьби у "гібридних” воєнних конфліктах
відносно навігаційного та топогеодезичного забезпечення необхідно
передбачити сумісне використання та розвиток засобів космічної
навігації, наземних радіонавігаційних систем і автономних засобів
навігації., а також створення завадостійких навігаційних засобів, які
для визначення навігаційних параметрів використовують фізичні поля
(магнітне, гравітаційне), рельєф Землі тощо.

УДК 621.396
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ М АЛОПОТУЖНИХ
НАЗЕМНИХ ПЕРЕДАВАЧІВ АКТИВНИХ ШУМОВИХ
ПЕРЕШ КОД ДЛЯ СТВОРЕННЯ РЕАЛЬНОЇ ПЕРЕШ КОДОВОЇ
ОБСТАНОВКИ В УГРУПУВАННІ ППО
В.Й. Климченко, к.т.н., доцент
С.В. Кукобко, к.т.н., с.н.с.
В.О. Тютюнник, к.т.н., с.н.с.
Харківський Національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
Створення реальної перешкодової обстановки в угрупованнях
ППО пов’язане з використанням спеціальних літаків або вертольотів,
які мають на борту потужні передавачі активних шумових перешкод і
здійснюють польоти за встановленими маршрутами. Створення такої
обстановки пов’язане зі значними витратами, які визначаються, як
вартістю самих спеціальних літаків-постановників перешкод, так і
вартістю їхнього обслуговування та використання.
Останнім часом в арміях провідних країн світу значної уваги
надається використанню малопотужних мініатюрних закидних
передавачів перешкод, які доставляються різними способами в райони
розташування радіоелектронних засобів для їх подавлення. В багатьох
випадках використання таких засобів є значно ефективнішим і
дешевшим, ніж використання спеціальних літаків-постановників
перешкод.
Цілком очевидно, що такі засоби можна використовувати і для
створення необхідної радіоелектронної обстановки в угрупуваннях
ППО при проведенні навчань, тренувань, тощо. В доповіді
розглядаються питання, щодо вибору місць розташування таких
засобів, їхньої потужності, типу генерованих перешкод та ін.

УДК 629
ЗАДАЧІ УПРАВЛІННЯ КЕРОВАНИХ АРТИЛЕРІЙСЬКИХ
СНАРЯДІВ (КАС) ТА АПАРАТНІ КОМ ПЛЕКСИ ДЛЯ ЇХ
ВИРІШ ЕННЯ
О.В. Князський
С.В. Лапицький, д.т.н., професор
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової
техніки Збройних Сил України
Специфічні завдання, що вирішуються гіроприладами на борту
керованого артилерійського снаряду та вимірювані ними відповідні
параметри руху потребують використання гіроскопічних приладів та
систем, принципи побудови яких і конструктивна реалізація залежать
від динаміки КАС. Комплексною характеристикою такої динаміки є
траєкторія руху центру мас снаряду. Зазначимо, що конструкція
«бортових гіроприладів» суттєво залежить від траєкторії руху центру
мас КАС від «точки» початку руху до цілі. Потенційно, на базі
триступеневого гіроскопа будуються різні варіанти гіроприладів: 1 гірокоордінатори для вимірювання кута нахилу обертових по крену
ЛА, в цьому випадку вісь підвісу зовнішньої рамки збігається з
поздовжньою віссю КАС; 2 - гіроскопічні датчики кутів, що
вимірюють кути нахилу, курсу і тангажу й так звані гіроскопи
напряму, що вимірюють кут пеленга (аналогічне завдання вирішують
вимірювачі кутових переміщень поздовжньої осі снаряду). Однією з
основних вимог, що пред'являються до бортової апаратури управління
ЛА комплексів ракетно-артилерійського озброєння, є постійна
готовність. Ця вимога в бортових гіроприладах виконується завдяки
застосуванню в них імпульсних гіромоторів, характерною
особливістю яких є практично миттєвий (десяті частки секунди)
розгін до заданої кутової швидкості і подальше обертання по інерції на вибігу. Час вибігу гіромотору, при якому зберігається необхідна
точність гіроприладів, визначається часом роботи, який перевищує час
польоту ЛА. Проведемо аналіз результатів, які отримані під час
синтезу імпульсних гіроскопів та ІВМ на ММГ и ММА для
динамічних ЛА. До теперішнього часу існують обмежені наукові
публікації, а також повідомлення про практичні розробки ММА і
ММА для обертових ЛА типу КАС, є схемотехніка та метрологія
результатів вимірювання ІВМ, а також програмне забезпечення для
вироблення команд управління на рульові органи снаряду. У відомих

школах вирішувалися проблемні питання щодо створення теорії і
методів розрахунку імпульсних гіромоторів, теорії і методів
розрахунку точності триступеневих гіроскопів зі змінним кінетичним
моментом, встановлених на обертових по крену ЛА, що
переміщаються з поздовжніми і поперечними постійними і
вібраційними навантаженнями Доцільним напрямком удосконалення
бортової апаратури управління динамічних ЛА,
особливо
малогабаритних, є використання інерційних вимірювальних модулів
(ІВМ) низького класу точності ^ото Сові). До такого класу точності
відносяться ІВМ на мікромеханічних гіроскопах і акселерометрах.
Автономне застосування ІВМ низького класу точності можливо тільки
на обмеженому інтервалі часу (десятки секунд) або в режимі подання
з іншими джерелами навігаційної інформації. Для снаряду потрібне
перетворення сигналів управління з системи координат наземної
апаратури управління в систему координат ЛА, що обертається. Це
завдання вирішується гіроскопічними розкладниками команд (ГРК),
або гірокоординаторами. Як джерела енергії в імпульсних гіромоторах
найчастіше використовується порох й заведена спіральна пружина. По
осі обертання зовнішньої рами карданового підвісу триступеневого
гіроскопа
встановлюється пристрій, що виробляє сигнали,
пропорційні синусу і косинусу кута обертання ЛА по крену. Таким
пристроєм може бути синусно-косинусний трансформатор, що
обертається, оптоелектронний датчик, ламельно-резистивний датчик,
в якому реалізується апроксимація синусоїдальної залежності. Деякі
типи ММГ, володіючи гарною чутливістю і помірним дрейфом
нульового сигналу, мають обмеження по діапазону кутових
швидкостей (не більше 1000 град / с). В цьому випадку вимірювальну
частину ГРК можна побудувати на основі ММГ. Політ КАС
здійснюється по балістичній траєкторії. При цьому початковими
параметрами снаряду, що визначають його рух, є початкова швидкість
і кут, між напрямком вектора лінійної швидкості і площиною
горизонту. Для визначення кутових параметрів руху КАС зазначеного
типу використовуються гіроскопи напряму (ГН). Гіроскопи напряму
виконують функції вимірювача кута пеленга снаряда або кутів курсу і
тангажу в пов'язаної з обертовим по крену КАС системі координат. У
таких гіропріборів кінетичний момент гіроскопа спрямований уздовж
поздовжньої осі снаряду і їх конструктивна схема зазвичай
реалізується на внутрішньому обертальному кардановому підвісі,
однією з особливостей якого є обмеження по куту прокачування

ротора. Першим завданням гіроскопа є видача в систему управління
снаряду інформації про кут пеленга, за якою виробляється команда
компенсації ваги КАС, що забезпечує його планування на ділянці
траєкторії. Планування КАС дозволяє збільшити дальність польоту
снаряду, забезпечити пологу траєкторію його польоту на низхідній
гілці траєкторії. Іншим завданням гіроскопа є формування опорної
системи координат, яка забезпечує перетворення команд компенсації
ваги з опорної системи координат, пов'язаної з вертикальною
площиною, в систему координат, пов'язану з обертовим по крену
снарядом. Таким чином, гіроскоп також повинен виконувати функції
гірокоордінатора. Розворот КАС по курсу, а також власне відхилення
гіроскопу в горизонті призводять до появи фазової помилки.
Очевидно, що при малих кутах фазова помилка дорівнює нулю.
Фазова помилка зменшується при збільшенні кута пеленга, тобто чим
більше розворот КАС у вертикальній площині, тим менше фазова
помилка. Так як головна вісь гіроскопу зберігає свій напрямок в
момент разаррєтування, а корпус гіроскопу та подовжня вісь снаряду
утворюють опорну площину, щодо якої можна фіксувати обертання
КАС по крену і в силу цього можна вирішувати задачу про
перетворення команд управління, сформованих в опорній системі
координат, в команди в пов'язаної системі координат. Отже, ГН
здатний виконувати функцію ГРК. Для снарядів, що рухаються по
настильній траєкторії в зв'язку з невеликими кутами їх розвороту на
траєкторії неможливо створити опорну систему координат за
допомогою гіроскопа напрямку. Тому в їх системі управління опорна
система координат
створюється додатковим
гіроскопом
гірокоордінатором, який запускається і разарреттується до початку
руху снаряду. У ГН, які використовуються в снарядах, що рухаються
за балістичною траєкторією, розгін гіромотору здійснюється поблизу
верхньої точки траєкторії. Датчик крену КАС повинен визначати кут
крену в процесі руху об'єкта і початкове значення кута крену до
початку руху. Вирішення першого завдання здійснюється шляхом
інтегрування кутовий швидкості крену, що формується вимірником
кутової швидкості крену. При цьому вимір кутової швидкості крену
буде здійснюватися за допомогою двох вимірювальних схем,
побудованих на базі ММА і ММГ, які працюють в різних діапазонах
кутових швидкостей. У свою чергу, вибір діапазонів роботи
вимірювальної схеми визначається доступною елементної базою ММГ
і ММА. У ряді випадків вдається досягти підвищення точності за

рахунок комбінування датчиків, як ММГ, так і ММА, що мають різні
діапазони вимірювання.
УДК 623
НАУКОВИЙ ПАРК ЯК ФОРМА ІНТЕГРАЦІЇ НАУКИ ТА
ВИРОБНИЦТВА У СФЕРІ ОБОРОНИ
В.В. Коваль, к.в.н., с.н.с.
Є.В. Левіщенко
Д. С. Іценко
Воєнно-наукове управління Генерального штабу Збройних Сил України
Сьогодні, в умовах протистояння збройній агресії Росії проти
України
вітчизняна
науково-технічна
галузь
та
оборонна
промисловість мають відігравати ключову роль у створенні Збройних
Сил ХХІ століття, оснащених сучасними засобами збройної боротьби.
У зв’язку з цим, покликом часу є відтворення вітчизняних науково технічних розробок у максимально короткі терміни.
Необхідність швидкого розвитку пріоритетних напрямів
економіки, індустрії, цифрових технологій спонукає до інтеграційних
процесів між наукою, індустрією (промисловістю), владними
структурами
та
бізнесом.
Розвиток
суспільства
потребує
впровадження інноваційних високотехнологічних, енергоощадних,
економічно обґрунтованих технологій.
Однією з поширених форм інтеграції науки й виробництва як в
Україні, так й у світі є наукові парки. На теперішній час, згідно даних
Міністерства освіти і науки України погоджено розвиток 19-ти
наукових парків. Кожний із них створений на базі вищого навчального
закладу або наукової установи.
Інтеграція у формі наукового парку реалізована майже в усіх
галузях національної економіки, окрім оборонно-промислового
комплексу. Позитивний досвід функціонування подібних об'єднань в
інтересах оборони мають численні країни, зокрема Туреччина, Ізраїль
та Китай. За попередніми оцінками, перспективним шляхом
впровадження такого досвіду може бути створення в Україні
наукового парку “Центр оборонних технологій”.
Створення наукового парку “Центр оборонних технологій” має
за мету розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності у сфері
розробок та виробництва сучасних зразків озброєння та військової
техніки, товарів подвійного призначення в інтересах Збройних Сил

України та інших складових сил оборони, а також іноземних
замовників.
Необхідною умовою впровадження інноваційної продукції
оборонного призначення як на внутрішньому, так і зовнішньому
ринках є експериментальне визначення широкого спектру
характеристик озброєння та військової техніки в лабораторних і
полігонних умовах із залученням досвідченого персоналу відповідної
кваліфікації. Для багатьох підприємств України забезпечення
виконання зазначеної умови в межах наявного потенціалу є
неможливим, що загострює актуальність кооперації з іншими
підприємствами та науковими установами.
На теперішній час в Україні єдиною науковою установою з
багаторічним досвідом випробувань озброєння та військової техніки є
Державний науково-дослідний інститут випробувань та сертифікації
озброєння та військової техніки. Це дозволяє розглядати його як
невід’ємну компоненту міжвідомчого Наукового парку “Центр
оборонних технологій”.
За попередніми результатами проведеного аналізу кооперація
різновідомчих установ та організацій у форматі Наукового парку
“Центр оборонних технологій” надасть можливість створення
економічно вигідних умов для підприємств оборонно-промислового
комплексу України, забезпечить якісне проведення прикладних
досліджень, включаючи комплекс натурних випробувань зразків
власної розробки, та використання спільної експериментальновипробувальної бази, у тому числі підтримання її технічного рівня у
відповідності до сучасних світових стандартів.
При цьому, оснащення експериментально-випробувальної бази
сучасними засобами вимірювань та випробувань для реалізації
проектів наукового парку, дозволить вивести на якісно новий рівень
проведення випробувань та досліджень в інтересах оснащення всіх
складових сил оборони сучасними зразками озброєння та військової
техніки.
Інтеграція науки і виробництва у формі наукового парку
передбачає певні преференції для учасників наукового парку згідно
чинного законодавства. Так, розділ IV Закону України “Про наукові
парки” від 25.06.2009 № 1563 передбачає наступну державну
підтримку діяльності наукових парків:
звернення наукових парків щодо державного замовлення на
поставку продукції, виконання робіт і надання послуг для

забезпечення пріоритетних державних потреб розглядається у
пріоритетному порядку;
у разі реалізації проекту наукового парку, зареєстрованого згідно
з частиною другою статті 15 цього Закону, наукове, лабораторне і
дослідницьке обладнання, а також комплектуючі та матеріали,
передбачені проектом наукового парку, що ввозяться науковим
парком та партнерами наукового парку для його виконання,
звільняються від сплати ввізного мита у порядку, встановленому
Митним кодексом України .
Таким чином, з урахуванням орієнтованості державної політики
на досягнення технічної та операційної взаємосумісності підрозділів
Збройних Сил України та країн-членів НАТО, створення
міжвідомчого Наукового парку “Центр оборонних технологій” є
важливою передумовою забезпечення відповідності технічного рівня
вітчизняної оборонної продукції вимогам сучасності та кращих
світових стандартів.
УДК 629
СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ
АВІАЦІЙНИХ ТРЕНАЖ ЕРНИХ КОМ ПЛЕКСІВ В КОНТЕКСТІ
М ІЖ НАРОДНОГО ДОСВІДУ ЩОДО ПРИ Й НЯТТЯ КРИТЕРІЇВ
ОЦІНКИ І ВИМОГ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНІЧНОГО ЗАСОБУ
НАВЧАННЯ РЕАЛЬНОМ У ПС
О.Ю. Козенко
Товариство з обмеженою відповідальністю «Хелітрейнінг Україна»
В даний час державною авіацією активно здійснюється процес
щодо впровадження інноваційних технічних засобів навчання (ТНЗ) в
процес бойової підготовки льотного складу, що дозволить значно
мінімізувати використання ресурсів ПС і матеріально-технічного
забезпечення. У рамках даної тенденції важливим завданням для
розробника ТНЗ є максимальна відповідність тренажерного пристрою
характеристикам реального ПС.
У свою чергу, якісному розвитку авіаційних тренажерів (АТр)
для потреб Міністерства оборони (МО) України в значній мірі
перешкоджає відсутність сучасних нормативних документів, що
визначають критерії їх кваліфікаційної оцінки. Якнайшвидше
вирішення цієї проблеми повинно максимально прискорити і
здешевити процес підготовки військового пілота без втрати якості.

На сьогоднішній день нормативні питання, пов'язані з
сертифікацією тренажерів повітряних суден (ПС) цивільної авіації
України, регламентує Державіаслужба України (ДАСУ), яка при
вирішенні питань сертифікації АТр керується вимогами Наказу
Міністерства транспорту України №529 від 06.08.2002р. «Про
затвердження
Правил
сертифікації
авіаційних
тренажерів»
(наближених до міжнародних стандартів ІСАО), що діє до кінця
2019р. З 01.01.2020р. вступає в силу Наказ Державіаслужби України
«Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та
адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації».
Цей наказ видано з метою впровадження в Україні положень правил
ЄС, Регламенту Європейської комісії від 03.11.2011р. № 1178/2011,
що доводить європейську спрямованість політики України в цілому і
приведення норм цивільної авіації нашої країни у відповідність з
нормами, затвердженими Європейським агентством з безпеки
польотів ЕА8А, зокрема.
На противагу, питання, які регламентують прийняття нових
зразків техніки на озброєння ЗС України, визначені Постановами
Кабінету Міністрів України №464 від 27.04.2011, №120 від 20.02.2013
та №345 від 25.02.2015р. Всі зазначені керівні документи, незважаючи
на новизну їх видання, базуються на ГОСТах ще радянського часу.
Крім того, висновки про відповідність сучасних АТр тактико технічним вимогам приймаються Державним Замовником за
результатами оцінки у відповідності з Керівництвами з випробувань, в
яких визначена дуже вузька, що не відповідає сучасним реаліям в
тренажеробудуванні, класифікація тренажерів на тактичні, комплексні
та процедурні. При цьому, якщо звернутися до вимог ІСАО, то вони
передбачають для навчальних літакових тренажерів - 7 рівнів, а для
вертолітних - 5 рівнів, і до них додаються відповідні чіткі вимоги і
умови проведення оцінок.
Додатково, в керівних документах МО України не передбачені
обов'язкові вимоги до сучасних тренажерів і систем навчання:
- до організації системи якості І8О 9001, А ^А Р 2110;
- до організації періодичного контролю характеристик тренажера,
на відповідність первинно встановленим характеристикам відповідно
до М ^ТО (Основне керівництво з кваліфікаційних випробувань);
- у ТТЗ на Дослідно-конструкторські роботи не передбачається
процес надання Замовником Вихідних даних
технічних

характеристик ПС та систем штатного озброєння, а формуються
виключно загальні тактико-технічні вимоги.
У
зв’язку
з
вищезазначеним,
а
також
враховуючи
північноатлантичний та проєвропейський напрямок розвитку України,
можна зробити висновок, що
сучасні критерії оцінки і вимог
відповідності технічного засобу навчання реальному ПС, що діють в
МО України, потребують значного якісного оновлення з урахуванням
актуального міжнародного досвіду та світових (ІСАО), європейських
(ЕА8А) або американських (РАА) стандартів.
УДК 623.4.018
М ОЖ ЛИВІ КРИ ТЕРІЇ ОЦІНЮ ВАННЯ ЕФ ЕКТИВНОСТІ
ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОТОЧНИХ АВІАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ
УРАЖ ЕННЯ БОМ БАРДУВАЛЬНОЮ АВІАЦІЄЮ П РИ
УРАЖ ЕННІ СКЛАДНИХ ЦІЛЕЙ В СТАБІЛІЗАЦІЙНІЙ
(АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ) ОПЕРАЦІЇ
А.Г.Козир, к.т.н.
Л.А. Зозуля
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Д.В.Башинський
Державний науково-дослідний інститут авіації
Оцінювання ефективності високоточних авіаційних засобів
ураження (далі - АЗУ), це визначення місця застосування таких
засобів ураження серед керованих і некерованих авіаційних засобів
ураження, які є на озброєнні Збройних Сил України.
Вирішення цього завдання можливе при прямому використанні
критерію ефективності - середній збиток, але такий критерій
недостатньо інформативний, коли мова йде про ефективність
ураження цілі одною бомбою (ракетою), оскільки для некерованих
АЗУ ця ймовірність в рази (а іноді в десятки разів) менша, ніж при
застосуванні високоточних (керованих) АЗУ.
З такої точки зору більш інформативним будуть такі критерії
ефективності:
ймовірність ураження одиночної цілі (середній збиток, якого
завдано груповій або площинній цілі) в результаті одного удару по
ній;

необхідна кількість боєприпасів того або іншого типу (виду),
застосування яких по цілі забезпечить нанесення їй заданого збитку
(ураження цілі заданого ступеню) з заданою гарантійною імовірністю.
Такий підхід до оцінювання ефективності боєприпасів дозволяє
визначити ті чи інші АЗУ, що можуть бути використані
бомбардувальною авіації при ураженні складних цілей в
стабілізаційній (антитерористичній) операції.. Більш того, за наявності
необхідних даних, є можливість оцінити АЗУ за комплексним
критерієм “ефективність - вартість”.
УДК 623
СИСТЕМ А НАВІГАЦІЇ БАЗОВОЇ П ОВІТРЯНОЇ ПЛАТФОРМ И
РОЗВІДУВАЛЬНО - ІНФОРМ АЦІЙНОГО КОМ ПЛЕКСУ (РІК)
ЧЕРЕЗ АНАЛІЗ ВІДЕО ПОТОКУ
А.П. Колєнніков
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової
техніки Збройних Сил України
Основними завданнями РІК є аеровідеоспостереження та
цілевказівка. Тобто, на борту, як правило, вже є встановлені в якості
корисного навантаження оглядові відеокамери. Застосування їх для
обчислення параметрів навігації дозволяє значно спростити систему
керування БПЛА у цілому, а також зменшити масу бортової апаратури
та збільшити корисну вантажопідйомність платформи. На теперішній
час існує два основні класи оптичних систем навігації: кореляційно екстремальні (КЕСН) та засновані на методі одночасної локації й
побудови карти (зітиііапеош Іосаііоп ап<і тарріпд, ^ А М ). Принцип
роботи КЕСН заснований на порівнянні зображення земної поверхні
або сукупності орієнтирів з еталонним, отриманим заздалегідь.
Неузгодженість положення цих зображень в прийнятій системі
координат дозволяє обчислити поточні координати БПЛА.
Зображення, що складається заздалегідь, вводиться в систему
управління в вигляді маршрутного завдання (при навігації) або
сукупності ознак цілі, або ж передається в процесі польоту РІК. До
недоліків даного методу можна віднести: необхідність заздалегідь
отримати знімки підстильної поверхні; необхідність підтримки знімків
поверхні в актуальному стані (неможливість роботи методу при
наявності значних змін в ландшафті); зберігання великих обсягів
даних, а також швидкий і надійний доступ до них. ^ А М - системи

засновані на групі методів, що дозволяють визначати місце
розташування об'єкта (цілі) через зображення з відеокамери (або
стереопари) та одночасно будувати тривимірну карту місцевості, яка
потрапляє в поле зору відеокамери. Було досліджено два найбільш
передові ^ А М алгоритми, що знаходяться у відкритому доступі і
поширюються під вільною ліцензією - «О К В -^А М » (Огіепіегї РА8Т
ап<і КоШегї ВКІЕР) і «^§^-§^А М » ^аг§ е 8са1е ^ігес^). Алгоритм
«О К В -^А М » надає прийнятні результати під час побудови нещільної
карти місцевості та навігації в умовах глибокого рельєфу, проте при
спробі здійснення навігації в умовах наявності в поле зору
відеокамери квазіплоского об'єкта, «О К В -^А М » перестає видавати
адекватні дані. Алгоритм «^§^-§^А М » показує суперечливі
результати при спробі побудувати щільну карту місцевості. Карта
місцевості має низьку якість: багато точок лежить набагато ближче до
відеокамери відносно їх реального місця розташування. Таким чином,
алгоритми групи ^ А М призначені в основному для роботи з
глибокими рельєфами, що ускладнює їх використання в тих випадках,
коли підстильна поверхня майже плоска. Крім цього, алгоритм « ^ § ^ ^ А М » вкрай вимогливий до точності калібрування відеокамери і
обчислювальних ресурсів платформи. На теперішній час є дані щодо
розробки оптичної системи навігації, заснованої на ^ А М - методі,
але позбавленої його недоліків. Обчислення параметрів навігації
відбувається на підставі даних про розташування в кадрі зображення
контрольних точок з відомими координатами і поточних кутах
тангажу
і
крену,
одержуваних
з
системи
орієнтації
(бесплатформенной, оптичної і т.і.). Констатується щодо вирішення
завдань з вибору і реалізації способу калібрування відеокамери БПЛА
РІК; вибір і реалізація алгоритму пошуку найбільш придатних
контрольних точок в кадрі; вибір і реалізація алгоритму стеження за
контрольними точками; розробка алгоритму обчислення параметрів
навігації і кута курсу на підставі розташування контрольних точок в
кадрі; розробка алгоритму обчислення координат раніше невідомих
контрольних точок. Зазначимо, що калібрування відеокамери
необхідне для усунення радіальної і тангенціальної дисторсії,
визначення координат оптичного центру, визначення кутів огляду
відеокамери РІК. Для калібрування камери може використовуватися
алгоритм 2Ьеп§уои 2Ьап§. Вхідними даними для алгоритму є
зображення «шахової дошки», зняті з різних ракурсів. Розпізнані
координати кутів аналізуються, і вихідними даними алгоритму є

координати оптичного центру, коефіцієнти дисторсії та задні фокусні
відстані по двох осях зображення. Також в наукових джерелах
надається порядок пошуку оптимальних контрольних точок за
допомогою критерію §Ьі - Тотаві. Критерій заснований на аналізі
інтенсивності пікселя та його похідної за чотирма напрямками (під
гору, згори, ліворуч, праворуч). Для спостереження за контрольними
точками в процесі переміщення відеокамери РІК використовувався
метод оптичного потоку, що полягає в обчисленні різниці координат
пікселя
між
двома
кадрами
відеопотоку.
Застосовувався
диференційний алгоритм ^исав - Капагїе. При розробці алгоритмів
обчислення параметрів навігації використовувалася модель камери обскури. Координати контрольних точок в кадрі зображення щодо
оптичного центру проходили процедуру компенсації дисторсії та
повороту на поточні кути тангажа та крену. Результуючі координати
контрольних
точок
відповідають
випадку
вертикального
розташування оптичної осі відеокамери з точністю до похибки
визначення кутів тангажа і крену системою орієнтації.
У процесі польоту БПЛА РІК контрольні точки з відомими
координатами будуть зникати з поля зору відеокамери. Для цього в
кадрах відеопотоку необхідно визначати можливих кандидатів в
контрольні точки (критерій §Ьі - Тотаві) та здійснювати стеження за
ними (метод оптичного потоку). Для кожного кандидата необхідно
накопичувати набір з координат БПЛА й координат кандидата.
Вихідні дані щодо моделювання описаних алгоритмів можуть
бути наступні: частота кадрів - 20 кадрів/с; якість кадру - 640 х 480;
горизонтальний кут обзору камери - 60°; кількість контрольних точок
в кадрі навколо 20 (від 15 до 25); середня висота польоту 550 м;
швидкість польоту 18 м/с; середня висота контрольної точки 75 м (від
0 м до 150 м); координати присутніх в першому кадрі контрольних
точок були звісні; похибка визначення кутів тангажу й крену 1,5°.
Зазначимо, що під час досліджень виявляється присутність похибки,
яка накопичується з часом й викликана неточністю обчислення
координат кандидатів в контрольні точки. Дану похибку, що
накопичується, можна усунути шляхом комплексування показань
оптичної системи з супутниковою системою навігації (СНС). Таким
чином результуюча помилка буде не більше помилок СНС при
набагато більшій частоті видачі даних (не менше 20 Гц замість 1... Гц
у СНС). Додатковою перевагою буде стійкість системи до збоїв СНС.

УДК 623
ОСНОВНІ ВІДМ ІННОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖ НИХ
РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПОСАДКИ
В.В. Коломієць
В.В. Богучарський
М.Є. Заєць
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Склад радіолокаційних (РЛ) засобів на військових аеродромах
провідних, у військовому відношенні, країн світу має ряд
відмінностей від складу, прийнятого в Україні. Для управління
польотами в аеродромній зоні ними, як правило, використовуються
оглядовий радіолокатор, посадковий радіолокатор та вторинний
локатор.
На аеродромах Збройних Сил України функції оглядового та
вторинного локаторів виконує диспетчерський радіолокатор, який
сумісно з посадковим локатором є однією комплексною
радіолокаційною системою (РЛС) посадки.
Основними особливостями побудови диспетчерських РЛС у
порівняні з оглядовими РЛС є менша дальність виявлення літаків, але
більш висока точність визначення параметрів польоту та можливість
їх використання як у мобільному, так і в стаціонарному варіантах.
Однак, для застосування авіації з польових аеродромів практично
всіма державами світу використовуються оглядово-посадкові РЛС, які
виконують функції диспетчерського і посадкового локаторів.

УДК 623.592
ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ВИМОГ ДО КОМ ПЛЕКСНОГО
ТРЕНАЖ ЕРУ ЕКІПАЖ У ЗЕНІТНОГО РАКЕТНОГО
КОМ ПЛЕКСУ “СТРІЛА-10М”
О.В. Коломійцев, д.т.н., с.н.с.
О.В. Батурін, к.т.н., доцент
Є.О. Рябоконь, к.т.н., с.н.с.
А.Є. Нерсесян
С.М. Хабоша
Харківський національний університету Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
А. Ю. Агейко
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Підготовка операторів бойових машин (БМ) 9А35 зенітних
ракетних комплексів (ЗРК) 9К35 “Стріла-10М” військ протиповітряної
оборони (ППО) Сухопутних військ (СВ) Збройних Сил (ЗС) України
здійснюється за допомогою тренажеру 9Ф624, який має суттєві
недоліки:
1. Не відображається вимірювання дальності до ПЦ при її русі в
хмарах, пиледимових перешкодах та з боку сонця.
2. Бойова робота ведеться по однієї повітряної цілі.
3. Не імітується політ, наближення, підрив зенітної керованої
ракети (ЗКР), ураження ПЦ, промах тощо.
4. Відображення ПЦ на екране формується у вигляді світлої
плями.
5. Не відпрацьовується взаємодія оператора з командиром
розрахунку.
6. Не розглядається злагодження бойового розрахунку.
Існує тренажер підготовки оператора БМ 9А35 ЗРК 9К35 “Стріла10М”, який призначений для навчання і тренування оператора з метою
формування та закріплення отриманих навичок візуальної розвідки і
ідентифікації повітряних цілей, визначення дальності до цілей,
підготовки до стрільби, вибору режиму стрільби, визначення моменту
і здійснення пуску зенітної керованої ракети, слідкування за
результатами стрільби в різних умовах фоноцілевої обстановки в день
та ночі, з місця, в русі та на плаву в навчальному класі.
Тренажер ефективно готовить оператора до бойових стрільб, до

проведення тактико-спеціальних та тактичних навчань, але не
відпрацьовує взаємодію оператора з командиром розрахунку та не
вирішує питання злагодження бойового розрахунку.
Для формування і підтримки отриманих навичок бойової роботи у
фахівців, злагодження бойового розрахунку (екіпажу) і підрозділів
необхідно розробити сучасний комплексний тренажер екіпажу ЗРК
“Стріла-10М” вітчизняного виробництва, який навчить ефективному
використанню ЗРК у складних повітряній і перешкодовій обставинах,
в день та в ночі.
Сформовані загальні вимоги до комплексного тренажеру екіпажу
(бойового розрахунку) ЗРК “Стріла-10М” військ ППО СВ ЗС України
з урахуванням можливостей існуючих тренажерів.
УДК 623.592
ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ВИМОГ ДО КОМ ПЛЕКСНОГО
ТРЕНАЖ ЕРУ ЕКІПАЖ У ЗЕНІТНОЇ САМОХІДНОЇ
УСТАНОВКИ “Ш ИЛКА”
О.В. Коломійцев, д.т.н., с.н.с
О.О. Болюбаш, к.т.н., с.н.с.
Г.В. Мегельбей, к.т.н., с.н.с.
В.В. Мегельбей, к.т.н.
А.Г. Галузінський
О.В. Коробецький
Харківський національний університету Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
В. А. Ж урахов
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
На даний час існує багата низка тренажерів, що забезпечують
навчання і індивідуальне тренування розрахунків бойових машин
(БМ) зенітних ракетних комплексів, зенітних самохідних установок
(ЗСУ) тощо. Такі тренажери спроможні навчити операторів та
механіків-водіїв виконанню усіх операцій бойової роботи в різних
режимах огляду повітряного простору тощо.
Підготовка (навчання і тренування) операторів пошуку та
дальності ЗСУ-23-4 “Шилка” військ протиповітряної оборони (ППО)
Сухопутних військ (СВ) Збройних Сил (ЗС) України за допомогою
тренувального пристрою, а також проведення навчально-бойових

стрільб по реальним швидкісним повітряним цілям (ПЦ) із
дзеркальним відворотом пушки має суттєві недоліки:
1. Проведення навчально-бойових стрільб по реальним
швидкісним ПЦ із дзеркальним відворотом пушки потребує ретельну
підготовку засобів контролю.
2. Не відпрацьовуються дії екіпажу при виконанні ряду операцій
та режимів бойової роботи під час руху і стрільбі з коротких зупинок.
3. Не забезпечується бойове злагодження екіпажів (бойових
розрахунків) в складі підрозділу (батареї тощо).
Навчання механіків-водіїв ЗСУ-23-4 “Шилка” також можливе за
допомогою динамічного комп'ютерного тренажеру, який дозволяє
скоротити вартість і терміни підготовки механіків-водіїв, понизити
витрату моторесурсу БМ паливно-мастильних матеріалів в навчальних
закладах і навчальних підрозділах військ. Однак, тренажер не
відпрацьовує взаємодію механіків-водіїв з операторами і командиром
розрахунку та не реалізовує злагодження бойового розрахунку.
Таким чином, на даний час не існує комплексного тренажеру
підготовки (навчання і тренування) екіпажу ЗСУ-23-4 “Шилка”, який
би дозволив сформувати та підтримувати у кожного члену екіпажу
(бойового розрахунку) навички ведення бойової роботи по відбиттю
ударів засобів повітряного нападу противника в різних умовах
повітряної і перешкодової обстановки, в день і в ночі, в русі та з
коротких зупинок.
Сформовані загальні вимоги до комплексного тренажеру екіпажу
(бойового розрахунку) зенітної самохідної установки “Шилка” військ
ППО СВ з С України.

УДК 327
ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ВИМОГ ДО ТРЕНАЖ ЕРУ
КОМ ПЛЕКСНОГО ПУНКТУ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬК
П РОТИПОВІТРЯНОЇ ОБО РОН И СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
О.В. Коломійцев, д.т.н., с.н.с.
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
С.С. Кісільов
А.В. Рож ков
Війська протиповітряної оборони командування Сухопутних військ
Збройних Сил України
Т.П. Телевна
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Система управління військовими частинами (підрозділами) військ
протиповітряної оборони (ППО) Сухопутних військ (СВ) Збройних
Сил (ЗС) України - це сукупність взаємопов’язаних органів
управління, командних пунктів, пунктів управління, комплексів
засобів автоматизації (КЗА) та засобів зв’язку, що об’єднані для
рішення задач управління з метою досягнення максимальної
ефективності бойових дій підрозділів.
На даний час для управління підрозділами військ ППО СВ
застосовується рухомий пункт розвідки і управління (РПРУ-1М)
9С80-1, який за своїми тактико-технічними характеристиками не
відповідає сучасним вимогам. В той же час, заключну фазу прийняття
на озброєння проходить сучасний рухомий автоматизований
командирський пункт (АКП) 9С505. Завдяки його уніфікації за
спеціальним програмним забезпеченням на автоматизованих робочих
місцях (АРМ) відповідних посадових осіб, він спроможний
забезпечити управління бойовою роботою підрозділами (вогневими
засобами) військ ППО СВ у складі:
зенітної ракетної (артилерійської) батареї;
зенітного ракетного (артилерійського) дивізіону;
силами та засобами ППО окремої механізованої (танкової)
бригади.
Підвищення ефективності бойової підготовки військових частин і
підрозділів військ ППО СВ можливо завдяки створенню сучасних

тренажерів для навчання і тренування посадових осіб відповідних
пунктів управління (ПУ) та командних пунктів (КП).
Сучасні тренажери дають можливість проводити підготовку
посадових осіб ПУ (КП) безпосередньо у військових частинах
(підрозділах) військ ППО СВ, а також в ході курсової підготовки
(підвищення кваліфікації) в ХНУПС на факультеті ППО СВ і в
начальних центрах (полігонах). Головною метою підготовки є
формування і підтримка у тих, хто навчається, навичок ведення
бойової роботи при відбитті ударів ЗПН противника у різних умовах
повітряної, наземної і перешкодової обстановки, а також для
відпрацювання питань взаїмодії в ході ведення сумісної їх бойової
роботи.
До переваг використання сучасних тренажерів для навчання та
тренування посадових осіб пересувних ПУ (КП) частин (підрозділів)
військ ППО СВ можна віднести наступні:
відсутність витрати моторесурсу;
відсутність великих матеріальних витрат, потрібних при
проведенні тренувань;
завчасне визначення АРМ відповідних посадових осіб та
інформаційних моделей обстановки любої складності;
динамічне корегування інформаційних моделей обстановки в
процесі тренувань (навчань).
Сучасні тренажери повинні:
забезпечувати навчання і індивідуальне (групове) тренування
посадових осіб ПУ (КП) підрозділів військ ППО СВ, а також
виконання ними усіх операцій бойової роботи в усіх видах бойових
дій;
створюватися на елементній базі державного виробництва із
застосуванням комп'ютерів в якості основних обчислювальних
засобів, де спеціальне програмне забезпечення на АРМ посадових осіб
повинне відповідати існуючому за КЗА, що розроблені ТОВ
“Аеротехніка-МЛТ” в рамках дослідних конструкторських робіт
“Ореанда” та “Вертікаль-А”
В доповіді проведено аналіз існуючої та перспективної систем
управління підрозділами військ ППО СВ ЗС України. Визначені мета,
основні завдання та напрямки розвитку системи управління частинами
і підрозділами військ ППО СВ.
Розроблені загальні вимоги до тренажера комплексного ПУ
військ ППО СВ ЗС України.

УДК 623.592
ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ВИМОГ ДО КОМ ПЛЕКСНОГО
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Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
На даний час провідні країни світу акцентують свою увагу на
використанні тренажерів в процесі навчання і тренування екіпажів
(бойових розрахунків) застосуванню існуючої та сучасної військової
техніки (озброєння), що робить цей напрямок дуже актуальним.
За допомогою сучасних тренажерів можливо ефективно
проводити підготовку і навчання розрахунків бойових машин (БМ) як
у вищих військових навчальних закладах протиповітряної оборони
(ППО), так і в діючих військових частинах, на полігонах, в навчальних
центрах з метою формування і підтримки у кожного члену екіпажу
(бойового розрахунку) навичок ведення бойової роботи по відбиттю
ударів засобами повітряного нападу (ЗПН) противника в різних
умовах повітряної і перешкодової обстановки, а також для
моделювання результатів бойових дій розрахунку.
До особливостей використання тренажерів можна віднести
наступні:
відсутність витрати моторесурсу БМ;
відсутність великих матеріальних витрат, потрібних при
проведенні тренувальних робіт на БМ;
повна імітація пуску ракет і знищення імітованих цілей;
можливість створення нальоту ЗПН будь-якої складності тощо.
Сучасні тренажери забезпечують навчання і індивідуальне
тренування розрахунків БМ, а також виконання розрахунком усіх
операцій бойової роботи в усіх режимах огляду повітряного простору

тощо. Тренажери навчання і тренування екіпажів (бойових
розрахунків) збирається на сучасній елементній базі із застосуванням
комп'ютерів в якості основних обчислювальних засобів.
Проведено
аналіз
існуючого
навчально-тренувального
обладнання, комплексного тренажеру бойового розрахунку та
тренажеру механіків-водіїв БМ 9А33 ЗРК 9К33 “Оса”.
Акцентовано увагу на те, що спеціальна і тактико-спеціальна
підготовка екіпажів (бойових розрахунків) ЗРК “Оса” військ ППО
Сухопутних військ (СВ) Збройних Сил (ЗС) України за допомогою
існуючого навчально-тренувального обладнання має ряд їх суттєвих
загальних недоліків.
1. Не відпрацьовуються дії екіпажів (бойових розрахунків) при
виконанні ряду операцій та режимів бойової роботи, які мають
принципово важливе значення в умовах вогневого подавлення
системи ППО (виявлення, ідентифікація і супроводження повітряних
цілей тощо), бойова робота під час руху і стрільба з коротких зупинок.
2. Бойові розрахунки не працюють в повітряній та перешкодовій
обстановці, що постійно ускладняється, не навчаються оцінювати
реальну обстановку та приймати правильно рішення в умовах
дефіциту часу.
3. Не забезпечується бойове злагодження екіпажів (бойових
розрахунків) в складі підрозділу (батареї тощо).
4. Тактичні навчання екіпажів (бойових розрахунків) з бойовою
стрільбою проводяться в простий повітряній обстановці, без
перешкод, по поодиноким ПЦ, що не маневрують.
Таким чином, неможливість забезпечення умов навчання і
тренування екіпажу (бойового розрахунку), наближених до сучасних
бойових привила до необхідності розробки комплексного тренажеру
екіпажу (бойового розрахунку) ЗРК “Оса”. Сформовані загальні
вимоги до комплексного тренажеру з урахуванням імітаційного
моделювання, технологій. трьохмірної графіки, повнофункціональних
серверів, мережевих і геоінформаційних технологій.

