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ВСТУПНЕ СЛОВО 
ТВО начальника Академії сухопутних військ 

імені гетьмана Петра Сагайдачного 
полковника Сивака О.І. 

 
Шановні учасники конференції! 
Від імені начальника Академії, Вченої ради Академії та себе 

особисто сердечно вітаю Вас у стінах Академії сухопутних військ 
на науково-технічній конференції „Перспективи розвитку 
ракетних військ і артилерії Сухопутних військ”. 

Проведення конференції на сьогоднішній момент є 
надзвичайно актуальним. Воєнна операція, що проводиться на 
сході України, вимагає від військових фахівців застосування 
всього арсеналу знань, вмінь та навичок щодо застосування 
озброєння і військової техніки на полі бою, тактичного вишколу, 
високої психологічної стійкості. Крім того, впровадження досвіду 
ведення бойових дій, вмілого застосування озброєння та 
військової техніки в антитерористичній операції є об’єктивною 
вимогою сьогодення. Якщо раніше ми в своїх наукових 
дослідженнях спиралися на збройні конфлікти в інших країнах і 
аналізували закордонний досвід, то зараз за досвід застосування 
сил та засобів у сучасному конфлікті ми платимо найдорожчим – 
життям і здоров’ям українських бійців. 

Наш навчальний заклад є основним видовим вишем, який 
готує офіцерів бойових спеціальностей тактичної управлінської 
ланки для Сухопутних військ Збройних Сил України. Більшість 
кадрових молодших офіцерів Сухопутних військ є випускниками 
Академії. 

Характер сучасних воєнних загроз, зміни способів ведення 
бойових дій, що яскраво видно на прикладі АТО, створюють нові 
виклики перед ракетними військами і артилерією, вимагають 
проведення їх глибокої модернізації та оновлення. 

Потреба трансформації ракетних військ і артилерії 
підсилюється реформами, що здійснюються сьогодні у війську. 
Заявлений курс на відновлення боєздатності Збройних Сил 
вимагає докорінних змін у РВіА задля підвищення ефективності 
вогневого ураження противника. При цьому ситуація 
загострюється наявним станом озброєння та військової техніки 
РВіА, непідготовленістю мобілізаційних ресурсів (особливо для 
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призначення на посади, які визначають боєздатність підрозділів 
ракетних і артилерійських частин). 

Як показують результати проведення АТО, найважливішими 
проблемами підвищення ефективності вогневого ураження 
противника РВіА в операціях Сухопутних військ ЗС України є: 

- забезпечення автоматизації процесів управління ракетними 
ударами і вогнем артилерії; 

- своєчасність розвідки об’єктів противника в інтересах РВіА; 
- забезпечення збільшення дальності вогню артилерії, 

могутності їх боєприпасів; 
- збільшення питомої ваги високоточних боєприпасів; 
- ефективність підготовки особового складу (перш за все 

офіцерського) для бойових підрозділів РВіА. 
Для вирішення цих проблем необхідним є завершення 

розробки та прийняття на озброєння автоматизованої системи 
управління вогнем артилерії, розробка чи закупівля сучасних 
засобів розвідки, в першу чергу безпілотних авіаційних 
комплексів, засобів радіолокаційної розвідки. Для збільшення 
дальності та точності вогню першочерговим завданням є 
розробка нових боєприпасів, перш за все високоточних. І це 
далеко не всі шляхи модернізації ракетних військ і артилерії. 

Очевидно, що все це неможливо реалізувати без науки. 
Впевнений, що наша конференція сприятиме вирішенню цих 
нагальних питань. Адже сьогодні в цьому залі, крім науково-
педагогічного складу Академії СВ, зареєструвались та присутні: 

1) представники установ Міністерства оборони, військових 
частин, інших військових формувань; 

2) представники вищих військових та цивільних навчальних 
закладів; 

3) представники провідних науково-дослідних установ та 
підприємств оборонного комплексу України. 

Керівництво Академії сухопутних військ імені гетьмана 
Петра Сагайдачного висловлює Вам щиру подяку за участь у 
роботі науково-технічної конференції і сподівається, що наша 
спільна праця пройде плідно, а її результати будуть корисними 
для розвитку РВіА Збройних Сил України. 

Бажаю всім плідних дискусій, нових знайомств та подальших 
творчих успіхів. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

Трофімов І.В. 
НУОУ 

Холін В.М. 
АСВ 

 
ПРОБЛЕМИ БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

РАКЕТНИХ ВІЙСЬК І АРТИЛЕРІЇ 
В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ 

ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 

У доповіді використано дані із ЗМІ, інформаційні матеріали, 
що надходили до університету, а також досвід участі в АТО 
фахівців РВіА, у тому числі слухачів оперативно-стратегічного та 
оперативно-тактичного рівнів підготовки. 

Аналіз результатів ведення бойових дій свідчить про те, що 
РВіА залишаються основним, а іноді єдиним засобом дальнього 
вогневого ураження противника. Основні втрати, які завдаються 
противнику, так само, як і втрати наших військ, – саме від вогню 
артилерії. 

Аналіз підготовки та виконання завдань з вогневого 
ураження противника підрозділами РВіА у ході АТО дозволяє 
визначити низку чинників, що негативно впливають на 
ефективність бойового застосування в даних умовах. 

Зовнішні та внутрішні чинники, що негативно вплинули на 
ефективність бойового застосування РВіА: 

- відсутність можливості протидії вогневим підрозділам, що 
ведуть стрільбу з території суміжної держави; 

- застосування противником швидкодіючих засобів розвідки 
(супутникових систем, безпілотних авіаційних комплексів) для 
розвідки позицій РВіА; 

- невідповідність організаційних структур ракетних військ і 
артилерії умовам виконання завдань; 

- низька ефективність функціонування системи артилерійської 
розвідки та інші. 

Аналіз застосування артилерійських підрозділів у ході АТО 
свідчить про те, що організаційно-штатна структура РВіА 
Командування Сухопутних військ ЗС України мирного часу не 
забезпечує виконання завдань (фактично в структурі органу 
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управління відсутній штаб як структурний підрозділ, що 
спроможний організувати ефективну роботу щодо управління 
ракетними військами і артилерією). 

Для забезпечення ефективного управління доцільно 
сформувати Головне управління РВіА ЗС України як вищий 
орган управління родом військ, який відповідатиме за загальне 
військове керівництво РВіА ЗС України, їх розвиток, планування, 
застосування та керівництво ними в ході виконання визначених 
завдань під час проведення операцій, організацію та координацію 
підготовки військ. Це забезпечить єдність у керівництві родом 
військ та єдність поглядів на його розвиток і підготовку, 
уникнення розпорошення відповідальності за стан справ та 
виконання завдань. 

Аналіз наявності та організаційно-штатних структур 
військових частин РВіА у складі оперативних командувань та АК 
ускладнюють формування оптимальних за складом угруповань 
для проведення операцій (бойових дій), виходячи з обсягу 
завдань, які стоять перед ЗС України у ході проведення АТО. 

Пропонується мати у безпосередньому підпорядкуванні 
Командування Сухопутних військ 1-2 оабр, птабр та роап. 

Формування в ОК „Північ” артилерійської бригади за 
складом аналогічної 55 оабр дозволить уніфікувати та 
оптимізувати комплект військових частин РВіА ОК (АК). Також 
пропонується сформувати: в ОК „Південь” і „Північ” по одній 
артилерійській бригаді великої потужності. 

Для спрощення процесу створення угруповань передбачити, 
що основні підрозділи (дивізіони) ракетної бригади, реактивних 
артилерійських полків та артилерійських бригад (на воєнний час) 
повинні бути окремими, при цьому повинна бути забезпечена їх 
автономна робота. 

До зниження ефективності бойового застосування РВіА 
також призвело те, що за останні роки були ліквідовані браг омбр 
(отбр), окрім 51 омбр, садн 122-мм СГ 2С1 загальновійськових 
бригад були скорочені, виведені за штат, а деякі здані на бази 
зберігання ОВТ. 

Відсутність артилерійських протитанкових засобів у складі 
механізованих рот та батальйонів, які виконують завдання в зоні 
АТО, привела до необхідності компенсувати зазначену потребу 
за рахунок протитанкового резерву бригади (протитанкова 
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артилерійська батарея 100-мм ПТГ МТ-12 в кількості 6 од.), що 
спричинило відсутність протитанкового резерву бригади. 

Для виконання основного завдання ПТРез щодо ведення 
боротьби з броньованими об’єктами противника необхідно мати 
батарею мобільних протитанкових засобів типу 9П149     „Штурм-С” 
які можливо більш ефективно використовувати на блокпостах як 
артилерійський протитанковий засіб механізованого батальйону. 

Мінометні батареї зі складу механізованих батальйонів за 
своїми можливостями не забезпечують підтримку механізованих 
рот в умовах ведення бойових дій на широкому фронті. 
Організаційна структура артилерійських дивізіонів не забезпечує 
(обмежує) можливість застосування батарей повзводно. 

Пропонується ввести до складу механізованих батальйонів, 
поряд з мінометними батареями, артилерійські батареї 2С1 (Д-30) 
з підрозділами артилерійської розвідки, матеріального забезпечення 
та ремонтними відділеннями. 

Організаційну структуру оабр ОК мати єдину (на основі 
удосконаленої структури 55 оабр для збільшення її вогневих 
можливостей). 

Удосконалити організаційну структуру 26 абр, збільшивши її 
вогневі можливості та дальність ураження. 

Крім того, у складі бригади доцільно сформувати садн 
великої потужності (12-18 од. 203,2-мм СП 2С7), на основі якого 
в подальшому сформувати оабр великої потужності у складі 4-х 
садн (по 12-18 од. 2С7). 

Організаційна структура підрозділів РВіА не забезпечує 
(обмежує) можливість ведення розвідки в умовах дій на 
широкому фронті. Можливості засобів артилерійської розвідки не 
достатні для ефективного забезпечення бойових дій артилерії та 
реалізації можливостей щодо дальності ураження. 

Пропонується в структурі артилерійських дивізіонів 
передбачити батарею управління та артилерійської розвідки. 

У складі дивізіонів артилерійської розвідки артилерійських 
бригад сформувати батареї БпАК, які комплектувати безпілотними 
авіаційними розвідувальними системами тактичного радіуса дії. 

У зв’язку з тим, що противником у першу чергу завдається 
вогневе ураження технічним засобам розвідки, виникла нагальна 
потреба у поповненні втрат (відновлення та/або закупівлі нових 
технічних засобів артилерійської розвідки). 
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Крім того, необхідно невідкладно провести технічне обслуго-
вування автоматизованого звукового комплексу розвідки 
вогневих позицій артилерійських гармат і мінометів „Положение-2”, 
який утримується в 28 омбр на відповідальному зберіганні без 
бойового застосування, незважаючи на те, що його прийнято на 
озброєння ще в лютому 2013 року; організувати підготовку 
особового складу, який входить до бойової обслуги комплексу, та 
направити його в зону АТО. 