УДК 621
Ш ЛЯХИ ВИРІШ ЕННЯ П РО БЛЕМ Н ИХ ПИТАНЬ ОСНОВНИХ
ГРУП ЗАСОБІВ ІНЖ ЕН ЕРНО ГО ОЗБРОЄННЯ
Колос О.І.
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової
техніки Збройних Сил України
Яремко В.В.
Адміністрація Держ авної спеціальної служби транспорту
Міністерства оборони України
Снопко О.В.
військова частина А3814
Завдання інженерного забезпечення можуть бути своєчасно і в
достатньому об'ємі виконані тільки із застосуванням комплексів
штатних (табельних) засобів інженерного озброєння. А це означає, що
питання теорії і практики інженерно-технічного забезпечення повинні
так само прискіпливо досліджуватися, як і питання теорії інженерного
забезпечення. Робити це необхідно не лише на етапі розробки
оперативно-тактичних вимог до системи інженерного озброєння, але і
при оцінці стану і підготовки засобів інженерного озброєння і
особового складу (екіпажів і розрахунків машин, мінерів, понтонерів
та ін.). Таким чином, недостатні можливості системи інженерного
озброєння з виконання необхідних завдань інженерного забезпечення
є розрахунковим обмеженням при вирішенні комплексних завдань
оцінки його ефективності.
Найбільші зміни в системному плані виявилися при опрацюванні
проблемних питань, пов'язаних з виконанням таких складних завдань
інженерного забезпечення:
інженерної розвідки,
участі в протидії системам розвідки і наведення зброї противника;
забезпеченні дезинформації і демонстративних дій;
ліквідації наслідків дії різних видів зброї противника і
небезпечних чинників природного і техногенного характеру.
Хоча більшість засобів інженерного озброєння для виконання цих
завдань є, проте значна їх частина застаріла і потребує модернізації
або заміни на нові сучасні зразки.
Провівши порівняльний аналіз ефективності й технічного рівня
вітчизняних засобів інженерного озброєння можна сформулювати

шляхи вирішення проблемних питань до основних груп засобів
інженерного озброєння.
Щодо засобів інженерної розвідки - удосконалити наявні засоби
розвідки на основі сучасного інформаційного забезпечення, переходу
до добування, обробки і надання розвідданих в режимі реального
часу, у тому числі з використанням пристроїв і приладів (сенсорів),
що працюють на електронно-візуальній, інфрачервоній, радіолокації,
тепловізійній, лазерній, інших ефективних технологіях отримання
розвідданих у складі систем з бортовими ЕОМ і необхідним
програмним і інформаційним забезпеченням. Потреба в таких засобах
розвідки підтверджується досвідом локальних воєн і збройних
конфліктів. Крім того, доцільно прийняти на постачання цифрову
фотоапаратуру, нові радіочастотні і індукційні, у тому числі
комбіновані,
міношукачі,
прилади
навігаційної
системи,
модернізувати наявну інженерну розвідувальну машину.
Щодо засобів супроводу наступу військ - прийняти на озброєння
танковий мостоукладчик на шасі сучасного танка з модернізованою
мостовою фермою довжиною до 40 м і вантажопідйомністю до 60
тонни, що укладається на перешкоду і знімається з неї без виходу
екіпажа з танка, і забезпечений навігаційними приладами. Оснастити
інженерні війська інженерною машиною розгородження на шасі
сучасного танка.
Щодо переправочних засобів - необхідно мати на озброєнні
понтонно-мосто-вой парк вантажопідйомністю 60 тонн і 90 тонн з
понтонними блоками, що мають автономний привід, у тому числі для
відкачування води, підйому і опускання апарелей, стикування
понтонів і завантаження на базові машини. Для понтонно-мостового
парку також потрібна навігаційна апаратура для точного визначення
місць наведення мостів.
Щодо дорожньої і землерийної техніки - оснастити війська
броньованими (з легованого алюмінію) дорожніми машинами із
вбудованим і знімним обладнанням, що мають захист від РХБ загроз і
дозволяють супроводжувати військові колони і виконувати завдання з
інженерного обладнання місцевості.
Щодо інженерних боєприпасів - перейти в основному на
інженерні міни, що дозволяють мінімізувати витрати сил і засобів на
облаштування загороджень. Передусім, це дистанційно встановлювані
протитанкові, протипіхотні і інші міни з самоліквідаторами, що
спрацьовують після закінчення заданого терміну встановлення.

Розробити інженерні міни «широкої зони ураження», що забезпечять
високу ефективність ураження противника, у тому числі
низьколетячих повітряних цілей.
УДК 629.762.5
НАУКОВИЙ СУПРОВІД РОЗРО БКИ ТА М ОДЕРНІЗАЦІЇ
КОМ ПЛЕКСІВ РАКЕТНОГО І СТРІЛЕЦЬКО ГО ОЗБРОЄННЯ
А.В. Кондратьєв, д.т.н., доцент
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
Нові виклики національній безпеці та потреба стрімкого
економічного зростання України актуалізують вирішення проблеми
забезпечення Збройних сил України сучасними комплексами
озброєння і військової техніки. Реалізація цих можливостей пов'язана
з необхідністю вирішення ряду принципово важливих завдань щодо
забезпечення
конкурентоспроможності
вітчизняних
виробів
оборонного призначення, що охоплюють ключові аспекти наукового
супроводу розробки ефективних зразків цього класу техніка при
одночасному впливі різних видів зовнішніх навантажень з
урахуванням існуючого рівня їх виробництва.
Доповідь присвячена викладенню деяких основних результатів,
отриманих на теперішній момент часу колективом кафедри
конструкцій і проектування ракетної техніки Національного
аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». Весь
комплекс досліджень та їх основних результатів представлено у
вигляді наукового супроводу розробки ефективних агрегатів
ракетного і стрілецького озброєння, реалізованих на підприємствах
державного концерну «Укроборонпром».
Сформовано передумови використання інформаційних технологій
скінченно-елементної
(об'ємної)
підтримки
не
тільки
для
розрахунково-теоретичного
супроводу віртуальних
(числових)
експериментів над агрегатами ракетного і стрілецького озброєння, а й
для прогнозування максимального рівня несучої здатності їх
конструкцій, а також для проектування, підбору та оптимізації їх
параметрів за різними критеріями ефективності.
Наприкінці доповіді наголошується, що в даний час колективом
кафедри конструкцій і проектування ракетної техніки ведеться
подальша робота з наукового супроводження розробки вітчизняних

агрегатів ракетного і стрілецького озброєння, що дозволить значно
підвищити ефективність цього класу техніки. Відзначається, що
впровадження результатів досліджень також дозволило удосконалити
навчальний процес на кафедрі з підготовки фахівців спеціалізації
«Ракетно-ствольне озброєння» спеціальності «Озброєння та військова
техніка».
УДК 623.983
ДВІ СКЛАДОВІ ГІДРОАКУСТИЧНІ ОЗБРОЄННЯ В СИСТЕМ І
«ГІДРОАКУСТИЧНЕ ОЗБРОЄННЯ НАДВОДНИЙ КОРАБЕЛЬ»
О. О. Кочарян
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової
техніки Збройних Сил України
На поширення акустичних коливань у морській воді істотний
вплив здійснюють гідрофізичні поля морів. Складний характер
розподілу гідрофізичних полів у водних масах Світового океану
обумовив необхідність адаптації до нього системи «гідроакустичне
озброєння - надводний корабель» з метою максимальної реалізації
потенційних можливостей добування гідроакустичної інформації, що
знаходиться в цих водних масах. Очевидним став висновок про
доцільність побудови цієї комплексної системи у вигляді двох
складових її гідроакустичного озброєння. Критерієм розходження між
ними є умови розміщення джерел і приймачів звуку - гідроакустичних
антен на надводному кораблі-носії. Одна з них базується на
гідроакустичних антенах, стаціонарно розміщених в корпусі НК
(корпусні антени). Друга складова заснована на гідроакустичних
антенах, винесених у робочому стані за межі корпуса корабля. Такі
антени можуть підлягати зміні за глибиною свого находження в
водній масі. Ця складова одержала назву ГАС з антеною змінної
глибини (АЗГ).
Кожна з цих складових відрізняється своїми особливостями,
достоїнствами та недоліками. При цьому вони вирішують практично
однаковий обсяг задач, але розрізняються, іноді дуже значно, тактико технічними характеристиками.
Система «ГАС-НК» з антенами, стаціонарно розміщеними в
корпусі корабля. Ця складова довгий час була основною та єдиною
складовою. її основою є ГАС з випромінюючими та прийомними

антенами, розміщеними стаціонарно в корпусі корабля. Для цієї
складової характерні: велика дальність дії в необмежуючих
гідрологоакустичних умовах, зокрема, при позитивній рефракції
звукових променів вище шару стрибка швидкості звуку; відносно
висока точність пеленгування, обумовлена жорстким кріпленням
гідроакустичної антени в корпусі корабля всередині камери обтічника;
відсутність обмежень по маневреності НК; відсутність необхідності
зміни архітектури НК з метою установки на ньому в кормовій частині
пристроїв постановки-вибірки гідроакустичних антен.
Основним недоліком ГАС із стаціонарними корпусними антенами
є зміни архітектури корабля, його розмірів і водотоннажності. Так,
наприклад, практична реалізація постійно існуючої в гідроакустиці
тенденції зниження робочих частот привела до появи: розвинених
планарних і конформних гідроакустичних антен і відповідної зміни
розмірів корабля; бульбових обтічників у носовій конечності корабля,
що істотно збільшує осад корабля та погіршує його морехідні якості,
зокрема маневреність.
Система «ГАС-НК» з антенами змінної глибини. АЗГ покликана
забезпечити необхідну ефективність системи в таких сигнально завадових і гідрологоакустичних умовах, коли можливості ГАС з
антенами, встановленими в корпусі корабля, істотно знижуються,
наприклад, для виявлення цілі, що перебуває під шаром стрибка.
Схема побудови другої складової ГАС з АПГ дозволяє
використовувати: принцип відкритої архітектури корабля-носія ГАС;
різні режими експлуатації розглянутої комплексної системи, діапазони
частот, недоступні традиційним шумопеленгаторним ГАС з
корпусними антенами; можливості адаптації системи «ГАС-НК» до
гідрологоакустичних умов шляхом зміни рівня заглиблення АЗГ;
можливість віддалення АЗГ від корабля-носія ГАС як джерела
інтенсивних перешкод її роботі; можливості виявлення цілі в
пасивному режимі при русі корабля-носія ГАС на великій швидкості.
Разом з тим цій другій складовій системи «ГАС-НК» властиві і
певні недоліки. Насамперед, вони пов’язані з необхідністю зміни
типової архітектури корабля, обумовленої вимогою розміщення на
ньому спеціального, досить габаритного та важкого пристрою
зберігання, постановки та вибірки АЗГ. Використання ГАС з АЗГ
обмежено станом моря.

На сьогоднішній день друга складова системи «ГАС-НК»
ділиться на дві великі групи ГАС із зосередженими або об’ємними
антенами та ГАС із гнучкими протяжними буксируваними антенами.
УДК 621.391
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ О Б ’ЄКТУ В
ГЕОІНФОРМ АЦІЙНИХ СИСТЕМАХ СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
0.А . Кошлань
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського
1. О. Д оманов
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Однією з основних проблем в геоінформаційних системах
спеціального призначення є прогнозування стану об’єкту розвідки.
Реалізацією випадкового процесу назвемо послідовність
результатів спостереження деякого процесу в дискретний момент
часу. Послідовність спостереження, отриманих у рівно відстаючі
моменти часу, будемо називати динамічним або часовим рядом, а
відповідну йому ймовірнісну модель - випадковим процесом з
дискретним часом. З кожним випадковим процесом пов’язують одну
або декілька невипадкових функцій. Такими функціями можуть бути
математичне сподівання, дисперсія та автокореляційна функція.
Тому, навіть при розгляді математичного сподівання та дисперсії
випадкового процесу можна бачити те, що він як би розбивається на
деяку систематичну складову (середню) та випадкового відхилення
від неї.
При аналізуванні стану об’єкту розвідки частіше зустрічаються
процеси, ймовірнісні характеристики яких підпорядковуються певним
закономірностям та не є постійними величинами. Для їх вивчення
використовується поняття стаціонарного процесу в більш широкому
сенсі.
В залежності від вигляду функції будемо мати різні варіанти
оцінки прогнозування. В рамках статистичного підходу звичайно
використовують критерій мінімуму середнього значення квадрату
похибки прогнозування. Оптимальний з точки зору мінімуму квадрату

помилки прогноз у загальному випадку будується по формулі
умовного математичного очікування.
В багатьох випадках багатомірний закон розподілу випадкових
часових рядів завчасно не відомий, тому його не вдається розкрити в
явному вигляді. У випадку знання точного вигляду багатомірного
закону розподілу, завдання його прогнозування втрачає свою
актуальність, що є прямим наслідком проблеми апріорної
невизначеності.
Проблема пошуку оптимального прогнозу таким чином
переходить до зовсім іншої площини: оскільки в асимптотиці, тобто,
при нескінченому об’ємі вибірки спостережень, всі відомі методи
дають однакові оцінки коефіцієнтів авторегресії, то основна
відмінність між методами полягає в їх швидкодії або швидкості
збіжності вибіркових оцінок до їх дійсних значень. У вказаних умовах
необхідний інший підхід, принципово націлений на обробку кінцевих
масивів даних. Такий підхід існує в інформаційній теорії адаптивного
спектрального оцінювання випадкових процесів та полів, побудованих
навколо принципу мінімаксу ентропії спостережень.
Причому перевага віддається методам з удосконаленими
динамічними властивостями, що орієнтовані на обробку невеликих
масивів
даних.
Найбільш
визначні
результати
в
цьому
перспективному науковому напрямку досягнуті в галузі синтезу та
аналізу адаптивних методів нелінійного спектрального оцінювання.
Розроблені в рамках універсального теоретико-інформаційного
підходу методи авторегресійного аналізу, такі як методи лінійного
передбачення, максимальної ентропії, максимальної правдоподібності
та інші, використовують обілюючий фільтр в якості ключового
ланцюга адаптивної обробки інформації. За своїми швидкісними
характеристикам вони набагато перевищують класичний метод
найменших квадратів.
Також тривалість перехідного процесу (швидкість збіжності
оцінок) залежить від обраного порядку фільтру. Фільтр більш
складної структури більш вимогливий до об’єму вибіркових даних,
тобто швидкість збіжності вибіркових оцінок до невідомих істинних
значень нижче. Факт наявності перехідного процесу говорить про те,
що для випадку кінцевих вибірок спостереження оцінка вектора
авторегресії, а разом з нею та лінійна оцінка прогнозування, не
можуть бути оптимальними.

УДК 629.734.7
НАПРЯМ КИ М ОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ ДЕСАНТУВАННЯ
БОЙОВОЇ ТЕХНІКИ
О.І. Кравчук, к.т.н., с.н.с.
Ю.І. Адамов
Л.В. Кіндеркнехт, доцент
Військова академія м. Одеса
В умовах сучасних збройних конфліктів одним із основних
факторів ведення бойових дій є швидкість та точність пересування
підрозділів. Особливо це стосується бойових дій пов’язаних із
десантуванням важкої техніки та різноманітних вантажів.
Сьогодні десантування важких об’єктів виконується переважно за
допомогою
багатокупольних
парашутних
систем
(БПС),
безплатформених парашутних систем та парашутно-реактивних
систем (ПРС).
БПС та безплатформні системи забезпечують зниження
повітрянодесантної техніки (ПДТ) з достатньо малою швидкістю, що
не перевищує безпечну швидкість приземлення вантажу (зазвичай,
біля 5 м/с), проте ці системи дуже помітні (і, відповідно, вразливі) під
час повільного зниження.
Парашутно-реактивні системи (ПРС) забезпечують зниження
ПДТ з більшою швидкістю з гальмуванням вантажу за допомогою
реактивних двигунів безпосередньо перед землею. Для цього
необхідне точне розрахування та виставлення довжини щупів.
Довжина щупів виставляється з урахуванням маси бойової машини,
температурних умов (температур атмосферного повітря та пороху
реактивної гальмівної системи). Основними недоліками ПРС є
неможливість точного визначення температури повітря в момент
десантування, неможливість врахування наявності та потужності
висхідних потоків повітря, висока ймовірність похибки у визначенні
повної маси бойової машини перед десантуванням та інші, у тому
числі необхідність заміни щупів після десантування і неможливість
надійної перевірки працездатності системи під час польоту.
Виникнення помилок у визначенні будь-якої з вказаних величин
(або зміна її значення після моменту визначення та встановлення
довжини щупів) призводить до відхилення швидкості приземлення від
оптимального діапазону значень та, відповідно жорсткого або
аварійного приземлення.

Актуальність питання застосування засобів десантування
вантажів та спеціальної техніки спонукає до пошуку альтернативних
методів визначення моменту запуску реактивного двигуна ПРС, що
забезпечили б підвищення надійності, точності та безпечності
десантування.
Одним
із
потенційно
ефективних
варіантів
пропонується заміна існуючих механічних висотомірів пристроєм із
немеханічним принципом, наприклад, лазерним чи радіовисотоміром.
Вимоги до такої системи є доволі жорсткими: висотомір повинен
гарантувати високу точність визначення висоти над землею та
швидкості зниження, бути стійким до наявності туману та
задимлення, забезпечувати високу швидкість роботи, яка необхідна
для точного та своєчасного вмикання гальмівної системи.
Серед дистанційних висотомірів прилади радіохвильового
діапазону є значно стійкішими до таких перешкод, як, наявність
туману, задимлення, дощові краплі та інших подібних атмосферних
явищ. Залежно від обраного діапазону довжин хвиль, стає можливим
ігнорування листя, гілок дерев та інших незначних перешкод.
Застосування дистанційного висотоміру, разом із нескладним
електронним обчислювальним пристроєм, дозволяє контролювати
майже усі з перелічених параметрів у процесі зниження та
встановлювати оптимальну висоту вмикання гальмівного двигуна
ПРС, залежно від стану системи ПРС+вантаж+повітря.
Точність системи може бути відчутно покращена також шляхом
комбінування радіо та лазерного далекомірів, що одночасно істотно
підвищить надійність системи внаслідок дублювання найбільш
важливого елементу.
Підсумовуючи можна стверджувати, що навіть компактна
радарна система, яка розроблена та налаштована для відчутно змінних
умов сфери використання, практично спроможна задовольнити
більшість окреслених вище вимог до дистанційного висотоміру ПРС.

УДК 623. 001.51
ОБҐРУНТУВАННЯ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНИХ ВИМ ОГ ДО
ПЕРСПЕКТИВНОЇ ТАКТИЧНОЇ АВІАЦІЙНОЇ КЕРОВАНОЇ
РАКЕТИ КЛАСУ "ПОВІТРЯ-ПОВЕРХНЯ"
О.І. Кремешний, к.т.н., с.н.с.
А.П. Корнієнко, к.т.н., с.н.с.
A.Г. Дмитрієв, к.т.н., с.н.с.
B.І. Масягін, к.т.н., доцент
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
Тенденція використання засобів ведення збройної боротьби в
теперішній час пов’язана зі значним підвищенням ролі авіаційного
керованого озброєння класу "повітря-поверхня". Використання
авіаційних керованих ракет (АКР) класу "повітря-поверхня" в ході
ведення бойових дій у світі за останні десятиліття показали свою
пріоритетність, що обумовлено великою дальністю дії та високою
точністю наведення їх на ціль.
До складу комплексів авіаційного озброєння літаків тактичної
авіації входять авіаційні керовані ракети тактичного призначення з
системами телекерування,
самонаведення та комбінованими
системами наведення керування.
Авіаційні керовані ракети мають високу точність наведення, тому
застосовуються, як правило, по одиночних цілях або по найбільш
важливих елементах групової (складної) цілі, від яких залежить
функціонування об’єкта удару. Такими цілями можуть бути
радіолокаційні станції зенітних ракетних комплексів і пунктів
керування, пускові установки з балістичними, оперативно-тактичними
та іншими ракетами, мости, переправи, надводні кораблі й підводні
човни у надводному положенні, об’єкти броньованої техніки та інші
цілі.
На основі аналізу ретроспективи розвитку тактичних авіаційних
керованих ракет класу "повітря-поверхня" на світовому рівні за
останні десятиліття запропоновані значення основних ТТХ для
перспективної ракети цього класу.
В результаті проведених досліджень сформовано раціональний
тактико-техніко-економічний обрис перспективної АКР "повітряповерхня" для авіації ПС ЗС України, який обмежує досяжні, з

технологічної точки зору, області значень основних ТТХ ракет у
перспективі не менше ніж до 2020 року.
УДК 629.73
РОЗРОБКА І ВИРОБНИЦТВО ВІТЧИЗНЯНОЇ АПАРАТУРИ
СУПУТНИКОВОЇ НАВІГАЦІЇ
A .Т.Кривов’яз
B. О.Кулюкін
Державне підприємство «Оризон-Навігація»
Р.М .Олійник
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Досвід фахівців державного підприємства «Оризон-Навигация» більш 35 років розробки, виробництва і впровадження в експлуатацію
апаратури споживачів супутникових навігаційних систем (АС СНС)
0Р §/0^0N А §§/§В А § 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 180
9001-2015. Підприємство сертифіковане
Державною авіаційною
службою України і як розробник і як виробник авіаційного
обладнання.
Розробка
зразків
апаратури
військового
призначення
проводиться під контролем Військового Представництва Міністерства
оборони України. Випробування апаратури проводяться за участю
науково-дослідних військових установ України, зокрема фахівцями
ДНВЦ, а зараз Державного науково-дослідного інституту випробувань
і сертифікації озброєння та військової техніки, Центрального науково дослідного інституту озброєння та військової техніки, Національної
академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та
інших спеціалізованих наукових установ.
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-4308, СН-4324, СН-4327 та ін.
На цей час підприємством проводиться модернізація апаратури
СН-3307 до рівня СН-3307М з використанням напрацювань роботи зі
створення інформаційно-навігаційних комплексів.
Підприємством також виробляється апаратура для цивільної
авіації - СН-4312 і БПСН-2.
На підприємстві в ініціативному порядку розроблена вітчизняна
апаратура СН-4312У і апаратура СН-4314 «Електронний пілотажний
індикатор» (для заміни існуючих електро - механічних індикаторів).
Апаратура СН-4312У використовується при модернізації
вертольотів Мі-2 і Мі-8, літаків Ан-26.
Розроблений блок перетворення цифрових каналів в аналогові
(код-сельсін) (БПКС).
Розроблені багатофункціональний індикатор відображення
параметрів роботи двигуна АИ-450С літака УТЛ-450С та резервний
індикатор для відображення параметрів роботи силової установки
літака.
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 навігаційно інформаційного забезпечення для наземних об’єктів, а саме комплект
навігаційної апаратури СН-3003М «Базальт», навігаційний комплекс
СН-3210 «Базальт-К», автоматизований комплекс розвідки СН-4003
«Базальт- ЛПР».
В ініціативному порядку на підприємстві розроблені нові прилади
наземного призначення СН-4215 для спеціальних використань, які на
цей час впроваджуються в експлуатацію.
Апаратура СН-4215 пройшла визначальні випробування у складі
броньованого автомобіля «Козак-2М». При проведенні цих
випробувань фахівці ДНДІ ВС ОВТ перевіряли тактико-технічні
характеристики СН-4215 як у складі автомобіля, так і в заводських
умовах на підприємстві «Оризон-Навігація» (кліматичні, механічні та
інші спеціальні випробування).

Для оснащення танків і БТР на підприємстві розроблений
комплект апаратури, до якого входять СН-4215 (для командира) і СН3003М (для механіка-водія). Ці комплекти вже впроваджуються в
експлуатацію у підрозділах Сухопутних військ. При їх встановленні
разом з радіостанціями реалізується система контролю, передачі
інформації і керування.
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.
На підприємстві серійно виготовляється апаратура СН-3101М
морського призначення.
Всім зацікавленим установам запропоновано проведення
спільних досліджень з метою підвищення ефективності ОВТ за
рахунок використанням
обладнання, яке розробляється та
виготовляється в ДП «Оризон-Навігація».
УДК 355.5:621.798.001
ТРЕНАЖ ЕРНО-М ОДЕЛЮ Ю ЧІ СИСТЕМ И В ГЛОБАЛЬНІЙ
СИСТЕМ І РОЗПОДІЛЕНОГО М ОДЕЛЮ ВАННЯ
М.Б.Кубявка, к.т.н.
Військовий інститут Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Д. С.Іценко
Воєнно-наукове управління Генерального штабу Збройних Сил України
А.
О.Карпенко
Міністерство оборони України
Досвід виконання завдань міжвидовими угрупованнями військ в
ході антитерористичної операції позначив ряд проблемних питань їх
підготовки для спільних дій та організації взаємодії при
швидкоплинній зміні обстановки.
У сучасних арміях передових країн світу високі показники
професійної підготовки та злагодженості дій військ (сил) досягаються
за умови широкого використання спеціальних тренувальних
програмних систем (комплексів).

Вже з середини 80-х років минулого століття ЗС США, а в
подальшому і ЗС інших провідних країн світу з метою вдосконалення
системи оперативної та бойової підготовки військ (сил) все більше
використовують різного роду навчально тренуваліні засоби (НТЗ) і
засоби імітаційного моделювання (ІМ) бойових дій (БД) у складі
спеціальних навчальних тренажно-моделюючих систем, основу яких
складають: навчально-бойові машини (літаки, кораблі), навчальна
зброя, навчальні імітовано-тренувальні боєприпаси, техніка та
озброєння з датчиками руху; тренажерні засоби екіпажів броньованої
та автомобільної техніки, літаків і вертольотів, бойової обслуги
зенітно-ракетних комплексів, ракетних, залпових і артилерійських
систем, операторів зв’язку та систем управління військами;
комп’ютерні засоби моделювання збройних сутичок та зіткнень
підрозділів, частин і з’єднань, а також військових баталій оперативних
і стратегічних об’єднань.
Сучасним трендом сьогодення є тренажерно-моделюючі системи,
які представляють собою глобальну систему розподіленого
моделювання, яка дозволяє, з високим ступенем достовірності,
імітувати розвиток бойових дій в реальному часі. Важливою
складовою частиною такої системи є створене на основі архітектури
розподіленого моделювання (Ні§Ь ^еVе1 АгсЬіІесШге ( ^ А ) ) єдине
інформаційно-моделююче середовище, в яке інтегровані різні за
функціональністю та рівнем складності тренажери та автоматизовані
системи навчання.
Використання
такої
глобальної
інтегрованої
системи
розподіленого моделювання в системі підготовки військ (сил)
дозволяє формувати та розігрувати різноманітні сценарії операцій,
бойових (спеціальних, специфічних) дій розосереджених різнорідних
(багатонаціональних) угруповань військ (сил) за будь яким масштабом
та складом тих, хто навчається за різних умов обстановки у будь якій
точці земної кулі.
За даними військових аналітиків, на сьогодні співвідношення
реальних та змодельованих навчань в об’єднаних ЗС НАТО складає
близько 50:50, однак прогнозується, що в майбутньому ситуація буде
змінюватися в бік зростання частки віртуальних військових заходів з
огляду на потреби країн в економії коштів на військові витрати та
швидкого розвитку засобів ІМ та відображення обстановки. Такий
підхід на сьогодні є вкрай актуальним і для ЗС України.

Питання організації та підтримання тактичної та оперативної
взаємодії ОВУ різного рівня, частин (підрозділів) ЗС України при
виконанні поставлених завдань висувається на перше місце.
Вирішення цього питання досягається за рахунок впровадження
інформаційно-телекомунікаційні
технології
для
забезпечення
спроможності ведення спільних дій угруповань військ (сил).
Таким чином, питання створення та впровадження тренажерної
системи в систему підготовки ЗС України потребують досконалого
вивчення, обговорення та подальшого врегулювання з урахуванням
вищезазначених проблем.
УДК 623.618:004.891
ІНФОРМ АЦІЙНІ СИСТЕМ И ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ
КОМАНДИРОМ РІШ ЕННЯ НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО
СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ
М.Б.Кубявка, к.т.н.
Л.В. Охрамович
Військовий інститут Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
О.В.Кубявка
Ватутінсьа Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 5
В сучасних умовах автоматизації та комп'ютеризації процесів
обробки
даних
особливе
місце
відводиться
електронним
інформаційним системам. Необхідність запровадження новітніх
технологій в усіх сферах діяльності людини обумовлена
всезростаючою
потрбою
у
швидкому,
комплексному
та
систематизованому аналізі великих масивів даних, проектуванні та
прогнозуванні розвитку на майбутнє для прийняття обґрунтованих
рішень вже зараз.
Не виключенням у застосуванні таких систем є і збройні сили.
Все частіше і ефективніше в Збройних Силах України
використовуються інформаційно-аналітичні системи (далі - ІАС) та
системи підтримки прийняття рішення (далі - СІ IIІР) з метою
скорочення циклу управління підлеглими військами (засобами) та
прийняття у стислі терміни обґрунтованих управлінських рішень
щодо їх застосування.
Питанню
моделювання
проходження
інформації
між
різноманітними джерелами та споживачами розглянуто у багатьох

наукових працях. Проте в них, як правило, увага приділяється
визначенню інформаційного забезпечення прийняття рішення
органами військового управління без урахування: специфіки
важливості й обсягу інформації, що циркулює між джерелами та
споживачами; раціональної структури інформаційної мережі (ІМ) між
ними для недопущення перевантаження командира надлишковою
інформацією та скорочення часу на прийняття рішення; даних для
правильного прийняття рішення; належних вимог щодо надання
інформації командирові на етапі підготовки до спеціальної операції
для раціонального прийняття рішення. Тому суттєвим фактором, який
продовжує набувати дедалі більшого значення на сьогодні, стало
досягнення переваги над противником у володінні інформацією для
раціонального прийняття рішення командиром на етапі підготовки до
спеціальної операції, її організації та всебічного забезпечення.
Як відомо під ІАС мається на увазі комп'ютерні системи, які
дозволяють отримувати інформацію, створювати її та здійснювати її
обробку та аналіз. Головним завданнями ІАС є ефективне зберігання,
обробка та аналіз даних.
Технологічна платформа ІАС дозволяє певній силовій структурі
(відомству) здійснювати інтеграцію та координацію усіх її процесів.
Вона може включати в себе додаткові застосунки, що працюють в
рамках організаційної структури організації, наприклад, для цілей
управління. ІАС забезпечує єдиний інформаційний простір і гарантує,
що ця інформація буде доступна на всіх функціональних рівнях
ієрархії та управління.
В свою чергу СІ IIІР є не що інше, як також комп'ютеризована
система, яка шляхом збору та аналізу великої кількості інформації
може впливати на процес прийняття управлінських рішень
командиром (начальником).
Так історично склалося, що сучасні СППР виникли у результаті
злиття управлінських інформаційних систем і систем управління
базами даних, як системи, що максимально пристосовані до
розв'язування задач щоденної управлінської діяльності, і є
інструментом, щоб надати допомогу тим, хто вирішує (робить вибір).
За допомогою СППР може проводитись вибір рішень у певних
неструктурованих і слабко структурованих задачах, у тому числі й
тих, що мають багато критеріїв.
Саме СППР на етапі підготовки до спеціальної операції дають
змогу скоротити до мінімуму ризики вибору не найкращого

«сценарію», оскільки уможливлюють комплексний аналіз всіх
факторів та результатів, які не є детермінованими. До того ж
особливої актуальності в останній час набуває розробка спеціальних
інтелектуальних засобів підтримки прийняття рішень, що полягає у
створенні СППР з використанням методів математичного аналізу і
моделювання та сучасних методів штучного інтелекту із
застосуванням експертних систем.
А використання ж інформаційних технологій управління
інформаційним супроводженням (ІТУІС) повинно в найкращій формі
донести необхідну природномовну інформацію до командира
(начальника) вже з урахуванням його психо-фізіологічних
особливостей щодо її сприйняття.
УДК 621.391
ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ М ЕРЕЖ ДЛЯ
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАСОБАМИ
ЗАВАДОЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВИХ СИСТЕМ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
О.В. Кувшинов, д.т.н., професор
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імені Івана Черняховського
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Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової
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С.С. Гаценко, к.т.н.
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І. О. Д оманов
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Для вирішення завдань управління все частіше використовуються
інтелектуальні системи управління, головною особливістю яких є
адаптивність та можливість роботи в умовах нелінійності,
невизначеності
та
нестаціонарності.
Інтелектуальні
системи
управління засновані на базі інтелектуальних систем, заснованих на
таких технологіях, як штучні нейроні мережі (ШНМ), нечітка логіка,
генетичні алгоритми и др.
Основними рисами систем військового радіозв’язку (СВРЗ) є:
недетермінованість (стохастичність), обумовлена джерелами завад;

нестаціонарність, що проявляється в дрейфі характеристик мережі,
тобто еволюції в часі.
Технологія ШНС широко використовується в інтелектуальних
системах управління. Це обумовлено з можливістю їх навчання,
високою швидкодією, а також їх надійністю за рахунок паралельної
обробки вхідної інформації.
ШНС можуть бути використані для вирішення наступних слабо
формалізуємих задач:
1) інтелектуальне управління інформаційними потоками в СВРЗ;
2) формування діаграми спрямованості антенних решіток;
3) обробка сигналів;
4) аналіз та прогнозування сигнально-завадової обстановки.
Важливим завданням при синтезі нейроконтролера є вибір
найбільш ефективної схеми нейроуправління.
В ШНМ, важливим питанням є вибір архітектури нейронної
мережі, яка частіше за все визначається завданням, що повинна бути
вирішена нейронною мережею. Відповідно, для вирішення простих
завдань може використовуватися одношаровий персептрон, а для
рішення більш складних завдань - такі ШНМ, як багатошаровий
персептрон, рекурентні мережі, згорточні ШНМ та інші варіанти
ШНМ. Число нейронів в мережі, як правило, визначається емпіричнім
шляхом та залежить від необхідної точності розрахунків.
Кількість входів мережі визначається вхідними даними, а виходів
- необхідними вихідними даними. На практиці для вирішення задач
оперативного управління, доцільно використовувати двошарові
ШНМ, які складаються з одного скритого та одного вихідного шару
нейронів.
Таким чином, властивості ШНМ дозволяють використовувати їх
для синтезу систем інтелектуальних управління СВРЗ. Використання
ШНМ дозволить підвищити якість регулювання у порівнянні з
традиційними методами.

УДК 629.7.017
ІНФОРМ АЦІЙНО-ВИМ ІРЮ ВАЛЬНА РАДІОТЕЛЕМ ЕТРИЧНА
СИСТЕМА
B.О. Кузнецов
C.В. Ратушний
К.В. Андрєєв
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
За результатами аналізу використовуємих та наявних наземних і
бортових засобів вимірювань, передачі та обробки інформації, які
використовуються під час проведення випробувань ОВТ, в ЗС
України існує нагальна потреба в розробці уніфікованої
інформаційно-вимірювальної радіотелеметричної системи (далі ІВРТС) для проведення випробувань та досліджень як ракетної
техніки так і зразків ОВТ в цілому.
Основними функціональними завданнями за призначенням
ІВРТС повинні бути:
збір та перетворення вимірювальної аналогової та цифрової
інформації (просторове положення, температурні та вібраційні
режими, положення органів керування, тощо) на дослідних зразках
ОВТ;
передача в Р/Ь/8 діапазонах хвиль в режимі он-лайн масивів
вимірювальної інформації з дослідного зразка ОВТ на наземні засоби
обробки та аналізу, а також пункти управління;
забезпечення передачі інформації на швидкостях до 2000 м/сек та
похилій дальності до 500 км.;
можливість додаткової реєстрації вимірювальної інформації
безпосередньо на об’єкті випробувань з збереженням її на бортовому
накопичувачі;
можливість налаштування експлуатантом частоти опитування
вимірювальних параметрів, кількості задіяних каналів реєстрації та
циклограми реєстрації і обробки;
безперервний контроль наземними пунктами управління
технічного стану систем та агрегатів дослідних зразків ОВТ з метою
своєчасного виявлення збоїв та відмов для прийняття дієвих заходів з
безпеки їх застосування та введення в дію системи автоматичного
припинення польоту для ракетної техніки.

Основними елементами пропонуємої ІВРТС мають бути мобільні
наземні та бортові засоби.
Наземна і бортова частина ІВРТС повинні мати інформаційну
сумісність за форматами передачі інформації, а також бути
уніфікованими за з’єднувальними роз’ємами.
При розробці нових зразків ОВТ вітчизняними виробниками
повинна забезпечуватись інформаційна сумісність штатних бортових
засобів реєстрації та передачі інформації з наземною складовою
ІВРТС.
Бортова складова ІВРТС повинна будуватись за модульним
принципом, мати можливість реєстрації як аналогової так і цифрової
інформації та комплектуватися експлуатантами під конкретний об’єкт
досліджень чи випробувань.
Дана конфігурація ІВРТС дозволить використовувати її в різній
комплектації для різної складності реалізації, різних масо-габаритних
розмірах та вирішувати різні задачі вимірювань і обміну інформацією
в залежності від розмірів об’єктів досліджень та випробувань.
УДК 355.52
ПИТАННЯ ВИБОРУ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРОВЕДЕННЯ
КОНТРОЛЬНИХ ЛЬОТНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЗКР 5В27Д ДО
ЗРК С-125М (С-125-2Д) З ПОЛІГОНУ "Я ГО РЛ И К "
К.К.Кулагін, к.т.н., доцент
М.М.Романюк, к.в.н., доцент
І.А. Нос, к. т. н.
О.І.Ведмідь, к.т.н., доцент
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
Д.Г. Бурдико
Командування Повітряних Сил Збройних Сил України
Вибір умов проведення контрольних льотних випробувань (КЛВ)
зенітних керованих ракет (ЗКР) 5В27Д до зенітного ракетного
комплексу (ЗРК) С-125М1 в умовах сьогодення потребує знаходження
компромісного варіанту, який враховує такі основні обмеження:
- розташування стартових позиції ЗРК на полігоні на безпечної
відстані від населених пунктів;
- приморське базування полігону та обстріл мішені тільки над
акваторією Чорного моря;

- розташування в акваторії Чорного моря газодобувних
платформ, захоплених військами РФ;
- мінімально можлива зона закриття морського та повітряного
простору;
- район посадки мішені та визначені можливі місця її старту;
- максимально можливий час знаходження мішені в дозволеному
секторі стрільби;
- нормативі значення можливого попадання аварійних ракет на
населені пункти;
- розміри зони небезпеки;
- розташування поряд з полігоном Чорноморського біосферного
заповідника
та деякі інші обмеження.
Визначенню підлягають: значення бісектриси сектору стрільби;
положення зони небезпеки в горизонтальній площині; ймовірності
попадання аварійних ракет на населені пункти та на інші об'єкти;
траєкторія руху мішені в горизонтальній площині; координати зони
закриття морського простору, координати зони обмеження польотів,
забороненої зони та бойової зони.
Проводиться аналіз низки варіантів умов проведення стрільб та
пропонується раціональний варіант. Робляться пропозиції щодо
підвищення рівня безпеки встановленням на борт ЗКР додаткового
пристрою самоліквідації.
УДК 623.618.2
АКТУАЛЬНІ НАПРЯМ КИ М ОДЕРНІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ
АПАРАТНИХ ТА КОМАНДНО-Ш ТАБНИХ МАШИН
Ю.М. Кулініч
В.О. Павленко
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова
Загальні тенденції розвитку елементної бази електронної
апаратури важливим чином впливають на технічні умови щодо її
розміщення та експлуатації, що в свою чергу вимагає модернізації
рухомих засобів, які призначені для організації управління військами
(силами) в польових умовах. Найбільш поширеними рухомими
засобами, які призначені для організації управління військами
(силами) в польових умовах є спеціальні апаратні та командно-штабні
машини.

Основні вимоги щодо вдосконалення характеристик спеціальних
апаратних (командно-штабних машин):
Зниження власного енергоспоживання внутрішнього обладнання;
Забезпечення нормальних умов
експлуатації електронної
апаратури згідно ГОСТ 12997-84 та ГОСТ 23222-88;
Забезпечення автономності електроживлення від мережі
електроживлення 220В;
Підвищення ефективності виконання завдань за призначенням за
рахунок вдосконалення ергономічних характеристик місць роботи та
відпочинку особового складу;
Поліпшення
технічних
характеристик
штатних
джерел
електроживлення.
Можливі шляхи вирішення цих завдань:
Застосування для освітлення світлодіодних ламп;
Обладнання
кунгів
спеціальних
апаратних
ізолюючими
матеріалами, які дозволяють в тяжких кліматичних умовах зберігати
нормальні умови експлуатації;
Обладнання кунгів спеціальних апаратних системою контролю
клімату робочої зони;
Встановлення перетворювача з 24В на 220В необхідної
потужності для забезпечення роботи спеціальної апаратної під час
руху;
Підвищення ефективності резервної системи електроживлення за
рахунок використання сучасних акумуляторних батарей;
Заміна штатного бензоагрегату АБ-220-1 на більш економічний
дизельний з більшою потужністю (3-5 кВт);
Поліпшення побутових умов для особового складу за рахунок
використання сучасних засобів забезпечення ефективності роботи та
відпочинку екіпажу.