Некласичні форми і методи ведення бойових дій вимагають 
формування нових підходів у питаннях збору, обробки та аналізу 
розвідувальної інформації, порядку її передачі та обміну між 
розвідувальними органами (елементами) командних пунктів 
(пунктів управління). 

Сучасний стан засобів артилерійської розвідки, що працюють 
на аналоговій апаратурі зв’язку, використання приладів 
артилерійської розвідки, які виготовлені у другій половині 
ХХ століття, дозволяє зробити висновок, що існуючі в ЗС 
України способи отримання розвідувальної інформації від 
підрозділів артилерійської розвідки, її обробка, розподіл цілей 
між групами артилерії та підрозділами, передача розвідувальної 
інформації до штабів угруповань артилерії не відповідають 
вимогам сьогодення. 

Аналіз роботи на командних пунктах (пунктах управління) 
органів військового управління в зоні АТО показав, що необхідно 
невідкладно створювати: центри управління артилерійською 
розвідкою в оперативних командуваннях (армійському корпусі); 
пункти управління артилерійською розвідкою в усіх 
загальновійськових частинах Сухопутних військ ЗС України, які 
беруть участь у плануванні (забезпеченні розвідувальною 
інформацією) вогневого ураження противника як єдину систему 
артилерійської розвідки. 

Комплекси машин управління та станції розвідки, які є на 
озброєнні артилерійських підрозділів, не відповідають вимогам 
сьогодення. 

На цей час у ЗС України виконується дослідно-констру-
кторська робота „Оболонь-А”, результатом якої може бути 
прийняття на озброєння ЗС України комплексу машин 
управління, що відповідає вимогам сучасності та дозволить 
проводити збір, обробку, аналіз розвідувальних відомостей та 
розподіл вогневих завдань між артилерійськими підрозділами. 
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Офіцери запасу, які отримали військове звання після 
закінчення кафедр військової підготовки цивільних вищих 
навчальних закладів, мають низький рівень підготовки, внаслідок 
чого після призову із запасу потребують подальшого навчання. 
Офіцери кадру фізично неспроможні якісно проводити заняття із 
значною кількістю особового складу за всіма спеціальностями. 

Також проблемою є те, що кількість боєприпасів, що 
відводиться на проведення заходів бойового злагодження,        
для підрозділів, які на 70–90% укомплектовані військово-
службовцями, призваними із запасу, не достатня для підготовки 
особового складу до виконання бойових завдань. 

До загальних проблем можна віднести наступні: 
- на озброєнні артилерійських підрозділів відсутні 

високоточні боєприпаси; 
- застаріле озброєння артилерійських підрозділів не повною 

мірою відповідає вимогам сьогодення; 
- штатні засоби зв’язку не забезпечують необхідний рівень 

прихованого управління, стійкості та оперативності під час 
передачі даних і необхідну дальність зв’язку під час управління 
артилерійськими підрозділами та ін. 

Результати застосування артилерії противником (тривале 
ведення методичного вогню, значна витрата боєприпасів, у т.ч. 
реактивних, значна кількість артилерійських систем) та завдані 
нам втрати свідчать про те, що веденню вогню противника у 
більшості випадків передувала ретельна розвідка та детальна 
підготовка даних для стрільби. 

З початком застосування РФ РСЗВ на слуху з’явився термін 
„Торнадо”. „Торнадо” – це, в першу чергу, більш потужні 
боєприпаси. Боєприпаси до РСЗВ „Торнадо-Г” – снаряди з 
бойовими елементами, що самі прицілюються, та з кумулятивно-
осколковими. Дальність стрільби снарядів з осколково-фугасною 
головною частиною – до 40 км. 

Боєприпаси до РСЗВ „Торнадо-С”: 
- снаряди з осколковими бойовими елементами; з бойовими 

елементами, що самі прицілюються; 
- снаряди для протитанкового мінування місцевості; з 

кумулятивно-осколковими бойовими елементами; 
- снаряди з термобаричною головною частиною; осколково-

фугасною головною частиною, що відокремлюється; 
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- снаряди з осколково-фугасною головною частиною та з 
малогабаритним розвідувальним БпЛА. 

На сьогодні науково-виробничим підприємством „Сплав” 
(РФ) розробляється реактивна система за модульним принципом. 
Ця система являтиме собою уніфіковані змінні модулі-блоки з 
різною кількістю реактивних снарядів, встановлені на самохідному 
чотиривісному автомобілі. За необхідності „Торнадо” може буде 
модифікований в „Торнадо-Г”, Торнадо-У” або „Торнадо-С”. 

„Торнадо-Г” буде оснащений двома блоками на 15 стволів 
кожен, „Торнадо-У” – двома восьмиствольними блоками, а 
„Торнадо-С” – двома шестиствольними блоками. Бойова обслуга 
РСЗВ „Торнадо” всіх типів буде складати 3 особи. 

Важлива риса всіх варіантів РСЗВ „Торнадо” – використання 
єдиного уніфікованого лафету артилерійської частини (за 
аналогією з РСЗВ MLRS (США). Це дозволить встановлювати на 
єдиній платформі взаємозамінні блоки з реактивними снарядами 
різного калібру. Єдина платформа дозволить скоротити 
різнотипність шасі, які використовувалися для РСЗВ „Град”, 
„Ураган” і „Смерч”. Подібна конструктивна особливість і 
використання змінних модулів дозволяє зробити припущення, що 
в перспективі РСЗВ „Торнадо” можуть бути використані для 
пуску крилатих і балістичних ракет. 

В цих умовах артилерія ЗС України може ефективно та своєчасно 
виконувати завдання вогневого ураження артилерійських 
підрозділів противника тільки при застосуванні БпАК. 

 
 

Агафонов Ю.М., Журавльов О.О. 
ХУПС 

 
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ 
ЗАСОБІВ ДАЛЬНЬОГО ВОГНЕВОГО УРАЖЕННЯ 

 
Розповсюдження ракетного озброєння і підвищення точності 

стрільби привело до бурхливого розвитку засобів боротьби з цим 
видом озброєнь. Головними з них є засоби протиракетної 
оборони, що інтенсивно розвиваються, засоби пригнічення 
каналів зв’язку та навігаційних систем. Спостерігається значний 
якісний і кількісний ріст засобів розвідки на базі космічних та 
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авіаційних пілотованих і безпілотних літальних апаратів. Цикл 
„виявлення – аналіз – знищення” наближається до 2–5 хвилин для 
найбільш ефективних з них. 

Поява таких систем озброєнь змушує повністю переглядати 
концепції створення високоточної зброї на базі ракетних 
комплексів. Розглянуті основні технічні і організаційні заходи, 
що спрямовані на підвищення ефективності застосування 
ракетних комплексів великої дальності. 

Задачі, що покладаються на засоби дальнього вогневого 
ураження: 

- безконтактне високоточне знищення авто- і бронетехніки, 
артилерійських і реактивних установок, легких фортифікаційних 
споруд, будинків, компактних груп бойовиків на дальностях до 
100–150 км; 

- ураження великих складів боєприпасів, пально-мастильних 
матеріалів, кораблів, польових командних пунктів з’єднань і 
об’єднань, польових аеродромів, резервів і забезпечувальної 
інфраструктури на глибину до 1500 км. 

Недоліки комплексів на базі ракет ІІ категорії: 
- відсутність засобів розвідки зони, прилеглої до позиційного 

району, до маршрутів переміщення і стартових позицій, а звідси і 
уразливість від артилерійсько-реактивних систем дальністю 
стрільби до 20 і 120 км відповідно; 

- відсутність засобів розвідки об’єктів ураження, засобів 
отримання вихідних даних для створення „масок цілей” на 
віддалі 100–300 км; 

- низька ефективність при пусках на мінімальну дальність 
через обмеження кількості відповідних об’єктів ураження; 

- загроза ураження цивільних об’єктів, які розміщені поблизу 
цілі. 

Висновки: 
1. Оптимальним варіантом систем високоточного вогневого 

ураження тактичного, оперативно-тактичного і стратегічного 
призначення є комплексне використання твердопаливних і 
крилатих ракет. 

2. В якості засобів розвідки, ударних систем малої і середньої 
дальності, носіїв засобів РЕБ в складі комплексів ІІ категорії 
доцільно використання малих крилатих ракет, що не 
повертаються. 
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3. При створенні комплексів І і ІІ категорії необхідно 
реалізовувати технічні заходи щодо їх маскування шляхом 
використання зовнішнього вигляду найбільш розповсюджених в 
народному господарстві транспортних засобів і перевозимих 
вантажів. 

 
 

Даник Ю.Г., Шестаков В.І., Ковбасюк С.В. 
ЖВІ ДУТ 

 
СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОТОЧНИХ РАКЕТНИХ 

КОМПЛЕКСІВ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 
 

Основою ефективного бойового застосування ракетного 
комплексу з голівкою самонаведення є правильно організований 
інформаційний обмін між всіма складовими системи. В зв’язку з 
цим актуальною стає задача розробки моделі спеціальної системи 
інформаційного забезпечення виконання завдань ракетним 
підрозділом як елемента єдиного інформаційного простору 
мережецентричної концепції збройних сил майбутнього. 
Зазначена концепція спирається на застосування в управлінні 
військами у бойових операціях комп’ютеризованої, автоматизованої 
та централізованої мережі систем спостереження, розвідки, 
зв’язку, бойового управління, інтегрованої в єдину командно-
керуючу систему. 

Основа мережецентричного ведення та управління бойовими 
діями формується створенням та розгортанням на театрі воєнних 
дій розгалужених автоматизованих електронних мереж розвідки, 
інформації та управління, які сукупними зусиллями створюють 
єдине інформаційно-керуюче поле, що охоплює увесь простір 
війни, безперервно підтримується та оновлюється інформацією 
зверху та знизу, є доступним для всіх рівнів оперативно-бойового 
управління та захищеним від впливу противника. 

Функціонально інформаційне забезпечення високоточних 
ракет включає такі основні складові як: 

- отримання та дешифрування розвідувальної інформації; 
- вироблення цілевказівок; 
- доведення інформації цілевказівок до комплексів ракетної 

зброї. 
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Кожна з них реалізується відповідними підсистемами, з яких 
складається система інформаційного забезпечення. Така 
структура дозволяє об’єднати в єдиному автоматизованому циклі 
усі процеси в інтересах забезпечення високоточної ракетної зброї. 

Для створення системи, крім традиційних задач, пов’язаних з 
визначенням її оптимальних параметрів, необхідне проведення 
досліджень характеристик фонів та цілей, кореляційних 
властивостей місцевості, точності та достовірності розвідувальної 
інформації, методів інтерактивної обробки інформації, крипто-
захисту та достовірної передачі інформації лініями зв’язку. 
Вирішення цієї складної, багатокритеріальної задачі вимагає 
системного підходу, який і запропонований у доповіді. 

 
 

Зубков А.М. 
АСВ 

 
НОВИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ І 

СПЕКТРАЛЬНОЇ БАГАТОКАНАЛЬНОСТІ 
АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ РОЗВІДКИ І ВОГНЕВОГО УРАЖЕННЯ 

 
Сучасний етап розвитку ракетно-артилерійського озброєння і 

тактики його застосування породив протиріччя між 
можливостями вогневого впливу по дальності, скорострільності 
та інформаційного (розвідувального) забезпечення, яке на 
практиці проявляється у: 

- відсутності високоточних інструментальних багато-
канальних засобів артилерійської розвідки на граничних 
дальностях дії вогневих (ударних) систем; 

- відсутності універсальних засобів артилерійської розвідки 
для сумісного вирішення завдання з визначення координат 
стріляючих засобів противника і наземної рухомої та нерухомої 
техніки. 

Відомі підходи до збільшення радіо (оптичного) горизонту 
артилерійської розвідки, які ґрунтуються на підйомі засобів 
спостереження за допомогою підйомно-щоглових пристроїв, 
вартісні і супроводжуються зниженням маневреності та 
захищеності. 
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В основу запропонованого підходу для розширення бойових 
можливостей артилерійської розвідки покладена інформаційна 
інтеграція наземних багатоканальних засобів розвідки вогневих 
позицій і багатоспектральних приладів спостереження, 
установлених на ДПЛА. Принципове значення має той факт, що 
управління польотом ДПЛА і дистанційний прийом інформації з 
його борту здійснюється із застосуванням штатних елементів 
антенно-фідерної, передавальної і приймальної систем радіо-
локаційного комплексу розвідки вогневих позицій. Спектральна 
багатоканальність спостереження наземних цілей забезпечує 
цілодобовість, всепогодність та інваріантність до параметрів руху 
цілі. Можливість практичної реалізації спектральної багато-
канальності визначається значною різницею дальностей радіо-
локаційного спостереження ДПЛА у штатних каналах комплексу 
розвідки вогневих позицій та висоти польоту тактичних ДПЛА. 

Запропонований підхід є універсальним інструментом 
мінімізації часу артилерійської розвідки у загальному циклі 
бойового управління РВіА. 

 
Кривов’яз А.Т. 

ДП „Оризон-Навігація” 
 

МОДЕРНІЗАЦІЯ, РОЗРОБКА І ВИРОБНИЦТВО 
СУПУТНИКОВОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ АПАРАТУРИ В 

ІНТЕРЕСАХ РВіА 
 

Державне підприємство „Оризон-Навігація” особливу увагу 
приділяє співпраці з МО України. Найбільш значною є співпраця 
з управлінням ракетних військ і артилерії, на замовлення якого 
проведено цілий ряд ДКР, в межах яких створено та поставлено 
на постачання ЗС України сучасні засоби навігаційно-
інформаційного забезпечення, а саме комплект навігаційної 
апаратури СН-3003М „Базальт”, навігаційний комплекс топо-
геодезичного та часового забезпечення СН-3210 „Базальт-К”, 
геодезичний комплекс СН-4601 „Тонік-2”, розробляється 
автоматизований комплекс розвідки СН-4003 „Базальт-ЛПР”. 

Підприємством виконується контракт на поставку комплектів 
апаратури супутникової навігації СН-3003М і СН-3210 з їх 
подальшим встановленням на об’єкти РВіА. Монтаж вказаних 
виробів забезпечить покращення бойових властивостей об’єктів 
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за рахунок широкого застосування електронної картографії і 
зменшення часу визначення своїх координат на марші та 
вогневих позиціях. 

Ці прилади, в об’єднанні зі штатними радіостанціями, 
можуть бути використані в інформаційно-навігаційних системах 
військових підрозділів тактичної ланки Сухопутних військ. 

У доповіді зазначені напрямки подальшого вдосконалення 
навігаційної апаратури споживачів (НАС) супутникових 
навігаційних систем (СНС), розглянуто основні світові тенденції 
розвитку цієї галузі, в частині технологій та обладнання. 

В якості основних напрямків підвищення вимог до НАП СНС 
розглядаються такі як: 

- подальший розвиток та створення нових типів НАС СНС; 
- підвищення вимог до показників точності визначення 

навігаційних параметрів; 
- підвищення вимог до завадозахищеності НАС СНС та 

автономності навігаційної системи в цілому. 
В якості найбільш перспективних визначено наступні теми: 
- визначення параметрів кутової орієнтації об’єктів; 
- створення багатофункціонального комплексу розвідки та 

управління; 
- створення завадозахищеної НАС СНС; 
- створення сімейства комплексованих навігаційних систем 

(КНС) з можливістю використання різних за класом датчиків 
інформації, побудованих на різних фізичних принципах; 

- створення локальних радіонавігаційних систем (ЛРНС); 
- створення елементів систем управління класу С2, С4ISR. 
Пріоритетними питаннями є створення на базі вже існуючого 

та перспективного обладнання елементів систем керування 
тактичною ланкою, розробка та впровадження в артилерійських 
підрозділах сучасних електронних обчислювальних приладів із 
програмним забезпеченням для автоматизації розрахунків для 
підготовки стрільби артилерії. 

На підприємстві створюється сімейство малогабаритних 
персональних комп’ютерів „КАРАТ”, зокрема, розробляється 
спеціалізований обчислювач розрахунків установок для стрільби. 

Також за рахунок обігових коштів підприємства виконуються 
роботи зі створення і відпрацювання комплексованої навігаційної 
системи. 
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У доповіді наведені результати тісної співпраці ДП „Оризон-
Навігація” і Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного, Наукового центру Сухопутних військ і 
ТзОВ „Науково-виробниче підприємство „Ефір-С”. 

Всім зацікавленим установам запропоновано проведення 
спільних досліджень щодо створення нових видів ОВТ з 
використанням обладнання, яке розробляється та виготовляється 
в ДП „Оризон-Навігація”. 

 
 

Бударецький Ю.І., Щавінський Ю.В. 
АСВ 

 
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ І ОПЕРАТИВНОСТІ 

ПІДГОТОВКИ ДАНИХ ДЛЯ СТРІЛЬБИ 
АРТИЛЕРІЙСЬКИХ СИСТЕМ 

 
Досвід збройних конфліктів останніх років і проведення 

спеціальних і антитерористичних операцій показує, що досягне 
перемоги та сторона, у якої засоби виявлення, організації 
вогневого ураження та завдання ударів будуть мати менший час 
реакції, точність завдання ударів і вогню буде вища, ніж у 
противника. Це можливо тільки у випадку комплексування 
засобів розвідки, управління і ураження в єдину швидкодіючу 
систему – автоматизовану систему управління підрозділами, 
ударами і вогнем реального часу, де буде мати місце наявність 
цифрових захищених імітостійких засобів зв’язку, засобів 
супутникової навігації, навчений особовий склад, алгоритми  
підтримки прийняття рішення, засоби та алгоритми і програми 
автоматизації проведення розрахунків – від оперативно-
тактичних до визначення установок для стрільби. Створення 
такої системи значно підвищить ефективність застосування 
артилерії, як основного засобу вогневого ураження противника, 
дасть можливість скоротити час на передачу і прийом команд, 
прийняття рішення і проведення розрахунків, значно підвищить 
точність вогню. Розуміючи це, провідні країни світу питаннями 
створення автоматизованих систем управління вогнем і 
підрозділами як одним із напрямків комплексного вирішення 
проблем точності і оперативності розпочали займатись ще з кінця 
ХХ століття: 
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- США – створенням автоматизованої системи управління 
вогнем (АСУВ) польової артилерії „ТАКФАЙР” (Tacfire-Tactical 
Fire Direction Syslem) з 1967 року; 

- Німеччина – створенням автоматизованої системи 
управління вогнем польової артилерії ADLER (Artillerie Daten 
Lage und Einsatz Rechnerverbund) в 70-х роках, 

- Росія – створенням АСУВ фронту „МАНЕВР” наприкінці 
60-х років. 

На думку зарубіжних військових фахівців, введення системи 
управління „ТАКФАЙР” рівноцінно заміні 2000 артилерійських 
систем М109А6. 

Ефективність застосування АСУВ доводить досвід ведення 
контрбатарейної боротьби багатонаціональних сил з п’яти-
тисячним артилерійським угрупованням Іракських військ при 
проведенні операції „Буря в пустелі”. АСУВ „ТАКФАЙР”, 
функціонально й інформаційно поєднаної з радіолокаційними 
станціями „ФАЙРФАЙНДЕР”, забезпечувала своєчасне 
визначення координат батарей противника з максимальною 
помилкою 12 м та відкриття вогню ще до моменту падіння 
снарядів противника. 

У Збройних силах Німеччини модернізація АСУВ ADLER ІІ 
дала змогу одночасно виконувати різні вогневі завдання, 
формувати, передавати і приймати повідомлення в цифровому 
режимі, розгортати апаратуру елементів системи у будь-якому 
виді транспорту чи в бойовій машині, визначати установки для 
стрільби розрахункам гармат незалежно від пункту управління 
вогнем батареї (дивізіону), швидко відновлювати працездатність 
в разі їх відмови або збою. 

В Росії на даний час впроваджується універсальна АСУ 
вогнем ствольної артилерії, мінометів і реактивних систем 
залпового вогню „Капустник-Б”, яка є АСУВ нового покоління з 
високим рівнем „інтелектуальності”. На думку російських 
фахівців, застосування АСУ „Капустник-Б” сумісно з модерні-
зованими вогневими засобами, які оснащені автоматизованою 
системою управління наведенням і управління вогнем (АСУНВ) 
„Успіх”, на 20-30% підвищить загальну ефективність вогневого 
підрозділу. При цьому в 6 разів скоротиться час на підготовку 
вогню по цілях, на 20-30% і 30-40% підвищиться точність вогню і 
вірогідність ураження цілей відповідно, а також в 3 рази 
підвищиться живучість підрозділу в умовах вогневого 
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протиборства за рахунок своєчасної зміни вогневої позиції до 
завдання противником відповідного удару. 

Українські артилерійські підрозділи суттєво відстають від 
провідних армій світу в оснащенні автоматизованими системами 
управління вогнем. Тому сьогодні для артилерії Сухопутних 
військ Збройних Сил України постає питання пошуку шляхів 
підвищення оперативності підготовки даних для стрільби і 
точності вогню артилерійських підрозділів. Проводиться робота 
зі створення елементів вітчизняної системи управління вогнем 
ТзОВ „Телекард-Прилад”, ДП „Львівський науково-дослідний 
радіотехнічний інститут”, ДП „Оризон-Навігація”, ТзОВ „Науково-
виробниче підприємство „Ефір-С” та ПАТ „Тернопільський 
радіозавод „Оріон”. 