УДК 623
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЬІТ ^КСПЛУАТАЦИИ С И С ТЕМ И
БО РТО В И Х ИЗМ ЕРЕНИЙ ТИПА КАМ-500 НА БОРТУ
САМОЛЕТА АН-132 (П Л Ю С Ь И М И Н У С Ь С И С ТЕМ И )
Г.В. Кухарук
Державне підприємство "АНТОНОВ "
1. Краткие сравнительньїе характеристики систем бортових
измерений (СБИ) ГАММА-1101, РВС
«Регата», КАМ-500
применяемих на ГП «АНТОНОВ» при испитаниях самолетов.
Импортозамещение - как винужденная мера в сложившихся
условиях.
2. Назначение, требования и задачи, которие ставятся перед
бортовими комплексами СБИ при проведении летних испитаний
нових типов самолетов:
Система должна обеспечивать требования «МОРОЗ-5», ...;
Обеспечение регистрации всех типов параметров заложенних в
перечне регистрируемих параметров на испитуемий самолет;
Система СБИ должна обеспечивать принцип распределенности по
борту испитуемого самолета;
Обеспечение регистрации нових типов данних, поступающих от
бортових систем (возможность добавления в систему нового типа
преобразователя, без нарушения целостности системи в целом);
Обеспечение временной синхронизации от различних источников
времени и частоти записи регистрируемих параметров;
Обеспечение
нужних
частот
регистрации
самолетних
параметров;
Видача регистрируемой информации в необходимом для
наземной обработки формате;
Наличие диапазонов измерений в преобразователях входних
сигналов;
Возможность
визуализации
на
^кране
компьютера
регистрируемих параметров в виде графики (парам/время,
парам/парам),гистограмми, табличние данние, режим «магнитофон»
при просмотре записи, просмотр заданного временного отрезка;
Просмотр текущей конфигурации системи на ПК до канала
включительно (обязательна система встроенного контроля) с видачей
звукових, визуальних и т.п. предупредительних сигналов оператору;

3. Установка системи СБИ на борту, ^лектромонтажнне работьі
по жгутам входной информации.
4. Технология обслуживания системи СБИ КАМ-500:
Подготовка, запуск, контроль системн;
Перепрограммирование системи;
Ведение архива рабочих файлов (.хі<іт1);
Передача записанннх полетннх файлов на обработку НКАО;
Положительние и отрицательние моменти, виявленние при
^ксплуатации КАМ-500.
УДК 681.324
НАПРЯМ И ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ
АПАРАТІВ ПРИ ВЕДЕННІ СУЧАСНИХ ВІЙН
Ю.Ф. Кучеренко к.т.н., с.н.с
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
А.М. Носик, к.т.н., с.н.с
Харківський національний університет радіоелектроніки
Д. О. Камак
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Війни, що відбуваються у ХХІ столітті за участю різних
угруповань збройних сил держав країн членів НАТО, а також США,
стали революційними у військовій справі завдяки появі та
застосуванню високоточної зброї, новітніх інформаційних технологій,
широкомасштабному
інтегрованому
застосуванню
різних
інформаційних і аналітичних систем, систем управління військами та
зброєю, а також переходу до ведення міжвидовими угрупованнями
(МУ) військ (коаліційними військами) безконтактних бойових дій та
масованого застосування безпілотних літальних апаратів (БпЛА), тому
визначення напрямів подальшого застосування БпЛА в сучасних
війнах має дуже актуальне значення.
Аналіз
досвіту
використання
США
БпЛА
різного
функціонального призначення (розвідувальних, розвідувально ударних,
ударних,
спеціального
призначення
(дальнього
радіолокаційного виявлення і наведення (ДРЛВН), радіоелектронної
боротьби, ретрансляторів, зв’язку та т.і.)) при веденні різних операцій
свідчить, про необхідність їх інтегрованого застосування як повітряної

компоненти системи розвідки, зв’язку, навігації та ударних систем,
для вирішення завдань: зі зменшення термінів збирання
розвідувальної інформації про противника на значній території в зоні
ведення бойових дій, а також у великій глибині на його території;
здійснення цілевказівок для застосування високоточної зброї та
нанесення ударів по різним об’єктам противника, в тому числі і
самостійно, у разі виявлення важливих цілей (об’єктів) противника;
ведення ефективних групових дій різних за призначенням БпЛА з
літаками різних родів авіації в умовах протидії протиповітряній
обороні противника; застосування БпЛА в якості авіаційних
помилкових цілей з метою підвищення живучості авіаційних ударних
груп при виконанні ними завдань знищення важливих об’єктів
противника
при
протидії
вогневим
засобам
об’єктової
протиповітряної оборони противника.
Таким чином, у найближчій перспективі, головним напрямком
застосування БпЛА слід очікувати їх масоване (групове) застосування,
що забезпечить суттєву перевагу у порівнянні з поодиноким
застосуванням різних за призначенням БпЛА, але таке застосування в
значній мірі ускладнить процедуру колективного управління ними і
забезпечення реалізації інформаційного забезпечення такого процесу.
Тому одночасно з посиленням ролі БпЛА різного призначення в
межах ведення сучасних бойових дій необхідно серйозну увагу
приділити розробці алгоритмів управління великими групами БпЛА з
оптимізацією вирішення завдань щодо колективних інтересів.
Загальна проблема групового застосування БпЛА нападу і захисту високі вимоги до продуктивності обчислювачів, алгоритмів
розрахунків
траєкторного
управління
і їх інформаційного
забезпечення.
У подальшому (в середньостроковій перспективі) буде
здійснюватись перехід до застосування мультіагентних систем, які
будуть основою для формування і функціонування розвідувальнобойового інформаційного простору (РБІП) в зоні ведення бойових, бо
вони дозволяють реагувати агентам (БпЛА) безпосередньо в зоні
виконання завдань далеко від наземних пунктів управління (ПУ) або
інформаційного вузла (літаків або БпЛА ДРЛВН), що керують ними,
при зміни ситуації чи обстановки навколо них, це значно розширює і
збільшує можливості всієї групи БпЛА по виконанню ними завдань,
на відміну від управління групою автономних БпЛА, що керуються
операторами особисто з відповідних ПУ.

Таким чином,
враховуючи світові тенденції розвитку
застосування БпЛА і в першу чергу в США, можливо зауважити
наступне, що основним напрямом розвитку їх застосування при
веденні сучасних бойових дій є їх масоване інтегроване та глобальне
застосування в повітряно-космічному просторі, як елементів
повітряної компоненти системи розвідки, зв’язку, навігації та ударних
систем для вирішення завдань в інтересах МУ (коаліційних військ)
щодо:
створення РБІП в зоні ведення бойових дій з метою надання
більших можливостей керівному складу та органам управління МУ
щодо здійснення ефективного управління військами та бойовими
засобами в заданих термінах циклів управління ними при виконанні
ними завдань за призначенням, що є необхідною умовою для
завоювання та утримання інформаційної переваги над противником;
здолання сильно ешелонованої системи протиповітряної оборони
(ППО) противника за допомогою застосування багатокомпонентних
інтегрованих бойових груп з метою нанесення групових ударів з
повітря по інформаційним та вогневим засобам ППО противника, а
також ПУ, складам і іншим об’єктам інфраструктури системи ППО
відповідного сектору або об’єкту (цілі);
вдосконалення управління при синхронізованому застосуванні
розвідувальних та ударних БпЛА з різних ПУ коаліційних військ при
виконанні завдань при веденні антитерористичних і спеціальних
операцій щодо своєчасного виявлення та знищення найважливіших
об’єктів та цілей.
УДК 623.618
ПОГЛЯДИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СИСТЕМ НИХ
ДО СЛІДЖ ЕНЬ З ПРОЕКТУВАННЯ М АТЕРІАЛЬНОТЕХНІЧНОЇ ОСНОВИ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ
ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ П РИ ЇХ РОЗРО БЦІ
Ю.Ф. Кучеренко к.т.н., с.н.с
Є.В. Ш убін к.т.н., с.н.с
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
Д. О. Камак
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки

На сьогоднішній час, при розробці автоматизованих систем
військового призначення (АСВП) порушується загальна методологія
щодо їх створення, а це призводить до затягування загального терміну
їх впровадження, тому при їх застосуванні вони не в повній мірі
відповідають умовам і вимогам сьогодення по здійсненню
автоматизованого управління міжвидовими угрупованнями (МУ)
Збройних Сил України (ЗС). Це відбувається тому, що порушуються
вимоги щодо дотримання реалізації загального терміну їх життєвого
циклу, який повинен визначатись на передпроектній стадії і
виконуватись впродовж терміну їх розробки і застосування з
врахуванням впливу на них об’єктивних факторів (зміни форм і
способів застосування військ, зміни організаційно-функціональних
структур військ, зміни теорії управління військами та засобами,
вдосконалення системи озброєння військ, розробки нового озброєння,
військової техніки та робототехніки). З методологічної точці зору при
здійсненні проектування АСВП необхідно досліджувати наступні
основи, що її утворюють як організаційно-технічну розподілену
систему, а саме: організаційну основу (ОО), функціональну основу
(ФО) та матеріально-технічну (МТО), з врахуванням дії об’єктивних
факторів впливу на ці основи та її в цілому. її ОО повинна
формуватися на базі існуючої системи органів управління (ОУ) та
функціональних груп (оперативного і технічного складу) відповідних
ПУ). її ФО складатиметься з системи взаємоузгоджених та
взаємопов'язаних функціональних завдань, що повинні виконуватись
ОУ даної АСВП в процесі керування об’єктами управління
відповідного рівня управління, а МТО складатимуть: система пунктів
управління (СПУ), система автоматизації (СА) та система зв’язку
(СЗ). Система пунктів управління АСВП уявляє собою сукупність
взаємопов’язаних між собою окремих автоматизованих ПУ різних
ланок управління, які оснащені відповідними комплексами засобів
автоматизації (КЗА). Система зв’язку представляє собою сукупність
взаємопов’язаних і узгоджених за завданнями та діями вузлів і ліній
зв’язку різного призначення військ (сил), за допомогою якої
забезпечується передача управлінських сигналів та інформації різних
видів міх користувачами АСВП. Система автоматизації АСВП - це
сукупність КЗА та різних інформаційних засобів (ІЗ), якими
оснащуються органи та пункти управління для забезпечення
вирішення завдань щодо автоматизованого управління відповідними

військами (частинами, підрозділами, бойовими групами) та їх
бойовими засобами.
Оскільки МТО АСВП є головної складової, що забезпечує
реалізацію інформаційних, розрахункових, аналітичних задач та
моделей у відповідній системі, то визначення основних поглядів щодо
її проектування має дуже актуальне значення. С системних позицій
наукові дослідження щодо обґрунтування певного варіанту (або
варіантів) її побудови необхідно проводити застосовуючи, наприклад
метод - "триступеневого аналізу" де :
на першій ступені дослідження розглядається АСВП, як система,
що складається з трьох взаємопов'язаних основ (ОО, ФО, МТО),
функціонування яких забезпечує виконання системою усіх завдань за
призначенням. При цьому, визначається склад їх завдань,
досліджується їх структура, встановлюються необхідні взаємозв’язки
між системами та визначається місце і роль МТО в матеріальнотехнічному та інформаційному аспекті забезпечення вирішення
завдань з автоматизованого управління об’єктами управління та таке
інше;
на другій ступені дослідження МТО АСВП розглядається сама по
собі як складна система, що утворюється з сукупності СПУ, СА та СЗ,
які функціонують як єдине ціле для забезпечення реалізації
інформаційних, розрахункових, аналітичних задач та моделей в
АСВП, здійснюється визначення їх стаціонарної та рухомої
компонент, основу яких складають автоматизовані ПУ різних рівнів
управління,
багатофункціональні
КЗА,
засоби
зв’язку
і
телекомунікації (ЗЗ і Т), визначаються оперативно-тактичні вимоги до
систем, що складають МТО АСВП, встановлюються необхідна
кількість та типи ПУ, КЗА, ЗЗ і Т, а також інших ІЗ необхідних для
реалізації усіх завдань в технічному аспекті, що виконуються АСВП;
на третій ступені досліджуються основні елементи МТО АСВП, в
інформаційно-технічному плані: визначаються їх варіанти побудови
на основі визначених вимог до МТО (уточнюються їх завдання за
призначенням, здійснюється розробка функціональної та технічної їх
структур, розроблюються вимоги щодо видів їх забезпечення
(інформаційного, програмного, математичного, лінгвістичного));
досліджуються процеси інформаційної взаємодії всіх її елементів, які
забезпечують реалізацію процесів щодо здійснення автоматизованого
управління підпорядкованими об’єктами управління та т.і.

УДК 006.91
СТОСОВНО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМ ПЕТЕНТНОСТІ
ВИМ ІРЮ ВАЛЬНИХ ТА ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ
І.М. Лаппо, к.т.н., с.н.с.
С.П. Кулинич
А.О. Семироз
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Однією із основних задач сучасної випробувальної та
вимірювальної лабораторії є розробка та удосконалення системи
керування, впровадження в процес випробувань її основних складових
і підтвердження компетентності самої лабораторії шляхом надання
об’єктивних доказів.
Військові метрологічні і вимірювальні лабораторії, які
функціонують у військових частинах та установах, повинні бути
уповноважені чи атестовані в порядку, визначеному в Інструкції про
уповноваження
та
атестацію
військових
метрологічних
і
вимірювальних
лабораторій.
Лабораторії,
що
підлягають
уповноваженню (атестації), повинні відповідати вимогам ДСТУ
І80/ІЕС
17025:2017
«Загальні
вимоги
до
компетентності
випробувальних та калібрувальних лабораторій», який оновлено з
урахуванням останніх змін в умовах і практиці роботи лабораторій та
уведено в дію з 1 січня 2018 року, та критеріям, які викладені в розділі
6 Інструкції. Проте Законом України «Про метрологію та
метрологічну діяльність», що вступив в дію з 1 січня 2016 року,
проведення атестації вимірювальних лабораторій у державній
метрологічній системі не передбачено, що викликає питання щодо
забезпечення компетентності лабораторій, тобто можливість
лабораторії здійснювати метрологічну діяльність у конкретній сфері
на підставі наявності відповідних ресурсів.
Компетентність лабораторій завжди визначається за відповідними
критеріями та забезпечується наявністю компетентного персоналу;
приміщення та умови довкілля у них; технічного обладнання;
методики проведення робіт; системи управління якістю. Для
забезпечення компетентності вимірювальних лабораторій є такі
особливості:
у разі проведення вимірювань у сфері законодавчо регульованої
метрології засоби вимірювальної техніки повинні бути повірені;

- у разі застосування нестандартизованих методик вимірювань
(розроблених лабораторією) слід проводити оцінку їх придатності до
застосування (валідацію);
у разі застосування нових для лабораторії стандартизованих
методик бажано проводити перевірку правильності використання цієї
методики (верифікацію);
слід приділяти значну увагу відбору проб, визначити процедуру
відбору зразків (у її відсутності). В протоколі вимірювань зазначати
методику відбору проб, дату відбору, персонал, який відбирав проби
тощо;
- якщо вказується невизначеність вимірювань результату, то в
методиці вимірювань слід навести рівняння вимірювань та бюджет
невизначеності.
Для вимірювальних лабораторій компетентність визначається на
підставі відповідності вимогам процедур проведення вимірювань у
сфері діяльності або застосованих методик вимірювань. В
калібрувальних лабораторіях доцільно використовувати міжнародну
практику щодо впровадження добровільно вимог ДСТУ І80/ІЕС
17025.
Одним з важливих механізмів забезпечення впевненості у якості
та компетентності робіт, які може виконати лабораторія, є її
акредитація. Основна мета акредитації лабораторії пов’язана із
забезпеченням єдності вимірювань і взаємного визнання результатів
вимірювань, тестування і досліджень. Згідно з Законом України «Про
технічні регламенти та оцінку відповідності», за наявності технічного
регламенту на продукцію випробувальні лабораторії, які проводять
оцінку відповідності вимогам технічного регламенту, підлягають
акредитації. Для інших видів діяльності законодавчі вимоги щодо
акредитації відсутні. Для цих лабораторій основним чинником щодо
підтвердження технічної компетентності можуть стати вимоги
замовника.
Таким чином, сучасні вимоги до забезпечення якості
метрологічних робіт передбачають наявність різних підходів до
встановлення компетентності лабораторій - від проведення
внутрішнього аудиту до залучення третьої сторони.

УДК 629.7
РЕЗУЛЬТАТИ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКТИКО-ТЕХНІЧНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК НАВЧАЛЬНО-БОЙОВОГО ЛІТАКА, ЩО
ВИЗНАЧАЮ ТЬ ЙОГО ПРИДАТНІСТЬ ДО НАВЧАЛЬНОЇ
ЛЬО ТН О Ї ПІДГОТОВКИ
О.Б. Леонтьєв, д.т.н., професор
А.М. Алімпієв, к.т.н.
М.В. Науменко, к.т.н., с.н.с
В.П. Єрошенко
Харківський національний університет Повітряних Сил
ім. Івана Кожедуба
Розглядається задача визначення значущої сукупності тактикотехнічних характеристик (ТТХ) навчально-бойового літака (НБЛ), яка
надає можливість оцінити ступінь його придатності до використання в
навчальній льотній підготовці.
З метою визначення вагомості окремо взятих ТТХ НБЛ було
проаналізовано зміст вправ навчальної льотної підготовки курсантів.
На основі цього, побудовано відповідну декомпозицію властивостей
літака та шляхом експертного опитування досвідчених льотчиків інструкторів, отримані вагові внески визначених ТТХ в узагальнений
показник ступеню пристосованості літака для початкової та основної
навчальної льотної підготовки. Визначено, для початкової підготовки
курсантів найбільш значущими є наступні ТТХ: тягова озброєність,
прийомістисть
двигунів,
мінімально-допустима
швидкість
горизонтального польоту, посадочна швидкість та максимально допустимий кут атаки на посадці. Для основної льотної підготовки
важливими ТТХ НБЛ є: тягова озброєність літака, прийомістисть
двигунів, мінімально-допустима швидкість горизонтального польоту,
максимальне
експлуатаційне
нормальне
перевантаження,
максимально-допустимий кут атаки, максимальна аеродинамічну
якість планеру, посадочна швидкість літака, максимальне наявне
подовжнє перевантаження.
Отримані пріоритетні ряди створюють базис ТТХ для
порівняльного оцінювання навчально-бойових літаків за ступенем
придатності до забезпечення навчальної льотної підготовки курсантів.

УДК 629.7.083
МЕТОДИКА ПОРІВН ЯЛЬНО Ї ОЦІНКИ МОЖ ЛИВИХ
ВАРІАНТІВ ПОБУДОВИ П ЕРСПЕКТИВНОЇ СИСТЕМ И
ІНЖ ЕНЕРНО-АВІАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧАСТИН І
ПІДРОЗДІЛІВ АВІАЦІЇ П ОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ
УКРАЇНИ
О.Б. Леонтьєв, д.т.н., професор
Р.М. Чигрин, к.т.н., с.н.с.
Т.В. Паращенко
Харківський національний університет Повітряних Сил
ім. Івана Кожедуба
В доповіді проведено аналіз та порівняльну оцінку варіантів
побудови системи інженерно-авіаційного забезпечення бойових дій
частин і підрозділів авіації Повітряних Сил Збройних Сил України з
оглядом на накопичений досвід в ході останніх конфліктів,
включаючи застосування військової авіації на Сході України .
Шляхом аналізу існуючих методичних підходів до моделювання
функціонування
системи
інженерно-авіаційного
забезпечення
авіаційних частин (підрозділів), їх удосконалення з врахуванням
сучасних умов застосування тактичної авіації в бойових діях,
отриманих результатів методичних досліджень розроблено методику
порівняльного оцінювання варіантів побудови системи інженерноавіаційного забезпечення авіаційної ескадрильї та проведено
порівняльну оцінку існуючої системи інженерно-авіаційного
забезпечення авіаційної ескадрильї тактичної авіації озброєної
літаками типу Су-27 та перспективної системи з організацією
поточного обслуговування групи літаків за двома потоками, для умов
виконання задач по прикриттю військ (сил) від ударів з повітря та
розосередженому базуванні ланок на різних оперативних аеродромах.
Розроблені висновки щодо перспектив впровадження системи
інженерно авіаційного забезпечення з організацією поточного
обслуговування групи літаків за двома потоками, що сприятиме
підвищенню спроможності авіаційної частини у виконанні задач за
призначенням в оновлених умовах бойового застосування за рахунок
зростання показника оперативності функціонування системи
інженерно-авіаційного забезпечення авіаційної ескадрильї в умовах
розосередженого базування.

УДК 623.4
АПАРАТНО-ПРОГРАМ НІ ЗАСОБИ СПРЯЖ ЕННЯ ЗАСОБІВ
АСУ РТВ ТА ЗРВ ІЗ СИСТЕМ ОЮ "ВІРАЖ -ПЛАНШ ЕТ"
С.П Лещ енко, д.т.н., професор
А.А.Адаменко, к.т.н, с.н.с.
С.І.Бурковський, к.т.н., с.н.с.
М.П.Батуринський, к.т.н., с.н.с.
Д.Ю .Свистунов, к.т.н., с.н.с.
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
На даний час існує проблема своєчасного забезпечення зенітних
ракетних військ (ЗРВ) інформацією про повітряну обстановку.
Вирішення цієї проблеми можливе за рахунок інтеграції в
систему бойового управління військовими частинами та підрозділами
зенітних ракетних військ автоматизованої системи збору, обробки
відображення та аналізу повітряної обстановки “Віраж-планшет”.
Доведення цієї інформації до абонентів, зокрема КП зенітних
ракетних бригад, полків (груп дивізіонів), здійснюється на
автоматизовані робочі місця (на базі ПЕОМ) в автоматичному режимі,
що вже надає виграш у точності, швидкості, повноті інформації, що
надходить, а також у стійкості, живучості, відновленості та
прихованості управління.
Подальше впровадження автоматичного введення шифрованої
інформації про повітряну обстановку із системи “Віраж-планшет”
безпосередньо в засоби бойового управління військовими частинами
та підрозділами ЗРВ можливе за рахунок впровадження апаратнопрограмних засобів системи “Віраж-планшет”, що містять спеціальне
програмне забезпечення та спеціалізовані пристрої спряження різних
елементів ОВТ ЗРВ та РТВ із елементами цієї системи.
Технічна можливість проведення такої автоматизації, її висока
ефективність та фінансова необтяжливість доведені на прикладі
розробки та дослідної експлуатації пристроїв спряження елементів
системи “Віраж-планшет” в окремих військових частинах, а також у
ході випробувань на заходах бойової підготовки Повітряних Сил.

УДК 621.1
РЕКОМ ЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНИХ
ВИПРОБУВАНЬ ЗАСОБІВ СИГНАЛІЗАЦІЇ
М.І. Лисий, д.т.н., доцент
Національної академії Держ авної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького
Оснащення прикордонного відомства новими зразками засобів
сигналізації із забезпеченням функції автоматичного виявлення
правопорушника на державному кордоні та спостереження за ним є
актуальним завданням. Початковим етапом даного процесу є тендерні
процедури закупівель, складовою яких є відомчі випробування
зразків. Важливими характеристиками, які необхідно оцінювати при
цьому є ймовірність виявлення, час напрацювання на хибну тривогу,
протяжність ділянки охорони. Окремі виробники додатково
зазначають довірчий інтервал до перших двох характеристик, що дає
можливість оцінити функціональні можливості засобу. Наприклад для
сигналізаційного датчика
«Гюрза-035ПЗ» виробник дає такі
характеристики: ймовірність виявлення несанкціонованих дій - 0,98 і
напрацювання на хибну тривогу не менше 100 діб при довірчій
ймовірності 0,9; максимальна протяжність чутливого елементу -500 м.
Ці дані вказують на те, що виробник проводив комплекс
довготривалих, об’ємних випробувань. Окремі виробники взагалі
можуть не вказувати імовірнісних характеристик, а зазначати лише
ділянку охорони.
Збільшення довжини чутливого елементу приведе до зменшення
напрацювання на хибну тривогу, що може компенсуватися
зменшенням ймовірності виявлення. Сукупність даних характеристик
взаємопов’язана і це необхідно враховувати при проведенні
тендерного випробування, яке може складатися з короткочасного
попереднього випробування і дослідної експлуатації засобу. Якщо
замовник, наприклад, висуває вимогу до протяжності чутливого
елементу 10 км, тоді реалізувати такі випробування можливо лише
при постановці на дослідну експлуатацію засобу. При значній
кількості учасників реалізувати тендеру процедуру очевидно буде
затратно. Тому, доцільним є під час попереднього випробування
перевіряти не весь комплект, а частину, наприклад протяжністю у 1
км, що потребуватиме корективи вимог до засобів.

В охороні кордону застосовувались сигналізаційні засоби з
ймовірністю виявлення 0,7-0,95, вбачається, що значення 0,9 буде
достатнім. При обладнанні такого засобу відеоспостереженням
вимоги до часу напрацювання на хибну тривогу можуть бути суттєво
меншими з врахуванням цілодобового чергування сил охорони.
Вбачається, що при надходження однієї хибної тривоги протягом
години не зменшить пильність, а навпаки загострить увагу сил
оператора і опосередковано вказуватиме на працездатність засобу
охорони.
Отже, при оголошення тендеру доцільно визначити такі вимоги:
ймовірність виявлення 0,9, протяжність чутливого елементу 10 км, час
напрацювання на хибну тривогу 1 год. Також має забезпечуватись
автономне виявлення порушника і автоматизоване спостереження за
ним. Важливим є ступінь довіри до оцінки характеристик. Доцільно
довірчу ймовірність обмежити значенням 0,9. За складеними
вимогами до засобу охорони необхідно визначити вимоги до кількість
спроб порушення чутливого елементу і тривалості випробувань.
Відповідно до теорії ймовірності та публікації (Звежинский С.С.
«Нарушитель не пройдет!») при ймовірності виявлення 0,9 і довірчій
ймовірності 0,9 об’єм випробувань (кількість спроб порушення
чутливого елементу) становить 22 проходи навчального порушника і
при цьому має сформуватися 22 рази сигнал тривоги, або при одному
пропуску порушника і 38 проходах. В залежності від кількості
пропусків порушника змінюватиметься і тривалість випробувань. Так
при відсутності пропуску порушника, довірчій ймовірності 0,9 і
необхідному часі напрацювання на хибну тривогу 1 год. загальний час
випробувань має збільшитись на коефіцієнт 2,32, тобто час
випробувань становитиме 2,32 год. При наявності одного пропуску
коефіцієнт становить 3,85.
Якщо, виробник для випробування надав ділянку з чутливим
елементом в 1 км, а не необхідних10 км, тоді вимоги до характеристик
коректують: ймовірність виявлення 0,9, довірча ймовірність 0,9, час
напрацювання на хибну тривогу 10 год. Отже, загальний час на
випробування становитиме, з врахування коефіцієнта, 38,5 год. при
одному пропуску.
Тендерні випробування сигналізаційних засобів слід розділити на
два етапи: попередні короткочасні, які проводяться на базі виробника
або замовника протягом декількох днів або тижнів, в залежності від
протяжності чутливого елементу сигналізаційного засобу; дослідну

експлуатацію протягом, зазвичай, одного року з оцінкою впливу
сукупності факторів на роботу засобу.
УДК 629
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ
ВИПРОБУВАНЬ КЕРОВАНИХ ЗАСОБІВ УРАЖ ЕННЯ З
ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ
ЗОВНІШ НЬОТРАЄКТОРНИХ ВИМІРЮ ВАНЬ
О.М. Магу
О.В. Даниленко
В.І. Мирюгін
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Випробування проводяться фахівцями випробувальної бригади
Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки з залученням визначених
представників зенітного ракетного полку Повітряних Сил Збройних
Сил України за таких погодних умов:
час доби (місяць вересень-грудень) - день, в період з 08.00 до
16.00;
температура довкілля від мінус 35°С плюс 35°С;
швидкість вітру не більше 15 м/с;
вологість повітря не більше 80%;
оптична видимість не менше 20000 м;
висота нижньої межі хмар (Ннго) не менше 5000 м;
хвилювання водної поверхні в місці запуску мішеней не менше 2х балів;
без опадів.
Для проведення випробувань зенітні ракетні комплекси
розгортаються в бойовий порядок відповідно до Тимчасової інструкції
з проведення випробувань (Інструкції з експлуатації полігону)
Використання радарної системи МРТК-2100/40 виробництва
фірми ^еіЬ еІ 8сіепІіБс” здійснюється підготовленими фахівцями
державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки.
Порядок проведення вимірювань та оцінювання параметрів сходу
наступний:

визначення
величин
поправочних
коефіцієнтів
частоти
формування кадрів і спотворень, що вносяться формою об'єктиву
відеокамери, яка використовуватиметься для зйомки процесу пуску
виробів;
вибір місць установки відеокамери, що забезпечують умови для
проведення зйомок пусків виробів з різних пускових установок;
перевірка комплектності засобів вимірювальної техніки,
допоміжних пристроїв і матеріалів, а також працездатності технічних
пристроїв, які використовуються при вимірюваннях;
налаштування відеокамер для зйомки процесу пуску виробів:
зйомка процесу пуску кожного виробу;
обробка відеопотоку процесу пуску кожного виробу;
розрахунок величин параметрів пусків (сходу з направляючої) та
польоту виробів;
оцінювання величин параметрів сходу виробів з направляючих
оформлення результатів оцінювання.
Підготовка до виконання вимірю вань
Підготовка до виконання вимірювань включає два етапи
попередня підготовка і безпосередня підготовка перед виконанням
зйомки.
При попередній підготовці проводять роботи в наступному
порядку:
визначення
величин
поправочних
коефіцієнтів
частоти
формування кадрів і спотворень, що вносяться формою об'єктиву
конкретної відеокамери, яка використовуватиметься для зйомки
процесу пуску виробів;
завчасний вибір місць установки відеокамери, що забезпечують
умови для проведення зйомок пусків виробів, на віддаленні від
пускових установок не менше 100 метрів,
позначення їх на місцевості за допомогою сигнальних прапорців і
вимірювання відстані від них до пускових установок;
перевірка комплектності засобів вимірювальної техніки,
допоміжних пристроїв і матеріалів, необхідних при вимірах, а також
працездатності технічних пристроїв.
При безпосередній підготовці до проведення зйомки виконується:
закріплення відеокамери на штативі за допомогою перехідника;
встановлення відеокамери зі штативом на одному з вибраних
місць;

налаштування відеокамери для попадання виробу у поле зору
об'єктив.
Підготовка до проведення до вимірювань параметрів пуску
виробів (сходу з направляючої) та польоту виробів на відстань, на якій
забезпечується
оптична видимість
штатних
засобів
фото відеореєстрації.
При підготовці до проведення вимірювань параметрів пусків
виробів (сходу з направляючої) на стартовій позиції вибирається
точка, як правило, з боку протилежної сторони до напряму польоту
виробу на віддаленні не менше 100 м для установки відеокамери-із
забезпеченням прямої видимості таким чином, щоб уникнути
попадання в об’єктив відеокамери під час зйомки прямих сонячних
променів.
Методи вимірювання
Для визначення величин параметрів сходу проводиться
відеозйомка пусків виробу в умовах і з дотриманням вимог,
передбачених даною Методикою. Отриманий відеопотік обробляється
в результаті чого формується сукупність упорядкованих в часі кадрів.
Далі обробляється у програмному засобі КІНОВЕЯ (КШОУЕА) який
підпадає під умови версії О N ^ Оепегаї РиЬІіс ^ісеп8е (вихідні коди у
відкритому доступі).
Метод виміру кутів сходу з направляючої виробів
Вимірювання часу виходу виробу здійснюється одним з двох
способів в залежності від типу вживаного програмного забезпечення
для формування з відеопотоку процесу пуску виробу сукупності
кадрів цього процесу.
Перший спосіб застосовується, якщо програмне забезпечення
автоматично вказує на кожному кадрі значення моменту часу, якому
відповідає конкретний кадр.
Метод виміру часу роботи двигунів виробів під час польоту
Вимірювання часу роботи двигунів виробів під час польоту
проводиться розрахунковим методом за інформацією, отриманою із
знімка, що передує тому, на якому спостерігається запуск стартового
прискорювача (маршового двигуна) виробу.
Метод виміру початкової швидкості виробів
Вимірювання початковою швидкістю виробів (протягом першої
секунди від початку руху) під час польоту проводиться
розрахунковим методом за інформацією, отриманою з знімку, що

передує тому, на якому спостерігається запуск маршового двигуна
виробу.
Метод вимірювання миттєвої швидкості виробів наприкінці
стартової ділянки траєкторії
Вимірювання миттєвої швидкості виробу наприкінці стартової
ділянки траєкторії польоту проводиться розрахунковим методом за
інформацією, отриманою з знімку, що передує тому, на якому
спостерігається “відстріл” стартового прискорювача виробу.
Оцінка результатів пусків
Оцінка результатів пусків проводиться за інформацією,
отриманою з використанням радарної системи МРТК-2100/40
виробництва фірми ^еіЬ еІ 8сіепІійс”, за результати аналізу відеоряду
з відеокамер та за результатами аналізу даних об’єктивного контролю
(з цією метою керівнику випробувальної бригади Державного
науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та
військової техніки надаються всі матеріали об’єктивного контролю,
включаючи матеріали відео фіксації полігону (тимчасового
майданчика) та запис мовної інформації з пункту управління полігону
(тимчасового майданчика)).
Обробка, аналіз і оцінка результатів
Обробка результатів здійснюється фахівцями Державного
науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та
військової техніки в пункті постійної дислокації.
УДК 623.438.42
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ САМОХІДНИХ
А РТИЛЕРІЙСЬКИХ СИСТЕМ НА КОЛІСНОМ У ШАСІ
А.П.М ельник
А.В.Балковий
Науково-дослідний центр ракетних військ і артилерії
Досвід проведення антитерористичної операції, а в подальшому
операції Об'єднаних сил на сході України дозволяє стверджувати, що
на сьогодні вкрай гостро стоїть питання оснащення Збройних Сил
України, зокрема Сухопутних військ, сучасними артилерійськими
гарматами зі збільшеною дальністю стрільби, що дозволить
забезпечити більшу гнучкість у маневрі вогнем та вогневу підтримку
підрозділів на значних відстанях від лінії бойового зіткнення, що в
свою чергу зменшить втрати артилерії.

Варто відмітити, що за кордоном дедалі найбільшого
розповсюдження набувають 155-мм артилерійські гармати на
колісному шасі: понад 26 країн світу мають на озброєнні такі
артилерійські системи. Перш за все популярність калібру 155-мм
пов'язана з тим, що на початку 1990-х років у рамках НАТО було
прийняте рішення щодо переходу на нову систему балістичних
характеристик гармат польової артилерії. Саме 155-мм гаубиця з
довжиною ствола 52 калібри та об'ємом зарядної камори 23 л була
визнана оптимальним типом.
На сьогодні вітчизняними підприємствами ведуться роботи щодо
створення перспективної 155-мм самохідної артилерійської гаубиці на
колісному шасі "Богдана".
Зважаючи на зазначене, авторами на основі порівняння тактикотехнічних характеристик сучасних закордонних 155-мм самохідних
артилерійських гармат на колісному шасі розглядаються питання,
пов’язані з уточненням основних тактико-технічних характеристик до
перспективної вітчизняної 155-мм самохідної артилерійської гаубиці
на колісному шасі.
УДК 623.97
ВОДОЛАЗНІ ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ НА
ОЗБРОЄННІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
О.М. М икитюк
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
О.В. Петрачков, к.п.н., доцент
Г.М. Гапоненко, к.п.н.
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського.
Одним з найважливіших питань безпеки водолазних спусків є
забезпечення зв’язку між водолазом, який забезпечує спуск та
водолазом, що спускається. Існують такі основні способи зв’язку:
1. За допомогою сигнального кінця (кабель-сигналу).
2. Візуальний зв’язок.
3. Звукова сигналізація.
4. Телефонний зв’язок.
Умовні сигнали для зв’язку з водолазом та від водолаза по
сигнальному кінцю, або візуальні ми не розглядаємо. Якщо

неможливо передати сигнали по сигнальному кінцю і відсутній
телефонний зв’язок необхідно застосувати звукову сигналізацію.
Звукові сигнали подаються ударом металевого предмета по металу,
зануреному у воду (водолазний металевий трап тощо).
Звукові сигнали подаються у відповідності з таблицею звукових
сигналів. При цьому роздільний удар відповідає сигналові смикнути
раз, а подвійний удар - сигналові потрясти раз.
Водолази відповідають на сигнали сигнальним поплавком, який
прив’язаний мотузкою до талії водолаза. Відповідаючи на звукові
сигнали сигнальним поплавком, водолаз керується сигналами від
водолаза у відповідності з таблицею; при цьому один ривок за
сигнальний буй відповідає сигналу - «смикнути раз», а подвійний
ривок - сигналу «потрясти раз».
На озброєнні у водолазів ЗС України стоять водолазні телефонні
станції типу НВТС-М, ВТУС-70-1/3.
Так, немагнітна водолазна телефонна станція (НВТС-М)
призначена для двостороннього телефонного зв’язку з посиленням
мови в обидва боки між водолазом, що забезпечує спуски, та з одним
або двома водолазами, що використовують спорядження типу УВС50.
Сама станція дійсно відповідає своєму призначенню, вона
надійна, але разом з цим важка і морально застаріла, при цьому ця
станція не випускається в Україні. У водолазів є зразки, що
залишились від Радянської армії.
Наступна станція це водолазна телефонна уніфікована
станція (ВТУС-70-1/3). Вона призначена для забезпечення двобічного
зв’язку оператора (водолаза, який страхує) з одним або двома
водолазами, які знаходяться під водою на глибині до 80 м.
Уніфікованою
вона
називається
тому,
що
вона
може
використовуватися при спусках водолазів у всіх табельних водолазних
спорядженнях. Так при спусках у спорядженні типу УВС-50
використовуватися станція ВТУС-70-1, при спусках водолазів в СВУ1 (3), або СЛВІ-71 використовується станція ВТУС-70-1/3. Станція
забезпечує надійну роботу при температурі навколишнього
середовища від - 30 до + 50оС і при відносній вологості повітря 95 -97
%.
Відповідно до інструкції з водолазних робіт всі засоби зв’язку
перевіряються перед використанням.

Особливості цих станцій такі, що водолаз прив’язаний до засобу
зв’язку на поверхні за допомогою кабель-сигналу, або кабелю зв’язку.
На станції типу ВТУС вже не випускаються спеціальні акумулятори. І
ці станції так само як і НВТС-М не випускаються нашою країною.
Отже ми маємо морально застарілі засоби зв’язку і при цьому
відсутній їх випуск і обслуговування. Деякі водолазні структури
сектору безпеки і оборони почали використовувати підводні засоби
зв’язку, що стоять на озброєнні провідних країн світу, НАТО.
На навчально-методичних водолазних зборах, що проводились на
базі Національного університету оборони України імені Івана
Черняховського водолази різних силових структур випробували
засоби бездротового зв’язку типу ОТ8. Так, надводна станція
гідроакустичної зв’язку ОТ8 8Р-100 ^ призначена для роботи з
підводними і надводними прийом передавачами, що працюють на тій
же частоті, що і станція. Для використання станції досить опустити в
воду гідроакустичну антену, закріплену на кінці 35-футового (11 м)
кабелю і подати на станцію живлення. Оператор може говорити через
окремий мікрофон, який можна тримати в руці, і чути відповіді через
вбудований динамік на передній панелі пристрою. Для живлення
станції гідроакустичної зв’язку 8Р-100 / 8Р-100 ^ використовуються 8
пальчикових батарейок типу АА. Для безперервного зв’язку протягом
довгого часу може бути використаний батарейний блок з 16 елементів
типу АА.
У водолаза, в повнолицеву маску вмонтовується переговорно приймальна гарнітура. Типовий підводний приймач гідроакустичної
зв’язку ОТ8 А ^^А С О М 88В-1001В Лдиасош 88В-1001В - це
багатоканальний приймач гідроакустичної зв’язку збільшеної
потужності (10 Вт), схвалений для застосування у військово морському флоті США. Підводний приймач гідроакустичного зв’язку
ОТ8 88В-2010 є «молодшим» аналогом станції 88В-1001В і має на
відміну від останньої меншу потужність і чотири канали прийому /
передачі сигналу. Маса, габарити і інші характеристики аналогічні
станції 88В-1001В ІРХ8. У моделі ОТ8 А^иасот 88В-1001В є
перемикання в режим передачі за допомогою голосу (УОХ), тангенти
(РТТ) і голосове меню. Для обробки сигналу в 88В-1001
використовується цифровий процесор і алгоритми придушення шумів,
що дозволяє домогтися неперевершеної якості зв’язку. Всі настройки
приймача можуть бути зроблені під водою за допомогою голосового

меню, яке гарантує, що водолаз знає те, які параметри змінюються в
даний момент.
Таким чином можемо зробити висновок: по-перше, необхідно
налагодити випуск сучасних водолазних засобів зв’язку по аналогу
станції моделі типу ОТ8; по-друге, у разі неможливості випуску
промисловістю України таких станцій провести відбір і офіційно
поставити на озброєння моделі станцій, що є на озброєнні в арміях
провідних країн світу; по-трете, під час організації і проведення
водолазних спусків і використанні закордонних засобів зв’язку
розробити і використовувати технологічні карти для полегшення
перевірки і забезпечення якісної експлуатації.
УДК 629
М ЕТОДИКА ПІДТВЕРДЖ ЕННЯ ТАБЛИЦЬ СТРІЛ ЬБИ 152-ММ
П РИ ЧІП Н О Ї ГАУБИЦІ 2А65 ТА 152-ММ САМОХІДНОЇ
ГАУБИЦІ 2С19 ТС № У00001 (2017 РОКУ)
B.І. Мирюгін
О.М. Магу
C.М. Гордеєв
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Порядок проведення випробувань:
Стрільба здійснюється 152-мм снарядом з гаубиць 2А65 або 2С19.
Перед початком стрільби необхідно підготувати постріли для всіх
типів зарядів (далекобійний, повний, другий, третій, четвертий) у
кількості по 1-му пострілу з кожним зарядом, на кожен кут кидання, а
кількість кутів кидання відповідає інтервалу в 5 градусів, від 0 до 70
(всього 15 кутів кидання).
Додатково необхідно підготувати по 3 постріли для кожного типу
заряду (далекобійний, повний, другий, третій, четвертий) з
підвищеною мінімум на 10°С температурою від температури
навколишнього середовища (всього 15 пострілів) та по 3 постріли для
кожного типу заряду (далекобійний, повний, другий, третій,
четвертий) з пониженою мінімум на 10°С температурою (всього 15
пострілів).
Нульовий кут відповідає прямому пострілу. Для цього кута
кидання проводиться дроп тест. Виконується по 1-му пострілу
інертними снарядами на кожному заряді (всього 5 пострілів) на

дальність 2-3 км через картонні або фанерні щити, які розміщенні з
інтервалом в 100 м один від одного по напрямку стрільби. Всі щити
повинні бути встановлені по рівню, а точність вимірів розраховується
сантиметрами. По пробоїнам в щитах визначається, як зменшується
висота траєкторії польоту снаряду на цій дистанції.
Перед початком стрільби проводиться дроп тест.
Стрільба виконується в 5 етапів:
перший етап: виконується по 1-му пострілу на четвертому заряді
із наступними кутами кидання: 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°,
50°, 55°, 60°, 65°, 70° (всього 14 пострілів).
другий етап: виконується по 1-му пострілу на третьому заряді із
наступними кутами кидання: 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°,
50°, 55°, 60°, 65°, 70° (всього 14 пострілів).
третій етап: виконується по 1-му пострілу на другому заряді із
наступними кутами кидання: 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°,
50°, 55°, 60°, 65°, 70° (всього 14 пострілів).
четвертий етап: виконується по 1-му пострілу на повному заряді
із наступними кутами кидання: 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°,
50°, 55°, 60°, 65°, 70° (всього 14 пострілів).
п’ятий етап: виконується по 1-му пострілу на далекобійному
заряді із наступними кутами кидання: 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°,
40°, 45°, 50°, 55°, 60°, 65°, 70° (всього 14 пострілів).
Додатково для кожного етапу виконується по 1-му прогрівочному
пострілу, по 3 постріли з підвищеною температурою заряду мінімум
на 10°С та по 3 постріли з пониженою температурою заряду мінімум
на 10°С.
Загальна кількість пострілів складає 105 шт. + 5 інертних постріл
для проведення дроп тесту.
Для кожного пострілу виконуються вимірювання початкової
швидкості та параметрів атмосфери. Координати падіння кожного
пострілу фіксуються за допомогою СН-4601 або ОР8-трекера, висота
поверхні падіння фіксується за допомогою прецезіонного альтиметра.
Забороняється змінювати кут азимуту знаряддя для всієї групи
пострілів.
Примітка: загальна кількість пострілів на всіх зарядах не повинна
бути менша ніж кількість поліноміальних коефіцієнтів, які
характеризують коефіцієнти тертя. Бажано, щоб загальна кількість
пострілів перевищувала кількість поліноміальних коефіцієнтів в 3

рази. В протилежному випадку необхідно зменшити інтервал кидання
з 5 градусів до ще меншого.
Обробка, аналіз і оцінка результатів випробувань
Після аналізу пробоїн на щитах, координат падіння снаряду,
наземних
метеоданих,
діаграми
швидкості
визначеної
на
артилерійській балістичній станції складається таблиця показників
висоти траєкторії для прямого пострілу.
Результати стрільби визначаються фахівцями цієї компанії за
допомогою відповідного програмного забезпеченням компанії
Тигіпдізтш. За результатами стрільби на кожному заряді складається
таблиця стрільби із виміряних показників: кута місця, початкової
швидкості, метеоданих, координат падіння снаряду. Також
фіксуються координати вогневої позиції. Відповідна отримана
таблиця стрільби порівнюється із таблицями стрільби ТС № У00001
(2017 року) для 152-мм причіпної гаубиці 2А65 та 152-мм самохідної
гаубиці 2С19. Додатково виконується обробка оригінальних таблиць
стрільби з метою визначення на скільки точно оригінальні таблиці
стрільби описуються діючою фізичною моделлю. За результатами
порівняння створеної та оригінальної таблиць стрільби, а також
результатами порівняння з фізичною моделлю виноситься рішення
про застосування оригінальних таблиць стрільби.
УДК 550.34.012
КЛАСИФІКАЦІЯ ІСНУЮ ЧИХ МЕТОДІВ СЕЙСМ ОРОЗВІДКИ
О.В. Мірошніченко, к.т.н., с.н.с.
М.М. Охрамович, к.т.н., с.н.с.
A.А. Лукіянчук
B.В. Ш евченко
Військовий інститут Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Сейсморозвідка виникла на початку двадцятих років ХХ століття.
В своєму первісному розвитку вона була тісно пов’язана з
сейсмологією - наукою про землетруси. З часом виникла проблема у
вдосконаленні фундаментальних теоретичних основ сейсморозвідки.
Сейсморозвідка до сьогодення досягла доволі високого рівня
досконалості. Всередині неї сформувалося багато різноманітних
модифікацій і направлень її застосування, які отримали назву методів.