Результати розробки складових АСУВ, лабораторних та 
полігонних випробувань термінальних і модемних пристроїв, 
протоколів обміну інформацією між ними, а також алгоритмів і 
програм математичного забезпечення дозволять в короткий 
термін створити вітчизняну АСУВ артилерійськими підрозділами. Її 
створення, як один із шляхів підвищення точності і оперативності 
підготовки даних для стрільби, значно підвищить боєздатність 
артилерійських частин і підрозділів та ефективність їх 
застосування у бою. 
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СЕКЦІЯ 1 
 

БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ, ПІДГОТОВКА ТА 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РВіА СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 

 
Агафонов Ю.М., Звиглянич С.М., Ізюмський М.П. 

ХУПС 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ВИЗНАЧЕННЯ КОМБІНАЦІЇ 
ЕЛЕМЕНТІВ ОБ’ЄКТА, ЩО УРАЖАЄТЬСЯ 

 
Поява високоточної зброї дозволила вирішувати завдання 

точкового ураження заданих елементів об’єктів ураження. У 
зв’язку з цим виникає проблема вибору тієї необхідної комбінації 
елементів, що уражаються, яка б дозволила вирішити поставлену 
задачу і досягти мети операції, не уражаючи всі інші наявні 
елементи об’єкта. Для вироблення оптимальних рішень 
необхідно кількісно описати кожен вибраний варіант 
застосування зброї. 

Комбінація, що уражається, як поняття розглядається в ряді 
робіт. Але треба відзначити, що в даний час практично відсутні 
підходи до рішення питання визначення комбінації елементів 
об’єкта, що уражається, на основі кількісної оцінки результатів 
удару. Тому постановка задачі визначення комбінації елементів 
об’єкта, що уражається, як оптимізаційного завдання з 
використанням кількісних оцінок результатів удару по об’єктах 
ураження є актуальною. 

Введення функції збитку як часу відновлення об’єкта 
ураження після удару дає можливість застосувати для вибору 
раціонального варіанта цього удару ряд оптимізаційних методів 
дослідження операцій. Ця задача може бути зведена до задачі 
лінійного програмування. Для її вирішення також може бути 
застосований метод динамічного програмування. 

Реалізація цієї задачі як математичної моделі дозволить 
провести автоматизацію процесу планування ракетних ударів, 
підвищити його обґрунтованість та якість. 

 
 



 
 

Науково-технічна конференція 
„Перспективи розвитку 

ракетних військ і артилерії Сухопутних військ” 

29 

Бахмат М.В. 
АСВ 

 
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ 
КОРЕКТУВАЛЬНИКІВ АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ВОГНЮ 

 
Основною силою вогневого ураження противника завжди 

була і залишається артилерія Сухопутних військ Збройних Сил 
України. В умовах ситуації, яка виникла на сході країни, та з 
початком антитерористичної операції, в якій немає суцільного 
фронту, постало питання відмови від принципів ведення бою 
лінійною тактикою та введення нових способів ведення розвідки і 
знищення противника вогнем артилерії. В ході пошуку рішення 
проблеми постала гостро проблема відсутності артилерійських 
коректувальників вогню. Штатної посади в підрозділах Збройних 
Сил України на початок АТО передбачено не було. Існувало 
бачення, що в разі потреби такими стають штатні посадові особи, 
наприклад, командир батареї, командир взводу управління, 
начальник розвідки дивізіону. Але при практичному застосуванні 
цих принципів в ході АТО виникла інша проблема – ненавченість 
та недостатня кількість передбаченого офіцерського складу. Для 
підготовки коректувальників негайно були організовані курси, 
але програма їх підготовки потребує певного часу та добрих 
розумових здібностей тих, хто навчається. 

В ситуації, що склалася, вбачаю за мету приділити особливу 
увагу технічному забезпеченню артилерійських коректувальників 
вогню та розробці методик застосування нових технологій, а 
рівень застосовуваних військових технологій залежить від тих 
обставин, які формують характер бойових дій. 

Одним з напрямків розвитку артилерійської розвідки та 
коректування вогню артилерії є безпілотні літальні апарати та 
авіація. БПЛА, звичайно ж, дуже допомагають артилерійської 
розвідки, але і вони не можуть дати 100% точну інформацію. Або 
ж можуть виникати помилки при дешифровці даних, отриманих з 
БПЛА. Також використовується авіація, але не в повну силу, 
оскільки в зоні ведення розвідки є ризик застосування 
противником зенітних комплексів різного типу. 

Основним напрямком роботи можна вважати технічне 
забезпечення сучасними приладами коректування вогню 
провідних країн світу, за наявністю яких коректувальником 
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артилерійського вогню можна буде призначити будь-якого 
військовослужбовця зі складу підрозділу, що підтримується 
артилерією. За певних технічних умов прилад коректування 
вогню зможуть застосовувати не спеціалісти артилерії, а        
будь-який військовослужбовець, який пройшов необхідний 
інструктаж. Це вирішить проблеми набору офіцерів-артилеристів 
на посади коректувальників, знизить витрати часу та 
матеріальних засобів на їх підготовку, виключить проблему 
недостатньої кількості підготовленого особового складу. 

 
Бєляков В.Ф., Заєць Я.Г. 

АСВ 
 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЗАСТОСУВАННЯ 
ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНТЕРЕСАХ 

РАКЕТНИХ ВІЙСЬК І АРТИЛЕРІЇ 
 

Перспективними напрямками впровадження гео-
інформаційних технологій (ГІТ) є наступні: 

- визначення районів найбільш імовірного місцезнаходження 
важливих об’єктів угруповання противника; 

- планування застосування сил і засобів розвідки РВіА (у 
тому числі вибір раціонального місця розташування засобів 
(комплексів) розвідки на рубежі їхнього розгортання) на основі 
визначення полів невидимості для засобів (комплексів) розвідки; 

- підготовка районів польотів безпілотних літальних апаратів; 
використання проекції одержуваного панорамного видового 
(телевізійного, тепловізійного й радіолокаційного) зображення на 
електронній карті місцевості (ЕКМ) для визначення координат 
виявлених об’єктів противника; 

- планування маршу (переміщення) розвідувальних 
артилерійських підрозділів. 

Завдання визначення районів найбільш імовірного 
знаходження важливих об’єктів угруповання противника включає 
два компоненти: оперативно-тактичний аналіз обстановки; аналіз 
фізико-географічних умов. 

Виділення ділянок місцевості найбільш імовірного 
знаходження важливих об’єктів угруповання противника 
відбувається пошарово в результаті послідовного виключення 
таких ділянок, де об’єкти пошуку розташовуватися не можуть. 
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Наприклад, вогневі позиції батареї 152-мм, 155-мм самохідних 
гаубиць, РСЗВ „Град”, „Ураган” розташовуються на відкритих 
ділянках місцевості, розміри яких повинні бути не менш 
400х400 м (з урахуванням віддалення від кромки лісу). Крім того, 
необхідною умовою вибору району вогневих позицій є наявність 
зручних і схованих під’їзних колій, що сприяють залишенню 
вогневих позицій після виконання вогневого завдання й 
здійсненню проти вогневого маневру на запасну позицію. 

У свою чергу до ділянок місцевості, на яких знаходження 
такого об’єкта, як батарея самохідних гаубиць, РСЗВ, неможливо, 
належать: 

- озера, болота й інші об’єкти гідрографії (за винятком 
зимового періоду); 

- густі непрохідні ліси; 
- ділянки місцевості площею менше 400х400 м; 
- замкнуті ділянки місцевості, що не дозволяють обладнати 

дві-три вогневі позиції; 
- круті гірські ділянки (з ухилом більше 30°). 
Об’єднання об’єктів (шарів) ЕКМ, не придатних для 

розміщення вогневих позицій батареї самохідних гаубиць, РСЗВ, 
дозволяє виділити ділянки місцевості, на яких її знаходження 
найбільш ймовірно. Після визначення таких ділянок місцевості 
проводиться аналіз оперативно-тактичних нормативів. При цьому 
враховується наступне: 

- максимальне і мінімальне видалення об’єктів від лінії 
бойового зіткнення (ЛБЗ) залежно від виду бойових дій; 

- видимість вогневих позицій з переднього краю військ 
противника; 

- відсутність демаскуючих ознак на вогневих позиціях; 
- вимоги з обладнання позицій (наприклад, можливість ведення 

вогню при найменших прицілах та більших доворотах тощо). 
Послідовно відтинаючи ділянки місцевості, де за фізико-

географічними або тактичними міркуваннями неможливе 
розташування вогневих позицій батарей 152-мм, 155-мм 
самохідних гаубиць, РСЗВ „Град”, „Ураган”, можливо істотно 
звузити райони їхнього пошуку. 

На аналогічних принципах заснований пошук районів 
розташування інших важливих об’єктів противника, а також 
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визначення районів особливої уваги (РОУ) у смузі розвідки (зоні 
відповідальності) загальновійськових формувань. 

Визначення РОУ є основою для планування застосування сил 
і засобів розвідки РВіА. Фактично при цьому вирішується 
розподільне завдання – закріплення сил і засобів розвідки за РОУ 
із урахуванням доступності цих районів для спостереження 
(контролю), тобто наявності оптичної (радіотехнічної, акустичної й ін.) 
видимості. Засобам повітряної розвідки, як правило, виділяються 
райони, недоступні для контролю засобами розвідки інших видів. 

Іншим важливим напрямком є підготовка масок для 
сегментації відеозображень, одержуваних повітряною розвідкою. 
При одержанні відеозображення району на нього накладається 
маска, що визначає положення РОУ, і оператор-дешифрувальник 
проводить пошук на виділених ділянках місцевості. Таке 
звуження сфери пошуку об’єктів противника значною мірою 
знижує час дешифрування зображення при підвищенні якості 
дешифрування. 

У свою чергу, визначення координат, виявлених на 
панорамному видовому зображенні об’єктів противника за 
допомогою його проекції на ЕКМ, полягає в наступному: 

- по-перше, на основі аналізу ЕКМ будується зображення 
місцевості з точки знаходження приладу; 

- по-друге, здійснюється взаємооднозначне сполучення 
пікселей видового зображення місцевості й пікселей зображення, 
отриманого приладом; 

- по-третє, за координатами пікселей зображення місцевості 
проекції приладу визначаються координати відповідних пікселей 
видового зображення, у тому числі зображення об’єктів 
противника. Вперше ця технологія була застосована на 
тепловізійних приладах комплексів боротьби зі снайперами за 
спалахом пострілу. 

Не менш актуальним напрямком застосування ГІТ є 
планування маршу (переміщення) розвідувальних артилерійських 
формувань. Об’єкти типу „дорога” зберігаються в ЕКМ, мають не 
тільки атрибути, що дозволяють описувати їхнє положення на 
місцевості, але й одержувати інші характеристики, наприклад 
ширину дороги й тип дорожнього покриття. Все це дозволяє 
правильно вибрати режим руху. Крім того, застосування ГІТ 
дозволяє точно (в межах десятків метрів на 100 км) визначити 
довжину маршруту з урахуванням рельєфу місцевості, а наявна 
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інформація про ділянки прилеглої до дороги місцевості – 
автоматично визначити найбільш безпечні місця привалів і зупинок. 

Необхідно відзначити, що при впровадженні ГІТ у 
вищезазначених сферах варто враховувати ряд стримуючих 
факторів, зокрема складність оперативного відцифрування 
району майбутніх бойових дій і підтримки електронних карт 
місцевості в актуальному стані. Це особливо складно в період 
ведення великомасштабних війн, де можливі різкі зміни 
ландшафту. Таким чином, у цей час і на найближчу перспективу 
розробка засобів (комплексів) розвідки повинна вестися з 
орієнтацією як на використання ГІТ, так і на традиційні методи 
рішення розвідувальних завдань. 

 
 

Бєляков В.Ф., Банішевський Ю.А. 
АСВ 

 
ДЕЯКІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВОГНЕВОГО УРАЖЕННЯ 
 

В умовах ведення високоманеврених бойових дій все 
більшого значення набуває послідовність ураження виявлених 
цілей і, відповідно, виникає необхідність визначення класифікації 
об’єктів ураження, які в системі реального часу можуть впливати 
на перебіг бою та своїми діями суттєво понижувати бойовий 
потенціал наших загальновійськових (танкових) підрозділів. 

Аналізуючи ведення бойових дій на сході України, можна 
дійти висновку, що до таких цілей, в першу чергу, відносяться, 
враховуючи незначну тактичну глибину бойових порядків, 
командно-спостережні пункти, протитанкові засоби (переносні 
комплекси ПТКР), вогневі засоби артилерійських підрозділів 
(міномет, гармата, пускова установка РСЗВ включно), жива сила 
та вогневі засоби, що розгорнуті в бойовий порядок, особливо 
броньовані цілі (танки, БМП та ін.) та колони противника, які 
здійснюють пересування в похідному порядку. 

Тому на розвідку щодо визначення параметрів об’єктів 
ураження (характеру цілей, координат, розмірів та ін.), 
необхідних для прийняття рішення на ураження, покладена 
відповідальність за достовірність, необхідну точність, 
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своєчасність отримання розвідувальних даних та доведення їх до 
засобів ураження. 

Для вирішення цих завдань виникає необхідність створення 
мобільних автоматизованих комплексів розвідки, які повинні 
мати у своєму складі щонайменше лазерний далекомір, 
електронний компас, приймач навігаційної інформації, модем 
передачі даних комплексу на штатні засоби зв’язку та мали б 
незначні габарити, вагу та необхідну автономність використання. 

Таким чином, застосування автоматизованих комплексів 
розвідки в артилерійських, загальновійськових підрозділах в 
ланці взвод-рота-батальйон, адаптованих до штатних і доданих 
вогневих засобів за програмним забезпеченням, дозволить 
оперативно вирішувати завдання вогневого ураження і, як 
наслідок, підвищить його ефективність. 

 
Бєляєв М.І. 

Філія ЦНДІ ОВТ ЗСУ 
 

ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК РВіА 
 

Для визначення напрямків розвитку РВіА необхідно 
врахувати напрями розвитку загальновійськового бою в сучасних 
збройних конфліктах: 

- стирання чіткої грані між наступальними і оборонними 
діями; 

- ведення „дистанційних боїв”; 
- відмова від фронтального наступу на користь маневрених 

дій легкими, маневреними підрозділами тактичної ланки; 
- зменшення кількості важких військових формувань; 
- удосконалення системи спеціальних дій. 
Розвиток РВіА визначають наступні основні чинники. 
Зовнішні: 
- стан військово-політичної обстановки в світі і регіонах, 

прилеглих до кордонів держави; 
- наявність держав, які проводять ворожу політику щодо 

України; 
- рівень військово-економічного потенціалу і бойові можливості 

збройних сил країн, що є загрозою для безпеки України; 
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- якісний і кількісний склад, стан і перспективи розвитку 
РВіА вірогідного противника, їх потенціал і співвідношення його 
з потенціалом РВіА ЗС України; 

- існуючі міжнародні договори і конвенції, що забороняють 
або обмежують вживання певних засобів ураження. 

Внутрішні: 
- завдання і способи забезпечення безпеки України силами та 

засобами Сухопутних військ, у тому числі і РВіА; 
- визначені завдання РВіА з ураження противника в 

можливих збройних конфліктах і потреба військ в РАО РВіА для 
їх вирішення; 

- рівень науково-технічного, технологічного і виробничого 
потенціалу ВПК, а також рівень його відповідності завданням 
забезпечення безпеки країни; 

- втрата багатьох технологій у зв’язку з розпадом СРСР, 
погіршенням відносин з Росією, необхідність їх відновлення і 
створення нових; 

- можливості держави із забезпечення ВПК і забезпеченням 
сировиною, матеріалами, елементною базою, фінансовими і 
кадровими ресурсами для виробництва та створення сучасних і 
ефективних засобів РАО для РВіА, що відповідають сучасним 
вимогам. 

 
Болобан С.І., Іщенко Д.А., Носова Г.Д. 

ЖВІ ДУТ 
 

ВАРІАНТИ БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ РАКЕТНОГО 
ПІДРОЗДІЛУ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 

 
При розробці варіантів бойового застосування ракетного 

підрозділу (РП) необхідно враховувати, що для вогневого 
ураження угруповання військ противника застосовуються 
методи, відмінні від методів ураження об’єктів. При цьому 
розглядають та розраховують такі складові: 

- варіанти висування підрозділів РП в райони виконання 
завдань; 

- варіанти розгортання та експлуатації елементів РП та 
агрегатів ракетних комплексів, якими озброєний підрозділ; 

- варіанти застосування резерву сил, ракет та матеріальних 
засобів РП. 
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Варіанти бойового застосування РП визначатимуться такими 
чинниками: 

- станом, у якому знаходився РП на момент отримання 
бойового наказу (розпорядження) на бойове застосування; 

- варіантом побудови графа бойового застосування; 
- варіантом алгоритму переходу РП з одного стану в інший. 
Критерії вибору варіантів базуються на використанні у 

різних комбінаціях показників ефективності (вартості виконання 
бойового завдання, завданих збитків тощо) та оперативності. 
Найбільш використовуваними є критерії мінімізації вартості та 
максимізації збитків при додержанні вимог оперативності. 

Вартість виконання бойової задачі може бути визначена як 
сума витрат на виконання одиночного завдання підготовки та 
проведення ударів ракетами у конкретному варіанті бойового 
застосування. Оцінка вартості ураження цілей визначається 
вирішенням задачі оптимального розподілу ракет по цілях 
методом оптимізації адитивної цільової функції, яка може бути 
реалізована у формі аналітичної моделі на основі методу 
умовного екстремуму. 

 
 

Болобан С.І., Перегуда О.М., Осадчук Р.М., Носова Г.Д. 
ЖВІ ДУТ 

 
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ТА 

РОЗПІЗНАВАННЯ РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСУ 
ЗАСОБАМИ КОСМІЧНОЇ РОЗВІДКИ 

 
Можливості сучасних засобів космічної розвідки дозволяють 

виявляти та розпізнавати як ракетний підрозділ, озброєний 
оперативно-тактичним ракетним комплексом, так і окремі 
агрегати, що входять до його складу. Аналіз їх тактико-технічних 
характеристик з високою ймовірністю та точністю підтверджує 
вразливість перспективного оперативно-тактичного комплексу. 

Для формування рекомендацій щодо протидії космічним 
засобам розвідки проведено детальний аналіз можливостей 
розвідувальних засобів провідних країн світу з урахуванням їх 
застосування у відомих збройних конфліктах сучасності та 
демаскуючих ознак ракетного комплексу (РК) у всіх варіантах 
його бойового застосування. 
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Проведений аналіз надає чітке комплексне уявлення щодо 
можливостей та характеристик сучасних засобів розвідки 
космічного базування, дозволяє сформувати повний набір 
демаскуючих ознак РК у всіх варіантах його бойового 
застосування, що можуть бути зафіксовані засобами розвідки у 
різних діапазонах електромагнітних хвиль. Це у свою чергу 
дозволяє сформувати вимоги до методів та засобів маскування 
дій РК під час пересування, підготовки до бойового застосування 
та бойового застосування, в тому числі забезпечення 
прихованості каналів управління. 

 
 

Вакал А.О. 
СДУ 

 
ПОГЛЯДИ НА ЗАСТОСУВАННЯ БПЛА В ІНТЕРЕСАХ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ АРТИЛЕРІЄЮ 
В ЗОНІ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

 
Події останніх місяців проведення антитерористичної 

операції остаточно переконали суспільство у необхідності мати 
потужну збройну силу, здатну дати відсіч зовнішній агресії. 
Причому вогневим засобам артилерії нарешті віддано відповідну 
шану. 

Але присутність достатньої кількості засобів вогневого 
ураження не є само по собі вирішальним фактором перемоги без 
наявності досконалої системи розвідки, яка повинна оперативно 
(в реальному або близькому до нього масштабі часу) 
забезпечувати підрозділи необхідною інформацією з 
максимальною її повнотою, точністю й достовірністю. 

Виходячи з завдань, які покладаються на засоби вогневого 
ураження підрозділів артилерії, видно, що переважна кількість 
об’єктів ураження знаходиться на значній відстані від лінії 
бойового зіткнення. Тому для їх виявлення необхідно 
застосовувати засоби космічної, повітряної, радіотехнічної або 
радіорозвідки, що за умов сучасного стану Збройних Сил є 
досить складним завданням. Зважаючи на це, можна розглядати 
розвідку за допомогою безпілотників як один із пріоритетних 
напрямків забезпечення розвідувальною інформацією підрозділів 
артилерії. 
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Застосування даного виду розвідки дозволило б вирішити ряд 
завдань, зокрема: розвідку місцевості в районі розташування 
об’єктів ураження; ідентифікацію цілі, визначення її орієнтації 
відносно основного напрямку стрільби; розпізнавання цілі як 
групової, визначення координат і характеру елементарних цілей з 
її складу; добування розвідувальної інформації щодо ступеня 
захищеності об’єктів противника; наведення високоточних 
боєприпасів, що мають напівактивну головку самонаведення; 
контроль результатів застосування зброї. 

Безпілотні літальні апарати (БПЛА) повинні стати основним 
елементом розвідувально-інформаційного комплексу, який 
забезпечить виконання завдань артилерією не тільки під час 
антитерористичної операції, а і під час створення Збройних Сил 
України нового типу. 