Сейсмічні дослідження можуть використовуватись в різних
областях
геології
і
на
різноманітних
стадіях
ведення
геологорозвідувального процесу. Під час вивчення глибинної будови
земної кори завжди виконуються в певному об’ємі глибинні сейсмічні
зондування. Загальна кількість різноманітних методів сейсморозвідки
доволі велике. Однак на практиці фактично використовується лише їх
обмежена кількість. Для класифікації цих методів в сейсморозвідці, на
даний час, використовується дванадцять різноманітних ознак. В
сейсморозвідці виділяють три основні методи досліджень: метод
відбитих хвиль (МВХ), метод заломлених хвиль (МЗХ) та метод
прохідних хвиль (МПХ), який реалізується з використанням
свердловин або інших гірничих виробок. Метод відбитих хвиль
(МВХ) є найбільш ефективним та розвиненим методом
сейсморозвідки, який застосовується в наш час. Він був
запропонований в США в 1917 році Фессенденом Р. та Карчером Ж. в
1919 році, у Великобританії Дж. Івенсом та У.Уітні у 1922 році та
незалежно від них в СРСР в 1923 році Воюцьким В.С.
В МЗХ зазвичай реєструється та аналізується головні,
рефрангірованні та заломлено-рефрангіровані хвилі, траєкторії
променів та годографи. Головною перевагою МЗХ є: великий діапазон
доступних для досліджень глибин від перших метрів до 10-15 та
більше кілометрів, можливість визначення граничної швидкості в
шарах, мала залежність від перешкод зі сторони кратно відбитих та
поверхневих хвиль. Недоліком метода є менша детальність ростину
розрізу по вертикалі та низьку точність вивчення малоамплітудних
структурних піднімань в порівнянні з МВХ. МПХ поєднує групу
сейсморозвідувальних технологій, в яких приймання або збудження
хвиль здійснюються в глибоких свердловинах. Першим з
застосовуваних
методів
свердловинної
сейсморозвідки
був
запропонований - сейсмокаротаж (США, 1926 році), який не втратив
значення й по теперішній час. Вертикальне сейсмічне профілювання
(ВСП) - це метод біля свердловинних та між свердловинних
досліджень, призначений для вирішення комплексу геологічних,
методичних та технологічних завдань сейсморозвідки на усіх етапах
геологорозвідувального процесу. В методі звернених годографів
(МЗГ), на відміну від методу ВСП, спостереження в глибоких
свердловинах здійснюється при різночасовій роботі більшої кількості
пунктів збудження, розташованих по відношенню до свердловини, що
досліджується по лініям профілів або по площі.

УДК 621.3.09
ЕН ЕРГЕТИ ЧН І СПІВВІДНОШ ЕННЯ У ТРОПОСФ ЕРНОМ У
РАДІОКАНАЛІ ЗА НАЯВНОСТІ Ш ТУЧНИХ
НЕОДНОРІДНОСТЕЙ У ВИГЛЯДІ ВИХРОВИХ КІЛЕЦЬ
В.Л. Місайлов, к.т.н., с.н.с.
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
Земна тропосфера, як середовище поширення радіохвиль,
зазвичай вважається однорідною та ізотропною. Але для багатьох
практичних випадків, наприклад, системи тропосферного зв’язку, така
модель тропосфери не є адекватною, і застосовуються моделі
тропосфери як середовища неоднорідного та випадкового.
При роботі радіотехнічних систем (РТС), що використовують
розсіяння радіохвиль на природних неоднорідностях тропосфери,
відмічаються завмирання сигналу на вході приймача, які
характеризуються різною глибиною та швидкістю. Наявність
завмирань обмежує полосу пропускання РТС, а їх непередбачуваність
вимагає спеціальних технічних заходів для забезпечення сталого
прийому сигналів (наприклад, рознесення приймальних антен у
просторі, значне збільшення потужності передавачів).
Для покращення технічних характеристик РТС бажано мати
можливість впливати (управляти) на виникнення неоднорідностей у
тропосферному радіоканалі (ТРК). Спроби внесення у ТРК штучних
неоднорідностей у вигляді перевідбивачів різної форми, підвішених
до повітряних куль, або наповнених газом металізованих оболонок не
дають бажаного ефекту через складність процесу їх доставки у
визначену область простору та перешкоджання вільному руху
повітряних суден.
Існує технічна можливість створення штучних неоднорідностей
безоболонкового типу у вигляді вихрових кілець із різним
наповненням, що здатні рухатись у повітря назустріч вітру і
проходити відстань до ста власних діаметрів без суттєвої зміни
фізичних властивостей та переносити в собі речовину.
Для оцінки впливу штучних тропосферних неоднорідностей на
поширення радіохвиль необхідно мати відомості про діаграму їх
вторинного випромінювання. У доповіді наведені результати
розрахунків діаграми вторинного випромінювання для вихрового
кільця із різним наповненням та геометричними розмірами на різних

частот та кутів опромінення. Із збільшенням співвідношення діаметру
вихрового кільця до довжини радіохвиль діаграма вторинного
випромінення суттєво змінюється. Збільшується кількість пелюсток,
їхня ширина зменшується, а загальний рівень перевипромінення
підвищується. Відхилення куту опромінення від нормалі призводить
до викривлення діаграми вторинного випромінення. Максимуми
перевипромінення спостерігаються у напрямку падіння радіохвиль а
також під зворотнім та дзеркальним кутами. Проведені розрахунки
енергетичних
співвідношень
при
поширенні
сигналів
у
тропосферному радіоканалі за наявності штучних неоднорідностей у
вигляді вихрових кілець свідчать про перспективність їх використання
в якості перевідбивачів.
УДК 623.618.5
ДОСЛІДЖ ЕННЯ П РО БЛЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕСТУВАННЯ
ПРОГРАМ НИХ ПРОДУКТІВ
О.М. Місюра, к.т.н., с.н.с.
В.В. Калачова, к.т.н., с.н.с.
М.М. Колмиков, к.т.н., с.н.с.
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
С.С. Ткачук
Командування Повітряних Сил Збройних Сил України
В.В. Борщ
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Чітка організація навчального процесу у вищому військовому
навчальному закладі є гарантом успіху підготовки високоякісних
військових фахівців та може бути досягнута лише при якісному його
плануванні. Тому розробка програмного продукту для автоматизації
процесу конструювання розкладу занять у вигляді комплексу програм
для ХНУПС під назвою «КАСКАД» стала актуальною задачею для
цього вищого військового навчального закладу.
Заключним етапом розробки комплексу програм автоматизованої
системи конструювання розкладу стало тестування працездатності
створеного програмного забезпечення. Метою тестового контролю
було виявлення якомога більшої кількості помилок і недоліків у
створеному програмному продукті, ще до введення його в активну

експлуатацію, з ціллю подальшого їх вилучення та досягнення
максимальної якості та оптимальності програмного коду.
Підвищення
швидкість
проведення
тестувальних
робіт,
збільшення вірогідності виявлення дефектів та зниження собівартості
тестування напряму пов’язані з автоматизацією цього процесу.
Сьогодні на ринку програмного забезпечення щодо вирішення
питання автоматизації тестування існує велика кількість програмних
продуктів, які якісно реалізують цю процедуру (наприклад, НР
^иіскТе8і Рго&ззіопаї від компанії НетоІей-РаскаМ; ІВМ Каїіопаї
Рипсііопаї Тезіег - від ІВМ; Місгозой У8 - від Місгозой та інші).
Завдяки використанню в них різних видів, технік, методик, алгоритмів
та стратегій тестування результати контролю якості теж відрізняються
- програмний код має різний рівень оптимальності. У зв’язку з цим,
питання аналізу особливостей проведення автоматизованого
тестування, а також дослідження та порівняння основних
характеристик програмних засобів автоматизації між собою,
відкривають шлях до обґрунтованого вибору одного з них для
перевірки працездатності комплексу програм автоматизованої
системи конструювання розкладу занять.
В результаті аналізу проблеми автоматизації тестувальних робіт
над ПЗ, було доведено, що впродовж життєвого циклу розробки
програмного забезпечення можуть застосовуватися різні види, типи,
техніки, методології тестування для гарантії того, що готова робота
відповідає або перевершує цільовий рівень якості. Жоден тип
тестування не дозволяє поодинці отримати повний контроль
працездатності програмного продукту. Тільки сукупне використання
декількох типів тестування допомагає команді розробників і
зацікавленим особам отримати високий рівень якості всього проекту.
УДК 341.824
АВТОМАТИЗАЦІЯ ОЦІНЮ ВАННЯ ПРОПАГАНДИ
ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРА
Ю. І. Міхєєв, к. т. н.
А. А. Завада, к.т.н., с.н.с.
О. М. Наумчак
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова
Українське суспільство попри збройну агресію і нині знаходиться
під впливом російської пропаганди, що стала одним з дієвих

інструментів ведення гібридної війни проти нашої країни. Так, за
допомогою пропаганди Росія виправдовує та прикриває присутність
на території України своїх збройних сил. З іншого боку, російські
засоби масової інформації всіляко намагаються демонізувати в очах
російського та світового суспільства керівництво України. Аналіз
перебігу подій, які відбувалися у 2014 році у Криму, свідчить, що
тривалою була також і пропагандистська підготовка до початку
російської агресії в Україні, спрямована на дестабілізацію ситуації у
країні за рахунок посилення недовіри нашого суспільства до
керівництва держави, що поєднувалося з формуванням позитивного
ставлення до Росії. У таких умовах розкрити та зірвати наміри
противника
можливо
лише
шляхом
системного
аналізу
пропагандистських матеріалів, які він розповсюджує у засобах
масової комунікації.
У цілому оцінювання пропаганди передбачає вивчення джерела,
змісту,
цільової
аудиторії,
середовища
та
наслідків
пропагандистського
впливу,
спрямованого
проти
ворожої,
нейтральної або дружньої аудиторії. Для цього можуть бути
використані різні підходи, які ґрунтуються на технологіях контентаналізу текстових повідомлень. Основним проблемним питанням в
умовах обмежених часових та людських ресурсів залишається
завдання з автоматизації обробки та оцінювання текстових
повідомлень, які розповсюджуються на сторінках новинних сайтів та
соціальних мереж Інтернету.
У доповіді розкриваються основні завдання з автоматизації
оцінювання пропаганди держави-агресора. Для розробки показників з
оцінювання текстових повідомлень, які розповсюджуються у мережі
Інтернет пропонується використати §САМЕ-метод, суть якого полягає
у виконанні завдань з аналізу: джерела пропагандистських
повідомлень; змісту повідомлень; цільових аудиторій, на які
спрямований вплив; середовищ розповсюдження пропагандистських
впливів;
бажаних
для
противника
наслідків
реалізації
пропагандистських впливів.
Програмна реалізація процесу збирання та оцінювання
пропаганди дозволяє оперативно отримувати данні про: чисельність
аудиторії, на яку впливають; витрати противника на інформаційнопсихологічні заходи; ефективність психологічних акцій, залучених
учасників
до
діяльності,
пов’язаної
із розробленням
та
розповсюдженням пропаганди. Це позитивно відобразиться на

організації відповідних заходів з протидії негативним психологічним
впливам та у цілому підвищить ефективність діяльності аналітичних
підрозділів Збройних Сил України.
УДК 629
М ОДЕЛЮ ВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАСТОСУВАННЯ
БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ПРИ С ТРІЛЬБІ
КЕРОВАНИМ И А РТИЛЕРІЙСЬКИ М И СНАРЯДАМИ
С.Я. Мосійчук
А.П. Колєнніков
С.В. Лапицький, д.т.н., професор
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової
техніки Збройних Сил України
В провідних країнах світу активно ведуться роботи зі створення
розвідувально - бойових безпілотних літальних апаратів (БПЛА), до
складу бортового обладнання яких в якості обов'язкової складової
частини входить лазерний цілевказивник - далекомір (ЛЦД). У деяких
джерелах повідомляється про реалізацію напівактивного наведення
протитанкової керованої ракети (ПТКР), що запускається з борту
БПЛА при підсвічуванні цілі, що атакується, бортовим ЛЦД. На
погляд авторів при цьому виникає актуальне завдання з дослідження
можливості забезпечення прицільної стрільби КАС шляхом
підсвічування цілей бортовим ЛЦД БПЛА.
Певними перевагами використання БПЛА в процесі застосування
КАС є: можливість підсвічування цілей, які недоступні наземним
засобам підсвічування (складки місцевості, рослинність, неможливість
розміщення оператора ЛЦД у безпосередньої близькості до
супротивника і т. ін.); виключення можливості зриву опромінення цілі
за рахунок застосування противником пасивних засобів захисту, що
встановлюють аерозольні завіси невеликої висоти; складність процесу
виведення з ладу апаратури цілевказівки засобами активної протидії
лазерному опроміненню цілі.
З БПЛА доцільне підсвічування таких цілей, як танки, БМП, БТР,
РЛС, ПУ, САУ, мости, КП, та інші окремі цілі. При вирішенні даного
завдання в науковому плані потрібне проведення досліджень системи
«БПЛА - КП - САУ - КАС» та розробка методів планування стрільби
КАС, що враховують функціонування всіх елементів цієї системи. До
класичної комплектації БПЛА літакової або вертолітної схеми, як

правило, входить наступна апаратура: пошуку, виявлення та
ідентифікації наземних цілей; передачі інформації щодо виявлених
цілей на КП артилерійського підрозділу (частини); прийому команд з
КП щодо підсвічування конкретної цілі; ЛЦД із системою, що стежить
та забезпечує безперервне підсвічування заданої цілі протягом
визначеного фіксованого інтервалу часу.
Є два алгоритми застосування БПЛА для забезпечення стрільби
КАС, що можливо практично реалізувати. Перший - в процесі польоту
БЛА для розвідки цілей виявляється необхідна ціль, робиться постріл
КАС і через певний час включається бортова система її підсвічування.
Другий - мається на увазі розвідувальний обліт БПЛА місцевості з
передачею розвідувальної інформації на КП артилерійського
підрозділу (частини). Після вибору на КП прийнятої до ураження КАС
цілі по команді наземного оператора, БПЛА здійснює маневр типу
«підліт до цілі». На певній відстані БПЛА від цілі робиться постріл
КАС і включається бортова апаратура підсвічування цілі. Практична
реалізація зазначених підходів вимагає чіткої синхронізації наступних
процесів: пошуку, виявлення та ідентифікації цілей; вибору
раціональної послідовності ураження цілей КАС; вибору траєкторії
руху БПЛА для ефективного підсвічування цілей; визначення
моментів часу пострілів КАС; визначення моментів часу початку і
закінчення підсвічування цілей та математичного забезпечення з його
проведення; визначення процесів руху КАС балістичною траєкторією
і його самонаведення на зазначену ціль. Можна підкреслити значність
завдання вибору траєкторій руху БПЛА, яка при першій реалізації, як
правило, є прямолінійним польотом на постійній висоті, а в другій просторовою криволінійною траєкторією. У разі БПЛА вертолітного
типи необхідно враховувати можливість підсвічування цілі при його
зависанні на певній висоті.
Вищезазначене свідчить щодо суттєвої складності даної задачі.
Авторами розроблені оригінальні математичні моделі руху БПЛА та
КАС, також ретельно досліджений процес їх взаємодії. Під час
моделювання вважалося за доцільне зробити наступні припущення:
рух БПЛА представлений як рух матеріальної точки визначеної маси,
рух БПЛА і КАС здійснювався у вертикальній площині без
урахування опору повітря; БПЛА здійснював прямолінійний політ на
постійній висоті; відбиті від цілі імпульси лазерного підсвічування
розташовуються в гострому куті з заданим значенням його розкриття;
захоплення цілі ГСН КАС здійснювалося на фіксованій відстані від

неї, прийнята до ураження ціль вважалася нерухомою. Обов’язковою
вимогою до процесу взаємодії БПЛА і КАС вважалася вимога з
узгодження часу підсвічування цілі й часу самонаведення на неї КАС.
Для визначення витрат часу на рух КАС в процесі самонаведення
припускалося, що снаряд на деякому інтервалі в будь-який момент
часу повинен знаходитися на прямій. Тут вважалося, що на цій прямій
ГСН отримує максимальну інтенсивність відбитих від цілі імпульсів
лазерного опромінення.
Розроблені математичні моделі можуть бути корисними
науковому, конструкторському складу науково-дослідних установ та
проектних підприємств промислової політики.
УДК 621.396
М ЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЗАКОНУ ПЕРЕСТРОЮ ВАННЯ
РО БО ЧО Ї ЧАСТОТИ СИГНАЛІВ РАДІОСТАНЦІЙ ІЗ
РЕЖ ИМ ОМ П ПРЧ
О. А. Нагорнюк, к.т.н.
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова
Більшість сучасних цифрових радіостанцій мають можливість
працювати в режимі розширення спектру методом псевдовипадкового
перестроювання робочої частоти (ППРЧ). Такий режим підвищує
завадостійкість, енергетичну прихованість та розвідзахищеність
радіолінії. Обчислення параметрів сигналів радіостанцій із режимом
ППРЧ в умовах апріорної невизначеності ускладнено широким
діапазоном зміни робочої частоти та наявністю сторонніх
випромінювань в частотній смузі ППРЧ. Вказані обставини
підвищують величину похибки визначення поточних номіналів
частотних елементів, що в свою чергу зменшує ймовірність
правильного визначення закону перестроювання робочої частоти.
Запропонований метод дозволяє підвищити ймовірність
правильного визначення закону перестроювання робочої частоти
сигналів радіостанцій із режимом ППРЧ та складається із двох етапів:
формування сітки робочих частот ППРЧ та розрахунок коду
псевдовипадкової послідовності. Обчислення сітки частот ППРЧ
здійснюється із використанням статистичного критерію та опорних
частот, розрахованих шляхом мінімізації похибки суми різниць
поточних номіналів частотних елементів та кроку сітки частот.
Розрахунок коду псевдовипадкової послідовності реалізується

порівнянням поточних значень частот стрибків ППРЧ та номіналів
сітки частот з урахуванням можливого повторення значень частотних
елементів.
Працездатність методу підтверджено шляхом моделювання в
програмному середовищі М А ^ А В при відношенні сигнал/шум від 15 дБ.
УДК 623.4
П РОПОЗИЦІЇ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ПІДРОЗДІЛУ
ВІЙСЬК ППО СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК
О.А. Наконечний, к.т.н, доцент
С.С. Дрібниця
Харківський національний університету Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
І. О. Д оманов
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Аналіз стану озброєння і військової техніки (ОВТ) військ
протиповітряної оборони Сухопутних військ (ППО СВ) і рівня
технічного забезпечення їх експлуатації призводить до висновку, що
існуюча система технічного обслуговування та ремонту (ТОР) ОВТ
військ ППО СВ не задовольняє сучасним вимогам по забезпеченню
рівня їх боєздатності.
Основними причинами цього є:
зниження обсягів фінансування робіт з ТОР ОВТ військ ППО СВ,
які перебувають в експлуатації і на зберіганні;
зниження технічної кваліфікації особового складу бойових
розрахунків, що знижує якість проведених робіт з ТОР силами
військових частин;
часткове руйнування існуючої раніше інфраструктури проведення
робіт з ТОР.
В доповіді зроблено пропозиції щодо сервісної системи
технічного обслуговування і ремонту силами спеціалізованих бригад
із числа досвідченого інженерно-технічного складу військ та
підприємств промисловості.
Також запропоновано удосконалення існуючих засобів ТОР за
рахунок створення автоматизованого діагностичного обладнання,

застосування електронної експлуатаційної документації, потокового
відео, оснащення сучасними засобами вимірювальної техніки.
УДК.629.7.072
ВИЗНАЧЕННЯ П ОТЕНЦІЙНОЇ ДАЛЬНОСТІ П ОЛЬОТУ
БЕЗП ІЛО ТН ОГО ЛІТАЛЬН О ГО АПАРАТУ ЗА ДАНИМИ
ТЕЛЕМ ЕТРІЇ
С. О. Нестеренко
Ю.О. Камак
М.М. Геращенко
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
О.О. Башинська
Чернігівський національний технологічний університет
Телеметричні лог-файли формату *.!Іо§, які записуються на
наземній станції керування (НСК) безпілотного авіаційного комплексу
(БпАК) являють собою постійно доступне джерело визначення
численних якісних показників як самого безпілотного літального
апарату (БпЛА), так і особливостей виконання конкретного польоту.
При проведенні випробувальних польотів БпАК дуже важливим
показником льотної придатності досліджуваного БпЛА є потенційна
дальність польоту при заданому рівні запасу електричної енергії в
батареї БпЛА з електроприводом повітряного гвинта.
Якщо телеметричні файли формату * .!Іо§ записуються згідно
протоколу М АУ^пк, то інформація про початковий рівень заряду
батареї доступна з сигналу Усс групи 8¥8ТЕМ_8ТАТО8, а точніше з його значення в нульовий момент часу польоту. Ступінь витрати
заряду батареї під час польоту може бути визначена інтегруванням
току розряду батареї (сигнал 8¥8ТЕМ_8ТАТО8/ сиггепі).
Аналогічно, пройдений відносно повітря путь може бути
визначений
інтегруванням
повітряної
швидкості
(сигнал
УРК_ИИБ/аіг8реегї).
За визначеними показниками пройденого
путі та витрати
електроенергії можна розрахувати оцінку повної повітряної дальності
польоту при заданих початкових умовах енергозабезпечення БпЛА,
що є важливою експлуатаційною характеристикою.

УДК 621.3
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПРОТИВНИКА НА СИСТЕМ И
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ АЕРОДРОМІВ В ХОДІ ВЕДЕННЯ
БОЙОВИХ ДІЙ ТА РЕКОМ ЕНДАЦІЇ ЩОДО ЙОГО УСУНЕННЯ
С.М. Новічонок, к.т.н., доцент
О.А. Усачова, к.т.н., с.н.с.
О.Б. Куренко, к.т.н., с.н.с.
А.О. Романюк
І.В. Терентьєва
Харківський національний університету Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
М.Є. Заєць
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Вплив противника на військові аеродроми здійснюється ще з
часів застосування перших військових літаків. Не дивлячись на
суттєвий розвиток засобів протидії, загроза отримання втрат літаків на
аеродромі, а також пошкодження самого аеродрому лишається.
Загалом сторони конфлікту вважають вплив на аеродроми важливим
аспектом не тільки у великих війнах між великими державами, але
навіть у невеликих конфліктах, таких як чотириденна війна між
Гондурасом і Сальвадором в 1969 році й таких як триваючий конфлікт
у Сирії. Безпосередньо об’єкти системи електропостачання не
виявились ціллю жодного разу, однак вони отримували пошкодження
через близькість до безпосередніх цілей. У якості основних загроз
відзначаються наступні: балістичні й крилаті ракети; загрози наземних
сил; некеровані міни; точні атаки далекої дії; атаки командос; атаки
ВПС. Найбільш застосованими варіантами атак виявляються:
некеровані мінометні атаки, високоточні мінометні атаки влучні атаки
з боку супротивника, терористів або повстанців, проникаючі атаки
добре навчених диверсантів (з використанням закладних боєприпасів),
атаки передовими системами далекої дії (балістичними та крилатими
ракетами), бомбові удари. Всі ця зброя несе безпеку різного ступеня
об’єктам СЕП.
За проведеним аналізом впливу противника на аеродром та
об’єкти СЕП можуть бути надані наступні рекомендації:
слід розглядати аеродром та об’єкти СЕП, повітряний
простір над і поруч із ними, а також навколишні землі як бойовий

простір. За досвідом минулих бойових дій це не було пріоритетом,
насамперед тому, що воно не було концептуалізовано як основна
проблема бойових дій. Все це призвело до відсутності необхідної
уваги й ресурсів, що ставало серйозною проблемою;
необхідно розробляти й перевіряти нові концепції
експлуатації для розгортання й експлуатації аеродромів та об’єктів
СЕП, що перебувають під впливом супротивника, які включають як
історичні уроки, так і повну оцінку виникаючих погроз. Хоча нинішня
практика може залишатися життєздатною протягом багатьох років
проти слабких супротивників, але необхідно почати розробку
альтернативних концепцій і можливостей для більш спірних ситуацій
(середовищ), у яких порушення ліній зв'язку, обмеження ресурсів та
імпровізація на місці може бути правилом, а не виключенням. Також
слід вивчити варіанти організації, для кращого забезпечення
розподілених зв'язаних і рознесених операцій. Хоча комбінація
заходів захисту аеродрому та об’єктів СЕП буде варіюватися залежно
від театру воєнних дій і погроз, рознесені операції, імовірно, стануть
центральними для операційних концепцій проти серйозних
супротивників. Світовими тенденціями в цьому питанні є повноцінне
використання концепцій розосередження. Даний підхід дозволяє
максимізувати економію залежно від масштабу операції, шляхом
керування більшими силами з відносно невеликої кількості основних
операційних баз.
для
забезпечення
боєздатності
авіаційних
частин
передбачається використання резервних аеродромів, а також
передбачені значні сили й засоби по відновленню елементів бетонного
покриття. Цьому процесу присвячені безліч керівництв як у нашій
країні так і за рубежем. Для забезпечення безперебійності
електропостачання аеродрому передбачено резервування елементів
системи електропостачання залежно від категорії забезпечуваного
об'єкта. Але питання пов’язані із ступенем пошкодження елементів
СЕП в результаті впливу противника, необхідного обсягу резерву, сил
та засобів для відновлення її елементів не розглянуті достатньою
мірою.
Виходячи з наведеного матеріалу видно, що основною метою атак
на аеродроми та об’єкти СЕП є приведення їх в неробочий стан з
метою наступного знищення літаків або обмеження кількості їх
вильотів. Наведені рекомендації є концептуальними і потребують час
на їх реалізацію. На сьогоднішній час одними з можливих варіантів

захисту елементів СЕП для збереження стійкого електропостачання
аеродрому є попереднє визначення ступеня впливу на елементи СЕП
атак цілі яких перебувають поблизу від них. Що в подальшому
дозволить вжити заходів з додаткового захисту елементів СЕП, а
також визначити необхідний обсяг сил і засобів для відновлення
ушкоджених елементів.
УДК 621.396.9
ОСОБЛИВОСТІ ОРІЄНТУВАННЯ ЗАСОБІВ
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖ ЕННЯ ПОЛІГОНУ ЗА ДОПОМ ОГОЮ СПЗ
"ВІРАЖ -ПЛАНШ ЕТ"
І.А. Нос, к. т. н.
Р.В. Лященко
Л.В. Польшина
С. Ф. Кривчач
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
Використання засобів відеоспостереження та відеофіксації за
умов обмеження ресурсів потребує творчого підходу для
найповнішого розкриття можливостей наявних засобів. Наявні засоби
мають недостатньо велику точність видачі координатної інформації
(кутів місця і азимуту). Запропоновано юстування засобів за
допомогою прецезійного визначення кутів місця і азимуту Сонця у
зв’язку з відсутністю місцевих предметів, достатніх для проведення
прив’язки. За допомогою СПЗ "Віраж-Планшет" проведено аналіз та
розроблені пропозиції щодо розташування засобів та рекомендованого
часу їх роботи. Зроблено пропозиції щодо доопрацювання СПЗ
"Віраж-Планшет" для відображення місцезнаходження Сонця для
визначеної точки не тільки графічно, але й у цифровому значенні
кутів місця і азимуту з високою точністю.

УДК 533.6
РОЗРАХУНКОВЕ МОДЕЛЮ ВАННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК СНАРЯДІВ ЗАСОБАМИ РОЗРАХУНКОВОЇ
АЕРОДИНАМІКИ
О.А. Обухов, к.т.н.
А.Н. Ш ийко, к.т.н., доцент
Науково-дослідний центр ракетних військ і артилерії
Створення нових засобів ураження для ракетних військ та
артилерії або модернізація наявних зразків неможлива без визначення
дійсних залежностей коефіцієнту лобового опору (Сх) для робочого
діапазону значень чисел Маха. Зазвичай необхідні значення
аеродинамічних сил та коефіцієнтів отримували аналітично або
експериментально.
Аналітично
коефіцієнти
лобового
опору
отримували за допомогою спрощених методик, в яких снаряд
розділявся на окремі частини такі як: підривник, оживальна та
циліндрична частини, донний переріз. Далі для зазначених частин
снаряда визначались локальні коефіцієнти лобового опору. Ці
значення слугували вхідними даними для визначення інтегрального
значення коефіцієнту лобового опору снаряда. Експериментальне
визначення необхідних аеродинамічних характеристик передбачає
існування широкої номенклатури спеціалізованого обладнання:
дозвукових та надзвукових аеродинамічних труб, засобів динамічного
дослідження сили опору, вимірювальних центрів на базі 3-х
координатних термоанемометрів та РІУ (РагіісІе Ітаде Уеіосітеїгу)
засобів візуалізації. Такий вид дослідження аеродинамічної
досконалості засобів ураження є дорогим, адже передбачає створення
сучасної лабораторії та її оснащення.
З появою великої кількості програмних продуктів (Апзуз СРХ,
Апзуз Рїиепі, 8ТАК-СБ, РІотоУізіоп НРС, Ореп РОАМ), заснованих на
методах
розрахункової
аеродинаміки,
з ’явилась
можливість
визначення коефіцієнтів лобового опору розрахунковим способом.
Розрахункове моделювання дозволяє:
враховувати дійсну геометрію досліджуваного снаряда;
розраховувати аеродинамічні характеристики усіх видів
боєприпасів;
проводити оптимізацію конструкції снаряда на етапі ескізного
проектування нових боєприпасів та здійснювати покращення
показників дальності польоту та влучності існуючих;

прискорити час отримання попередніх таблиць стрільбі для
перспективних засобів ураження.
У рамках дослідження аеродинамічної досконалості ракети
реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) БМ-21 «Град» було
відтворено обтікання досліджуваного снаряда повітряним потоком в
діапазоні чисел Маха=0,1"2,8. Моделювання проводилося в
програмному комплексі Апзуз СРХ з нульовим значенням кута атаки.
Встановлено, що розбіжність між залежністю 1958 року з
урахуванням коефіцієнту форми досліджуваного реактивного снаряда
на дозвукових та трансзвукових режимах обтікання з результатами
розрахункового моделювання не перевищує 2-3%. На надзвукових
режимах обтікання відповідна розбіжність не перевищує 1%. Окрім
інтегральних характеристик досліджуваного об’єкту Апзуз СРХ
дозволяє визначати велику кількість параметрів як на поверхні
об’єкту, так і навколо нього. Наприклад, можна отримати графік зміни
дотичної напруги на поверхні снаряда залежно від його довжини.
Даний графік наочно дозволяє визначили місце ламінарно турбулентного переходу в примежовому шарі і тим самим
сформулювати шляхи оптимізації форми снаряда.
З урахуванням вищезазначеного точність отримання коефіцієнту
лобового опору для реактивного снаряда РСЗВ дозволяє стверджувати
про доцільність застосовувати програмного забезпечення, яке
засноване на методах розрахункової аеродинаміки для визначення
аеродинамічних характеристик засобів ураження. Наявний функціонал
програмного забезпечення дозволяє підвищувати аеродинамічну
ефективність засобів ураження ракетних військ та артилерії за
рахунок оптимізації їх геометричних параметрів.
УДК 791.44.02
Ш ЛЯХИ ПІДВИЩ ЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БОЙОВОГО
ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕСУВНОГО РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНОГО
КОМ ПЛЕКСУ
І.
О. Орищук
В. В. Брановицький
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова
В умовах триваючої агресії Російської Федерації проти України
підтримання боєздатності підрозділів та частин інформаційнопсихологічних операцій (ІПсО) ЗС України потребує кардинального

оновлення спеціального озброєння та військової техніки (ОВТ),
оскільки на сьогодні деякі зразки такого ОВТ застаріли як морально,
так і фізично та не в повній мірі відповідають тим функціональним
вимогам, які висуваються до них на практиці.
Одним зі зразків спеціального ОВТ, який нині перебуває на
озброєнні підрозділів та частин ІПсО ЗС України є пересувний
радіотелевізійний комплекс (ПРТК). Практична експлуатація ПРТК
під час навчань різного рівня та особливо в бойових умовах дозволила
виявити недоліки, усунення яких сприятиме суттєвому покращенню
функціональних можливостей комплексу та відповідно підвищенню
рівня боєздатності зазначених підрозділів. Одним з можливих шляхів
подолання виявлених недоліків є модернізація діючого комплексу в
рамках якої реалізовано конструктивне удосконалення його складових
при одночасному підвищенні експлуатаційних і технологічних
характеристик.
За досвідом застосування засобів телевізійного та радіомовлення
запропоновано підхід до розподілу можливостей телерадіокомплексів
та їх структурної побудови за функціональною доцільністю, який на
відміну від існуючого підходу дозволяє уникнути неефективного їх
використання. В доповіді надані пропозиції щодо модернізація
діючого комплексу.
Наступним кроком є удосконалення способів бойового
застосування зазначених комплексів в сучасних умовах з урахуванням
ефективності виконання ними окремих завдань, структурної та
економічної доцільності побудови що забезпечить підвищення
ефективності проведення заходів ПсВ.
УДК 621.396.722
Ш ЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПУНКТУ ПРИЙОМ У ДЛЯ
ОТРИМ АННЯ Ц ІЛЬОВО Ї ІНФОРМ АЦІЇ ВИСОКОГО
РОЗРІЗНЕННЯ З КА
Р.М.Осадчук, к.т.н.
П.П. Топольницький, к.т.н., доцент
О.В. Франжі
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова
Існуючий на базі Житомирського військового інституту імені С.
П. Корольова комплекс прийому інформації з космічних апаратів (КА)

забезпечує отримання інформації з КА низької та середньої роздільної
здатності.
Для покращення інформаційних характеристик комплексу
проведені дослідження та роботи спрямовані на забезпечення
можливості прийому інформації високої роздільної здатності.
Вказана задача вирішувалась комплексно шляхом доопрацювання
антенної системи та її системи управління, радіоприймального тракту,
спеціального програмного забезпечення, аналізу та врахування
перешкодової обстановки в районі дислокації пункту.
Необхідність вдосконалення силового слідкуючого пристрою
антенної системи обумовлена використанням більш високочастотного
діапазону хвиль для передачі інформації, зокрема Х-діапазону.
Порівняно с 8-діапазоном, який використовується для передачі
інформації середнього розрізнення ширина діаграми спрямованості
дзеркальної антени діаметром 2,5 метри зменшується з 4 до 0,8
градусів, що в тій же пропорції впливає на вимоги до точності
управління антеною - з 0.4 до 0.08 градуса. Для визначення
положення антени по кутовим координатам пропонується встановити
сучасні цифрові енкодери та зменшити час оновлення цілевказівок до
0.1 секунди. При цьому забезпечити їх інтерполяцію використовуючи
квадратичну модель зміни координат.
При
вдосконаленні
радіоприймального
тракту
окрім
використання опромінювача та конвертора для прийому сигналів в
діапазоні 8.2 ГГц передбачено використання радіоприймального
пристрою здатного обробляти високошвидкісні інформаційні потоки
та відповідні типи модуляції сигналів, зокрема ^Р§К-маніпуляцію з
інформаційною швидкістю даних від 15 до 27 Мбіт/с. Проведені
розрахунки опромінювача та конвертору Х-діапазону, які здатні
приймати хвилі з коловою поляризацією. Запропонований § ^ К радіоприймальний пристрій зі смугою обробки сигналу від 40 МГц.
Основними
напрямками
вдосконалення
спеціального
програмного забезпечення є переведення системи на сучасні
інтерфейси вводу-виводу даних в
ПЕОМ, доопрацювання
програмного забезпечення управління антенною системою та
візуалізації даних.
Приводяться результати дослідження перешкодової обстановки,
які проведені з використанням засобів Українського Державного
центру радіочастот та сформульовані пропозиції щодо можливості та

особливостей використання діапазону 8,2 ГГц для прийому
інформації.
Результати розробки направлені на стимулювання впровадження
інноваційних космічних технологій в наукову та науково-технічну
діяльність шляхом вдосконалення підготовки та перепідготовки
фахівців, що володіють сучасними знаннями та практичними
навичками в сфері ДЗЗ та геоінформаційних систем.
УДК 629.73
ВІДНОВЛЕННЯ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМ ЕНТАЦІЇ
Щ ОДО ВИГОТОВЛЕННЯ М ’ЯКИХ ПАЛИВНИХ БАКІВ ДЛЯ
АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ
В.Є. Осіпов
Державне підприємство “Одеський авіаційний завод ”
На Державному підприємстві «Одеський авіаційний завод»
виконуються роботи щодо відновлення конструкторської документації
на виготовлення м’яких паливних баків для літаків та вертольотів
державної авіації, відповідно наказу Міністра оборони України від
13.10.2014 №732 «Про затвердження Порядку відновлення та взяття
на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації
авіаційної техніки державної авіації, за якою не здійснюється
авторський нагляд».
На сьогодні на підприємстві відновлена конструкторська
документація на виготовлення м ’яких паливних баків для авіаційної
техніки державної авіації, за якою не здійснюється авторський нагляд,
для літаків типу Л-39, вертольотів типу Ми-8, Ка-27, Ми-2 та
освоєний повний цикл виготовлення паливних баків від відновлення
конструкторської документації до випробувань виготовлених виробів
та, у подальшому, їх серійне виготовлення.
Процес
відновлення
конструкторської
документації
на
виготовлення м’яких паливних баків включає в себе:
Сканування відсіків розміщення м’яких паливних баків на
літальному апараті.
За математичними моделями, за результатами сканування
відсіків, розробка конструкторської документації на загальний вид
баку.