За роки незалежності України питання оснащення підрозділів 
артилерії сучасними безпілотними авіаційними комплексами 
(БпАК) підіймалось неодноразово й на різних рівнях, але до 
цього часу воно залишається невирішеним, хоча без БпАК 
сьогодні не обходиться жодна армія світу. 

Порівняльний аналіз характеристик існуючих БПЛА, умов 
застосування та задач, притаманних підрозділам артилерії, 
дозволив визначити приблизний рівень значень ТТХ та 
приладове оснащення перспективного вітчизняного БПЛА. 

В якості бортової апаратури для БПЛА можливо розглядати 
оптичні камери загальної та детальної розвідки. В якості 
допоміжної камери – камеру інфрачервоного діапазону, що 
суттєво підвищує імовірність розкриття замаскованих об’єктів. 
Маса корисного навантаження БПЛА складатиме близько 10 кг. 

За наявності на БПЛА бойової (ударної) частини стане 
можливим виконання завдань негайного ураження найбільш 
важливих або високоманеврених цілей. 

Можливість проведення польоту за програмою та здатність 
проведення посадки за допомогою парашутної системи дозволить 
зменшити ризик виходу з ладу БПЛА в результаті помилки 
оператора. Цей ризик також можна зменшити підвищенням 
кваліфікації операторів за рахунок тренувань на повітряних 
симуляторах, а також тренувань на наземному обладнанні в 
якості тренажерного комплексу без реального запуску БПЛА. 
Цей фактор також сприятиме збереженню технічного ресурсу 
комплексу в цілому. 
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Висоцький О.В., Соломоненко Ю.С., Худов Г.В. 
ХУПС 

 
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ РОЗВІДКИ ОБ’ЄКТІВ 
УРАЖЕННЯ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК І АРТИЛЕРІЇ 

 
Аналіз досвіду останніх війн, збройних конфліктів, ведення 

антитерористичної операції, а також аналіз досвіду основних 
тенденцій розвитку озброєння і військової техніки свідчить про 
підвищення тенденції використання ракетних систем і артилерії 
для вогневого ураження. Ефективність вогневого ураження 
ракетних військ і артилерії залежить від якості ведення розвідки 
об’єктів ураження. 

В роботі запропоновано використання засобів оптико-
електронного спостереження для розвідки об’єктів вогневого 
ураження. Проаналізовано демаскуючі ознаки основних об’єктів 
ураження: позицій артилерії, мінометів, реактивних систем 
залпового вогню, протитанкових засобів, танків, бойових машин 
піхоти, радіолокаційних станцій, пунктів спостереження, 
траншей, окопів, бліндажів, інших польових укріплень, штабів, 
командних пунктів та інших об’єктів. 

Розглядаються основні тактико-технічні характеристики 
засобів оптико-електронного спостереження: безпілотні літальні 
апарати, літаки-розвідники, космічні апарати дистанційного 
зондування Землі та особливості обробки оптико-електронних 
зображень, отриманих за допомогою указаних засобів. 

Запропоновано в інтересах підвищення ефективності ведення 
бойових дій ракетними військами і артилерією створення системи 
спеціальної інформаційної підтримки (повітряної та космічної) 
ракетних військ та артилерії. Система спеціальної інформаційної 
підтримки ракетних військ та артилерії повинна включати: 

- центр спеціальної інформаційної підтримки ракетних військ 
і артилерії; 

- групи спеціальної інформаційної підтримки частин та 
підрозділів ракетних військ і артилерії. 

Визначаються завдання, що вирішуються системою 
спеціальної інформаційної підтримки ракетних військ і артилерії 
в мирний час, у період загострення ситуації та виникнення 
військової загрози, під час ведення бойових дій. 
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Визначаються основні завдання, що вирішуються групами 
спеціальної інформаційної підтримки ракетних військ і артилерії, 
а саме: 

- підготовка вихідних даних та пропозицій з оцінки 
обстановки; 

- підготовка вихідних даних та пропозицій з оцінки поточних 
бойових можливостей засобів оптико-електронного спостереження; 

- підготовка вихідних даних та пропозицій до плану 
взаємодії; 

- отримання та обробка вихідних даних систем оптико-
електронного спостереження з урахуванням потреб ракетних 
військ і артилерії; 

- моделювання бойових дій ракетних військ і артилерії з 
використанням інформації систем оптико-електронного 
спостереження; 

- розробка пропозицій до рішення командира на ведення 
бойових дій ракетними військами і артилерією з урахуванням 
даних систем оптико-електронного спостереження; 

- оцінка результатів бойових дій ракетних військ і артилерії з 
використанням даних систем оптико-електронного спостереження. 

 
Вишневський Ю.В. 

АСВ 
 

ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ 
СИСТЕМИ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ РОЗВІДУВАЛЬНИХ 

ВІДОМОСТЕЙ 
 

Аналіз досвіду бойових дій в зоні антитерористичної операції 
(АТО) свідчить про те, що збір та обробка розвідувальної 
інформації артилерійськими підрозділами та підрозділами 
артилерійської розвідки відбувається вкрай хаотично та 
нецілеспрямовано. Розвідувальні донесення практично не 
відпрацьовуються та не збираються. Пункти управління 
артилерійською розвідкою (ПУАР) дивізіонів артилерійської 
розвідки артилерійських частин в загальній системі збору та 
обробки інформації не використовуються. Канали надходження 
розвідувальних даних до вогневих підрозділів артилерії 
автономні. Об’єднання підрозділів та засобів артилерійської 
розвідки в єдину систему збору та обробки розвідувальної 
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інформації відсутнє. Технічні засоби артилерійської розвідки 
(АРК, АЗК) підпорядковуються командирам артилерійських або 
механізованих підрозділів, які, як правило, не розуміють, навіщо 
вони їм потрібні. 

Натомість існують приклади самостійного обміну роз-
відувальною інформацією між блокпостами, що надавало 
можливість виключити раптовість дій противника. 

Ускладнення завдань артилерійської розвідки, підвищення 
вимог до своєчасності та достовірності розвідувальних даних в 
сучасних умовах викликає необхідність удосконалення роботи 
посадових осіб щодо збору та обробки розвідувальної інформації, 
докорінної зміни всієї системи обробки та аналізу розвідувальних 
відомостей. 

Вирішення цього проблемного питання лежить в площині 
горизонтальної та вертикальної інтеграції засобів розвідки та 
вогневого ураження на основі створення автоматизованої 
системи управління розвідкою. 

Концепція використання автоматизованої системи обробки і 
аналізу розвідувальних даних передбачає її застосування не 
тільки на користь ПУАР, але і при плануванні вогневого 
ураження в армійських корпусах. Використання горизонтальної 
та вертикальної інтеграції засобів розвідки значно підвищить 
ефективність використання розвідувальної інформації і 
можливостей засобів вогневого ураження. Це дозволить зробити 
значний крок у вирішенні однієї з актуальних проблем розвідки – 
підвищенні достовірності розвідувальної інформації. Оскільки 
більшість найбільш важливих цілей (пускових установок, 
самохідних артилерійських батарей, РСЗВ і ін.) є мобільними, їх 
ефективне ураження можливе лише в тому випадку, якщо воно 
здійснюється негайно після виявлення, тобто в режимі реального 
часу, коли підтвердження достовірності даних про них 
ускладнене або практично відсутнє. 

На цю систему повинні надходити дані від комплексів 
радіолокаційної, звукометричної розвідки, оптичних засобів, 
передових артилерійських спостерігачів, системи повітряної 
розвідки, засобів повітряного спостереження та ін. На ПУАР 
отримані дані обробляються і зводяться в єдину загальну картину 
об’єктової обстановки з розпізнаванням підрозділів, частин і 
з’єднань. Кінцева інформація видається у вигляді електронної 
карти поточної об’єктової обстановки, що полегшує її 
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оперативно-тактичну оцінку, розкриття задуму дій противника, 
надання рекомендацій з вогневого ураження. 

Проте головне полягає в тому, що зіставлення розвідувальної 
інформації, отриманої від різних джерел, дозволяє значно 
підвищити її достовірність та точність, а отже, і ефективність 
застосування засобів вогневого ураження. 

Крім того, автоматичне дублювання баз розвідувальних 
даних, що є на кожному з пунктів управління розвідкою в бригаді 
та армійському корпусі (сполучення цих пунктів між собою), 
дозволяє задіяти всі наявні розвідувальні засоби для заповнення 
відомостей, яких бракує, на користь управління вогневим 
ураженням. Можливість включення в систему розвідувального 
засобу по запитах командних інстанцій є значним кроком у 
вдосконаленні управління оперативною і тактичною розвідкою, 
оскільки дозволяє управляти всіма розвідувальними засобами 
загальновійськових підрозділів з єдиного центру, що значно 
підвищує його можливості при вирішенні завдань вогневого 
ураження. 

Аналіз можливостей системи дозволяє розкрити ще одну 
важливу тенденцію у вдосконаленні артилерійської розвідки – 
забезпечення різних командних інстанцій розвідувальними 
відомостями про об’єкти, розташовані на відстанях, що значно 
перевищують досяжність наявних вогневих засобів. Реалізація 
концепції повітряно-наземної розвідки дозволить вести 
ефективну розвідку в зоні потенційної загрози загально-
військового підрозділу, забезпечити можливість своєчасно 
розкрити наміри протилежної сторони, завчасно спланувати 
упереджуючи вогневі удари, захопити ініціативу і добитися 
розгрому противника по частинах. Крім того, збільшення 
дальності розвідки дозволить відстежувати об'єкти (цілі) задовго 
до їх появи в зоні досяжності засобів ураження. Можливість 
ретроспективного перегляду об’єктової обстановки забезпечує 
повнішу оцінку достовірності розвідувальних даних. 

Пошук, виявлення, розпізнавання, визначення координат і 
інших характеристик об'єктів, а також передача цих даних у 
відповідні командні інстанції супроводжуються певними 
часовими витратами. 

Вирішення цього протиріччя полягає у впровадженні в 
технології пошуку, виявлення, розпізнавання цілей і визначення 
їх координат, збору і обробки розвідувальної інформації 
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кібернетичних методів і елементів „штучного інтелекту”, 
використання стандартних наборів об’єктивних ознак різних 
цілей, електронних „шаблонів” для розпізнавання типу і 
визначення організаційної приналежності виявлених засобів, 
методу перехресної кореляції для виявлення окремих і групових 
цілей, а також оцінки їх достовірності, машинного синтезу 
загальної картини об’єктової обстановки на основі сукупності 
оцінки окремих і групових цілей. 

Отже, створення автоматизованої системи обробки, 
заснованої як на горизонтальній, так і на вертикальній інтеграції 
засобів розвідки частин та з’єднань, дозволить ефективніше 
використовувати їх, підвищить достовірність розвідувальних 
відомостей. Крім того, удосконалить систему бойового 
управління, полегшить чіткість і злагодженість вогневого 
ураження. 