Розробка конструкторської документації на оснастку для
виклеювання баку: «технологічний болван», збірно-розбірну форму,
фланці, прес-форми для «обрезинення» фланців.
Розробка конструкторської документації на технологічний
«кошик» та заглушки для проведення випробувань виготовленого
м ’якого паливного баку на герметичність, повну ємність та
паливостійкість.
Відновлена конструкторська та технологічна документація на
виготовлення м’яких паливних баків обов’язково проходить
метрологічну експертизу та
науково-технічну експертизу у
Державному науково-дослідному інституті авіації.
Після виклеювання, паливний бак проходить вулканізацію та всі
необхідні види лабораторних випробувань.
По завершенню лабораторних випробувань, паливний бак (баки)
проходять кваліфікаційні наземні та льотні випробування у складі
об’єкта.
За
позитивними
результатами
кваліфікаційних
льотних
випробувань, Управлінням регулювання діяльності державної авіації
України видається рішення щодо допуску підприємства до серійного
виготовлення
м’яких
паливних
баків
за
відновленою
конструкторською документацією для вказаного типу літального
апарату.
УДК 687.016:687.15
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТУВАННЯ ЕРГОНОМ ІЧНОГО
ЗАХИСНОГО ОДЯГУ ДЛЯ ПІЛОТІВ ВІЙСЬКОВОЇ АВІАЦІЇ
Н.В. Остапенко, д.т.н., доцент
О.В. Колосніченко, к.т.н., доцент
А.І. Рубанка, к. т. н.
Г.М. Токар
М.В. К олосніченко, д.т.н., професор
Київський національний університет технологій та дизайну
Рівень розвитку військової науки, тактика сучасного бою, збройні
конфлікти, ведення бойових дій в різноманітних клімато-географічних
зонах та досвід локальних війн висувають потребу у розробці
максимально уніфікованого захисного одягу для пілотів військової
авіації та льотно-технічного складу. Формування необхідної і

достатньої сучасної інформаційної бази і застосування її для
автоматизованого проектування ергономічних виробів.
В Україні цим питанням опікується обмежене коло фахівців науковців і виробників, що зумовлює недостатнє використання
передових досягнень, зокрема у текстильній галузі.
Розробка оптимального варіанту надійного, ергономічного та
композиційно-довершеного проектного рішення комплектів захисного
одягу
для
пілотів
військової
авіації
ускладнюється
взаємовиключенням і різнобічністю висунутих вимог до одягу і
матеріалів (тканин, ниток, фурнітури).
При виконанні службових обов’язків військовослужбовцями
передбачаються
бойові
завдання
в
несприятливих умовах
навколишнього середовища. Ситуація погіршується, коли пілот
пов'язаний з роботою та/ або обслуговуванням техніки, що може
спалахувати, і тому при проектуванні захисного одягу потрібно
враховувати устрій використовуваної техніки, сумісність з іншими
видами
індивідуальної
екіпіровки,
вогне-,
термостійкість
використовуваних матеріалів та ін.
Ергономічність конструкції має бути досягнута формуванням,
зокрема інформаційної бази даних елементів із закладанням прибавок
на вільне облягання, впровадженням вентиляційних елементів із
врахуванням властивостей обраних сучасних матеріалів та
перспективних технологій.
Основним захистом пілотів від зниженого атмосферного тиску та
його зміни; збільшеного рівня вібрації і шуму; іонізації повітря
атмосфери; зміни температури і вологості повітря; перевантаження
аналізаторів тощо, є сумісні засоби індивідуального захисту, зокрема
захисний одяг та його елементи.
Залежно від призначення захисне спорядження льотного складу
поділяється на висотне (кисневі маски, висотні компенсуючі костюми
з
носками
та
рукавицями,
герметичні
шоломи);
протиперевантажувальне
(протиперевантажувальні
костюми,
протиперевантажувальні пристрої); водозахисне (морські рятувальні
комплекти, плавальні паси, жилети); для захисту від ударів (захисні
шоломи, бронежилети); для захисту від температурного впливу
(сезонний польотний одяг, взуття, рукавиці, головні убори,
вентиляційне спорядження).
Якість захисного одягу для пілотів військової авіації формується
на всіх стадіях його створення, починаючи від проектування і

закінчуючи експлуатацією, але в більшій мірі залежить від
характеристик матеріалів, з яких він виготовляється, і вимагає за умов
науково обґрунтованого комплексу досліджень вміння всебічно
оцінювати, об'єктивно обирати і рекомендувати до застосування. Тому
важливим є аналіз асортименту сучасних тканин українського та
закордонного виробництва для виготовлення захисного одягу, їх
характеристики для подальшого формування структур пакетів
залежно від зони розміщення, які будуть в повній мірі задовольняти
висунутим вимогам до військового одягу.
Для
забезпечення
композиційно-довершеного
проектного
рішення
комплектів
захисного,
форменого
одягу
для
військовослужбовців, точності побудови, зниження трудомісткості
проектування необхідно залучати високоточні і швидкісні системи
автоматизованого проектування.
Результатом проектування захисного одягу для пілотів військової
авіації є розробка конструктивно-технологічних рішень, що дозволять
забезпечити достатній рівень захисту та мінімальну вагу за умови
максимальної міцності ергономічних виробів.
УДК 004.9:612.821
АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРО БКИ М О БІЛЬН О Ї (ПЕРЕСУВНОЇ)
ЕРГО Н ОМ ІЧНО Ї ЛА БОРАТОРІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
П СИХ О Ф ІЗІОЛОГІЧН О Ї ГОТОВНОСТІ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖ БОВЦІВ ДО ВИКОНАННЯ ПОСТАВЛЕНИХ
ЗАДАЧ
І.В. Пампуха, к.т.н.
В.М. Лоза, к. т. н.
К.О. Кравченко, к.псих.н.
Військовий інститут Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Психофізіологічні властивості людини мають велике значення
для здатності ефективно виконувати свою професійну діяльність.
Загалом психофізіологічний аналіз діяльності являє собою вивчення
структури та фізіологічних складових діяльності та їхні взаємини з
психологічними складовими. Як зазначав Кокун О. М. у своїй роботі
«Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психофізіологічний
аспект забезпечення діяльності», психофізіологія професійної
діяльності - це напрям психофізіології, який визначає динаміку

психічних пізнавальних процесів, станів, утворень, якостей та
функцій, їх вплив на працездатність людини під час взаємодії умов та
факторів в системі «техніка-людина-середовище» й визначає шляхи та
засоби підтримки, збереження, відновлення ефективної та безпечної
професійної діяльності. Це напрям є досить актуальним і в військовій
діяльності,
а
особливо
при
професійному
відборі
військовослужбовців.
Психофізіологічні характеристики людини у своїй динаміці є
досить різноманітними. Так одні залишаються сталим, не зважаючи на
зовнішні обставини, на протязі життя - типологічні властивості вищої
нервової діяльності, а інші можуть піддаватися змінам - за допомогою
тренування, або під впливом різноманітних стресових ситуацій.
Тобто, можливо припустити, що зробивши аналіз психофізіологічних
характеристик перед безпосереднім виконанням поставленої задачі,
коли військовослужбовець вже усвідомлює свої майбутні дії, можливо
визначити його готовність на даному етапі і надати певні рекомендації
щодо його участі в операції, або, навпаки, рекомендації щодо його
усунення від виконання. Таким чином, ми зможемо підвищити
ефективність діяльності в цілому підрозділу, наприклад, при ведені
бойових дій, оскільки будуть відібрані люди, які на даний момент часу
за своїми психофізіологічними характеристиками є спроможними до
такої діяльності.
Вирішення зазначених вище питань, на нашу думку, можливо за
допомогою створення мобільної ергономічної лабораторії. Принцип
роботи ергономічної лабораторії базується на двох компонентах.
Перший - це проходження певних психодіагностичних методик, які є
комп’ютеризовані, що значною мірою скоротить час тестування та
обробки отриманих результатів. Другий
це застосування
програмно-апаратного комплексу оцінки адаптаційних можливостей
людини
за
допомогою
принципу
енцефалографії
та
електрокардіографії. Цей програмно-апаратний комплекс надасть
можливість визначити психофізіологічні реакції військовослужбовця
на певні семантичні стимули, що пов’язані з майбутньою діяльністю,
тим самим визначити його психологічну готовність до виконання
поставленого
завдання.
Застосування
програмно-апаратного
комплексу надасть можливість отримати об’єктивну інформацію,
виключаючи свідоме приховування власного стану людиною.

УДК 629.7.083
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ М ЕТОДИКИ СИНТЕЗУ
РАЦІОНАЛЬНОГО ВИГЛЯДУ СИСТЕМ И ІН Ж ЕНЕРНОАВІАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ ЧАСТИН ТА
ПІДРОЗДІЛІВ АВІАЦІЇ
Т.В. Паращенко
О.А. Корочкін, к.т.н., доцент
В.М. Пташник
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
Ефективність бойового застосування літальних апаратів (ЛА)
залежить не тільки від їх власних тактико-технічних характеристик,
якості встановленого на них обладнання, озброєння, але у більшому
ступені від якості системи організації та здійснення інженерно авіаційного забезпечення (ІАЗ) бойових дій.
Швидка зміна тактичної обстановки, постійний маневр силами та
засобами характеризують бойові дії сьогодення, та спонукають до
пошуку раціонального складу сил і засобів підготовки ЛА до бойового
застосування. Для вирішення задач подібного роду застосовуються
сучасні наукові підходи, що засновані на дослідженні складних
динамічних систем та використанні методів теорії масового
обслуговування, статистичного та імітаційного моделювання.
В доповіді розглядається питання формування сукупності
критеріїв та показників для розробки методики синтезу системи
інженерно-авіаційного забезпечення бойових дій авіаційної частини
(підрозділу) на основі використанням методів системного аналізу.
Розглянуто ієрархічну структуру цілей функціонування системи
інженерно-авіаційного забезпечення бойових дій авіаційної частини
(підрозділу) з урахуванням її ролі та місця в бойовій системі.
На прикладах показано, що існуюча система ІАЗ не в повній мірі
відповідає вимогам щодо забезпечення дій авіації за сучасним
викликам та загрозам які виникають перед державою, а методичне
забезпечення питання формування раціонального складу сил та
засобів ІАЗ бойових дій, знаходиться на недостатньо високому
науковому методологічному рівні.

УДК 621.398:623.46
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ВИМ ІРЮ ВАЛЬНИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ
ПРОВЕДЕННЯ ЛЬОТНИХ ВИПРОБУВАНЬ НОВИХ ТА
М ОДЕРНІЗОВАНИХ ЗРАЗКІВ РАКЕТНО-РЕАКТИВНОГО
ОЗБРОЄННЯ
І.Ю. Перинець
І.В Григораш
О.А. Грішило
Державне підприємство
«Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля
Проведення вимірювань на нових та модернізованих зразках
ракетно-реактивного озброєння (РРО) дозволяє отримати траєкторну
та телеметричну інформацію під час старту реактивного снаряду (РС)
та на ділянках активного і пасивного польоту. А це в свою чергу дає
можливість скоротити об’єм та терміни експериментального
відпрацювання нових та модернізованих зразків РРО.
ДП «КБ «Південне» разом з підприємствами-співвиконавцями
розробляє малогабаритний універсальний вимірювальний модуль
(УВМ) для забезпечення траєкторних та телеметричних вимірювань
зразків РРО.
Особливість конструкції універсального вимірювального модуля
обумовлена обмеженістю вільного простору всередині РС, значними
перевантаженнями при старті РС та високою швидкістю його
обертання в польоті.
При розробці УВМ вирішені задачі отримання траєкторної
інформації від супутникових навігаційних систем з одночасним її
передаванням разом з телеметричною інформацією на наземну
приймальну апаратуру та використання УВМ в умовах випробувань
зразків РРО на полігоні.
У доповіді наведено:
перелік параметрів, вимірювання яких забезпечує УВМ;
структуру побудови УВМ;
конструктивні особливості та технічні характеристики УВМ.
Технічні рішення застосовані в УВМ забезпечують його
використання для відпрацювання зразків РРО різних калібрів.

УДК 623.444.6(031.062)
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ
ВИРОБНИЦТВА НОЖ ІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ДЛЯ ЕКІПАЖІВ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН
ЯЛ.П ет рів
Ю.Д.Сидоров
Державний науково-дослідний інститут випробувань та сертифікації
озброєння та військової техніки
На сьогодні в державній авіації Збройних Сил України
(далі - ЗСУ) виникла проблема із забезпеченням особового складу
ножами спеціального призначення (далі - НСП) Льотний склад
користається НСП колишнього СРСР. В умовах обмеженого
фінансування та складних воєнне-політичних відносин із суміжною
державою, в якій виготовлялось більшість спеціального спорядження
даної номенклатури, актуальність питань забезпечення особового
складу НСП зростає з кожним роком.
Аналіз розробки та використання НСП екіпажами повітряних
суден різних країн протягом XX - XXI століть, показує, що сучасний
стан технологічної бази дозволяє виготовляти зразки НСП, які за
своїми
якостями
характеризуються
багатофункціональністю,
зручністю, надійністю та ефективністю. Сучасні НСП стають
реальним інструментом, що дозволяє підвищити безпеку особового
складу при виконанні бойових завдань.
Створенню спеціального ножа для льотчиків сприяла корейська
війна. Ніж для льотчиків реактивної авіації був розроблений у 1957
році "МагЬІез А гтз Согрогайоп" спільно з Бюро по озброєнню ВМФ
США. Вимоги були досить жорсткі: окрім можливості справлятися з
густим тропічним підліском і забити цвях в 50-ти міліметрову дошку,
ніж повинен був ефективно випилювати частини фюзеляжу літака і
вертольота для виготовлення імпровізованих люків. Саме останнє
завдання викликало найбільші виробничі складнощі, але на "МагЬІез"
шляхом проб і помилок підібрали відповідний профіль зуба пили, що
наноситься на обух клинка. Клинок, обмежувач і сталева голівкагвинт, що закріплювала набірну шкіряну рукоять, підлягали
воронуванню для уникнення корозії. Ніж комплектувався шкіряними
піхвами з ремінною петлею для носіння на поясному ремені і з
кишенею для бруска на їх передній частині.

У лютому 2002 року армійський центр по закупівлях США
оголосив конкурс на вибір постачальника для нового ножа "Аігсгето
8игуіуа1 Едгезз Кпіґе" ("А8ЕК"). В якості офіційних причин
модифікації вказувалося, що колишній '7еІ Рііоі Кпіґе", запозичений
армійською авіацією у флотської, перестав відповідати вимогам
військових. У квітні 2004 року було офіційно оголошено, що льотні
екіпажі армії США отримали нову ножову систему - "И.8. шіііїагу
Аігсгето 8игуіуаі Едгезз Кпіґе зузіет". Багатофункціональність і
специфічні вимоги, які пред'являються до аварійно-рятувальних ножів
льотних екіпажів, призводять до появи незвичайних і цікавих
конструкцій ножів. Прикладом цього може служити розроблений
військовим відділом ножової компанії "Рох" за замовленням
італійських ВПС аварійний ніж для екіпажів вертольотів "Ауєз".
Іншим напрямком тенденцій розвитку НСП для екіпажів
повітряних суден є розвиток складних ножів.
Складні ножі, в порівнянні зі звичайними, мають перевагу - в
складеному стані вони менші за розміром. З іншого боку, ножі
традиційної конструкції мають більшу стійкість і ними легше і
зручніше користуватися.
Складні ножі довго вважалися неприйнятними в якості ножів для
екіпажів повітряних суден. Усе це пояснювалося у більшості випадків
недостатньою фіксацією клинка і відсутністю пристосування, що
дозволяло розкривати і складати ніж однією рукою. Але з часом
відношення до складних ножів в корені змінилося. Розроблені за
останній час різні системи фіксації дозволяють витримувати великі
навантаження на клинок, при цьому можна не побоюватися, що лезо
несподівано складеться і поранить або підведе в критичній ситуації.
Якщо простежити за усім ходом розвитку НСП з самого початку,
то можна подумати, що в цій області навряд чи можна зробити будьщо ще, але усі нововведення у розвитку НСП мають в основному
прихований характер. Зокрема, це стосується сталі, якість якої у
відношенні здібності тримати заточення і корозійної стійкості
неухильно підвищується. Такі матеріали, як титан, кераміка або
синтетичні матеріали, не змогли витіснити сталь в якості матеріалу
для клинка, але в деяких спеціальних областях можуть бути
використані для виконання важливих додаткових або допоміжних
робіт. Завдяки устаткуванню з програмним управлінням, що
забезпечує високу точність при виготовленні виробів, можна
розробляти сучасніші і надійніші системи фіксації для складних

ножів. Дизайн НСП за рахунок залучення до цьому консультантів із
спецпідрозділів усе більше відповідає потребам цих підрозділів і
умовам, в яких їм доводиться працювати.
На підставі проведеного аналізу сучасного стану та тенденцій
розвитку зразків ножів спеціального призначення для екіпажів
повітряних суден можна зробити наступній висновок:
ножі спеціального призначення для екіпажів повітряних суден
можуть застосовуватись двох видів як з лезом, що складається так і з
фіксованим лезом. Обидва види мають як свої переваги, так і
недоліки, але перевага надається ножу, що складається, тому що він
менший за розміром, зручний у використанні (легко розкривається і
складивається однією рукою) витримує значні навантаження на
клинок, а різні системи фіксації дозволяють надійно фіксувати лезо як
у ножа з фіксованим лезом. Як доповнення до нього можна
використати ніж з фіксованим лезом або ніж мачете, які
знаходитимуться в комплекті носимого авіаційного запасу (НАЗ).
УДК 621.391.266
ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ АВІАЦІЙНОЇ БОМ БИ
М АЛОГО КАЛІБРУ В СИСТЕМ І БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ
ЛЬО ТН ОГО СКЛАДУ УДАРНОЇ АВІАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
В.М.Петров, к.в.н.
С.І.Смик, к.т.н.
О.М.Компанієць, к.т.н.
Харківський національний університету Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
Інтенсивна бойова підготовка авіації Збройних Сил (ЗС) України,
у тому числі бомбардувальна підготовка ударної авіації, вимагає
великої кількості практичних авіаційних бомб. Оскільки підприємства
військово-промислового комплексу України практичні АБ не
виготовляють, а закуповувати в інших країнах їх дорого, виникає
необхідність налагодження власного їх виробництва. Система бойової
підготовки льотного складу тільки ударної авіації Повітряних Сил
(ПС) ЗС України на сьогодні вимагає значної кількості бомб на рік.
Кількість практичних бомб, що дісталися нашій країні від радянських
часів, обмежена. Для забезпечення потреб пріоритетних напрямів
розвитку озброєння і військової техніки і ефективного використання

його у ЗС України, потрібно створення недорогої та простої у
виробництві та експлуатації практичної АБ, що дозволить досягти і
підтримувати заданий рівень бойової готовності частин і підрозділів
авіації ЗС України з меншими витратами ресурсів.
За результатами аналіз досвіду застосування навчальних АБ
малого калібру в збройних силах провідних країн світу запропоновані
можливі варіанти створення навчальної авіаційної бомби малого
калібру на вітчизняних підприємствах та сформовані вимоги неї.
УДК 359:355.421
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ
ДЕСАНТНО-Ш ТУРМ ОВИХ КАТЕРІВ ВІЙСЬКОВОМ ОРСЬКИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
А.Г. Петровський
Науково-дослідний центр Збройних Сил України
"Державний океанаріум”
Ситуація на Сході України дала чітко зрозуміти, що гарантувати
незалежність та цілісність нашої держави може лише боєздатні та
оснащені ефективною зброєю війська.
Українські ВМС особливо потребують швидкохідних катерів,
оскільки не мають у своєму розпорядженні сучасних кораблів.
У 2016 році в інтересах ВМС Збройних Сил України
“Дослідницьким
проектним
центром
кораблебудування” (м.
Миколаїв) був розроблений проект катера, що раніше не створювався
для національного військового флоту.
Незважаючи на те, що він створений на базі малого броньованого
артилерійського катера проекту 58155 “Гюрза-М”, утім має абсолютно
інші технічні характеристики і функції.
Такі швидкохідні катери планується мати у двох варіантах
виконання: базовий - для десантних підрозділів Військово-Морських
Сил та сил спеціального призначення і протидиверсійний варіант, що
відрізняється наявністю характерної малогабаритної гідроакустичної
станції для виявлення підводних диверсантів противника.
Бойові можливості сучасних десантно-штурмових катерів (дшка)
ВМС ЗС України визначаються їх наступальними, оборонними,
маневреними та спеціальними можливостями.
До позитивних властивостей катерів можна віднести:

малі габарити для ураження зброєю; високу маневреність катерів,
здатність швидко висадити десант; низький рівень радіолокаційної та
оптичної помітності катерів, що обумовлює відносно високий рівень
прихованості дій та забезпечує тактичну раптовість висадки десанту;
здатність здійснювати висадку підрозділів морського десанту в
районах з невеликими глибинами, складним порізаним узбережжям
(широкі можливості для дій на річках та милині); малошумний ход
катеру (прихованість при виконанні спеціальних задач); великий
спектр додаткових задач, що можуть вирішуватися катерами; низька
вартість.
Негативними властивостями катерів можна рахувати наступні:
обмеженість дій за погодними умовами, низькі мореходні якості
(здатність діяти переважно у прибережній зоні та річках); слабке
бронювання і живучисть та низький рівень бойової стійкості у разі
сильного зустрічного вогню з боку кораблів, авіації, берегових
підрозділів, системи протидесантної оборони взагалі; слабке
озброєння, перед усім, ракетне; невисока десантомісткість та мала
вантажомісткість (особливо по техніці); низький запас ходу (малий
радіус дій) і автономність; залежність від дій у взаємодії з кораблем
(для організації управління, ППО, РЕБ, та ін.).
Виходячи з бойових властивостей, характерних для дшка, та їх
бойових можливостей, до основних принципів бойового застосування
цих катерів слід віднести: прихованість розгортання; раптовість
впливу на противника; використання сприятливих умов району (вибір
відповідних днів з мінімальними показниками хитавиці та ін.);
одночасність (по можливості) висадки з усіх дшка штурмового загону,
що забезпечує мінімальний час їх знаходження в зоні ураження
вогневих засобів противника та стрімкий вихід з району висадки;
здійснення висадки морських десантів на невеликі відстані, що не
передбачає необхідність мати (використовувати) значну автономність.
Досвід бойового застосування різноманітних катерів ВМС
показав широкий спектр можливих задач, які вони здатні ефективно
виконати.
В доповіді розглядаються основні та додаткові бойові задачі, які
здатні виконати сучасні десантно-штурмові катери.

УДК 623
АНАЛІЗ ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ И ВИЯВЛЕННЯ
ПУСКІВ РАКЕТ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ
ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ
А.М. Пінчук
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Р.В. М ісценко
П.В. Зелений
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
В даний час не існують систем виявлення пусків ракет, які б
гарантували 100 відсоткову ймовірність виявлення при нульовій
ймовірності хибних тривог. Аналіз бойових втрат авіації в локальних
збройних конфліктах останніх десятиріч переконливо свідчить, що
кількість бойових втрат літальних апаратів (ЛА), оснащених такими
системами, нижчий ніж тих ЛА, в яких виявлення пуску ракети
відбувається візуально. Так, наприклад, після надання моджахедам в
Афганістані переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК)
“§1т§ег” в кількості 900 одиниць в період з 1986 по 1989 рік ними
було знищено (пошкоджено) 269 радянських ЛА. В ході операції
“Буря в пустелі” 80% американських літаків було втрачено через
застосування ПЗРК. Усвідомивши загрози, які несуть ракети з
інфрачервоною головкою самонаведення для ЛА, більшість провідних
країн світу суттєво збільшили витрати на розробку нових або
удосконалення існуючих систем протидії цим ракетам, в склад яких
входить система попередження про ракетну атаку. Аналізуючи
кількість бойових втрат ЛА сил коаліції від ПЗРК в Іракській війні та
в Афганістані за період з 2001 по 2007 року можна дійти висновку, що
ці витрати окупилися. Втрати від застосування ПЗРК зменшилися
суттєво, хоч і склали не менше 9 одиниць.
В травні 2002 року терористи “Аль-Каїди” спробували збити
американській винищувач з ПЗРК “Стріла-2” під час його зльоту з
авіабази Ргіпсе §иі!ап в Саудівській Аравії. В 2006 році з ПЗРК “Ігла”
був атакований військово-транспортний літак С-130 з чотирма
членами Палати представників США. В обох випадках атака була
невдала завдяки бортовим засобам протидії.
В 2002 році при вильоті з Момбаси (Кенія) терористами “АльКаїди” двома ПЗРК типу “Стріла” був атакований ізраїльський

пасажирський літак Воеіпд 757-3Е7 [10]. Ракети не завдали шкоди
літаку, ймовірно атака була невдала завдяки бортовим засобам
протидії, а не помилкою стрілків або технічною несправністю. Після
цього випадку в Ізраїлі було прийняте рішення щодо створення одразу
декількох систем захисту повітряних суден від атакуючих ракет. В
2014 році були проведені одні з самих масштабних в історії Ізраїлю
випробувань многоспектральної системи протидії ІЧ ГСН “§ - М ^ І С ”,
розробленою компанією “ЕІЬіІ Зузіетз” за участю спеціалістів
компанії розробника, Організації протиракетної оборони Ізраїлю та
Управління цивільної авіації Ізраїлю.
УДК 623
ЩОДО ПИТАННЯ ПІДВИЩ ЕННЯ ЕФ ЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ
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Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Аналіз бойових втрат літальних апаратів (ЛА) у світі в локальних
збройних конфліктах останніх десятиріч та узагальнення втрат авіації
в період проведення антитерористичної операції (АТО) у Донецькій та
Луганській областях свідчить про те, що більшість випадків ураження
ЛА пов’язано із влучанням в них керованих ракет (КР) класів
“поверхня - повітря” та “повітря - повітря”, оснащених головками
самонаведення (ГСН).
Застосування сучасних КР ГСН є однією з головних загроз для
ЛА різного призначення. Це обумовлено тим, що для сучасних КР
характерні висока швидкість, маневреність, точність наведення і
складність виявлення.
Вирішення проблеми захисту ЛА від КР складається з декількох
етапів: виявлення пуску ракети; підтвердження, що виявлена ракета
прямує безпосередньо до об’єкту захисту; ідентифікація ракети та
прийняття рішення щодо застосування найбільш ефективної системи
протидії.
Більшість існуючих засобів захисту, що встановлені на ЛА
Повітряних Сил Збройних Сил України, морально і фізично застарілі,

розроблені в 1970 - 1980 роках з розрахунком на протидію засобам
протиповітряної оборони (ППО) країн НАТО аналогічних років
виготовлення та малоефективні проти сучасних засобів ППО. Тому
проведення досліджень в інтересах авіації ЗС України щодо
підвищення ефективності функціонування систем виявлення пусків
ракет для забезпечення можливості своєчасного виявлення загрози,
попередження про загрозу екіпажу ЛА та видачі в автоматичному
режимі команди на засоби протидії є актуальним.
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Основна мета космічної ситуаційної обізнаності (КСО) полягає у
виявленні, відстеженні, ідентифікації та прогнозуванні вірогідного
стану космічних об'єктів. Така спроможність передбачає ретельно
деталізовану характеристику окремих космічних об'єктів за вимогою.
КСО включає здатність ідентифікувати можливості супутника і
передбачення його майбутніх операцій і меж дії з відомою точністю.
Тому, окрім визначення конфігурації і орієнтації супутника, а так само
виявлення і вирахування маневру через зміни в орбітальному стані,
необхідно визначити сигнатуру об'єкту, або телеметрію та
характеристики роботи його корисного навантаження. Прогнозування
точного розташування супутників та можливих меж їх операцій
вимагає знання космічного середовища в реальному масштабі часу і
розуміння впливу всього космічного середовища на космічні системи.
Складність вирішення завдань космічної ситуаційної обізнаності
обумовлює реалізацію комплексу заходів, що потребує залучення
низки сил та засобів. Важливим при цьому є визначення та своєчасне
надання рекомендацій своїм та союзницьким об’єктам, як космічним
так і наземним.

Для впровадження
досвід функціонування
космічної обстановки
обсерваторій, вивчення
КСО.

КСО в Україні може виявитися корисним
вітчизняної системи контролю та аналізу
(СКАКО), залучення до КСО місцевих
досвіду інтеграції до європейських програм
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Зазвичай, прив’язка безпілотних літальних апаратів (БПЛА)
здійснюється за допомогою датчиків глобальних навігаційних систем
(ГНС), що встановлені на ньому. Однак, може виявитися, що такі
датчики при використанні не відповідають вказаним виробником
характеристикам як з точності, та часу оновлення інформації. Тому
може виникнути ситуація з помилкового місцевизначення БПЛА, коли
він буде знаходитись в іншому місці, ніж це випливає з показників
датчиків ГНС, наприклад - при появі різкого вітрового навантаження.
В такому разі, для вирішення певних спеціальних завдань необхідно
приймати додаткові заходи з розрахунку місцевизначення БПЛА.
Використання кореляційно-екстремальних систем навігації
дозволить обчислити координати БПЛА за рахунок суміщення
поточного зображення земної поверхні, що сформується на борту
БПЛА, з еталонним зображенням (ЕЗ) району його знаходження, що
сформовано раніше.
ЕЗ ділянок місцевості, в яких буде проводитись прив’язка,
можуть бути отримані за рахунок спеціальної обробки різнорідних та
різночасових знімків, а поточні зображення можуть бути отримані за
допомогою технічних засобів на борту БПЛА. Завдяки сучасним
технологіям, на борту БПЛА мається можливість розміщення
малогабаритного мікрокомп'ютеру для проведення необхідних
математичних розрахунків.
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Гіперзвукова зброя - новий вид озброєнь, тому не існує ніяких
міждержавних договорів, що обмежують її створення. Тобто, вони
можуть бути створені в будь-якій кількості та розміщені де завгодно на землі, в повітрі, на морі, в космосі.
У доповіді ставиться завдання на визначення основних проблем
при створенні перспективного радіо-локаційного озброєння для
Повітряних Сил з урахуванням нових загроз для України та можливих
шляхів захисту від гіперзвукових літальних апаратів. Представлені
основні проблеми створення радіолокаційного озброєння в системі
захисту від гіперзвукових літальних апаратів у Повітряних Силах
України та шляхи їх вирішення.
Виходячи з принципових змін, обумовлених якісним зростанням
засобів повітряно-космічного нападу, пропонується використання
активно- пасивних і пасивних БП РЛС як варіант розвитку
радіолокаційного озброєння з метою створення комплексу ПКЗ.
Запропонований варіант побудови комплексу повітряно-космічного
захисту від гіперзвукових літальних апаратів з використанням існуючих
засобів виявлення і знешкодження вимагає доопрацювання існуючих
засобів виявлення, переведення їх на цифрову обробку інформації,
синхронізації з використанням існуючих доопрацьованих засобів
знешкодження показує необхідність більш глибокої проробки
розглянутих питань.
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Розробка та створення нової техніки та озброєння висуває до
військовослужбовців певні вимоги, а саме до їх психофізіологічних та
інтелектуальних характеристик для забезпечення функцій контролю
та управління технікою, а тим паче, в умовах ведення бойових дій.
Останні десятиліття дали змогу зрозуміти, що проблема підготовки
військовослужбовців до діяльності в екстремальних умовах може бути
вирішена за допомогою тренажерних систем. На даний час тренажерні
системи використовуються лише у деяких підрозділах Збройних Сил
України (загалом це під час наземної підготовки льотчиків),
Національної гвардії України та Державної служби надзвичайних
ситуацій. Незважаючи на досить високу вартість таких тренажерних
систем, економічна ефективність їх досить значна. Ще, безумовно,
сюди слід додати підвищений рівень безпеки військовослужбовців на
етапі підготовки та можливість моделювання різноманітних
екстремальних ситуацій.
При побудові тренажерних систем необхідно враховувати
особливості діяльності операторів, психофізіологічні закономірності
та принципи раціонального навчання, інженерно-психологічні та
педагогічні вимоги та ін.
Психологічні питання щодо розробки тренажерних систем
найбільш повно розглядаються в роботах Платонова К.К.
Веккера Л.М., Ананьєва Б.Г., Ломова Б.Ф., Самаріна Ю.А., Соколова
Є.П., Зінченко В.П., Велфорда А. (^еітооггї А), Ительсона Л.Б. та
інших. Зазначені вище дослідники приділяли увагу наявним даним
перцептивного образу, а саме механізмам перетворення первинного
образу у вторинний, що дозволяє намітити шляхи вирішення
проблеми формування «концептуальної» моделі. Закономірності, що
визначають обсяг, точність і тривалість збереження вхідних сигналів,
які мають істотне значення для визначення методів навчання

досліджували Невельський П.Б., Небиліцин В. Д., Сперлінг Д.
(8рег1іп§ ^.), Зінченко П.П., Репкина Г. В. та інші. Особливості
розумової діяльності оператора, яка спрямована на вирішення завдань,
що виникають на інформаційній моделі, на розкриття зв'язків і
залежностей між явищами, які недоступні безпосередньому
сприйняттю і носять проблемний характер відображені в роботах
Блонського П.П., Бернштейна І.А. та інших.
Великий внесок у розвиток даної тематики зробив Теплов Б. М.,
який сформулював основні положення психології практичного
мислення як специфічного різновиду людського інтелекту, які можуть
бути використані при аналізі мислення оператора.
У психолого-педагогічній літературі є цілий ряд положень, які
можуть бути з успіхом використані при розробці методів навчання
операторів на різноманітних тренажерних системах. Такими
положеннями є: положення про перенесення і інтерференції навичок
(Берцфаі Л.В., Відвортс Р., Геллерштейн С.Г., Кабанова-Меллер Е.Н.,
Пуні А.І., Рудик П.А. та ін.); про значення довільного і мимовільного
запам'ятовування (Гращенков Н.І., Латаш Л.П., Зінченко П.П., Левітів
І.Д., Люблінська А.А., Розанова Г.В., Чуприкова Н.І. та ін .); про
етапність навчання (Гальперін П. Я., Менчинская Н. А., Пономарьов
Я.І. Репкін В.В., Середа Г.К. та ін.).
Таким чином, провівши теоретичний аналіз літературних джерел,
ми можемо прийти до висновку, що на даний час існує досить велика
кількість наукових робіт, які б могли стати підґрунтям для створення
тренажерних систем для підготовки військовослужбовців. Але для
того, щоб ці тренажери були насправді ефективними, необхідно
враховувати професіографічні характеристики кожної спеціальності
по
якій
навчаються
військовослужбовці.
На даний
час
професіографічних
характеристик
спеціальностей
військової
діяльності не існує.
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Покращення
точності
управління
траєкторією
польоту
некерованих боєприпасів на кінцевому відрізку є важливим завданням
під час вдосконалення існуючих та розробки перспективних
артилерійських снарядів. Зазвичай, це часто пов'язують із
збільшенням дальності польоту. Існують різні підходи щодо
коригування траєкторії польоту артилерійського снаряду шляхом
використання вдосконаленого головного підривника: коригування
дальності польоту та внесення поправок на відхилення за напрямком
польоту. Тобто, коригування траєкторії польоту артилерійських
снарядів може бути поділене на два модулі: перший модуль буде
призначений для коригування дальності польоту (гальмівне кільце з
надкаліберними пластинами), а другий - для коригування траєкторії
польоту артилерійського снаряду за напрямком (надкаліберне
оперення головного підривника). Таке коригування траєкторії є досить
ефективним методом для підвищення точності ураження. Німецька
концепція
коригування
траєкторії
польоту
використовує
аеродинамічне гальмо у вигляді «парасольки». Програма Сполучених
Штатів «Надійні боєприпаси за низькою ціною» використовує чотири
пластини ^-подібної форми, які встановлені у направляючі пази. Усі
ці головні підривники на 155 мм снарядах мають дводюймове
різьблення, що відповідає стандартам НАТО. Інші концепції
коригування траєкторії польоту віддають перевагу застосуванню
надкаліберного оперення головного підривника, яке дозволяє
коригувати дальність польоту та вносити поправки на відхилення за
напрямком. Коригування за допомогою надкаліберного оперення
головного підривника - це загальновживаний механізм, який
використовується у снарядах із системою самонаведення, що дозволяє
змінювати траєкторію та дальність польоту снаряда. Зазвичай, для
керування снарядом та забезпечення точної траєкторії польоту, на
лобовій частині звичайного снаряда встановлюють відносно невелике
горизонтальне оперення. Розкрите надкаліберне оперення вносить

зміни у загальні аеродинамічні характеристики усього снаряда, які
найбільше впливають на аеродинамічне обертання та демпфірування
коливань снаряда. Костелло вивчав та аналізував можливе збільшення
дальності польоту снаряда польової артилерії із надкаліберним
оперенням головного підривника. Зазвичай, вважається, що
покращення точності ураження артилерійськими снарядами дуже
часто пов'язане зі збільшенням дальності польоту. Проте для
збільшенням дальності польоту
потрібні додаткові механізми,
зокрема, пропелери та системи управління польотом, які суттєво
підвищують загальну вартість снаряду. Ахмед Ельсаадхани, та Йи
Вень-юн для прогнозування динаміки польоту вдосконаленого
артилерійського снаряда використали нелінійну модель з можливістю
реалізації шести ступенів свободи зі стабілізацією обертання.
Зазначену модель було розроблено на основі рівнянь руху Ньютона, а
також із урахуванням впливу обертання Землі, яка є астрономічним
об’єктом еліпсоїдальної форми, ефекту Магнуса та впливу вітру. Крім
того, для імітації щільності повітря та швидкості звуку було
використано дещо змінену типову модель атмосфери. Враховане, що
аеродинамічні сили та обертальні моменти корпусу снаряда, а також
розкриття оперення, залежать від числа Маха та кута атаки.
Використання надкаліберного оперення на головному підривникові
вивчалось шляхом здійснення аеродинамічних обчислень та
досліджень динаміки польоту з можливістю реалізації шести ступенів
свободи. Це дозволило здійснити аналіз причин, які спричиняють
зміни аеродинамічних параметрів снаряда. Поправка на деривацію у
цій роботі виконувалась із використанням чотирьох рівномірно
розташованих елементів надкаліберного оперення, кожен із яких мав
умовну площу 18,63 см. КВ. Атмосфера Землі загалом сприяє
збуренням повітряних мас, які можуть значно змінити траєкторію
польоту снаряда. Зазвичай потрібно відокремлювати збурення
повітряних мас від стабільних та турбулентних потоків повітря, які
називають середнім вітром та атмосферною турбулентністю.
Моделювання атмосферного вітру здійснеювалося на основі реально
зареєстрованих даних. З метою коригування дальності польоту
застосуване гальмівне кільце із надкаліберними пластинами, яке вже
обговорювалось Холлісом та Брендоном. Це передбачало заміну
стандартного головного підривника звичайного артилерійського
снаряда на модуль із гальмівними надкаліберними пластинами, який
жодним чином не змінює обтічної форми самого снаряда.

Аеродинамічне гальмо встановлювалося на головному підривникові
снаряда зі стабілізацією обертання навколо своєї подовжньої осі, який
вгвинчується у носову частину снаряда.
Таким
чином,
для
управління
траєкторією
польоту
використовують два типи модулів, один модуль призначений для
коригування дальності польоту (гальмівне кільце з надкаліберними
пластинами), а другий модуль призначений коригування траєкторії
польоту за напрямком (чотири елементи надкаліберного оперення
головного підривника). Показники ефективності цих модулів можуть
були проаналізовані та оцінені завдяки використанню нелінійної
моделі з можливістю реалізації шести ступенів свободи на прикладі
типового 155-мм снаряда зі стабілізацією обертання навколо своєї
подовжньої осі. Результати моделювання показують, що точність
ураження цілей завдяки використанню цих модулів може бути
покращена, а гальмівні кільця з надкаліберними пластинами на
головному підривникові виявляються дуже ефективними під час
коригування дальності польоту снаряда.
УДК 358.2
ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ЗАВДАНЬ
РАДІАЦІЙНОЇ, ХІМ ІЧНОЇ, БІО Л О ГІЧН О Ї РОЗВІДКИ
С.І. Поплавець
В.М. .Пилипенко
Л.А. Гриценко
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
А.О. Семироз
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Обсяг завдань з радіаційної, хімічної, біологічної (РХБ) розвідки
в умовах РХБ зараження складається із завдань, які вирішуються в
інтересах тактичних та оперативно-тактичних ланок управління.
Можливий обсяг завдань з РХБ розвідки визначається з урахуванням
черговості виконання цих завдань. Виконання першочергових завдань
розвідки направлено на забезпечення управління з'єднання (частини,
підрозділу) інформацією, необхідною для відновлення боєготовності
військ.

Основними показниками обсягу завдань РХБ розвідки будуть:
кількість маршрутів, які підлягають розвідці, і їх протяжність;
кількість районів і об’єктів, які підлягають розвідці, і їх площа.
Виходячи з цього можна прийняти, що в цілому підхід щодо
визначення обсягу завдань з РХБ розвідки може бути представлена у
вигляді структурно - логічної схеми. Кожна з вхідних завдань РХБ
розвідки має свій порядок логічного і аналітичного рішення.
Перераховані вище показники будуть визначатися масштабами РХБ
зараження. Однак самі по собі масштаби РХБ зараження не є
остаточними умовами для визначення можливого обсягу завдань з
РХБ розвідки. При визначенні обсягу завдань необхідно виявити по
ступені важливості кількість районів, де необхідно знати РХБ
обстановку, площу кожного з них і сумарну, а також кількість
маршрутів, що підлягають розвідці, протяжність кожного з них і
сумарну протяжність. Тому обсяг завдань, що планується може
перевищувати реально можливий обсяг завдань, так як в ході бойових
дій не всі райони і маршрути можуть підвергнутися зараженню. Якщо
виявити обсяг завдань по зараженим маршрутам (районам) за даними
прогнозу, то обсяг завдань може бути значно заниженим. Загальна
кількість районів, що підлягають РХБ розвідці, буде складатися з суми
районів в кожному з'єднанні (частині, підрозділі). Площа районів, що
підлягає розвідці залежить в першу чергу від кількості цих районів які
можливо визначити в мирний час методом моделювання бойових дій,
а також, шляхом використання даних про площу кожного з цих
районів. Загальна кількість маршрутів, що підлягають розвідці, буде
складатися з суми маршрутів в кожному з'єднанні (частині,
підрозділу). Аналіз даних і проведені розрахунки показують, що
протяжність маршрутів, які підлягають розвідці, залежить в першу
чергу від кількості маршрутів і протяжності кожного з них.
Таким чином, при використанні встановленого переліку завдань,
можливо визначити обсяг завдань з РХБ розвідки, що вирішуються в
інтересах тактичних і оперативно-тактичних ланок управління.

УДК 621.396
ОЦІНЮ ВАННЯ ЕЛЕКТРОМ АГНІТНОЇ СУМ ІСНОСТІ
РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ
М. М. Проценко, к.т.н., с.н.с.
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова
Завдання оцінювання забезпечення електромагнітної сумісності
(ЕМС) радіоелектронних засобів (РЕЗ) на практиці виникає в тих
випадках, коли вирішуються питання про зміну частотних,
просторових і часових режимів роботи РЕЗ (одного або декількох),
розташованих в деякому територіальному районі, або про розміщення
нового (нових) РЕЗ в цьому районі. Воно полягає в тому, щоб
апріорно визначити (спрогнозувати) чи забезпечуватиметься ЕМС
сукупності РЕЗ, якщо для деяких РЕЗ (хоча б для одного) будуть
змінені режими (частотні, просторові, енергетичні) роботи або в
межах цього територіального району буде розміщений новий РЕЗ.
У роботі розглядається порядок вирішення завдання забезпечення
ЕМС на прикладі розміщення нового РЕЗ. Вважається заданою деяка
сукупність РЕЗ, тобто склад, розміщення, просторові, частотні і часові
режими роботи РЕЗ і їх технічні характеристики в деякому
обмеженому районі. У межах цього району на вибраній позиції
передбачається розмістити новий РЕЗ (наприклад, радіостанцію,
радіолокаційну станцію, телевізійний ретранслятор та ін.). Технічні
характеристики, частотні, просторові і часові режими нового РЕЗ
відомі, ЕМС раніше розміщених РЕЗ апостеріорно перевірена і
забезпечена.
Якщо в результаті оцінювання виявиться, що взаємного впливу,
який заважає, між раніше розміщеними і РЕЗ, що розміщується, не
передбачається, то ухвалюється позитивне рішення про можливість
експлуатації нового РЕЗ в даному районі. У іншому випадку для РЕЗ
призначається інша позиція або інші режими роботи (якщо це
можливо) і проводиться повторне оцінювання ЕМС. Якщо в
результаті виявиться, що ЕМС сукупності РЕЗ в даному районі не
забезпечується, то робиться висновок про неможливість використання
нового РЕЗ в даному районі.
Забезпечення ЕМС РЕЗ є складовою радіоелектронного захисту
РЕЗ та досягається узгодженим використанням радіочастот;
дотриманням норм частотно-територіального рознесення РЕЗ;
визначенням пріоритетів використання та регламентацією їх роботи.

Оцінювання ЕМС РЕЗ є невід’ємною частиною процесу
узгодження умов спільної роботи РЕЗ. Загальна методологія
оцінювання ЕМС добре відома і широко використовується. Водночас,
специфіка різних РЕЗ зумовлює необхідність внесення в загальну
методологію деяких змін і доповнень. Це може стосуватися переліку
вихідних даних взаємодіючих РЕЗ, моделей розповсюдження
радіосигналів, критеріїв забезпечення ЕМС, а також особливостей
пропозицій забезпечення ЕМС РЕЗ за рахунок частотного та
просторового рознесення.
Отже, завдання оцінювання ЕМС може бути зведене до
послідовного розгляду дуельних перешкодових варіантів взаємодії
кожного РЕЗ. Проблему ЕМС РЕЗ можна вирішувати за допомогою
відповідного комплексу технічних та організаційних заходів. Технічні
заходи мають на меті послаблення навмисних електромагнітних
перешкод у джерелах їх виникнення. Організаційні заходи включають
у себе розподіл радіочастот, встановлення частотно-просторового
рознесення між РЕЗ, визначення місцезнаходження РЕЗ та інші
заходи, пов’язані з правильним урахуванням технічних параметрів
різних засобів, що мають вплив на забезпечення ЕМС.
УДК 629.7.017
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ТА О БРО БКИ
ВИМ ІРЮ ВАЛЬНОЇ ІНФ ОРМ АЦІЇ ОТРИМ АНОЇ ПІД ЧАС
ВИПРОБУВАНЬ
С.В. Ратушний
О.І. Потапов
М.В. Андрушко
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Сучасний розвиток як бортових, так і наземних інформаційно вимірювальних систем (ІВС) для забезпечення випробувань авіаційної
техніки (АТ) іде в напрямі подальшого збільшення точності
вимірювань, розширення переліку параметрів, діапазонів і спектру
вимірювань
фізичних
величин,
мініатюризації
апаратури,
вдосконалення її метрологічних характеристик та підвищення
контролепридатності і надійності, подальшого збільшення ступеня
автоматизації усіх процесів вимірювань, обробки і аналізу результатів
експерименту.

Різноманітні форми функціонування і взаємодії систем об’єкту
випробувань, великі масиви вимірювальної інформації, необхідність
застосування досить складного математичного апарата для її обробки
й аналізу - усе це призводить до того, що проведення випробувань
сучасних зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) в необхідний
термін без широкого застосування засобів реєстрації й обробки на базі
сучасних носіїв інформації та ПЕОМ практично не можливо.
Основним джерелом одержання вихідних даних, необхідних для
оцінки результатів випробувань і досліджень об’єктів ОВТ, є
інформаційно-вимірювальна система,
яка включає комплекс
технічних засобів вимірювання, збору, реєстрації й обробки
інформації. При цьому технічні засоби створюють систему тільки в
тому випадку, якщо вони об'єднані для створення структури, що
функціонує за визначеними правилами та алгоритмами. Ці засоби
разом з математичним забезпеченням і являють собою ІВС. Вона
повинна складатися з вимірювальної системи і системи обробки та
аналізу. Система може бути автоматичною, коли всі операції
вимірювань, збору й обробки виконуються без участі людини, або
автоматизованою, коли частина операцій у процесі вимірювань
виконується людиною.
Для виконання обробки вимірювальної інформації, тобто
отримання фізичних значень параметрів для оцінки контрольованих
характеристик, і експерименту в цілому, визначення оцінки
характеристик, що описують об'єкт, необхідне знання структури і
статистичних характеристик сигналу, що надходить на обробку.
Структура сигналу з його статистичними характеристиками
називається моделлю вимірювальної інформації.
Структура моделі вимірювальної інформації може являти собою
безперервний випадковий процес, дискретний випадковий процес,
безперервну або дискретну випадкову послідовність. Вимірювальна
інформація багатомірної ІВС описується у вигляді дискретних
випадкових послідовностей.
ІВС льотних випробувань відноситься до класу багатомірних
систем. Кількість вхідних сигналів у ІВС лежить у межах від
декількох десятків до декількох сотень. Кількість вихідних сигналів
може бути не рівним кількості вхідних сигналів. Вхідні величини ІВС,
як правило, різноманітні по своїй фізичній природі, мають різні
динамічні діапазони і спектри, можуть бути незалежні, або мати між
собою функціональні і кореляційні зв'язки. Вихідна інформація ІВС

здебільшого має дискретну форму в зв'язку з тим, що обробка
результатів виконується цифровими обчислювальними машинами.
Провівши аналіз інформації, що створюється засобами
вимірювань, збору та реєстрації у системах бортових вимірювань і
реєстрації під час випробувань та експлуатації зразків ОВТ, методів її
вимірювань та перетворювання для розподілу її на відповідні масиви
для подальшого використання при обробці наземними комплексами
автоматизованої обробки інформації, пропонується чітко визначений
розподіл інформації за певними ознаками та критеріями.
Любі методи обробки даних так чи інакше використовуються для
структурування і аналізу існуючої інформації. Методів аналізу
інформації безліч. Дана стаття присвячена розгляду методів аналізу та
обробки, які ефективно працюють для вирішення задач по
структуруванню даних з великим об’ємом різнорідних параметрів.
УДК 621.396.962.23
ЗАСТОСУВАННЯ М О БІЛЬН О Ї РАДАРНОЇ СИСТЕМ И
ТРАЄКТОРНИХ ВИМ ІРЮ ВАНЬ МГТК-2100/40 ПРИ
ПРОВЕДЕННІ ВИПРОБУВАНЬ А РТИЛЕРІЙСЬКО ГО ТА
СТРІЛЕЦЬКО ГО ОЗБРОЄННЯ
О.В. Риж ков
О.Л. Кіпріянов
В.О. Решетило
Р.Д. Барвінок
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
В сучасних умовах ведення військової агресії Російською
Федерацією на сході України постає питання створення нових зразків
артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ),
мінометів, засобів ураження до них. В ході створення цих зразків
виникає необхідність проведення випробувань для визначення
(підтвердження) характеристик та отримання таблиць стрільби для
засобів ураження до них, вимірювання з високою точністю
балістичної траєкторії руху з відображенням вимірювальної
інформації у сприятливому для оператора вигляді.
Саме для таких завдань призначена радарна система МРТК2100/40, яка дозволить збільшити точність і якість вимірювань,

зменшити час на обробку вимірювальної інформації та витрати коштів
на проведення випробувань.
Державним науково-дослідним інститутом випробувань і
сертифікації озброєння та військової техніки розроблена методика
визначення
траєкторних
характеристик
засобів
ураження
артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ),
мінометів під час їх випробувань з використанням радарної системи
МРТК-2100/40.
За результатами обробки вимірювань можна отримати наступні
дані:
початкову (дульну) швидкість снаряду;
швидкість снаряду в будь-якій частині траєкторії;
координати снаряду в будь-якій частині траєкторії;
похилу дальність до снаряду в будь-якій частині траєкторії;
висоту траєкторії в будь-якій точці;
час польоту снаряду;
розраховані координати точки розриву.
Таким чином, використання радарної системи МРТК-2100/40
дасть змогу розширити функціональну придатність мережі полігонів
для проведення державних (міжвідомчих, визначальних, відомчих)
випробувань та проведення інших видів випробувань і оцінки
відповідності зразків ОВТ та виробів подвійного використання,
підтвердження відповідності для номенклатури зразків ОВТ, які
створені за державним оборонним замовленням, за ініціативою
організацій і підприємств національної економіки та іноземними
виробниками.
УДК 623.674 (477)
АКТУАЛЬНІ П РО БЛЕМ И СЕРТИФ ІКАЦІЇ І ВИПРОБУВАНЬ
ПРОДУКЦІЇ У СФ ЕРІ П РО ТИМ ІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В.Г. Родіков, к.п.н.
В.М. Петровський
Центр розмінування Головного управління оперативного забезпечення
Збройних Сил України
Випробування і сертифікація - заключний етап процесу
виробництва продукції перед передачею споживачам.
Видами продукції протимінної діяльності (далі - ПМД)
міжнародними стандартами визначені:

а) вивільнена (розмінована, очищена) місцевість;
б) обладнання для розмінування;
в) обладнання для надання допомоги потерпілим;
г) матеріали та обладнання для навчання персоналу;
д) обладнання для збору доказів під час розслідування інцидентів
з вибухонебезпечними предметами (далі - ВНП);
е) персонал для розмінування;
є) інформація, інформаційні та пропагандистські матеріали;
ж) знешкоджені (утилізовані) ВНП та їх складові частини;
з) інша продукція, що стосується протимінної діяльності,
визначена замовниками та національним органом ПМД.
Вимоги до продукції, процесів та послуг визначаються
замовниками та національним органом ПМД. Вимоги визначаються в
стандартах, наказах, контрактах (угодах, договорах) та інших
документах. У будь-якому разі вимоги мають бути узгоджені і
задокументовані в письмовій формі. Вони повинні бути визначені
чітко, бути загальнозрозумілими та однозначними. Якщо вимоги не
визначені, то неможливо здійснити оцінку відповідності та досягти
якості.
Але сьогодні діючими є тільки міжнародні стандарти ПМД, які
прийняті як національні (наказ національного органу стандартизації
ДП «УкрНДНЦ» від 08.08.2016 р. №230). Система укладання
контрактів (договорів, угод) на виконання завдань ПМД не створена.
Не створені також органи управління ПМД. Це перша актуальна
проблема випробувань і сертифікації.
З нею пов’язана наступна проблема - відсутність нормативноправової бази випробувань і сертифікації продукції. Прийняті
стандарти визначають вимоги до процесів ПМД, але не визначають
вимоги до продукції. Наявні стандарти часів СРСР застаріли і не
відповідають сучасним вимогам.
У даний час відсутні акредитовані в Національному агентстві з
акредитації України (далі - НААУ) випробувальні лабораторії, органи
з інспектування та органи з сертифікації продукції ПМД.
Завершується акредитація органу з сертифікації «Центр розмінування
Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил
України». Це буде перший орган з сертифікації продукції, процесів та
послуг у сфері ПМД.

Як висновок - в Україні не створена система сертифікації і, як її
складова, система випробувань продукції ПМД. Але вже створені
окремі елементи цієї системи.
Для завершення створення системи сертифікації продукції ПМД
необхідно:
Завершити створення системи управління ПМД, а саме
національного
органу
ПМД
та
національного
центру
ПМД/розмінування.
Завершити розробку нормативно-правової бази ПМД. Перш за все
прийняти Закон про протимінну діяльність та розробити систему
вимог до продукції ПМД
Завершити акредитацію органу з сертифікації продукції, процесів
та послуг у сфері ПМД. Створити та провести акредитацію в НААУ
органу з інспектування вивільненої (розмінованої, очищеної) землі.
Створити та провести акредитацію в НААУ мережу випробувальних
лабораторій продукції ПМД.
Проведення зазначених заходів дозволить в значній мірі вирішити
проблеми сертифікації та випробувань продукції ПМД.
УДК 629.7.017
ОСНОВНІ Ш ЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮ ЧИХ
ВИМ ІРЮ ВАЛЬНИХ СИСТЕМ
С.В. Рудніченко
О.Є. Кузьміч
І.В. Ш ейн
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
З інформаційної точки зору випробування представляють собою
процес отримання, перетворення і реєстрації вимірювальної
інформації. Інформаційні аспекти займають домінуюче положення в
випробуваннях. Це пов’язано з необхідністю отримання в ході
експериментів числової інформації про характеристики озброєння та
його систем на підставі об’єктивної оцінки великої кількості значень
фізичних величин, які визначаються дослідним шляхом. Незважаючи
на суттєву різницю в технічних характеристиках та способах
застосування різних видів озброєння та військової техніки (ОВТ)
(літаки, вертольоти, безпілотні засоби, автомобілі та інше),
інформаційне забезпечення їх випробувань має багато спільного.

При проведенні випробувань та досліджень ОВТ весь комплекс
технічних вимірювальних засобів (бортові системи реєстрації,
системи радіотелеметрії, системи траєкторних вимірювань) за
допомогою апаратури єдиного часу, засобів збору і обробки
вимірювальної інформації, управління та зв'язку об’єднуються в єдину
інформаційно-вимірювальну систему, яка в свою чергу дозволяє дати
об’єктивну оцінку характеристик об’єкту випробувань.
Необхідність удосконалення існуючих бортових систем збору і
реєстрації інформації обумовлена тим, що у процесі технічного
розвитку значно ускладнюються системи ЛА, зростає об’єм та
різноманітність форм надання інформації, що підлягає реєстрації.
З’являються нові матеріали і методи, застосування яких дозволяє
значно поліпшити технічні характеристики та розширити можливості
бортових систем збору і реєстрації інформації.
В той же час традиційним напрямком досліджень по
удосконаленню технічних засобів інформаційного забезпечення
випробувань залишається рішення задачі поліпшення характеристик
окремих однофункціональних систем, тобто складових інформаційно вимірювальних систем, що передбачає їх застосування як в складі
єдиної системи, так і самостійно. Такий підхід хоча і не дає
максимального результату, але цілком себе не вичерпав.
Для реалізації цього завдання фахівцями Державного науководослідного інституту випробувань і сертифікації ОВТ в рамках
науково-дослідних робіт: шифр «Сигнал» та «Інформатор»
проведенні дослідження по визначенню технічного
стану,
можливостей, способів та методів застосування існуючих бортових
систем збору і реєстрації інформації, які застосовуються під час
проведення випробувань зразків ОВТ для визначення можливостей їх
подальшого удосконалення з урахуванням реалій розвитку
сьогодення.
За результатами науково-дослідних робіт визначені можливі
шляхи удосконалення та модернізації існуючих систем збору і
реєстрації результатів експериментальних досліджень і випробувань
ОВТ.
Крім того, бортові реєстратори польотної інформації прийняті на
постачання ЗС України у складі літальних апаратів за своїми
функціональними можливостями та технічними характеристиками є
готовим рішенням для використання їх в якості інформаційно вимірювальних систем різних рівнів складності, які можуть

використовуватись на більшості зразків ОВТ (автомобільна та
бронетанкова техніка, морські суда, тощо) під час випробувань,
досліджень та навчань.
УДК 623.746.5-048.35АН-26:355.354(477)
М ОДЕРНІЗАЦІЯ ВІСЬКОВО-ТРАНСПОРТНИХ ЛІТАКІВ АН-26
ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Г.І. Рудюк, к.т.н.
Є.О. Самойлик
Державне підприємство «Антонов»
Виконання робіт по дообладнанню літаків комплектом
додаткового бортового обладнання, забезпечує виконання завдань, які
покладено на легкий військово-транспортний літак типу Ан-26 та
приведення типової конструкції літаків Ан-26 Державної авіації
України до єдиного технічного обліку при модернізації бортового
обладнання.
При виконанні робіт з модернізації літаків Ан-26 встановлюється
наступне обладнання:
метеонавігаційна радіолокаційна станція «Буран-А» з двома
пультами управління БР483 та двома багатофункціональними
індикаторами БР457 (замість апаратури «Гроза-26»). МНРЛС “БуранА” має режими огляду земної поверхні і огляд метеообстановки з
підрежимами «Турбулентність», «Профіль», «Сектор»;
літаковий відповідач А -511 з режимами роботи А/С;
бортова навігаційно-посадочна система КУРС-93М-В (замість
системи посадки СП-50 та маркерного радіоприймача МРП-56);
малогабаритний
літаковий
далекомір
МСД-2000В
використовується для вимірювання дальності до наземних радіомаяків
^МЕ/N, ^М Е/Р і Т А С А ^ Працює в одноканальному режимі чи
режимі направленого сканування (до 5-ти каналів);
аварійні радіомаяки ЕЦГ: стаціонарний АКТЕХ С406-1 та
переносний АКТЕХ МЕ406Р;
твердотільний реєстратор звукової інформації «ОРТ» (замість
літакового магнітофона «МС-61Б») з часом запису інформації до 16
годин (в 2021р. - до 25 годин) для реалізації вимог СР^^С , АСАК8 і
змінним накопичувачем;
бортова система реєстрації параметрів БУР-4-1-05 (замість
МСРП-12-96 та К3-63) з блоком перезапису інформації БПИ-4Т;

система супутникової навігації «СН-4312У» працює в системах
ОР8/ГЛОНАСС, забезпечує літаководіння і посадку літака з
можливістю подальшого нарощування функцій для виконання
спеціальних задач;
радіотехнічна система ближньої навігації ВЕЕР-М (замість
апаратури РСБН-2С);
блок перетворення та контролю БПК-1 для забезпечення зв’язку
апаратури СН-4312У, БУРАН-А та А-511 з штатним обладнанням;
система попередження зіткнення літаків у повітрі СПС-2000 (з
програмно-математичним забезпеченням версії 7.1) з відповідачем
БР210, з режимом тогїе 8;
система
раннього
попередження
наближення
землі
СРППЗ-2000 з індикацією земної поверхні в напрямку польоту на БФІ
БР457;
цифровий барометричний висотомір А ^32 використовується для
забезпечення режимів Е^8, ЕН8 в апаратурі СПС-2000 і установки
заданого ешелону;
абонентська гарнітура 4 ^ X ^ Р^ЮНТСОМ з переходником 8Т8 02 для підключення до УС-1 СПУ-7 (замість ГСШ-А-18Е) 6
комплектів без доопрацювання СПУ-7 (можлива заміна СПУ-7);
передбачене місце для встановлення гідроакустичного маяка ^ К 120/90 для БУР-4-1-05 и ОРТ.
Дана модернізація дозволяє використовувати літаки для польотів
по міжнародним трасам. При цьому зменшуються експлуатаційні
затрати та підвищується ремонтоздатність (обслуговування за
станом).
УДК 623.4
М ЕТОДИЧНІ РЕКОМ ЕНДАЦІЇ ЩОДО ПЕРЕВІРКИ ТАБЛИЦЬ
СТРІЛЬБИ М ІНОМ ЕТІВ РІЗНОГО КАЛІБРУ
B.М. Сай
C.М. Сай
Науково-дослідний центр ракетних військ і артилерії
На даний час в державі активно проводяться випробування
мінометів різного калібру як вітчизняного, так і іноземного
виробництва. Невід’ємною складовою таких випробувань є перевірка
(уточнення, підтвердження) таблиць стрільби (ТС).

Перевірка ТС різних зразків озброєння, у тому числі й мінометів,
здійснюється за необхідності введення в дію:
ТС на новий зразок озброєння, розрахованих теоретичним
методом;
існуючих ТС на реальний зразок озброєння у випадку його
модернізації (зміни окремих характеристик);
ТС на зразок озброєння іноземного виробництва.
Перевірку ТС здійснюють дослідно-теоретичним методом.
Обов’язковим заходом для цього є проведення дослідних (табличних)
стрільб. Після обробки результатів стрільб, проведення необхідних
розрахунків робляться висновки щодо придатності таблиць стрільби
до використання.
Дослідження щодо перевірки ТС умовно можна поділити на три
етапи, кожен з яких включає проведення ряду невід’ємних заходів, а
саме:
підготовка до проведення досліджень (стрільб): підготовка
дослідної групи; підготовка особового складу (персоналу); підготовка
документації; підготовка місць для проведення досліджень (стрільб);
підготовка озброєння та військової техніки, матеріально-технічного
забезпечення;
проведення дослідних стрільб: визначення умов стрільби;
організація та проведення стрільб з відповідним обсягом, тривалістю,
періодичністю та циклічністю.
обробка результатів
досліджень:
визначення
початкової
швидкості; визначення дальності польоту та характеристик
розсіювання; нормалізація дослідної дальності; уточнення таблиць
стрільби.
УДК.004.8/623.1/.7
ТЕХНІЧНИЙ ЗІР ДЛЯ М ОБІЛЬНИХ РОБОТИЗОВАНИХ
КОМ ПЛЕКСІВ
О.О. Саутін
Ю.О. Камак
М.О. Солодчук
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
В останній час економічна ситуація у робототехніці значно
покращилась. На жаль системи керування цими роботами залишилась

на старому рівні: загальний елемент системи керування - людинаоператор з пультом у руках, а на пульті - традиційні монітор,
тумблери, джойстики тощо. Звідси всі переваги та недоліки цих
систем.
В доповіді розглядуються системи технічного зору, за допомогою
якого збирається і аналізується до 90 % необхідної для керування
роботизованими комплексами інформації.
На розгляд пропонується три системи технічного зору, які
забезпечують керування рухом мобільного роботизованого комплексу
в умовах недетермінованого середовища.
Для того щоб роботизований комплекс міг автономно працювати
в цих умовах потрібно вирішити три загальні задачі:
прокласти маршрут (траєкторію) руху робота;
розпізнати та визначити параметри перешкод, які трапляються
перед роботом під час руху;
визначити поточні координати робота у робочому просторі.
Вирішення цих завдань може бути реалізовано за допомогою
декількох систем технічного зору, а саме:
телевізійна система прокладання маршруту;
телевізійна система об’ємного зору;
телевізійна система для навігації робота.
УДК.629.7.072:004.896
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИМ И
ЛІТАЛЬНИМ И АПАРАТАМИ
О.О. Саутін
А.В. Фомін
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
О.О. Башинська
Чернігівський національний технологічний університет
Аналіз стану та перспектив розвитку безпілотних авіаційних
комплексів (далі - БпАК) дозволив виділити загальні тенденції, а
саме:
використання у відповідних операціях великих угруповувань
безпілотних літальних апаратів (далі - БпЛА);
сумісне групове використання безпілотних та пілотованих
літальних апаратів;

зростання чисельності БпЛА, які обслуговуються в реальному
часі операторами БпАК з наземних та повітряних пунктів керування;
активне використання противником против БпЛА засобів
радіоелектронного придушення.
Урахування цих тенденцій потребує нових підходів до рішення
питань ефективного керування БпЛА різного призначення в умовах їх
використання, які достатньо швидко, різноманітьно та непередбачено
змінюються.
Одним з сучасних інструментів рішення цих питань є
використання у складі перспективних БпЛА інтелектуальних систем
керування БпЛА.
Ціллю даної доповіді є постановка та обговорення використання
таких систем у перспективних БпАК.
Актуальність даної проблеми визначається тим, що відомі
вітчизняні та закордонні роботи в області створення та використання
авіаційних засобів штучного інтелекту в основному орієнтовані на
автоматизацію функції екіпажу літального апарату в умовах складної
психофізіологічної обстановки та дефіциту часу на прийняття
відповідних рішень.
Перспективні задачі використання БпЛА, які відзначені вище,
припускають синтез цілі їх функціонування в польоті, прийняття
оптимальних оперативних рішень з урахуванням різноманітних
факторів, відображаючих стан БпЛА і зовнішнього середовища,
виконання цих рішень з високою точністю. Ці функції перспективних
БпЛА можуть бути реалізовані за допомогою нового класу
інтелектуальних систем керування.
УДК 623
СТВОРЕННЯ, ВИПРОБУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШ ОГО ЗАСТОСУВАННЯ М ОБІЛЬН ОГО
М ІНОМ ЕТНОГО КОМ ПЛЕКСУ
О.В. Свистак
Державне підприємство «Укроборонсервіс»
І. Вступна частина
Основні принципи, яким має відповідати сучасний мобільний
мінометний комплекс. Виклики, з якими зіткнулися артилерійські
підрозділи, зокрема мінометні, в ході ведення бойових дій на Сході
України.

II. Основна частина
Призначення та основні тактико-технічні характеристики
мобільного мінометного комплексу (ММК), що він становить як
цілісний комплекс
Пропозиції щодо перспектив використання ММК різними родами
військ
Основні переваги проекту
Простота у використанні
Мобільність та маневреність
Дальність та влучність стрільби
Ефективність
Вартість
Фінансові обґрунтування застосування ММК та орієнтовні
видатки на його утримання
III. Заклю чна частина
Підсумки роботи над проектом
Перспективи застосування вищезазначеного проекту у Збройних
Силах України
Погляди на подальше удосконалення та розвиток аналогічних
систем, наше бачення щодо реалізації проекту в контексті сучасних
гібридних та мережо-центричних війн.
УДК 629.735.45:355.354.477
П РОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПЕРСПЕКТИВНОГО СПОСОБУ
ПОШ УКУ ВІДМОВ БОРТОВОГО РАДІОЕЛЕКТРОНОГО
ОБЛАДНАННЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
Ю.В. Севостьянов, к.т.н.
Є.І. Овчаренко
А.Д. Бердочник
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
Зменшення
призначеного
ресурсу
у
радіоелектронного
обладнання (далі-РЕО) літальних апаратів та його експлуатація на
межі ресурсних показників показує, що характерні відмови
авіаційного РЕО, які проявляються систематично та наведені в
технічній документації на конкретний блок РЕО, у теперішній час
передбачити фактично не можливо. З іншого боку недостатня
кількість кваліфікованих фахівців з обслуговування та ремонту

авіаційного РЕО приводить до збільшення часу на пошук та усунення
відмов авіаційного РЕО. Ці факти ставлять перед інженернотехнічним складом техніко-експлуатаційної частини (далі-ТЕЧ)
авіаційних підрозділів дуже складну проблему, рішенню якої
приділяється велика увага.
При недостатній кількості кваліфікованих фахівців пропонується
перспективний спосіб ведення пошуку відмов авіаційного РЕО з
використанням мультимедійних засобів відео конференційного
зв’язку, який ґрунтується на наступному. Якщо існує складна відмова
авіаційного РЕО та бракує фахівців і часу на її пошук, робиться
доповідь інженеру за спеціальністю по РЕО, який у свою чергу
доповідає головному інженеру авіації по РЕО. Апарат головного
інженера авіації по РЕО зв’язується в першу чергу з науковими
установами, де є відділи, які ведуть науково-дослідні роботи по
авіаційному РЕО, авіаційними стройовими частинами, де є
кваліфіковані фахівці, які мають знання та досвіт з експлуатації даних
зразків авіаційного РЕО. Визначені фахівці знайомляться з характером
відмови від персоналу ТЕЧ, який займався ремонтом даного типу
РЕО, замовляють технічну документацію даного блока авіаційного
РЕО, проводять аналіз технічної документації та надають відео
рекомендації з пошуку відмови.
УДК 338
РОЗВИТОК СИСТЕМ И ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ П О ТРЕБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА
ІНШ ИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ
М.М. Сендецький, к.т.н.
А.М. Бичков
С.А. Горбачевський
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової
техніки Збройних Сил України
Одним із головних принципів якісного виконання військовими
підрозділами поставлених завдань є їх всебічне оперативне
забезпечення. Враховуючи наявний у Збройних Силах України та
інших військових формуваннях (далі - ЗСУ та ІВФ) дефіцит засобів
доставки військового майна, різнотипних засобів повсякденного
забезпечення, враховуючи закордонний досвід провідних у
військовому відношенні країн світу та досвід організації повсякденної

діяльності та оперативного забезпечення в ході проведення
Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сих на Сході
України, у ЗСУ проводиться робота зі створення системи
транспортно-логістичного забезпечення. Це дозволить у короткі
строки в оперативному порядку здійснювати транспортування
різноманітного військового майна і організовувати повсякденну
діяльність військових формувань в польових умовах (під час навчань
на полігонах, в районах відведення військ (сил), у міжнародних
контингентах, під час ліквідації наслідків стихійних лих чи
техногенних катастроф), а також перевезення військової техніки. Таку
систему пропонується розмістити на базі транспортних контейнерів,
що в своєму складі передбачає такі елементи модульного типу: штаб,
житлова зона (наметового, контейнерного або змішаного типу),
мобільна контейнерна кухня з їдальнею, медичний пункт, модулі
санітарної зони, модулі побутового обслуговування та зберігання
паливно-мастильних матеріалів, транспортувально-складські модулі,
спеціальні модулі: зв’язку та електрогенератор, системи охорони,
водопостачання і каналізаційно-очисної системи тощо. При цьому,
окремі елементи (модулі), в залежності від функціоналу та певних
особливостей можуть застосовуватися окремо від інших.
Вбачаючи необхідність у швидкому транспортуванні модулів без
додаткових навантажувачів, необхідним і достатнім вважається
оснащення вантажних транспортних засобів пристроями типу
“Мультиліфт”, оснащених рамкою торцевого захвату контейнерів. За
відсутності у автотранспортних засобів пристрою типу “Мультиліфт”,
опційно
можуть
бути
передбачені
возимі
комплекти
вантажопідйомних
пристроїв,
що
дозволяє
здійснювати
навантажувально/розвантажувальні операції. Для перевезення техніки
та різних вантажів пропонується застосовувати спеціальні платформи.
Відповідно до §ТАNАО, усі модулі за своїми характеристиками
повинні бути: уніфікованими за габаритами, стійкими до зовнішніх
кліматичних чинників, мати захисне фарбування, обладнані
відповідними системами життєзабезпечення тощо.
Висновок. Такий підхід зі створення транспортно-логістичної
системи для потреб ЗСУ та ІВФ дозволить створити організаційно логістичну незалежну транспортну систему, що буде забезпечена та
обладнана власними засобами навантаження/розвантаження, та
забезпечувати в мінімально короткі терміни доставку військового та

спеціального майна кінцевим користувачам незалежно від поточних
дорожньо-кліматичних умов.
УДК 681.518.3
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОБУДОВИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ
СИСТЕМ И УПРАВЛІННЯ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК ТА АРТИЛЕРІЇ
В.В. Сербин
О.А. Уварова
Державне підприємство
«Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля
Сучасні загальновійськові бойові дії (операції) характеризується
високим динамізмом бойової обстановки, маневреним характером дій
військ, великим просторовим розмахом, відсутністю чітко вираженої
лінії фронту і високим ступенем тактичної автономності військ.
Вирішальну роль в досягненні поставлених цілей відіграє перевага над
противником в системах управління, розвідки, вогневого ураження,
зв’язку, радіоелектронної боротьби і навігації. Підвищення
ефективності їх функціонування безпосередньо залежить від
вирішення протиріччя між високою маневреністю дій військ і низькою
рухливістю і вразливістю пунктів управління від засобів ураження і
радіоелектронного придушення. Рішення зазначеного протиріччя
можливо
шляхом
створення
і
впровадження
у
війська
автоматизованих систем управління військами і зброєю та комплексів
засобів автоматизації (КЗА) командних пунктів (пунктів управління),
систем зв’язку, що базуються на використанні сучасних
інформаційних технологій.
Найбільш
гострим
питанням
управління
військовими
підрозділами є підвищення динамічності управління і ефективності
виконання бойових завдань, забезпечення можливості обробки
великого об’єму інформації в військових підрозділах.
Це завдання можливо розв’язати включенням до складу штатних
підрозділів (таких як взвод, рота, батальйон - в залежності від завдань
і обстановки) бойових і інформаційних засобів в кількості, яке
дозволяло їм вирішувати поставлені завдання без додаткового
посилення на якісно новому рівні та з найбільшою ефективністю і
перевагою як у якісному,так і кількісному відношенні.

У
доповіді
запропоновані
пропозиції щодо
побудови
автоматизованої системи управління ракетних військ та артилерії на
основі досвіду ДП «КБ «Південне
УДК 623.4
ОСОБЛИВОСТІ ЗМ ІСТУ ТАБЛИЦЬ С ТРІЛЬБИ ГАУБИЧНОЇ
АРТИЛЕРІЇ КРАЇН НАТО ТА УКРАЇНИ
С.В. Сергієв
Д.О. Сушинський
Науково-дослідний центр ракетних військ і артилерії
У даний час Україна ставить за мету інтеграцію країни в НАТО.
Все більше нових зразків військової техніки приймається на
озброєння Збройних Сил України. Значна частина зразків, агрегатів,
модулів імпортується з країн НАТО, що стосується і ствольної
артилерії. Всі зразки поступають разом з технічною документацією,
зокрема, таблицями стрільби, які мають відмінності порівняно з
«діючими» таблицями стрільби на існуючі артилерійські системи, а
саме:
одиниці виміру кутів (шкала кута прицілювання, поправки в
напрямок) наведені в милях;
таблична температура заряду складає 21 °С;
відношення вагових знаків дорівнює 0,5 кг;
поправки в дальність на відхилення початкової швидкості
наведені на 10 м/с, а на відхилення тиску повітря - на 10 мбар.
Ураховуючи викладене вище, для використання зазначених
таблиць стрільби, виникає задача перерахунку табличних значень
теоретичним методом та, за необхідності, проведення дослідних
стрільб для уточнення таблиць стрільби.

УДК 623.2; 67.05
СТВОРЕННЯ ГІДРОТРЕНАЖ ЕРНОГО УЧБОВО-ДІЮ ЧОГО
СТЕНДУ КОМ ПЛЕКСУ ЛЕГКОВОДОЛАЗНОЇ ПІДГОТОВКИ
ТАНКОВИХ ЕКІПАЖІВ
О.В. Серпухов, к.т.н., с.н.с.
Д.О. Федотов, к.т.н., доцент
О.Г. Бобров
Військовий інститут танкових військ національного технічного
університету "Харківський політехнічний інститут "
Навчальні заняття з оволодіння навиками дій екіпажів танків у
реальних екстремальних умовах, пов'язаних із затопленням техніки,
не можуть бути здійснені тільки у теоретичному плані. Необхідне
набуття практичного застосування знань та умінь із виконання
регламентних операцій евакуації (рятування) екіпажу танка та самої
техніки у випадку надзвичайної ситуації при подоланні водних
перешкод. З урахуванням актуальності підготовки фахівців танкових
підрозділів щодо отримання ними навиків з подолання водних
перешкод
та відповідно вимогам освітнього процесу, стосовно
якісного його проведення в сучасних умовах, практична реалізація
“Гідротренажерного
учбово-діючого
стенду
комплексу
легководолазної підготовки танкових екіпажів” є необхідною.
Постановка задачі
Створення гідротренажерного учбово-діючого стенду (ГТ УДС)
комплексу легководолазної підготовки танкових екіпажів у
Військовому інституті танкових військ для забезпечення необхідних
умов надійної роботи техніки та умов проведення навчального
процесу ставить за мету якісну підготовку екіпажів бронетанкової
техніки (БТТ) і передбачає наступне.
- умови навчання танкових екіпажів в ГТ УДС максимально
наблизити до реальних;
- розробка виконується на базі ВІТВ власними силами з
урахуванням наявних умов використання тренажера;
- забезпечити максимально ефективне використання технічних
засобів та коштів у побудові та експлуатації ГТ УДС;
- використати сучасні системи відео нагляду та засоби
акустичного зв’язку між екіпажем та керівником навчання.
Основна частина

Відомі технічні рішення з оволодіння навиками екіпажів танків у
реально екстремальних умовах, пов’язаних із затопленням техніки,
забезпечували лише наближені умови функціонування, які не в повної
мірі відповідали реальній обстановці.
Виконання затоплення бойової техніки в цілому не доцільне через
технічні та економічні умови.
Технічна проблема здійснення евакуації (рятування) екіпажу
танка у випадку його затоплення через необхідність великого об'єму
басейну та кількості технологічної води безпосередньо пов'язана з
вирішенням економічної задачі. Створення обстановки робочих місць
вимагає відтворення вигляду бойової техніки при забезпеченні
мінімального об'єму для економії води при затопленні. Така задача
вирішується виготовленням спеціального учбово-діючого стенду із
забезпеченням поставленим перед ним технічних та економічних
вимог.
Особливістю ГТ УДС є наступне:
- моторно-трансмісійне відділення та елементи ходової частини
відсутні;
- навісні елементи та макети озброєння у наявності;
- фальшборт з елементами динамічного захисту встановлений
з лівого борту;
—встановлені системи відеоспостереження та акустичного
зв’язку керівника занять з екіпажем.
Висновок
Застосування ГТ УДС суттєво підвищує якість навчального
процесу курсантів у складі екіпажу, надає можливість практичного
оволодіння навиками реальних дій у відповідальні моменти, відчути
впевненість при керуванні танком.
Освітній процес набуває більш реального характеру
підготовки, вимагає від курсанта свідомого, осмисленого ставлення до
процесу керування бронетехнікою, відпрацювання до автоматизму
рятувальних операцій.
Запропонований ГТ УДС дозволить викладачу з більшою
достовірністю і об’єктивністю оцінювати дії тих хто навчається,
розвивати когнітивну логіку.
Економічний ефект зумовлений мінімальним об'ємом необхідної
технологічної води в басейні мінімальних розмірів.

УДК 629.7.018
ПРАКТИЧНІ Ш ЛЯХИ З РОЗРО БКИ СУЧАСНИХ
КОМ ПЛЕКСІВ БОЙОВОЇ ЕКІПІРОВКИ ДЛЯ
ПАРАШ УТИСТІВ-ДЕСАНТНИКІВ РІЗНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДЕСАНТНО-Ш ТУРМ ОВИХ ВІЙСЬК
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Ю.Д. Сидоров
Я.Л.Петрів
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Воєнно-політичне керівництво провідних держав світу протягом
останніх років стало надавати особливе значення розвитку та
удосконаленню
повітрянодесантним
військам,
підрозділам
розвідувально-диверсійних сил і тому подібним підрозділам,
вважаючи, що вони можуть зробити значний вплив на хід та
результати перших операцій початкового періоду війни.
Для ефективного виконання бойового завдання підрозділи
озброюються плануючими парашутними системами, індивідуальними
засобами зв’язку і навігації, системами управління польотом,
абсолютно новими видами тактичного спорядження. Фактично,
сучасний парашутист-десантник - це поєднання високої особистої
майстерності, реального бойового досвіду, новітніх зразків техніки і
озброєння та є справжньою високоточною зброєю, що здатна до
ефективних точкових ударів, результат яких може зробити
вирішальний вплив на хід усієї операції або кампанії.
В Збройних Силах України виконання операцій з повітряним
десантуванням покладається на Десантно-штурмові війська, Сили
спеціальних операцій, морську піхоту, підрозділи спеціального
призначення і розвідувальні підрозділи Військово-Морських Сил,
рятувальні пошуково-рятувальні групи авіації Повітряних Сил,
армійської авіації Сухопутних військ та морської авіації ВійськовоМорських Сил Збройних Сил України. Також виконання завдань з
парашутним десантуванням спеціалізується окремими підрозділами
спеціального призначення Центру спеціальних операцій «А» СБ
України і підрозділами спеціального призначення Національної
гвардії Міністерства внутрішніх справ.
З
впровадженням передових технологій в систему бойової
підготовки та з розширенням спектру виконуємих завдань такими

підрозділами, застосування при виконанні завдань парашутного
десантування, в тому числі і з великої висоти набуває вагомого
значення.
Командуванням Десантно-штурмових військ Збройних Сил
України було проведено аналіз заявлених виробником тактико технічних характеристик десантної парашутної системи Оегїаі” на
предмет відповідності вимогам Збройних Сил України.
Даний аналіз тактико-технічних характеристик людської
парашутної системи Ое<іа1”, у складі: десантної парашутної системи
АБ-95, запасної парашутної системи Л2-95 та вантажних парашутних
ременів ^ 2 0 -1 0 0 засвідчив, що за своїм призначенням, способами
застосування
парашутних
систем
та
тактико-технічними
характеристиками вони в цілому відповідають вимогам до людських
парашутних систем, які необхідно мати на озброєнні (постачанні)
Збройних Сил України.
Державним науково-випробувальним центром Збройних Сил
України проведені визначальні відомчі випробування комплектів
людської парашутної системи ‘^егіаГ’ у складі: десантної парашутної
систем А^-95 (ДПС А^-95), запасної парашутної системи А2-95 (ЗПС
А2-95) та вантажних парашутних ременів ^ 0 - 1 0 0 (ПР ^ 0 - 1 0 0 )
виробництва польської компанії ‘А Ж -Р 0 ^ ^М”.
У 2015 році було розроблено та виготовлено партію дослідних
зразків шоломів кулезахисних "ТОР" моделі Д або "ТОР-Д".
Шолом кулезахисний десантний «ТОР» моделі Д ("ТОР-Д") є
балістичним кулезахисним шоломом відкритого типу А та
призначений для індивідуального захисту голови військовослужбовців
від травм і поранень при уражені (рикошетив) пістолетними кулями та
кулями іншої легкої стрілецької (бойової короткоствольної) зброї на
вильоті, осколками снарядів, мін, ручних гранат, від впливу вибухової
хвилі, дрібних уламків, при падіннях з висоти, ударах, від холодної
зброї та тощо.
Шолом забезпечує розміщення спеціального додаткового
навісного і внутрішнього обладнання для ведення бойових дій та
індивідуальний захист голови парашутистів-десантників різних
спеціальностей при десантуванні військ (підрозділів) парашутним і
безпарашутним способом, як з додатковим обладнанням, так і без
нього.
Билі проведені визначальні відомчі випробування (далі-ВВВ)
випробувальною бригадою ДНВЦ Збройних Сил України

Програма ВВВ шолому «ТОР-Д» виконана в повному обсязі.
Результати ВВВ позитивні.
УДК 004.75
Ш ЛЯХИ ПОБУДОВИ ТАКТИЧНИХ ІНФОРМ АЦІЙ НИХ
ІНФРАСТРУКТУР З ВИКОРИСТАННЯМ ХМАРНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
В.М. Симоненков
І.А. Черниш
Науково-дослідний центр ЗС України “Державний океанаріум”
І.В. Симоненкова
Військова академія (м. Одеса)
Аналіз ключових елементів побудови сучасних тактичних
інформаційних систем дозволяє використовувати раціональні підходи
щодо розробки та впровадження ефективних рішень на основі
технологій віртуалізації апаратних засобів та протоколів взаємодії з
кінцевими користувачами.
Сучасні
технології
дистанційного
доступу
сьогодні
консолідуються в новітній напрямок побудови ефективної
інформаційної інфраструктури - «хмарні обчислення» (с1ои<і
сотриїтд), які розширюють можливості віртуалізації, приховуючи
реальну й створюючи віртуальну інфраструктуру.
Останнім часом хмарні сервіси значно змінюють повсякденне
життя будь-яких підприємств та приватних осіб, що стимулює
розробку низки програмних додатків для вирішення нових завдань.
Організації, що мають справжню потребу обмінюватися даними,
повинні залишатися на зв’язку постійно з будь-якого пристрою.
На міжнародній виставці Еигозаіогу 2018 (Франція), компанія
ТЬаІез, поєднавши захист, критичні мережі та цифрові знання,
презентувала першу приватну хмарну інфраструктуру для підвищення
ефективності роботи збройних сил - “ТЬе гїеґепсе сіоигї” (“Оборонну
хмару”).
Під час ведення бойових дій, військовим угрупованням потрібні
більш точні та детальні дані у режимі реального часу, але існуючі
тактичні інформаційні системи не мають гнучкості перед новими
викликами, бойовими завданнями та динамічною зміною профілів
противників. Об’єднуючи дані з багатьох джерел, “Оборонна хмара”

дозволяє спілкуватися та обмінюватися інформацією між місіями та
союзниками, підвищуючи взаємодію та співпрацю.
Вона забезпечує послідовні стандарти безпеки в усій організації
бойових дій та забезпечує безперервність управління, навіть у
обмежених середовищах з низькою пропускною здатністю. За рахунок
модернізації інфраструктури військової комунікації “Оборонна хмара”
може суттєво підвищити ефективність та скоротити час підготовки
місій з тижня до лічених годин, за рахунок цифрової трансформації
“кінцевих клієнтів” та адаптації до специфічних потреб збройних сил,
які працюють за суворими вимогами безпеки.
Слід
зазначити,
хмарні
рішення,
що
на
сьогодні
використовуються для цивільних застосувань, не підходять для
збройних сил, вони вимагають необмеженої пропускної здатності.
“Оборонна хмара” - це рішення, що дозволяє розгорнутим силам, які
працюють в обмежених середовищах, виконувати свої місії та
залишатися на зв’язку з будь-якого терміналу (пристрою) у будь-який
час з повною автономією.
Гіперконективність на полі бою обіцяє зростання попиту на нові
можливості щодо збору, обміну та обробки великих обсягів даних в
режимі реального часу та передбачає технологічну революцію для
збройних сил.
Захищене хмарне рішення компанії ТЬаІез є всеосяжним та
модульним, різноманітні конфігурації дозволяють розмістити дуже
потужну і легко розширювану мережу інформаційниих інфраструктур
від “штаб-квартир” до “кінцевого користувача”, що перетворює
операційні бази в нові хмарні вузли протягом декількох годин.
Ця здатність взаємоз’єднання систем і пристроїв, в межах
спеціалізованих структур та організацій, може швидко і легко
підвищити ефективність управління бойовими діями без жодних
компромісів у сфері безпеки.
Отже, з метою подолання відставання та незважаючи на нинішній
економічний стан в країні, вже зараз необхідно розгорнути наукові
дослідження та розробку відповідних інформаційних рішень
високоефективних тактичних систем зв’язку та управління на основі
технологій віртуалізації, бездротового радіозв’язку та інтелектуальних
абонентських засобів.