 
 

Власенко С.Г., Петлюк І.В. 
АСВ 

 
ДО ІСТОРІЇ СУЧАСНОЇ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ 

БОРОТЬБИ 
 

Радіоелектронна боротьба (РЕБ), або радіоелектронна війна 
(РЕВ) – різновид збройної боротьби, в ході якої діють 
радіовипромінюваннями (радіоперешкодами) на радіоелектронні 
засоби систем управління, зв’язку і розвідки противника з метою 
зміни циркулюючої в них військової інформації та захисту своїх 
систем від аналогічних дій противника. Початковою датою РЕБ 
вважається 15 квітня 1904 р., коли під час артилерійського 
обстрілу японською ескадрою гавані Порт-Артур радіостанції 
російського броненосця „Перемога” і берегового поста „Золота 
Гора” створили перешкоди для передачі радіограм японських 
кораблів-коректувальників. Про ефективність радіоперешкод 
свідчив контр-адмірал Ухтомський в своїй доповіді: „Ворогом 
випущено більше 60 снарядів великого калібру. Попадань в судна 
не було”. У 1911 р. професором Військово-морської академії 
Петровським вперше були теоретично обґрунтовані способи 
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створення радіоперешкод і захисту від них радіозв’язку. В роки 
Першої світової війни радіоперешкоди почали використовувати 
для порушення радіозв’язку між штабами армій, між військовими 
кораблями. У період між світовими війнами поряд із значним 
розвитком радіозв’язку з’являються радіопеленгація, радіо-
телеуправління, радіолокація. У передвоєнні роки в СРСР 
виготовляють дослідні зразки станцій радіоперешкод „Шторм” та 
„Грім” для подавлення ворожих ліній радіозв’язку. Під час 
Сталінградської битви з метою радіоблокади армії Паулюса у 
складі Донського фронту сформована спеціальна група радіо-
розвідки і радіоподавлення. Її потужні радіостанції забивали 
перешкодами радіомережі ворога. Для дезінформації оточеної 
армії була виділена спеціальна радіостанція з позивними військ 
генерала Манштейна, що намагалися деблокувати угрупування 
Паулюса. З 1942 р. у війська почали поступати електронні 
прилади СОЛ-3, з допомогою яких визначали попадання літака в 
зону опромінення РЛС противника. В ході Білоруської операції 
влітку 1944 р. спеціальна група радіорозвідки при подавленні 
радіозв’язку німецьких угруповань в районі Мінська зірвала 
передачу 522 термінових і 1665 простих радіопередач. У 1945 р. 
під час Східно-пруської операції радіодивізіони спецпризначення 
перешкоджали німецьким частинам підтримувати стійкий 
радіозв'язок, хоча ті мали в своєму розпорядженні 175 радіостанцій в 
30 радіомережах і на 300 радіочастотах. 

РЕБ в сучасному змісті цього терміна в збройних силах 
почали приділяти серйозну увагу на початку 1950-х років, коли 
війна в Кореї переконливо продемонструвала ефективність 
вживання радіоелектронних засобів. Перед командуванням ЗС 
виникли проблеми розробки концепції радіоелектронної 
боротьби, створення техніки радіоелектронного подавлення, 
формування частин РЕБ. У 1956–1959 рр. у всіх видах ЗС СРСР 
були сформовані перші батальйони радіоперешкод радіозв’язку, 
радіолокації і радіонавігації. У 1968–1973 рр. на основі прийнятої 
концепції розвитку РЕБ і досвіду навчань військ була 
організована служба радіоелектронної боротьби. У 1969 р. був 
введений термін „РЕБ”, який застосовується у ЗС України та 
ЗС Росії до теперішнього часу. У локальних війнах в Кореї, у 
В’єтнамі та на Близькому Сході радіоелектронна боротьба велася 
всіма видами збройних сил воюючих сторін, але особливо 



 
 

Науково-технічна конференція 
„Перспективи розвитку 

ракетних військ і артилерії Сухопутних військ” 

45 

інтенсивно – ВПС і ППО. При цьому втрати в літаках, завдяки 
ефективному застосуванню РЕБ, знижувалися в 3–7 разів. 

Розвиток РЕБ у ЗС США і НАТО можна розділити на три 
етапи. Перший етап – до 1980 р., коли РЕБ відігравали невелику 
роль в бойових діях. Операції РЕБ перешкоджали ворожим 
засобам розвідки і зв’язку, а також імітували роботу 
радіоелектронних засобів для дезінформації противника щодо 
реальної бойової обстановки. Другий етап – 1980–1993 рр. В цей 
час створена концепція комплексного застосування сил і засобів 
РЕБ для дії на системи бойового управління і зв’язку противника. 
Концепція мала на увазі узгоджене застосування засобів 
радіоелектронного подавлення, розвідки, дезінформації і 
вогневого ураження для боротьби з ворожими радіоелектронними 
системами. Проте мала пропускна спроможність каналів зв’язку і 
відсутність інтегрованої системи управління військами не 
дозволили використовувати весь потенціал РЕБ в бойових 
операціях. Але вже під час операції „Буря в пустелі” у             
1990–1991 рр. РЕБ відіграла одну з ключових ролей. Тут 
радіоелектронна боротьба уже застосовувалася в рамках єдиної 
концепції, відпрацьованої американськими військами в ході 
попередніх навчань. Третій етап розвитку РЕБ почався в 1993 р. і 
триває до теперішнього часу. Була розвинута оперативно-
стратегічна теорія „інформаційної війни”. Технічні засоби РЕБ 
значно удосконалили: завершилася їх автоматизація; створені 
інтегровані комплекси зв’язку, розвідки, управління і РЕБ, 
створена нелетальна зброя РЕБ, що використовує електро-
магнітну та інші види енергії; забезпечений доступ користувачів 
тактичного рівня до глобальних баз даних, видача цілевказівок 
комплексам і засобам РЕБ в режимі часу, наближеному до 
реального. 

Історія вчить, що недостатня увага розвитку засобів РЕБ 
обов’язково приведе до програшу у війні та великим втратам. 
Саме тому засобам РЕБ в ЗС України необхідно приділяти 
належну увагу, тому що розвиток радіоелектронної боротьби в 
наш час свідчить про те, що засоби РЕБ стають практично 
радіоелектронною зброєю в боротьбі з противником, його 
системами і засобами управління, а у ряді випадків – єдиним 
засобом ефективної військової боротьби. 
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Гера В.Я., Чередєєв М.В. 
Військова частина В4680 

Остапчук П.А. 
Військова частина В3720 

Савчук М.М. 
Військова частина В1330 

Тимчук В.Ю. 
АСВ 

 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ В АРТИЛЕРІЙСЬКИХ 

ПІДРОЗДІЛАХ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА 
ПРИЗНАЧЕННЯМ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ 

 
Артилерійська підтримка дій військ в зоні Анти-

терористичної операції стала однією із найважливіших форм 
бойових дій. Вогневі завдання виконувалися штатними 
підрозділами, зокрема батареями Д-20, Д-30, 2А65, 2С1, 2С3, 
2С19, БМ-21, 2Д11, 2В9. 

Розвідувальне забезпечення організовувалося різними 
способами із різною ефективністю. На початках використовували 
переважно зовнішні цілевказівки, але вже з липня 2014 р. хороші 
результати стали давати взводи звукометричної розвідки. 
Підрозділи радіолокаційної розвідки практично не видавали 
координат цілей або коректури. В цих умовах артилерійським 
командирам доводилося здійснювати пристрілювання із 
секундоміром і вести вогонь напівпрямою наводкою. Дані 
повітряної розвідки до вогневих підрозділів не надходили. Із 
серпня дедалі більше спостерігалася робота артилерії у взаємодії 
із коректувальниками вогню. Від коректування із командно-
спостережних пунктів відмовлялися із причин недостатньої 
ефективності та високих вимог до маневреності підрозділів усіх 
родів військ. Ефективними виявилися різні комп’ютери – 
балістичні обчислювачі на зразок т.зв. „приладу Пятакова” чи 
програм розрахунку установок Шерстюка чи Вахніна для 
мобільних засобів зв’язку. В цілому умови бойових дій дозволяли 
командирам артилерійських підрозділів проявляти ініціативу та 
винахідливість, наприклад у розташуванні вогневих позицій 
батареї із зменшеною відстанню чи в хаотичному порядку, 
переміщенні батареї на іншу точку висоти, не пристріляну 
противником із „нульової лінії”, виконанні нетипових вогневих 
завдань („прочісування”, „вогонь різними типами боєприпасів”, 
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„вогонь без початкових установок із коректуванням по розривах”, 
„коректування мінометним вогнем безпосередньо з вогневої 
позиції”), зайнятті та організації роботи коректувальної позиції (у 
складі трьох номерів (розвідник, зв’язківець і кулеметник-
гранатометник) з їх відпочинком виключно у світлий час доби), 
створенні мобільних напіввідділень оптичної розвідки (4 
розвідники на легковому автомобілі з озброєнням: бінокль 32×, 
апаратура GPS, бусоль, далекомір, телефон/планшет із 
розрахунковими програмами), організації звукометричної 
розвідки на передовій без перебування там розрахунків базних 
пунктів (прилади П-3 і П-4 виносилися з машин і залишалися на 
місцевості в автономному функціонуванні), організації 
радіолокаційної маневреної групи на рубежі по широкому фронту 
(до 25 км, у парі СНАР-10 і БМП), плануванні та ухваленні 
рішень по неоформленій (без жодних графічних позначок) 
робочій карті командира, роздачі поправок з фіксованих пунктів 
для топогеодезичної прив’язки в районі магнітних аномалій та ін. 

У свою чергу, противник в якості основного засобу розвідки 
використовував БПЛА – його проліт над районом базування 
фактично завжди передував артилерійському обстрілу. Крім того, 
були випадки, коли БПЛА здійснював і маркування районів 
(ймовірно, фосфорною сумішшю червоної барви), вочевидь для 
застосування самонавідних артилерійських боєприпасів (до 
слова, боротьба з БПЛА силами розрахунків зенітних установок 
ставала вкрай актуальною). Саме коректування артилерії 
противник здійснював через кол-центри (у Луганську, будівлі 
управління МВС, це був позивний „Казанка 7”: жіночим голосом 
подавалися виключно короткі команди-вказівки, наприклад: 
„Севернее 100, западнее 200”). Широко використовувалися 
кодування артилерійських термінів: „птичка в гнездо” (сигнал 
повернення на базу), „винегретик” (різні типи боєприпасів від 
залпу до залпу), „семечки”, „огурцы”, „бананы” та ін. Також 
противник доволі інтенсивно співпрацював у питаннях 
коректування вогню із мирним населенням: зустрічалися випадки 
подібної роботи навіть „бабульками”. 