УДК 623.1/.7
НАПРЯМ КИ РО БО ТИ ЩОДО СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОТРЕНУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ОСОБОВОГО СКЛАДУ В
П РОЦЕСІ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК
Ю.М. Синенко
О.С. Онищук
О.М. Барабаш
Національна академія Сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного
Метою бойової підготовки являється досягнення, підтримання та
удосконалення військової професійної підготовки особового складу,
залагодження в роботі екіпажів бойових машин, розрахунків
підрозділів та органів управління на рівні, які забезпечує виконання
бойових задач.
Основна увага заходах бойової підготовки відводиться етапам
бойових стрільб, в той же час мало уваги приділяється організації
бою, крім того іноді неможливо створити обстановку приближеною до
реального бою із-за обмежень просторових розмірів полігонів,
виділених матеріальних засобів для імітації дій.
В той же час, у провідних країнах світу, вже давно застосовують
навчально-тренувальні системи (НТС) на основі віртуального
модулювання процесів бойових дій, з використанням електронно обчислювальної техніки, використання спеціальних програм, систем
візуалізації з використанням 3 ^ моделі реальних районів місцевості.
Використання сучасних НТС у навчанні дає змогу підвищити рівень
професійної підготовки особового складу, як індивідуально, так і у
складі підрозділу. Це дає змогу значно скоротити витрати
матеріальних, фінансових (паливо-мастильних матеріалів, моторесурс
техніки, кількість боєприпасів) та організаційних ресурсів. Крім того,
за рахунок застосування засобів об’єктивного контролю, можна
підвищити об’єктивність результатів дій тих, хто навчається.
В процесі навчань необхідно застосовувати, як традиційну форму
навчання (в польових умовах з використанням існуючих директрис,
вогневих містечок та полігонів), так і комп’ютерну, включаючи в себе
імітаційно-моделюючі комплекси (тренажери).
Навчально-тренувальні системи повинні відповідати:
уніфікації програмного забезпечення різних видів зброї;

високому ступеню конструктивної і функціональної адекватності
НТС;
відкритості структури з використанням промислових ЕОТ;
можливості працювати в єдиній мережі системи управління;
впровадженню автоматизованої системи оцінки дій тих, хто
навчається в процесі виконання вправ (протокол результатів)
Шляхи реалізації щодо створення сучасних НТС:
сформувати КОНЦЕПЦІЮ та ПРОГРАМУ оснащення НТС,
виходячи із аналізу стану та використання існуючих систем у
військах;
чітко визначити технічні вимоги до НТС відповідного рівня, в
подальшому відпрацювати ТТЗ визначеного зразка;
визначити паритет наукових закладів та приватних підприємств,
які будуть залучатись до розробки перспективних НТС;
визначити послідовність оснащення сучасними НТС частин
Сухопутних військ та порядок фінансування робіт
В цілому це дасть змогу значно підвищити рівень бойової
підготовки військових частин на шляху побудови ЗСУ, які вид
повидають сучасним вимогам.
УДК 621.391
М ЕТОДОЛОГІЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
М ОБІЛЬН ИМ И КОМ ПОНЕНТАМ И М ЕРЕЖ ЗВ'ЯЗКУ
О.Я. Сова, д. т. н., с.н.с
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації
імені Героїв Крут
О.М. Башкиров, к.т.н., доцент
А.В. Шишацький, к.т.н.
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової
техніки Збройних Сил України
Функціонування мобільних компонент (МК) мереж зв’язку
відбувається в умовах частої зміни оперативної обстановки при
веденні бойових дій, яке призводить до виходу з ладу вузлів і каналів
зв’язку, до виникнення помилок в повідомленнях, до зниження
мобільності абонентів, до динамічності топології мережі, до
підвищення впливу випадкового характеру циркулюючих потоків
даних. Забезпечити стійке, безперервне і приховане управління

військами в цих умовах неможливо без ефективної системи
управління (СУ) МК.
Завдання управління МК складається в забезпеченні передачі
максимальної кількості повідомлень
з необхідною
якістю
(достовірністю, оперативністю, надійністю та ін.). Під кількістю
переданих повідомлень за певний інтервал часу з необхідною якістю
буде розумітися продуктивність МК, а під максимально можливою
продуктивністю - пропускна здатність МК. Вона залежить як від
топології МК, інтенсивності потоків повідомлень, вимог до якості їх
обслуговування, так і в значній мірі від ефективності управління МК.
Системою оперативного управління реалізується ряд функцій, які
можна об’єднувати в наступні відносно незалежні групи:
контроль елементів МК і якості обслуговування потоків даних;
збір службової (контрольної) інформації про стан МК;
управління побудовою і підтримкою маршрутів;
управління топологією МК;
управління безпекою;
управління радіоресурсом;
управління навантаженням;
управління витратами енергоресурсу;
корекція процесів оперативного управління на підставі
прогнозування і планування дії на МК.
Основне завдання підсистеми управління топологією полягає в
оперативній реконфігурації топології МК і підключенні резервних
елементів (каналів, мобільних базових станцій і вузлів) в умовах зміни
вхідного навантаження, топології і ін.
Завдання підсистеми управління побудови і підтримки маршрутів
полягає в побудові і підтримці маршрутів передачі інформаційних
потоків при заданій топології з метою задоволення показників якості
обслуговування потоків і реалізації максимальної пропускної
здатності МК.
Управління темпом, черговістю пакетів даних і використанням
обчислювальних ресурсів вузлів виконує підсистема управління
передачею потоків даних за маршрутами.
Підсистема управління обмеженням навантаження вирішує
завдання оцінювання пропускної здатності МК при зміні її стану і, на
підставі отриманої оцінки, здійснює управління доступом в МК
вхідних потоків даних.

Підсистема управління радіоресурсу розподіляє частотний,
кодовий, часовий і енергетичний ресурси між вузлами МК, оцінює
ступінь впливу радіоелектронного протидії противника.
Підсистема забезпечення безпеки забезпечує секретність
повідомлень, які передаються, їх достовірність, цілісність, а також
контроль доступу.
Під підсистемою управління маршрутизацією будемо вважати
сукупність методів маршрутизації, які реалізують функції наступних
підсистем: контролю і збору службової інформації, управління
топологією МК, управління побудовою і підтримкою маршрутів,
планування і корекції.
Функції перерахованих підсистем розподіляються між центром
управління МК, мобільними базовими станціями і кінцевими
абонентськими радіотерміналами.
УДК 621.396.962.23
ПРОП ОЗИЦ ІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ РАДАРНОЇ СИСТЕМ И
МГТК-2100/40 ПІД ЧАС ВИПРОБУВАНЬ ЗЕНІТНИХ
РАКЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ
В.В. Стригун
О.В. Ю ла
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Визначення та аналіз точностних характеристик зенітних
ракетних комплексів (ЗРК) є обов'язковою складовою частиною
перевірки правильності конструкторських рішень під час створення
нових зразків озброєння, випробувань та приймання їх на етапі
серійного виробництва.
Для визначення точностних характеристик зенітних керованих
ракет (ЗКР) під час полігонних випробувань проводяться стрільби по
різноманітним рухомим (нерухомим) імітаторам повітряних цілей.
При цьому розміщення вимірювальних пунктів та штатних засобів
зовнішньотраєкторних вимірювань полігону відносно стартових
майданчиків, на яких проводяться льотні випробування, не дозволяє
супроводжувати об’єкт на всій траєкторії його польоту.
Державним науково-дослідним інститутом випробувань і
сертифікації озброєння та військової техніки розроблена методика
визначення траєкторних характеристик ЗКР під час їх випробувань з

використанням радарної системи МРТК-2100/40, яка забезпечує
супроводжувати об'єктів на відстані до 300 кілометрів.
Використання радарної системи МРТК-2100/40 дозволить
проводити випробування ЗРК на Державному випробувальному
полігоні з застосуванням як радіолокаційних так і оптичних каналів
вимірювань, що входять до складу станції.
Обробка первинної інформації надасть можливість отримати
координати ракети в районі цілі та промах, візуальну інформацію від
оптичних каналів на початковій траєкторії польоту, отримання
траєкторії частин об'єкту, що відокремлюються від нього.
Таким чином, основними перевагами використання радарної
системи
МРТК-2100/40
перед
існуючими
засобами
зовнішньотраєкторних вимірювань радянського виробництва є те, що
вона забезпечує більш високу точність вимірювань, визначення
величини промаху при різних умовах зустрічі з ціллю, отримання
траєкторної інформації на відстанях, на яких не зможуть працювати
оптичні засоби реєстрації, мобільність та автономність.
УДК 378.14.015.62
СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ
БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМ ПЛЕКСІВ І КЛАСУ У
Ж И ТО М И РСЬКОМ У ВІЙСЬКОВОМ У ІНСТИТУТІ
ІМ ЕН І С. П. КОРОЛЬОВА
В. В. Стрінада, к.т.н., доцент
В. П. Добровінський
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова
Відповідно до рішень керівництва Міністерства оборони України
та Генерального штабу ЗС України щодо визначення Житомирського
військового інституту базовим навчальним закладом з підготовки
фахівців БпАК тактичного класу у військовому інституті з другої
половини 2016 року розгорнута і діє багаторівнева система підготовки
фахівців для органів управління та підрозділів застосування БпАК у
ЗС України.
Ця система включає:
на нижчому рівні - фахову і базову підготовки військових
фахівців з числа військовослужбовців військової служби за
контрактом на навчальному центрі військового інституту, а саме:

фахова підготовка рядового та сержантського складу підрозділів
Збройних Сил України, на озброєнні яких перебувають БпАК
тактичного класу за різними військово-обліковими спеціальностями
(ВОС);
базова підготовка сержантського (старшинського) складу
підрозділів Збройних Сил України, на озброєнні яких перебувають
БпАК тактичного класу за різними ВОС;
На верхньому рівні - навчання курсантів, а саме підготовка
офіцерів військового управління тактичного рівня за спеціальністю
255 “Озброєння та військова техніка” спеціалізацією “Безпілотні
авіаційні комплекси тактичного класу”.
На проміжних рівнях системи підготовки організовано ряд
різнотермінових та різнопрофільних курсів для забезпечення
нагальних термінових потреб військ у підготовці фахівців на той чи
інший тип БпАК, що надходять у підрозділи ЗС України, або для
підготовки розрахунків БпАК у разі оновлення складу цих
розрахунків у зв’язку із звільненням військовослужбовців, або втрати
практичних навичок з управління БпЛА.
Для підготовки курсантів за ступенями вищої освіти “бакалавр”
та “магістр” у ЖВІ у 2017 році створено кафедру застосування БпАК.
Водночас, у системі підготовки фахівців існує низка проблемних
питань, які потребують вирішення, зокрема: замовниками на
підготовку не опрацьовані збірники нормативів та навчальних задач з
урахуванням особливостей дій підрозділів різних видів та родів
військ, на озброєнні яких перебувають БпАК; у експлуатантів БпАК І
класу відсутній механізм присвоєння класної кваліфікації.
Значною мірою ускладнює підготовку фахівців також і
відсутність, а інколи нерозуміння командуванням військових частин
необхідності проведення попереднього відбору кандидатів на
навчання у військах - наявні непоодинокі випадки відрядження на
навчання до ЖВІ військовослужбовців у складі неповного
зовнішнього екіпажу; осіб немотивованих до опанування даної
спеціальності; військовослужбовців, які не бажають продовжувати
військову службу у зв’язку із закінченням строку контракту у
поточному році.
Актуальними проблемами, які вимагають низки організаційних та
технічних заходів для свого рішення, є відсутність у БпАК
вітчизняного виробництва програмного забезпечення для проведення
повноцінного проведення етапу підготовки на симуляторі та вдсУДК

УДК 629.083
НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ П РО БЛЕМ И РОЗРОБЛЕННЯ
М ОБІЛЬНИХ НАЗЕМНИХ РОБОТИЗОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
В.Б. Струтинський, д.т.н., професор
О.Я. Юрчишин, к.т.н., доцент
О.М. Кравець, к.т.н., доцент
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
Розроблення військових наземних роботизованих комплексів має
важливе значення для національної безпеки України. Тому роботи в
напрямку дослідження і розроблення наземних роботизованих
комплексів є актуальними.
Мобільні наземні роботизовані комплекси є сучасним
високотехнологічним обладнанням для виконання спеціальних
операцій.
Наземні роботизовані комплекси включають колісну або
гусеничну платформу, на якій встановлено маніпулятор, систему відео
супроводу та спеціальні засоби. Комплекси застосовуються для
маніпулювання небезпечними об’єктами, виконання розвідувальних
операції та використання стрілецького озброєння.
На кафедрі конструювання верстатів і машин НТУУ «КПІ ім.
Ігоря Сікорського» проведено ряд теоретичних та експериментальних
робіт по обґрунтуванню розроблення мобільних наземних
роботизованих комплексів спеціального призначення, синтезу
схемних і конструктивних рішень комплексів. Вони базуються на
аналізі світового досвіду розроблення наземних роботизованих
комплексів.
Проведені дослідження параметрів і характеристик геометрії,
статики, особливостей кінематики та динаміки комплексів.
Запропоновані методи аналізу та математичного моделювання
статичних і динамічних дій дорожніх умов на комплекс. Розглянуті
різноманітні профілі колій по яким рухається шасі комплексу.
Виконана класифікація профілів дорожнього полотна. Математично
характерні профілі
описані детермінованими та стохастичними
полігармонічними функціями.
Розглянуті
ізольовані та періодичні, плавні і нелінійні профілі
колії характерні для бездоріжжя.

Проведено дослідження геометрії, статики, кінематики та
динаміки роботизованих комплексів з маніпуляторами , що
включають механізми з паралельними кінематичними структурами.
Досліджено статичні характеристики маніпуляторів різного виду.
Визначені матриці жорсткості маніпуляторів. Встановлено вплив
параметрів маніпуляторів на показники
точності наземних
роботизований комплексів.
Доведена
можливість
застосування
маніпуляторів
із
паралельними кінематичними структурами у наземних роботизованих
комплексах спеціального призначення. Встановлено ряд переваг
маніпуляторів
такого
типу.
Обґрунтована
підвищена
вантажопідйомність маніпулятора при незначній масі та забезпечення
рівномірної керованості комплекса по всих напрямках. Підтверджено
ефективне сприйняття бокових і вертикальних навантажень
маніпуляторів із паралельними кінематичними структурами.
При проведенні експериментальних досліджень використано
мобільний модульний комплекс. Він включає самохідне шасі та набір
модулів, що дають можливість реалізувати різноманітні схемні
рішення роботизованих комплексів та визначити їх статичні і
динамічні характеристики. Набір модулів містить конструктивні
елементи, шарніри, приводи, вимірювачі, універсальний блок
керування. При з ’єднанні модулів формуються всі необхідні блоки
комплексів,
зокрема,
маніпулятори
розімкненого
типу
та
маніпулятори з паралельними кінематичними звязками (гексаподи),
підсистеми вимірів та керуючі блоки.
Шляхом ціленаправлених змін варіантів наземних роботизованих
комплексів здійснено відпрацювання конструкцій роботизованих
комплексів спеціального призначення.
Проведені дослідження в своїй сукупності обґрунтовують
розроблення схемних і конструктивних рішень мобільних наземних
роботизованих комплексів спеціального призначення. Вони дають
можливість
розробити
основні
положення
проектування
роботизованих комплексів.

УДК 621.391
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО ОПТОЕЛЕКТРОННИХ
КОМ ПЛЕКСІВ А РТИЛЕРІЙСЬКО Ї РОЗВІДКИ
О.М. Таранець
Науково-дослідний центр ракетних військ і артилерії
Розвідка наземних об'єктів (цілей) в інтересах наземної артилерії
є першим і найважливішим етапом циклу вогневого ураження
противника.
У доповіді подано обґрунтування вимог до перспективних
оптоелектронних комплексів артилерійської розвідки.
Поняття оптоелектронні прилади охоплює досить широкий клас
пристроїв, які розрізнюються за принципом дії, спектром
випромінювання, типом подання даних, методами обробки сигналів та
ін.
Для вирішення завдань спостереження та розвідки найбільш
придатними є багатоканальні оптоелектронні прилади через їх суттєві
переваги порівняно з іншими подібними пристроями та системами:
вони є пасивними, багатофункціональними та більш інформативними.
Оптоелектронний комплекс артилерійської розвідки повинен
складатися з відеокамери, яка працює при низькому рівні освітленості,
тепловізора, лазерного далекоміра, цифрового магнітного компасу, а
також приймача супутникової навігації ОР8. За необхідності, як опція,
передбачається
встановлення
лазерного
цілевказівника
для
забезпечення наведення на ціль відповідних засобів ураження.
З викладеного вище можна зробити висновок про те, що чим
більше оптоелектронних каналів різного діапазону буде залучено для
виконання завдань артилерійської розвідки, тим ефективніше процес
розвідки. Комплекс артилерійської розвідки повинен розміщуватися
на спеціальному транспортному засобі високої прохідності з
вмонтованою телескопічною щоглою з пристроєм гідростабілізації, на
верхівці якої кріпляться засоби спостереження різного типу. Висота
щогли може досягати кількох метрів.

УДК 623.618.5
М ЕТОДИ НА ОСНОВІ РАНГОВОГО ПІДХОДУ І АЛГОРИТМ И
ІН ТЕЛЕКТУА ЛЬНО Ї ПІДТРИМ КИ П РИЙНЯТТЯ РІШ ЕН Ь
ЩОДО ОПТИМ ІЗАЦІЇ РОЗМ ІЩ ЕННЯ ЕЛЕМ ЕНТІВ ТА
РОЗВИТКУ ІНФОРМ АЦІЙНИХ СИСТЕМ
В.Ф. Третяк, к.т.н., с.н.с.
Д.Ю . Голубничий, к.т.н., доцент
Г.О. Суходольська
Ю.Г. Бусигін
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
В.В. Борщ
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
У сучасному світі все більшу роль відіграють інформаційні
системи (ІС). Подібні системи надають своїм користувачам
обчислювальні ресурси, послуги з обробки, пошуку та зберігання
інформації,
відповідають
за
забезпечення
глобального
мультимедійного спілкування. Найважливішим вимогою, що
пред'являються до інформаційних систем, є забезпечення якісного,
ефективного та надійного сервісу обслуговування клієнтів. У
найближчому майбутньому основним фактором, що впливає на
розвиток інформаційних систем, стане зростання числа користувачів і,
відповідно, зростання вимог до продуктивності систем і якості
надаваних ними послуг.
Важливим аспектом є той факт, що всі рішення щодо зміни
структури інформаційної системи (додавання елементів, модернізація
елементів, виключення елементів з системи) мають довгострокові
наслідки. Даний факт обумовлюють важливість прийняття
оптимальних рішень на стадіях планування та оптимізації
інформаційних систем. Варто відзначити, що більшість робіт,
присвячених задачам розміщення, спрямоване на вирішення завдань
даного типу на стадії попереднього планування створюваних систем.
Однак для сучасних інформаційних систем більш актуальною є
проблема оптимізації вже існуючої інфраструктури системи. Також
серед недоліків більшості існуючих робіт, присвячених даній
проблемі можна відзначити: рішення методами, які не показують
високу швидкість розрахунку в задачах великої розмірності;

математична модель не враховує використання декількох типів
елементів; неуніверсальність математичної моделі - роботи, як
правило, розглядають конкретний тип інформаційних систем
(наприклад, бездротові), розробляючи математичну модель, яка не
придатна для інших типів.
Основним підходом до оптимізації інформаційних систем,
зокрема до оптимізації розташування окремих елементів ІС є
представлення задачі розміщення елементів системи у вигляді
оптимізаційної задачі математичного програмування. У такій задачі
обмеження відповідають за відсікання неприпустимих варіантів
конфігурації системи (що відповідає етапу синтезу), а цільова функція
формулює певний критерій якості, на підставі значення якого
здійснюється вибір кращого з рішень (що відповідає етапу прийняття
рішень).
Для рішення даного
класу задач
пропонується
використовувати модель рангового підходу.утність у складі
комплексів тренувальних БпЛА. Внаслідок цього підготовка на
симуляторі організовується підручними засобами, а етап практичної
підготовки проводиться з польотами бойових БпЛА.
УДК 623.618
СЦЕНАРНИЙ АНАЛІЗ В ПОШ УКУ ДОЦІЛЬНИХ ВАРІАНТІВ
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ
А.В. Тристан, к.т.н., с.н.с.
А.О. Бережний
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
П.Л. Аркушенко, к. т. н.
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Питання організації взаємодії є одним з найбільш складних у
воєнній теорії та практиці. Досвід застосування Збройних Сил України
у антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) засвідчив, що
зростання значущості взаємодії різнорідних сил у виконанні бойових
завдань потребує більш глибокого дослідження сутності і змісту
взаємодії. Однак аналіз праць з даної тематики показав, що не всі
питання взаємодії (особливо у її прикладній частині - щодо
організації) розкрито та аргументовано достатньою мірою.
Методологічні засади концепції взаємодії були орієнтовані на рішення

прикладних аспектів взаємодії не самостійно, а в рамках вивчення
проблем, що входять у предмети дослідження інших галузей науки
(теорія управління військами, оперативне мистецтво та ін.). Проте
обґрунтування
доцільних
способів
взаємодії
повітряного
командування та оперативного угруповання військ при спільному
вирішенні завдань та забезпечення безпеки дій виходить за межі цих
положень.
Авторами пропонується використовувати сценарний метод
аналізу.
Сценарний підхід особливо ефективний там, де перестають діяти
кількісні методи передбачення. Він досить корисний при аналізі
комплексних питань і можливостей їх виникнення у відносно далекій
перспективі й стає інструментом прийняття рішень в умовах значної
невизначеності.
Метою розробки сценаріїв споконвічно було підготувати
посадових осіб, що приймають рішення (керівників), до змін у
майбутньому, тобто вивести їх з режиму планування, орієнтованого на
збереження поточної ситуації. Сценарії створюються, коли є якесь
завдання треба виконати, питання, яке треба вивчити, рішення, яке
треба прийняти, тобто - перевірити стратегію на стійкість або
адаптивність.
В
класичних
експлікативних
та
експертних
методах
прогнозування основна увага приділяється розробці найбільш
імовірного (або частіше найбільш бажаного) варіанта розвитку явища.
При сценарному прогнозуванні виходять із уявлень про
невизначеність і неоднозначність траєкторії цього розвитку. Тому
завжди розглядаються кілька сценаріїв. Для кожного з них
розробляється своя схема реалізації.
Типовий алгоритм сценарного аналізу для пошуку доцільних
варіантів
організації
та
здійснення
взаємодії
передбачає
формулювання завдання, аналізу середовища, ретроспективний аналіз
еволюції явища, створення первинних сценаріїв, уточнення та
змістовне наповнення первинних сценаріїв, розробку стратегічного
вибору, об'єднання їх сукупності в єдину стратегію.

УДК 623
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРО БКИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
ТЕРМ ОБАРИЧНИХ БОЄПРИПАСІВ
С.М.Туренко, к.т.н., доцент
Товариство з обмеженою відповідальністю
“Науково-виробнича фірма “Адрон”, м.Київ
Пристосованість
будь-якого
боєприпасу
до
виконання
поставлених завдань повністю визначає показник їх бойової
ефективності, в якості якого може виступати ймовірність виконання
бойового завдання або рівень завданих збитків.
Одними з основних характеристик будь-якого боєприпасу, що
безпосередньо впливає на зазначені показники, є тип бойової частини
і тип вибухової речовини (ВВ) що використовується у ній.
У доповіді розглядається ряд особливостей, які необхідно
враховувати при розробці боєприпасів з термобаричними вибуховими
речовинами (ТВВ), виходячи з їх видом та умов бойового
застосування.
Представлені
основні
результати
теоретичних
і
експериментальних робіт, а також можливі напрямки подальшого
розвитку термобаричних боєприпасів.
УДК 623.486
М АТЕМАТИЧНА М ОДЕЛЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИСТРОЇВ
НАДВИСОКОЇ ЧАСТОТИ
В.В. Тюрін, к.в.н., доцент
С.В. Кітік
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського
Одним з визначальних факторів, що впливають на надійність та
ефективність експлуатації відновлюваних об’єктів, є організація
процесу їх технічного обслуговування і ремонту (ТОіР). Математична
модель процесу експлуатації повинна дозволяти визначати залежність
показників якості процесу від параметрів системи ТОіР.
В розробленій математичній моделі процес експлуатації
пристроїв
надвисокої
частоти
описаний
за
допомогою
напівмарківського процесу. Після кожного проведення операцій ТО

система переходить у новий стан, який враховує накопичений знос
об’єкта. Кількість станів моделі залежить від періоду проведення ТО.
Запропонована математична модель процесу експлуатації
пристроїв надвисокої частоти
враховує зміни надійнісних
характеристик технічної системи в процесі експлуатації від
періодичності та кількості операцій ТОіР та дозволяє визначити
залежності середнього наробітку на відмову, коефіцієнту готовності та
коефіцієнту технічного використання від параметрів системи ТОіР.
УДК 623.4.017
Ш ЛЯХИ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО ОКРЕМ ИХ
ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ЗАСОБІВ РУХОМ ОСТІ ЗРАЗКІВ
ЗЕНІТНОГО РАКЕТНОГО ОЗБРОЄННЯ
В.В. Тюрін, к.в.н., доцент
П.В. Опенько, к.т.н.
П.А. Дранник, к.в.н., с.н.с.
О.О. Майстров, к. т. н., доцент
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського
В.В. Кобзєв, к.т.н., с.н.с.
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
Сучасний досвід локальних війн і конфліктів свідчить про те, що
зразки озброєння та військової техніки для забезпечення їхньої
живучості повинні мати високу мобільність. Така властивість
дозволить проводити швидке висування їх на бойові позиції та
своєчасний відхід для виводу з під удару у відповідь. Зазначене
стосується зразків зенітного ракетного озброєння (ЗРО), які є
основною вогневою силою в системі протиповітряної оборони.
Розробка нових і модернізація існуючих зразків ЗРО пов’язані з
необхідністю обґрунтування вимог до їх засобів рухомості, які наряду
з системами згортання та розгортання призначені для забезпечення
мобільності зразків ЗРО. Вимоги до низки характеристик (середня
швидкість руху, середній запас ходу, вантажопідйомність, глибина
броду, що долається, тощо) засобів рухомості можуть бути задані з
деяких тактичних міркувань з урахуванням умов експлуатації зразків
ЗРО та окремих вимог до їх живучості. Проте питання обґрунтування
вимог до надійності засобів рухомості зразків ЗРО, яким мають

відповідати конструктивні і технологічні рішення, що закладені
конструктором самохідних шасі, потребує більш детального вивчення.
У багатьох випадках окремі показники надійності безвідмовність та ремонтопридатність - є ключовими властивостями,
що визначають надійне функціонування будь-якого зразка військової
техніки. Крім того, питання надійності транспортних засобів різних
типів, як правило, розглядаються стосовно окремих зразків. Однак
задача дослідження впливу надійності засобів рухомості на
ефективність зразка ЗРО в цілому розглядається недостатньо.
У доповіді розглянуто шляхи обґрунтування вимог до
безвідмовності та ремонтопридатності засобів рухомості зразків ЗРО з
урахуванням особливостей їх застосування.
Актуальним, на думку авторів, є наведений метод комплексного
обґрунтування вимог до безвідмовності та ремонтопридатності засобів
рухомості бойових та технічних зразків ЗРО, який враховує ієрархічну
структуру побудови ЗРО та вплив цих властивостей на ефективність в
цілому.
При цьому для оцінки ефективності засобів рухомості ЗРК
запропоновано
використовувати
наступні
характеристики
відповідного вихідного ефекту: математичне сподівання кількості
стрільб, які буде здатен виконати зразок ЗРО, з урахуванням
доставлених бойових засобів на позиції та своєчасно виведених з них;
математичне сподівання кількості ракет, що доставлені засобами
рухомості технічних зразків до пускових установок.
В якості показників ефективності виконання завдань засобами
рухомості
ЗРО
запропоновано
використовувати
коефіцієнт
збереження ефективності засобів рухомості бойових засобів ЗРО та
коефіцієнт збереження ефективності засобів рухомості технічних
засобів ЗРО. Отримано математичні співвідношення для коефіцієнтів
збереження ефективності засобів рухомості бойових і технічних
засобів
ЗРО,
як
функцій
показників
безвідмовності
та
ремонтопридатності засобів рухомості.
За допомогою запропонованих співвідношень можуть бути
визначені граничні значення таких показників, як середній пробіг між
відмовами та середня тривалість відновлення бойових або технічних
засобів ЗРО, які відповідають заданим величинам коефіцієнтів
збереження ефективності. На думку авторів, розроблений метод має
практичне значення на етапі розробки перспективних або модернізації
існуючих зразків ЗРО.

УКД 519.685
ДОСЛІДЖ ЕННЯ З М ОЖ ЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ
ВТОРИННОЇ О БРО БКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВИПРОБУВАНЬ
ДЛЯ ОЦІНКИ МАНЕВРЕНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛІТАКІВ
В.М. Феденько
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Автоматизація процесів це один з найактуальніших наукових
напрямків досліджень у сучасному світі. При створенні нових та
модернізації існуючих літальних апаратів, однією з вимог являється
сучасна система реєстрації параметрів польоту та видачі експрес
аналізу польотної інформації.
Первина обробка результатів випробувань заключається в аналізі
параметрів польоту, на те, щоб вони не перевищували граничних
значень заданих в експлуатаційній документації на літак тобто
експрес аналіз.
Вторинна обробка польотної інформації при проведенні
випробувань для оцінки маневрених характеристик літаків набагато
складніша і об’ємніша від первинної. При вторинній обробці
польотної інформації необхідно визначити режими польоту та зняти
інформацію для подальшої обробки.
Основними характеристики маневреності літака являються кутова
швидкость, радіус, час повороту вектору швидкості в горизонтальній
та вертикальній площині. Кутова швидкість та радіус повороту
розраховуються по загальновідомим формулам від отриманих значень
швидкості польоту, перевантаження, швидкопід’ємності та кутових
положень літака в просторі.
Найперспективнішим
методом
отримання
характеристик
маневреності
являється
метод
узагальнених
характеристик
маневреності. Суть методу заключається в отримані сітки залежностей
повздовжнього перевантаження від числа Маха та нормального
перевантаження при сталій масі та центрівки літака. Він дозволяє
отримувати дані для отримання характеристик маневреності від будь
якого режиму, що в свою чергу зменшує кількість льотних
випробувань, але він потребує великого об’єму вторинної обробки,
тому гостро постає питання автоматизації вторинної обробки при

проведенні випробувань для оцінки маневрених характеристик
літаків.
В Державному науково-дослідному інституті випробувань і
сертифікації озброєння ті військової техніки проходить науководослідна робота щодо удосконалення
методу узагальнених
характеристик маневреності, шифр «Марлін». В результаті цієї роботи
будуть розроблені математичні моделі узагальнених характеристик
маневреності, методологія ідентифікації та представлення результатів
моделювання, що дозволить в подальшому разом з автоматизацією
вторинної обробки суттєво скоротити льотний експеримент та терміни
відпрацювання результатів випробувань. Але на жаль роботи щодо
автоматизації вторинної обробки при проведенні випробувань для
оцінки маневрених характеристик літаків на даний час не ведуться.
Основними напрямками автоматизації вторинної обробки при
проведенні випробувань для оцінки маневрених характеристик літаків
є:
- розпізнавання випробувальних режимів та фігур пілотажу
(автоматичне з можливістю корегування інженером-випробувачем);
- занос в базу даних всіх отриманих режимів по типу літаку для
подальшої обробки результатів випробувань;
- отримування необхідної інформації з режиму в залежності від
виду випробувань і самого режиму;
автоматична побудова характеристик по закладеним
математичним моделям по вибраному шаблону;
- автоматичне створення протоколів та матеріалів в Акт по
випробуванню по заданим шаблонам.
УДК 359:355.421
ДЕЯКІ Ш ЛЯХИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ
ВІЙСЬКОВО-М ОРСЬКИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
Г.П.Фердман, к.н.держ.упр., с.н.с.
Науково-дослідний центр Збройних Сил України
"Державний океанаріум”
Як відомо, більшість зразків озброєння та військової техніки (далі
- ОВТ), якими оснащені Збройні Сили України (далі - ЗСУ) або
повністю витратили свій ресурс, або знаходяться на межі його

використання, не винятком є і Військово-Морські Сили Збройних Сил
України (далі - ВМС ЗСУ).
Забезпечення ВМС ЗСУ новітнім ОВТ планується здійснювати
шляхом модернізації, ремонту та поступової закупівлі новітніх зразків
корабельно-катерного складу (систем, комплексів) ракет і боєприпасів
вітчизняного та іноземного виробництва. В Державній програмі
розвитку ОВТ ЗСУ до 2020 року чітко зазначено, що на
короткострокову перспективу корабельно -катерний склад ВМС ЗСУ
мають поповнити малотоннажні, швидкісні, малопомітні та добре
озброєнні катери різного функціонального призначення.
Сьогодні керівництво Національного флоту вивчає ринок
іноземних багатофункціональних катерів для їх придбання або
побудови в Україні. В умовах обмежених ресурсних можливостей на
перший план виходять такі критерії, як якість малотоннажних
катерних платформ, їхні бойові спроможності, та, звичайно, вартість.
Прикладом, можуть бути американський катер Магк VI та
ізраїльський швидкісний катер §ирег ^VОга Мк3, в яких схожі з
нашим малим броньованим артилерійським катером (далі - МБАК)
типу «Гюрза - М» розміри та практично однакова ціна (вартість
одного - близько 8 - 10 млн. доларів). Перевагами вищезазначених
катерів є: швидкість, маневреність, оснащення зброєю, яка здатна
задавати прицільні удари по цілях противника. Мало помітність, що
цілком органічно вписуються в концепцію розвитку «москітного
флоту» ВМС ЗСУ. Обидва катери пристосовані для транспортування
підрозділів морської піхоти або Сил спеціальних операцій.
Американський катер Магк VI у порівнянні з МБАКом типу
«Гюрза - М» має значно більші бойові можливості та ефективніші
морехідні характеристики. Він може мати різні конфігурації
обладнання: десантно-штурмову, проти диверсійну і протимінну, що
свідчить про його використання для різних завдань. Екіпаж - 5 осіб
(за потреби є можливість залучення ще 2 осіб), катер може вмістити
11 десантників. Важливо, що Магк VI має великий запас модернізації
та можливість встановити спеціальне обладнання. В його
приміщеннях можна розмістити постраждалих або поранених під час
проведення евакуації, тобто цей катер можливо реально
використовувати навіть у ході пошуково-рятувальній операції.
Перспективний представник багатофункціональної «москітної»
платформи у світі ізраїльський швидкісний катер §ирег ^VОга Мк3.
Його швидкість сягає до 50 вузлів, екіпаж - 9-12 осіб, має поліпшені

можливості маневрування на високій швидкості. Катер може
дозаправлятись в морі, спроможний діяти як в прибережних водах, та і
на океанському просторі, адже стійкий до хитавки. Завдяки осадці 1,2
метра може використовуватись і на річковому басейні, доставляти
десант на практично не обладнане узбережжя. Також важливо, що
§ирег ^Vога Мк3 має модульну конструкцію, що значно полегшує
заміну озброєння і устаткування.
Таким чином, можливо зробити наступні висновки:
Використовуючи досвід провідних морських держав світу
необхідно закупити за кордоном вже готові катерні платформи або ж,
з відповідною підготовкою фахівців, придбати ліцензії на їхнє
виробництво.
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. Оборонно-промисловий комплекс є високотехнологічним
сектором, його розвиток передбачає обмін сучасними технологіями на
ринку та здійснює відчутний вплив на міжнародній арені з
покращення іміджу держави та є її візитною карткою.
Закупівлю та виробництво катерних платформ можливо
здійснювати як послідовно так і паралельно, що приведе до швидкого
відновлення, розбудови та високої боєздатності ВМС ЗСУ.
УДК629.7.036.3 :621.43
1. ДВИГАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ ГП «ИВЧЕНКО-ПРОГРЕСС»
ДЛЯ ЛА ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 2. ТРДДФ АИ-322Ф ДЛЯ
УТС И УБС. 3. ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ БПЛА: ТРД АІ-35,
ПОРШ НЕВОЙ ДВИГАТЕЛЬ С ВОЗДУШ НЬІМ ВИНТОМ, ПВРД.
С.И. Фролов
С.Н. Тищенко
Государственное предприятие “Ивченко-Прогресс”
1. ГП «Ивченко Прогресс» имеет многолетний опьіт разработки и
доводки двигателей для УБС. На данньїй момент ведутся работьі по
разработке и доводке двигателей для УТС (УБС) и БпЛА.
2. ТРДДФ АИ-322Ф предназначен для установки в качестве
маршевого двигателя на УТС (УБС) типа ^-15 ^IРТ. Двигатель
является модификацией опитного двигателя АИ-222К-25Ф и
отличается
от
него
применением
альтернативних
ПКИ,

разрабатьіваемьіх по программе импортозамещения. Работьі на ГП
«Ивченко-Прогресс» по созданию ТРДДФ АИ-322Ф бьіли начатьі в
2012 г.; в декабре 2018 г. планируется собрать двигательдемонстратор
АИ-322Ф,
в
2019 г.
планируется
провести
сертификационнме стендовме испмтания. Сертификация двигателя
запланирована с участием ГНИИ ИС ВВТ (г. Чернигов).
Основнме даннме двигателя:
Тяга, кгс (Мп=0; Нп=0 м; МСА, свх=1,0):
режим «Полньїй форсированньїй»....... 4200;
режим «Максимальньїй»........................ 2500;
режим «Номинальньїй»............................ 2200;
режим «Крейсерский»............................. 1250;
режим «Мальїй г а з » ................................... 120.
Масса двигателя в состоянии поставки, кг, не б о л ее..... 720,1
3. Двигатели для БпЛА:
3.1. ТРД АІ-35:
ТРД АІ-35 предназначен для установки в качестве маршевого
двигателя на БпЛА для осуществления разведки или для
вьісокоточньїх средств поражения.
Работьі по разработке двигателя начались в средине 2015 г.
При разработке двигателя АІ-35 использовался многолетний
научно-технический задел, а также исследовательские работьі,
проведенньїе специально для разработки двигателя данного класса и
назначения.
^скизнмй проект двигателя АІ-35 разработан в инициативном
порядке - завершен в декабре 2016. Рабочее проектирование двигателя
АІ-35 началось в январе 2017, вьіпущен комплект чертежей
полноразмерного. В настоящее время вьіполняется сборка
препарированного двигателя.
Основньїе данньїе двигателя:
Тип двигателя
ТРД
Максимальная тяга (Нп = 0; Мп = 0; МСА; свх = 1,0) — 315 кг.
Вес двигателя со всеми агрегатами и предварительно
заправленньїми жидкостями, не более, 51,3 кг.
3.2. Поршневой двигатель с воздушньїм винтом для БпЛА.
ГП «Ивченко-Прогресс» разработан поршневой двигатель с
воздушньїм
винтом
предназначенньїй
для
применения
на
разведьівательньїх БПЛА.

Характеристики двигателя: четьірехтактньїй, двухцилиндровьій, с
оппозитньїм горизонтальньїм расположением цилиндров воздушного
охлаждения, с безредукторньїм приводом вала воздушного винта.
Максимальная мощность (У=60 км/ч, Н=0 м), л. с........ 50
Мощность на крейсерском режиме (У=130...180 км/ч, Н=2,4 км)
25 л.с.
3.3. ПВРД:
В 2012г. ГП «Ивченко-Прогресс» впервьіе приступило к
исследованию тематического направления ПВРД. В 2016-2017гг. бьіли
успешно завершеньї два ^тапа НИР по определению облика
перспективньїх прямоточньїх воздушно-реактивньїх двигателей для
беспилотньїх летательньїх аппаратов и транспортно-космических
систем. Полученньїе облики ПВРД имеют различньїе массовогабаритньїе и тягово-расходньїе характеристики, а также различньїе
вариантьі механического управления тягой.
В настоящее время на ГП «Ивченко-Прогресс» осуществляется
НИОКР по созданию ПВРД требуемого диаметра для сверхзвуковой
ракетьі. Вьіполняется ^тап ^скизного проектирования с подготовкой
производства к изготовлению опьітньїх образцов, испьітаниям,
доводке и серийному изготовлению указанного двигателя.
УДК 006.91:21.03.519.95
РІШ ЕН НЯ ЗАДАЧІ ВПЛИВУ ЯКО СТІ ВИМІРЮ ВАНЬ НА
ЕФЕКТИВНІСТЬ М ЕТРО ЛО ГІЧНО ГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИПРОБУВАНЬ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ О Б ’ЄКТІВ
В.В.Хижняк, к.т.н., с.н.с.
А. О. Литовченко
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту
Відсутність системного підходу до аналізу вимірювальних задач
при різноманітті моделей випробувань складних технічних об’єктів
призвело до широкого спектру трактувань сутності і задач
метрологічного забезпечення випробувань. Розширене тлумачення
цього поняття в низці досліджень пропонується розглядати його як
комплекс заходів щодо забезпечення вірогідності і єдності результатів
випробувань.
Значна частина моделей
випробувань
орієнтована на
представленні всієї системи випробувань у вигляді підсистем
формування заданого класу станів об'єкта й одержання фактичної

інформації про його стан. Похибки вимірювань враховуються через
втрати визначеної кількості інформації або шляхом оцінки впливу
похибок вимірювань на ймовірність помилок при визначенні
можливості об'єкта вирішувати задачі в заданих умовах.
Незважаючи на комплексність такого підходу до проблеми
ефективності випробувань, покладені в його основу моделі занадто
спрощено відображають місце вимірювань у проблемі випробувань.
Вимірювання як елемент випробувального процесу беруть участь не
тільки при одержанні інформації про стан об'єкта випробувань, але і
при заданні і контролі режимів випробувань, контролі зовнішніх умов,
при оцінці стану засобів випробувального комплексу, метрологічної
атестації вимірювальних комплексів і систем, повірці приладів.
У зв'язку з цим для комплексного вирішення проблеми
метрологічного забезпечення випробувань на сучасному етапі
доцільно застосувати структурно-аналітичний підхід як найбільш
ефективний, який на основі формалізованої системи представлення
інформаційних операцій дає змогу виділити вимірювальні задачі і
досліджувати їхній вплив на процес випробувань у цілому.
Для того щоб систематизувати вимірювальні задачі за їх місцем в
випробувальному процесі, необхідна синтезована структурна модель
взаємодії вимірювальних і випробувальних операцій під час
випробувань. Структурна модель взаємодії дозволяє виділити й
обмежити область метрологічного забезпечення в загальній схемі
випробувального процесу.
Це, однак, не означає, що перелік задач метрологічного
забезпечення випробувань обмежується забезпеченням точності
вимірювань. Для того щоб вимірювання не призводили до помилок
прийняття рішень за результатами випробувань, засоби вимірювань,
що застосовуються, повинні повірятися відповідно з діючою ієрархією
еталонів. Крім цього, періодичній атестації шляхом вимірювального
контролю повинно піддаватися обладнання, що забезпечує режим
випробувань. До метрологічної задачі варто віднести також проведену
на етапі випробувань експертизу методів і засобів метрологічного
забезпечення технічного об'єкта.
Для натурних випробувань рухомих об'єктів на спеціально
обладнаних полігонах характерна наявність усіх зазначених
вимірювальних задач. При цьому задача оптимального управління
метрологічним забезпеченням засобів випробувань вирішується як
задача визначення переліку величин, які вимірюються, обсягу і

періодичності вимірювань, похибок засобів вимірювань, що
використовуються при проведенні атестаційних і повірочних робіт.
У загальному випадку це задача цілочисельного програмування.
Оскільки засоби, що застосовуються і періодичність вимірювань
обмежені існуючими організаційними і технічними можливостями, то
зазначені фактори доцільно враховувати в рамках реалізації схеми
спрямованого перебору.
Для кожного з обраних варіантів здійснюється векторна
оптимізація обсягу вимірювань, що може характеризуватися
переліком величин, які вимірюються, кількістю чи розподілом
вимірювальних точок. Критерієм оптимальності рішення є мінімум
витрат на метрологічне забезпечення, пов'язаних з витратами на
вимірювання і похибками результатів випробувань, отриманих за
допомогою атестованого обладнання.
Серед методів оптимізації процесу метрологічного забезпечення
засобів випробувань кращим є дискретний аналог принципу
максимуму Понтрягіна, що забезпечує як необхідні, так і достатні
умови оптимальності.
У цьому випадку задача оптимального управління формулюється
в такий спосіб. Для того, щоб в задачі з закріпленим лівим кінцем
траєкторії зміни точносних характеристик засобів випробувань,
фіксованим часом і вільним правим кінцем траєкторії управління
вимірюваннями було оптимальним, необхідно, щоб у будь-який
момент часу функція Гамільтона досягала максимуму. Урахування
вимог цілочисельності рішення й інших додаткових умов реалізується
методом послідовних наближень.
Розгляд на описовому рівні вимірювальних задач, що становлять
основний зміст метрологічного забезпечення, показує, що синтез
загальної математичної моделі метрологічного забезпечення
випробувань складних об'єктів можливий на основі розгляду об'єкта
випробувань і похибки оцінки його параметрів у якості центральних
елементів моделі. У цьому випадку показники точності вимірювань та
номенклатура величин, що вимірюються пов'язані між собою моделлю
стану об'єкта. Управління вимірюваннями по похибці, обсягу і
періодичності може здійснюватися на основі даних про похибки
результатів випробувань.
Математична модель метрологічного забезпечення випробувань
складних технічних об'єктів повинна відображати динамічний
характер реальних вимірювальних операцій, що виконуються під час

випробувань. З цією метою стан об'єкта випробувань, вимірювальні
процеси повинні описуватися системою стохастичних рекурентних
рівнянь, у яких оператори перетворення формують внутрішню
структуру взаємодії випробувальних і вимірювальних операцій.
Розгляд елементів системи метрологічного забезпечення в рамках
одного класу динамічних об'єктів дає змогу синтезувати і
досліджувати рекурентні алгоритми оцінювання параметрів об'єкта
випробувань з урахуванням показників точності й об’єму вимірювань.
Модель метрологічного забезпечення випробувань складних
технічних об'єктів у вигляді системи управління похибкою, обсягом і
періодичністю вимірювань параметрів об'єкта, випробувальних
впливів і зовнішніх умов комплексно відображає вплив якості
вимірювань на ефективність випробувань.
У якості цільової функції відповідного оптимального регулятора
доцільно вибрати адитивну функцію втрат від неточних результатів
випробувань, від витрат на проведення вимірювань, на придбання й
обслуговування вимірювальних комплексів, систем і приладів.
Модель може бути деталізована чи спрощена залежно від задач
досліджень.
У рамках сформованого порядку проведення робіт зі створення
складних об'єктів застосування розробленої моделі може виявитися
найбільш корисним на ранній стадії проектування, коли необхідно
оцінити витрати на всіх етапах життєвого циклу об'єкта, включаючи
випробування, і відповідним чином розподілити наявні ресурси.
УДК 623.98
ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБІВ ПІДВИЩ ЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ
М ОРСЬКО Ї НАВІГАЦІЇ ДЛЯ П О ТРЕБ ВМС ЗС УКРАЇНИ
І.А. Черниш,
В.М. Симоненков
В.І. Коновець, к.т.н., с.н.с.
Науково-дослідний центр Збройних Сил України
"Державний океанаріум”
Аналіз бойових дій у локальних збройних конфліктах свідчить
про необхідність удосконалення систем оперативного обміну
тактичною інформацією та візуалізації бойової обстановки. Одним зі
шляхів підвищення якості відображення тактичної обстановки є

широке впровадження систем, що засновані на комплексному
використанні радіолокаційних засобів навігації та технологій передачі
даних.
Розвиток новітніх інформаційних технологій вимагає розробку
(імплементацію) відповідних стандартів та підходів у військово морській сфері, наприклад, стандарт НАТО щодо електронно картографічних навігаційних інформаційних систем (ЕС^I8,
Еіесігопіс СЬагІ Бізріау ап<і Шогшайоп 8у8Іет) - 8ТЛКЛО 4564 Егї2 ^А К 8Н ІР ЕС ^I8 (^ Е С ^ I8 ), пропонує правила для надводних і
підводних плавзасобів, які повинні гарантувати, що всі системи на
військових кораблях із країн НАТО будуть адаптовані та забезпечать
мінімальний єдиний набір функцій і цифрові дані в загальних
стандартних форматах.
В
результаті
оцінки
сучасного
стану
використання
радіолокаційних засобів у ВМС ЗС України та відпрацювання
пропозицій щодо подальших напрямків їх модернізації було
побудовано тестовий апаратно-програмний комплекс інформаційного
обміну між структурними елементами перспективної системи
відображення надводної обстановки.
Метою створення тестового комплексу є надання користувачу досліднику “робочого інструменту” для вироблення рішень щодо
отримання і використання морських навігаційних даних. Для
спрощення побудови структури комплексу розроблено програмний
додаток клієнт-серверної
архітектури за допомогою
мови
програмування РуїЬоп.
Крім того, до складу комплексу повинні входити інтерфейси до
джерел вихідних даних, тобто рапортів про позиції цілей (кораблів),
які надходять по різних каналах зв’язку.
В ході досліджень розглянуті можливості підключення
додаткового обладнання до сучасних радіолокаційних засобів і
способів отримання АКРА-повідомлень із зовнішніх інтерфейсів та
отримано ТТМ-послідовності у форматі NМЕА-0183 з відповідним
відображення цілей на електронній карті.
При цьому, вбудована в сучасні РЛС система автоматичної
радіолокаційної
прокладки
(САРП,
АКРА)
є
ефективним
інструментом, який забезпечує автоматичний захват цілей, а також
здійснює їх автосупровід.
Слід зазначити, що отримання АКРА-даних по серійним портам
К8485 і К8-422 у вигляді NМЕА-повідомлень є стандартизованим

підходом, який рекомендується фахівцями провідних компаній світу.
БіЬетеІ-підключення, на цей час, не є стандартним підходом, однак
має значні переваги, але потребує додаткового налаштування
обладнання
та
використання
спеціалізованого
програмного
забезпечення для обробки інформаційних потоків, внаслідок
використання, як правило, проприєтарних (власних патентованих)
протоколів обміну.
Використання КА^АКУАККА повідомлень у форматі NМЕА
забезпечує автоматичний обмін найбільш важливими даними між
власним й іншими кораблями (береговими станціями) та значною
мірою доповнює традиційні корабельні комплекси на основі РЛС.
Крім того, застосування захищених режимів роботи засобів
зв’язку та передачі даних підвищує ситуативну поінформованість та
рішення С4І8К, тобто впровадження цих технологій забезпечить
значне підвищення бойових можливостей складових ВМС ЗС
України.
Результати досліджень передбачається використати на наступних
етапах наукового супроводження створення системи відображення
надводної обстановки для потреб ВМС ЗС України.
УДК 006.86
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ М ЕТРОЛОГІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ОЗБРОЄННЯ ТА
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
О.В. Червотока
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Ю.П. Ш амаєв, к. т. н, доцент
А.О. Подорожняк, к.т.н., доцент
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
Забезпечення необхідного рівня боєготовності та боєздатності
озброєння та військової техніки (ОВТ), підтримка їх тактико технічних характеристик можливо тільки при ефективному
функціонуванні
системи
наукового
та
науково-технічного
супроводження розробки (модернізації) ОВТ, яке базується, як відомо
на основних видах забезпечення, одним з яких є метрологічне
забезпечення.

Згідно з «Положенням про метрологічну службу Міністерства
оборони України і Збройних Сил України», метрологічне
забезпечення - це комплекс заходів, спрямованих на досягнення
єдності вимірювань та достовірності контролю параметрів об’єктів
вимірювань військового призначення.
Поняття "метрологічне забезпечення" застосовується, як правило,
по відношенню до вимірювань в цілому, але допускається
використання терміну "метрологічне забезпечення випробувань",
маючи на увазі при цьому метрологічне забезпечення вимірювань в
даних випробуваннях.
Згідно з «ДСТУ 3021-95. Випробування і контроль якості
продукції.
Терміни та
визначення»,
випробування
це
експериментальне
визначення
кількісних
і
(або)
якісних
характеристик властивостей об’єкта, як наслідок дії на нього під час
функціонування та при моделюванні об’єкта і (або) дій на нього.
Метрологічне забезпечення випробувань це - становлення і
застосування наукових і організаційних основ, технічних засобів,
метрологічних правил до норм, необхідних для отримання достовірної
вимірювальної інформації про значення показників якості та безпеки
продукції та послуг, а також про значення характеристик впливають
факторів і (або) режимів функціонування об'єкта при випробуваннях,
інших умов випробувань.
В Україні нормативні документи (НД), які визначають тільки
вимоги щодо метрологічного забезпечення випробувань зразків ОВТ
відсутні. Ці вимоги опосередковано визначають стандарти державної
системи забезпечення єдності вимірювань, системи розробки та
постановки на виробництво військової техніки, постанови Кабінет
Міністрів України; накази Міністра оборони України.
Тому для оцінки особливостей метрологічного забезпечення
випробувань ОВТ розглянемо державний стандарт Російської
Федерації «ГОСТ РВ 8.570-98.
Метрологическое обеспечение
испьітаний вооружения и военной техники. Основньїе положения».
У цьому стандарті зазначено, що «метою метрологічного
забезпечення випробувань ОВТ є отримання об'єктивної інформації
про
параметри та характеристики
ОВТ,
що
піддаються
випробуванням, шляхом забезпечення єдності та точності вимірів,
відтворення і підтримки з необхідною точністю заданих умов
випробувань».

З порівняння цілей метрологічного забезпечення ОВТ та
метрологічного забезпечення випробувань ОВТ випливає, що обидва
забезпечення спрямовані на досягнення єдності та точності
вимірювань, але при метрологічному забезпеченні випробувань ОВТ
додатково вирішується завдання відтворення і підтримки з
необхідною точністю заданих умов випробувань.
У НД України приділяється недостатньо уваги вирішенню
завдання відтворення і підтримки умов випробувань, яке має наступні
складності:
при плануванні випробувань необхідно враховувати відповідність
умов випробувань реальним умовам експлуатації об'єкта. При цьому
виникають проблеми при порівняння реальних умов експлуатації
об'єкта та умов випробувань. Вони полягають в тому, що інформація
про умови випробувань завжди більш достовірна, ніж інформація про
умови експлуатації об'єкта, одержувана за результатами його
натурних випробувань або експлуатації;
точність засобів вимірювальної техніки і повнота реєстрації
впливів і режимів функціонування при експлуатації зазвичай також
нижче, ніж при стендових випробуваннях;
при оцінці метрологічних характеристик зразка необхідно
враховувати похибку випробувань, за яку приймається різниця між
результатом вимірювання параметра та істинним значенням
параметру. Результат вимірювання параметра визначається під час
проведення випробувань зразка продукції при фактичних умовах
випробування.
Істинне
значення
параметра
визначають
(розраховують) за умов випробування, точно рівних номінальним
значенням або тим значенням, при яких потрібно визначити
параметри зразка.
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Полігонний випробувальний комплекс (ПВК) перспективного
Державного випробувального полігону (ДВП), з урахуванням
основних положень Державної цільової оборонної програми розвитку
озброєння та військової техніки на період до 2020 року має
забезпечувати досить високі тактико-технічні характеристики (ТТХ).
Основним джерелом інформаційно-вимірювального забезпечення
полігонних випробувань (досліджень, стрільб) є полігонний
вимірювально-обчислювальний комплекс (ПВОК), отже, його
організаційно-технічна
структура,
методичне,
математичне,
програмно-алгоритмічне та інші види забезпечення будуть визначати
спроможності та ефективність функціонування всього ПВК.
Можливості такого ПВОК визначаються його ТТХ.
Перспективним напрямком вдосконалення ПВОК є широке
впровадження
малогабаритних
високоточних
інформаційно вимірювальних систем, що функціонують з використанням
інформаційного поля супутникових радіонавігаційних систем типу
ОР§/ГЛОНАСС/ОА^I^ЕО. Застосування таких систем особливо
актуальне при проведенні випробувань озброєння та військової
техніки на необладнаних наземними засобами траєкторних
вимірювань випробувальних трасах (районах).
Авторами проведена оцінка ТТХ найбільш близької до
визначених систем за своїми просторовими та функціональними
можливостями: системи визначення траєкторій (багатопозиційної
фазометричної системи траєкторних вимірювань (БФСТВ)) "ВЕГАV". Висунуті вимоги до її основних складових. Розроблений проект
загальних вимог до БФСТВ при визначенні траєкторій літальних
апаратів авіаційних, ракетних і космічних комплексів.
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На сьогоднішній день визначення поняття інформаційно вимірювального забезпечення (ІВЗ) в практиці полігонної діяльності
Збройних Сил України не існує. Проте, у конкретних документах,
особливо, при проведенні науково-дослідних робіт, існує нагальна
потреба визначення такої категорії. Не визначені також основні
показники, що розкривають якість вимірювальної інформації з точи
зору її репрезентативності, змістовності, достатності, актуальності,
своєчасності, точності, достовірності, стійкості тощо.
Авторами показано, що кількість та якість вимірювальної
інформації, що одержують від об'єкту контролю, залежить від
метрологічних характеристик вимірювальних пристроїв, ступеня
достовірності результатів виконаних вимірювань, виду завад і
характеру їх впливу. На основі визначення поняття вимірювальної
інформації, інформаційно-вимірювальних та вимірювальних систем
синтезоване визначення ІВЗ полігонних випробувань (досліджень,
стрільб). Сформульовані основні завдання ІВЗ полігонних
випробувань (досліджень, стрільб) зразків зенітного ракетного
озброєння, авіаційної техніки та авіаційних засобів ураження,
безпілотних літальних апаратів, парашутних мішеней та зразків
радіоелектронної техніки.
Визначено, що відповідно до положень загальної методології
досліджень в області програмного планування розвитку озброєння та
військової техніки рішення задачі ІВЗ буде вимагати визначення усієї
сукупності початкових даних та вибору найбільш прийнятних, що
впливають на якість (обґрунтованість) програми розвитку полігонного
вимірювально-обчислювального
комплексу.
Враховуючи,
що
більшість завдань ІВЗ є комплексними, була виділена група особливих
методичних питань, які складають предмет дослідження цього
наукового напряму та технічна основа ІВЗ полігонних випробувань.

УДК 621.396.9
АНАЛІЗ М ОЖ ЛИВИХ ВАРІАНТІВ СТВОРЕННЯ СИСТЕМ И
ІНФОРМ АЦІЙНО-ВИМ ІРЮ ВАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПЕРСПЕКТИВНОГО ВИПРОБУВАЛЬНОГО ПОЛІГОНУ
Б.О. Чумак, к.т.н., доцент
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
М.В. Петрачков
С.І. Рацкевич
військова частина А0215Г
Створення системи інформаційно-вимірювального забезпечення
перспективного випробувального полігону на основі нових
інтелектуальних інформаційно-вимірювальних систем і їх комплексів
(до яких, в першу чергу, відноситься полігонний вимірювально обчислювальний комплекс (ПВОК)) - це акт творчий, і він не може
бути до кінця формалізований. Найважливішим показником цільового
завдання при проектуванні ПВОК є функціональна ефективність, яка
повинна реалізуватися в деякому заданому діапазоні.
Формування зовнішності ПВОК і визначення його параметрів і
характеристик - це центральна, але не всеосяжна процедура
проектування, хоча саме тут реалізуються останні науково-технічні
досягнення і досвід конструкторів. Далі ще слідує етап техніко економічного порівняння варіантів і вибір кращого з них. Авторами
показано, що згідно методології системного аналізу обґрунтування
обрису ПВОК (та його підсистем) перспективного випробувального
полігону здійснюється у взаємозв'язку з дослідженнями напрямів
розвитку озброєння Повітряних Сил Збройних Сил України в цілому.
Для реалізації даної методології проведена оцінка системи
показників ефективності і вартості на певних ієрархічних рівнях
складових ПВОК для найбільш прийнятних варіантів побудови
ПВОК. При цьому, на кожному рівні ієрархії необхідно вирішувати
завдання вибору варіантів, що мають якнайкраще співвідношення
"ефективність - вартість", що дозволяє отримати раціональне рішення
і сформувати пропозиції особі, що приймає рішення, по вибору
найбільш досконалого з тактико-техніко-економічної точки зору
варіанту ПВОК.
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Аналіз світового досвіду створення тренажерів операторів БпЛА
свідчить про те, що існують два основних підходу до створення
тренажерів БпАК:
реалізація режимів тренування на засобах БпАК. Додаткові
технічні засоби не використовуються;
тренажер на базі персонального комп'ютера зі спеціальним
програмним забезпеченням, що приєднується за допомогою
комутаційного обладнання до робочих місць операторів БпАК.
Програмне забезпечення імітує всі функції та режими польоту,
створюючи реалістичне навчальне середовище із змодельованими
знімками, що транслюються на робочих місцях операторів БпАК.
Використання тренажерів робить можливим повну імітацію
виконання завдання, не здійснюючи запуск справжнього БпЛА. В
деяких системах, наприклад §ру Аггото (ТНА^Е§, Франция) навчання
включає й тренінг на основі даних, отриманих від БпЛА в реальних
польотах. Така можливість є корисною для навчання операторів.
Реалізація другого підходу доцільна на невеликих БпАК (1 класу),
що забезпечує мінімальну масу та габарити комплексу. Це особливо
важливо при переміщенні БпАК без використання транспортних
засобів (в ранцях). Як приклад цей підхід реалізовано в БпАК К ^ 1 1 В
Кауеп.
В сучасних БпАК можливості обчислювальних комплексів
забезпечують моделювання віртуального середовища без застосування
додаткових засобів. Тому в перспективі буде переважно
реалізовуватися перший підхід до створення тренажерів БпАК. На
приклад, на даний час це реалізовано в БпАК Ріу Еуе ( ^ В Еіесігопіс,
Польща), §ру Аггото (ТНА^Е8, Франція).

УДК 621.391
П РОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩ ЕННЯ ЕФ ЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВІЙСЬКОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ
А.В. Ш ишацький, к.т.н.
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової
техніки Збройних Сил України
Р.О. Бєляков, к.т.н.
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації
імені Героїв Крут
І. О. Д оманов
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
М.М. Тюрніков
Військова частина А 0106
Проведення Антитерористичної операції на території Донецької
та Луганської областей (АТО) показало недосконалість існуючої
системи управління і зв’язку, основу якої складають засоби
радіозв’язку (ЗРЗ).
Основними проблемними питаннями, які були виявлені в ході
проведення АТО є:
- відсутність єдиної нормативної-правової бази, що регламентує
побудову системи радіозв’язку та її інтеграцію в єдиний
інформаційний простір України;
- відсутність єдиних оперативних вимог до побудови системи
радіозв’язку оперативного угрупування військ;
- несумісність засобів радіозв’язку та телекомунікаційного
обладнання різних поколінь та фірм-виробників;
- відсутність єдиних підходів з забезпечення безпеки радіозв’язку;
- жорстке закріплення ЗРЗ за радіо напрямками;
- відсутність механізмів прогнозування сигнально-завадової
обстановки;
- нераціональне використання радіо ресурсу.
Для рішення зазначених проблемних питань пропонується:
- обґрунтувати раціональну структуру системи радіозв’язку
оперативного угрупування військ;
- розробити нормативно-правові документи, що визначають
порядок побудову системи військового радіозв’язку та її інтеграцію в
єдиний інформаційний простір України;

- розробити єдиний механізм комплектування новою технікою
радіозв’язку підрозділи ЗС України;
- провести оптимізацію використання радіо ресурсу в КХ та УКХ
діапазонах;
- організувати поєднання прямих і комутованих ліній радіозв’язку
малої і середньої дальності, з метою забезпечення передачі інформації
в обхід вузлів, що вийшли з ладу та радіоліній із-за дії зброї та РЕП;
- забезпечити групове використання радіозасобів замість
існуючого їх закріплення за радіонапрямами;
- створення програмно-апаратних комплексів радіопрогнозування
і планування використання радіо ресурсу.
Таким чином запропоновані підходи дозволять підвищити
ефективність існуючих систем військового радіозв’язку в складній
сигнально-завадовій обстановці.
УДК 629.7.018.77
СИНТЕЗ М АЛОГО (ТАКТИЧНОГО) БЕЗПІЛОТНОГО
АВІАЦІЙНОГО КОМ ПЛЕКСУ І КЛАСУ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ
УКРАЇНИ
В.О. Ш лапацький, к.т.н.
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Класифікація безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) у світі
проводиться з метою обґрунтування стандартів підготовки штатних
операторів, стандартів проведення медичного відбору операторів у
відповідних класах БпАК, а також чіткого розмежування висот
застосування БпЛА з метою їх інтеграції в національний та
міжнародний повітряний простір.
Відповідно до сучасних напрямків розвитку Збройних Сил (ЗС)
України в рамках виконання науково-дослідної роботи (НДР) “Хорол2” було проведено аналіз існуючих систем класифікації БпАК у світі,
серед яких було виділено найбільш універсальну систему
класифікації, що запропонована та схвалена компетентними групами
Північно Атлантичного Альянсу (НАТО) - NАТО’8 ^оіпі Ш таппегї
Аегіаі УеЬісІе Рапеї та ^оіпі СараЬіІіїу Огоир оп Ш таппегї Аегіаі
УеЬісіез.
Адаптована під особливості ЗС України подібна система
класифікації БпАК була прийнята в державній авіації України, і

закріпилась в наказі Міністерства оборони України від 08.12.2016 №
661 “Про затвердження Правил виконання польотів безпілотними
авіаційними комплексами державної авіації України” та в Концепції
оснащення військових частин та підрозділів Збройних Сил України
безпілотними авіаційними комплексами на період до 2025 року.
Основні ознаки, за якими здійснюється розподіл БпАК державної
авіації України на класи, є максимальна злітна маса БпЛА та бойовий
радіус дії.
Синтез малого (тактичного) БпАК І класу для ЗС України полягає
у визначенні його структури та параметрів, які мають бути покладені в
основу тактико-технічного завдання на дослідно-конструкторську
роботу. Під структурою БпАК необхідно розуміти склад його
елементів та підсистем з урахуванням їх взаємовпливу. Під
параметром необхідно розуміти величину, що характеризує
властивість елементу БпАК.
Синтез малого (тактичного) БпАК І класу для ЗС України
здійснюється виходячи з результатів системного аналізу структури
БпАК “Р ^-1 ” виробництва ТОВ “Укрспецсистемс”, що проводиться
на
підставі
результатів
натурних
випробувань
зразка,
сконструйованого з урахуванням зауважень та рекомендацій до
прототипу, які були надані під час виконання НДР “Хорол”.
З метою виділення блоків спільних характеристик БпАК І класу
категорії “малий (тактичний)” проводиться аналіз тактико-технічних
характеристик (ТТХ) деяких БпАК, які перебувають на озброєнні
провідних країн світу, а саме БпАК ‘^ипа X 2000”, німецького
розвідувального БпАК, призначеного для розвідки цілей, телевізійної
розвідки окремих маршрутів, коригування вогню, що перебуває на
озброєнні Бундесверу з березня 2000 року, та БпАК “8сапЕа§1е”, який
був розроблений на замовлення корпорації “Воеіпд” групою “ІпзіШ”,
та знаходиться на озброєнні підрозділів морської піхоти та сил
спеціальних операцій ^ § О С О М США.
Блоками спільних характеристик є наступні. Блок А - числові
характеристики: А1 (максимальна злітна маса БпЛА); А2
(максимальна тривалість польоту БпЛА); А3 (радіус дії); А4
(швидкість баражування БпЛА); А5 (робоча висота польоту для
ведення повітряної розвідки). Блок Б - якісні характеристики: Б1
(можливість наземної станції управління інтегруватися в рухому
захищену поза шляхову платформу); Б2 (незалежність зльоту та
посадки від злітно-посадкової смуги); Б3 (відповідність характеристик

зв’язку стандартам зв’язку); Б4 (типи корисного навантаження); Б5
(відповідність програмного забезпечення вимогам стандарту АЕР-83);
Б6 (застосування для виконання завдань у військовій сфері).
З урахуванням зазначеного було проаналізовано заявлені ТТХ
БпАК “Р ^-1 ”, який був модифікований з урахуванням зауважень та
рекомендацій, що були надані під час виконання НДР “Хорол”, які, в
подальшому, були підтверджені під час проведення натурних
випробувань, а також сформовано перелік властивостей БпАК “Р ^ -1”,
які необхідно виявити під час підконтрольної експлуатації БпАК, що,
в сукупності, дасть можливість охарактеризувати спроможність БпАК
до виконання завдань за призначенням.
УДК 614.841:536.46
РОЗРОБКА АЕРОЗОЛЬНОЇ ПІРОТЕХН ІЧН О Ї СУМ ІШ І ДЛЯ
ВИКОРИСТАННЯ У МАСКУВАЛЬНИХ БОЄПРИПАСАХ
В.В. Щ ербань, к.т.н.
О.В. Князь
Є.О. Пономарьов
Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів
З часів створення бронетанкової техніки, яка займає важливу роль
у веденні сухопутного бою, а тому її ураження вважається особливою
задачею. З цією метою розроблені бронебійні боєприпаси, а за ними,
для збільшення ефективності попадання, розроблені артилерійські
коригуємі снаряди і протитанкові керовані ракети, які споряджені
різними типами головок самонаведення.
Для протидії вказаним засобам ураження на бронетехніці почали
застосовувати систему встановлення різноманітних завад, найбільш
розповсюдженою з яких є димова завіса. З кінця ХХ століття в Україні
використовуються димові гранати 3Д17 радянського виробництва, які
забезпечують маскувальну завісу у видимому, лазерному та
інфрачервоному
діапазонах випромінювання. В даних гранатах
використовується аерозольна піротехнічна суміш білого диму з
наступними компонентами: натрій азотнокислий, магнієвий порошок,
гексахлорбензол, фосфор червоний. Суттєвим недоліком цієї
рецептури є наявність у складі гексахлорбензолу, забороненого для
застосування через шкідливий вплив на зовнішнє середовище при
його виготовленні та застосуванні, нерівномірне горіння, низька

щільність та недостатньо швидке утворення димової завіси, яка
поглинає інфрачервоні промені необхідного діапазону.
На даний час постало питання про створення удосконаленої
багатоспектральної
аерозольної
піротехнічної
суміші,
яка
забезпечувала
б
маскування
бронетехніки
у
видимому,
інфрачервоному та лазерному діапазонах довжин хвиль та не мала у
своєму складі заборонених компонентів та інших недоліків, які
виявлені у боєприпасах, що використовуються.
Для виконання поставленої задачі було проведено аналіз наявної
інформації про засоби захисту техніки від ураження боєприпасами та
технічних характеристик аерозольної суміші прототипу та її
компонентів, наявних можливостей виготовлення компонентів на
підприємствах України. Також проведені дослідження піротехнічних
сумішей, що мають наступні компоненти: калій азотнокислий, натрій
азотнокислий,
магнієвий
порошок,
полівінілхлорид,
смола
формальдегідна, фторопласт, фторкаучук, фосфор червоний.
Виконані роботи показали перспективність створення аерозольної
піротехнічної суміші для використання у маскувальних боєприпасах,
що забезпечує багатоспектральне маскування бронетехніки, тобто у
видимому, інфрачервоному та лазерному діапазонах довжин хвиль.
УДК 623.455
АНАЛІЗ КО НЦ ЕП Ц ІЇ РОЗВИТКУ РАКЕТНОА РТИЛЕРІЙСЬКО ГО ОЗБРОЄННЯ
В.В. Яковенко, к.т.н., с.н.с.
Науковий центр Сухопутних військ
Національної академії Сухопутних військ
Особливістю сучасної геополітичної ситуації в центрі Європи
після розпаду СРСР є локальний конфлікт з анексією Криму та
окупацією певної частини території на Сході України, що розгорівся
вперше за більше ніж півстоліття з часів закінчення Другої світової
війни в результаті імперських амбіцій владних еліт РФ. Щоденно
українські засоби масової інформації сповнені тривожних новин зі
“східного фронту”. Саме з початком АТО 13.04.2014 р. (ООС з
1.05.2018 р.), речники МО України звітують про постійні обстріли
артилерією “російсько-терористичних сил” підрозділів ЗС України і
мирного населення, про застосування новітніх російських засобів
вогневого ураження.

Починаючи з 2008 р. військово-політичне керівництво РФ
проводить масштабні реформи власних ЗС. Ключовим напрямком цих
реформ є державна програма модернізації і переозброєння на новітні
зразки ОВТ. В результаті організаційно-планових заходів в 2005
2010 рр.
відбулося
безпрецедентне
збільшення
державного
замовлення військового призначення: на початок 2014 р. в ЗС РФ
здійснено оновлення ОВТ на третину, а до 2020 р. планується довести
його до 100%. Наведені факти є беззаперечними доказами успішної
реалізації «фонду перспективних досліджень при військовопромисловій комісії та головного управління по інноваційним
розробкам Міністерства оборони РФ», створеної за ініціативою
керівництва МО і ВПК країни-агресора, в рамках якої організовано
розробку проривних технологій збройної боротьби. Слід відмітити,
що левову частку звичайного озброєння становлять боєприпаси.
Масштабне їх використання під час ведення бойових дій потребує
масового виробництва, накопичення необхідних запасів у мирний час
та забезпечення ними підрозділів (частин).
Розвиток потенціалу розвинених країн світу призводить до
значного зростання витрат боєприпасів у конфліктах (війнах). Так
Російська Імперія витратила в період 1904-1905 рр. близько 1 млн.
пострілів, 1914-1918 —близько 50 млн., під час Другої світової війни в
СРСР лише в 1944 р. було вироблено більше 20 млн снарядів, бомб і
мін. Під час війни в Перській затоці США і союзниками було
витрачено близько 1,5 млн. снарядів, бомб і мін.
УДК 681.7.08; 536.6.081
КОМ ПЛЕКСНА МЕТОДИКА М ЕТРО ЛО ГІЧНО Ї ЕКСПЕРТИЗИ
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗВ'ЯЗКУ
М.Ю.Яковлев, д.т.н., с.н.с.
Національна академія Національної гвардії України
П Л.Аркуш енко, к.т.н.
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки
Запропоновано використання розроблених часткових методик, а
саме обґрунтування послідовності і кількості параметрів для
метрологічного обслуговування (МОб) військової техніки зв’язку
(ВТЗ), визначення номенклатури засобів вимірювальної техніки
військового призначення (ЗВТВП) для МОб ВТЗ з урахуванням

метрологічної надійності та впливу якості алгоритмів обслуговування
і ремонту комплексно у вигляді комплексної методики метрологічної
експертизи (МЕ) ВТЗ.
Експериментальне дослідження проведено на прикладі сучасної
короткохвильової радіостанції Р -1150.
Вихідні дані отримуються із технічного опису на зразок ВТЗ
(короткохвильової радіостанції Р-1150), інструкції щодо її ТО, а також
із експертного опитування фахівців.
Для визначення послідовності вимірювальних параметрів (ВП)
під час проведення МОб ВТЗ проведено експертне опитування для
визначення рангу кожного параметру радіостанції Р-1150 за
запропонованими співвідношенням.
З функціональної схеми радіостанції Р-1150 розроблено її
теоретико-множинну модель і встановлено, що три з восьми
параметрів, при номінальних значеннях перших п’яти параметрів,
можна не контролювати, оскільки вони завчасно будуть у допустимих
межах.
Для визначення мінімально необхідних значень метрологічних
характеристик (МХ) ЗВТВП, які використовуються при МОб ВТЗ, з
функціональної схеми радіостанції Р-1150 розроблено алгоритм
пошуку несправностей до типового елементу заміни (ТЕЗ) за
умовними алгоритмами (УА) діагностування.
Спочатку розглянуто варіант зі справною системою вбудованого
контролю. Для аналогових ЗВТВП р=0,845, при цьому р=0,57, тобто в
даному випадку використання тестера Ц4353 недоцільне під час
ремонту агрегатним методом.
В подальшому розглянуто найбільш складний випадок, коли
система вбудованого автоматичного контролю не працює. В такому
разі пошук несправного ТЕЗ виконують за УА.
Для цифрових ЗВТВП встановлено р=0,9993, при цьому р=0,015,
для аналогових р=0,845, при цьому р=1,32.
Проведені розрахунки показали, що використання аналогового
мілівольтметра В3-56, який зараз застосовується, взагалі неможливе,
оскільки існує велика ймовірність встановлення помилкового
технічного стану (ТС).
Визначено, яку мінімально допустиму кількість розрядів повинен
мати ЗВТВП для забезпечення необхідної точності визначення ТС
ВТЗ. Так як для цифрових ЗВТВП р=0,9993 розраховано верхню г1 та

нижню г2 межі існування розв’язку: г1=5,47; г2=3,87 тобто достатньо
г=4.
Проведено вибір номенклатури (типу) ЗВТВП для МОб
Р-1150: замінено два аналогових ЗВТВП, які зараз реально
застосовуються, на один цифровий універсальний вольтметр
В7-22А, що забезпечить потрібну якість ВП. Крім того, проведена
заміна інших ЗВТВП зі збереженням точності вимірювання на більш
дешевші ЗВТВП.
На останньому етапі показано ефект від застосування
комплексної методики МЕ ВТЗ окремо за її частковими методиками.
1. Оцінка ефекту від визначення мінімально необхідної кількості
ВП під час проведення МОб ВТЗ показала, що на 31 % знижується час
і трудовитрати на оцінку ТС радіостанції Р-1150. При врахуванні
похибок вимірювання на 24,4 % знижується час і трудовитрати на
оцінку ТС радіостанції Р-1150.
Так, використання методики обґрунтування послідовності і
кількості мінімально необхідних параметрів для МОб ВТЗ зменшує
витрати під час проведення МОб в бригаді зв’язку на 2156 гривень
щорічно.
2. Оцінку ефекту від обґрунтування вимог до МХ аналогових та
формування вимог до цифрових ЗВТВП для МОб ВТЗ показано разом.
Вона полягає в зниженні витрат на ЗВТВП при задоволенні вимог до
часу оцінки ТС (Тв<Твд) і реалізуємості ремонту агрегатним методом
(р<0,5). Використання вольтметру В7-22А забезпечить потрібну якість
вимірювання та знизить витрати на 4181 гривню. При заміні
вимірювача нелінійних спотворень С6-11 на С6-14 витрати
знижуються ще на 4988 гривень. Тобто, загальні витрати на ЗВТВП
зменшуються на 9169 гривень без зниження якості МОб ВТЗ.
За результатами проведеної техніко-економічної оцінки
встановлено, що загальна економія від зниження витрат на ЗВТВП і
трудовитрат на проведення вимірювань параметрів короткохвильової
радіостанції Р-1150 під час ТО-2 становить близько тринадцяти тисяч
гривень в рік. Техніко-економічна оцінка проведена для одного типу
ВТЗ.

УДК 629.7.01
ТЕХНОЛОГИЯ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
О БРА БО ТКИ МАТЕРИАЛОВ ИСПЬІТАНИЙ Н О В И Х ТИПОВ
САМОЛЕТОВ В СОВРЕМ ЕННЬІХ УСЛОВИЯХ
В.Ф. Якубович
Державне підприємство "Антонов”
П.И. Перконос
Р.В. Поточилов
Товариство з обмеженою відповідальністю "Протока-Центр”
Импортозамещение
систем
бортових
измерений
(СБИ)
испьітуемьіх самолетов.
Назначение и задачи наземних комплексов автоматизированной
обработки (НКАО) материалов наземних и летних испитаний нових
типов самолетов:
обеспечение оперативной обработки полетной информации в
темпе проведения испитаний;
освоение нових типов данних, поступающих с бортових систем;
синхронизация данних;
обеспечение нужних частот регистрации самолетних параметров;
создание модулей обработки всех типов самолетних данних;
получение отчетних документов из зарегистрированних и
обработанних данних;
вторичная и полная обработка данних.
Технология
автоматизированной
обработки
материалов
испитаний.
Подсистеми НКАО:
ввод зарегистрированной полетной информации;
база данних СБИ;
расчет и ведение архива тарировочних зависимостей;
вичисление расчетних параметров;
заложенние таблици и зависимости;
генерация и управление заданиями на обработку;
формирование тематических файлов по направлениям;
тестирование полетних файлов;
управление файлами на сервере;
сетевая обработка информации;
архивации полетной информации и тематических файлов;
интерактивная помощь (Неір);

обработки материалов параметров вибрации;
обработки материалов високочастотних тензометрических
параметров;
оперативний анализ и мобильное документирование полученних
результатов обработки с получением отчетних документов;
вторичная и полная обработка данних по алгоритмам;
обьединение и слияние зарегистрированной информации,
полученной с разних источников СБИ с синхронизацией по времени.
Роль НКАО при проведении испитаний нових типов самолетов.
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