Артилерійські дуелі та виконання інших вогневих завдань 
виявили низку недоліків артилерійських підрозділів частин 
Збройних Сил України: 

- радіообмін у мережах відповідних командирів (та й, 
зрештою, використання мобільного зв’язку) не був захищеним і, 
вочевидь, активно перехоплювався противником, про що 
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свідчить оперативне виведення намічених цілей із районів 
ураження або, навпаки, завдання ними доволі дошкульних 
вогневих ударів (по коректувальниках, вогневих позиціях); 

- значна кількість військовослужбовців, які потрапляли у 
відповідні бойові ситуації, не вміли використовувати 
топографічні карти ні для орієнтування, ні для визначення 
координат, ні, тим паче, для коректування, також не завжди 
доцільним було кодування топографічних карт (координат) через 
недостатню обізнаність у цій компетенції „піхотних” командирів; 

- оснащення приладами розвідки артилерійських підрозділів 
є вкрай недостатнім: повна відсутність тепловізорів або приладів 
нічного бачення, недостача далекомірів, особливо компактних, 
засобів шифрованого зв’язку, непередбачення на озброєнні 
БПЛА, відсутність у зразках озброєння спеціальних комп’ютерів-
обчислювачів (наприклад, у взводі звукометричної розвідки, 
роботу якого щодо розрахунку координат можна організувати за 
допомогою спеціального ПЗ); 

- неоднакові якісні характеристики боєприпасів (наявність 
іржі та корозії, „прикипання” знімних частин); 

- відсутність виділених сил для охорони (супроводу) 
артилерійських підрозділів, які часто виконують завдання в 
передових лініях оборони; 

- поширена несправність прицілів артилерійських (мінометних) 
систем і неможливість заміни дефектних через відсутність 
запасних в одиночному чи груповому комплектах ЗІП; 

- неврегульованість соціального і правового статусу 
мобілізованих військовослужбовців – номерів розрахунків, що 
ускладнювало питання бойового злагодження. 

Одним із системних рішень має бути, на нашу думку, 
введення посад коректувальників (основного і резервних) у штат 
лінійних рот (механізованих і аеромобільних підрозділів), а 
також врахування в підготовці командирів тактичної ланки 
управління актуальних вимог до їх знань і вмінь у частинах 
військової топографії, артилерійського коректування вогню та 
використання даних повітряної розвідки. Також доцільними є 
зміни до Правил стрільби артилерії в частині виключення вимог 
до розрахунку та врахування витрат боєприпасів і визначенні 
завдань з вогневої підтримки дій у складі ротних (батальйонних) 
тактичних груп. 
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Дерев’янчук А.Й., Москаленко Д.Р. 
СДУ 

 
ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ 

ЕЛЕКТРОННИХ СИМУЛЯТОРІВ АРТИЛЕРІЙСЬКИХ 
КОМПЛЕКСІВ 

 
Однією з проблем, що стоять перед Збройними Силами, є 

підвищення безпеки військовослужбовців при виконанні бойових 
стрільб. Відомо, що під час проведення навчань з бойовою 
стрільбою безпека військовослужбовців повністю залежить від 
попереднього тренування, тобто відпрацювання основних 
операцій стосовно бойових стрільб. Недосконалість знання з 
поводження з озброєнням і боєприпасами призводить до значної 
кількості не тільки аварій, а й до загибелі людей з вини особового 
складу гармати. 

Сучасні артилерійські комплекси – це сукупність складного 
озброєння і військової техніки (ОВТ), тому проблема навчання 
обслуги артилерійських комплексів привертає до себе все більше 
і більше уваги і на даний час є актуальною. 

В останні роки відслідковується тенденція підвищення вимог 
у сфері безпеки проведення практичних навчань з бойовою 
стрільбою, що вимагає необхідності створення комп’ютерних 
симуляторів для навчання обслуги артилерійських комплексів. 

Отже розробка та впровадження у процес підготовки 
військових спеціалістів електронних симуляторів артилерійських 
комплексів на основі сучасних інформаційних технологій, 
сприяють удосконаленню рівня навченості особового складу. 

Названі вище міркування і визначають актуальність роботи. 
Одним із аспектів невирішеної проблеми успішного навчання 

з військово-технічних дисциплін і набуття практичних навиків є 
відсутність зазначених симуляторів. Особливо гостро ця 
проблема стоїть при відпрацюванні практичних навичок під час 
стрільби прямою наводкою як по нерухомих, так і по рухомих 
цілях, оскільки при сучасному стані озброєння (в тому числі і 
недостатній його кількості) вирішення цієї проблеми викликає 
певні труднощі. 

Сутність дії симулятора полягає у наступному. При 
включенні всіх складових симулятора або його головної 
частини – комп’ютерної робочої станції, на екрані відображається 
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один із варіантів місцевості і цілі. Командир гармати визначає 
необхідні дані для прицілювання, дає установки навіднику і 
останній наводить гармату на ціль та здійснює постріл. 
Спостерігаючи за розривом снаряда, вводить поправки і 
продовжує стрільбу. 

Без сумніву, здобутком застосування такого симулятора є 
можливість спостерігати всім взводом курсантів за діями 
навідника, прослуховувати команди тощо. 

Характерною рисою таких симуляторів є їх відносна 
простота виготовлення та низька вартість. 

Зазначимо, що використання таких симуляторів усуває 
можливі несподівані наслідки при реальному навчанні на бойовій 
техніці, яку у нинішніх умовах неможливо використовувати як 
навчальну. 

Отже, застосування комп’ютерних симуляторів у навчальному 
процесі не тільки викликає інтерес до навчання, а й прищеплює 
первинні практичні навички у відпрацюванні навідником 
операцій при стрільбі прямою наводкою. 

 
Дерев’янчук А.Й., Москаленко Д.Р. 

СДУ 
 

ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
ДИСТАНЦІЙНО-ТРЕНАЖЕРНОЇ СИСТЕМИ 

З РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ 
 

Швидкий темп розвитку та впровадження інформаційних 
технологій в процес освіти приводить до широкої інформатизації 
сучасних студентів, курсантів усіх видів навчальних закладів. 
Використання таких технологій у процесі підготовки студентів, 
курсантів надає можливість краще вивчати, засвоювати, розуміти 
і використовувати на практиці отримані знання та навички. 
Особливістю сучасних інформаційних технологій є можливість 
створення системи підготовки спеціаліста, яка б дозволяла зручно 
в будь-який час та будь-якому місці якісно здобувати та 
відпрацьовувати отримані навички. Найбільш гостро проблема 
використання таких технологій стоїть перед кафедрами 
військової підготовки. Обмеженість часу занять, недостатня та 
застаріла матеріальна база, різноманітність початкової підготовки 
та у деяких випадках віддалене місцезнаходження курсантів 
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кафедр спонукають до необхідності створення сучасної 
інформаційно-дистанційно-тренажерної системи (ІДТС) 
підготовки курсантів. 

У світлі сказаного все актуальніше постає проблема розробки 
такої ІДТС на основі сучасних комп’ютерних технологій, яка б 
дозволяла в короткі терміни отримати, якісно засвоїти весь рівень 
необхідного навчального матеріалу, відпрацювати на практиці 
отримані знання, навички та зробити захід контролю якості 
підготовки. 

Актуальним на сьогодні є впровадження такої системи 
підготовки військових спеціалістів у процес навчання курсантів 
ВВНЗ, кафедр військової підготовки, оскільки насичений 
розпорядок дня майбутніх офіцерів запасу потребує скорочення 
часу на процес підготовки та контролю якості знань. 

Отже, випливає протиріччя між потребою в якісному 
засвоєнні матеріалу слухачами і часом, який необхідний для 
досягнення таких результатів. Рішення проблеми лежить у 
ефективності використання часових затрат на ланки процесу 
навчання шляхом надання відкритості інформаційним ресурсам 
підготовки та можливості курсантам відпрацювати і перевірити 
свої знання та навички у будь-який момент часу. Для розв’язання 
цього протиріччя ставиться завдання розробити ІДТС з 
використанням найсучасніших інформаційних технологій, 
мультимедійних можливостей сучасних комп’ютерів та 
досягнень комп’ютерної техніки за останні роки. Впровадження 
ІДТС в навчальний процес суттєво підвищить рівень засвоєння 
знань у курсантів, зменшить навантаження на викладачів при 
проведенні оцінювання та вирішить проблему мотивації до 
самопідготовки через інтегрування в ІДТС ігрової складової. 

У доповіді представлена загальна схема ІДТС. Авторами 
розроблена структура ІДТС, де основними складовими є: 

- дружній програмний інтерфейс; 
- програмна логіка; 
- механізм дешифрування даних; 
- механізм шифрування даних, 
- графічні матеріали; 
- файл зберігання бази даних; 
- тренажерні додатки. 
Таким чином, виходячи із викладеного і результату 

дослідження проблеми можна стверджувати, що упровадження 
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ІДТС у навчальний процес в системі підготовки військових 
фахівців має високу ефективність, а зменшення навантаження на 
викладача та можливість забезпечувати діалоговий режим у 
процесі вирішення конкретних питань роблять їх справжньою 
знахідкою не тільки для ВВНЗ, а й для навчальних центрів, 
командирів військових частин і підрозділів. 

 
Дідіченко О.А. 

АСВ 
 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 
РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ 

РОЗВІДКИ РВіА СВ ЗСУ 
 

Досвід застосування військ в антитерористичній операції 
свідчить, що найбільше втрат виникає внаслідок застосування 
противником артилерії. Водночас ведення контрбатарейної 
боротьби нашою артилерією із застосуванням засобів 
артилерійської радіолокаційної розвідки, які були створені 
наприкінці 80-х років минулого сторіччя, є малоефективним і 
висуває нові вимоги до сучасних засобів. Вони повинні мати 
високу роздільну здатність, завадостійкість, вибірковість та ряд 
інших характеристик, які забезпечать вчасне виявлення цілей та 
передачу даних про них засобам ураження в масштабі реального 
часу. 

Аналіз розвитку цього виду розвідки в збройних силах 
провідних у військовому відношенні країн світу, свідчить, що 
вдосконалення існуючих та створення нових засобів 
радіолокаційної розвідки ведеться за двома основними 
напрямками. Перший передбачає створення спеціалізованих 
засобів, призначених для виявлення однотипних цілей, другий – 
багатофункціональних засобів, здатних вести розвідку цілей 
різного типу. Існування цих напрямків сповна обґрунтоване, та в 
цілому доцільне. Однак з іншого боку, спеціалізовані засоби 
радіолокаційної розвідки не дозволяють оцінити поле бою в 
повному обсязі та приймати на основі їх даних обґрунтоване 
рішення щодо ураження цілі. Натомість, кількісний ріст 
спеціалізованих та багатофункціональних засобів розвідки та 
обсяг інформації, що видається ними, веде до перенасиченості 
розвідувальною інформацією. Внаслідок ускладнюється процес 



 
 

Науково-технічна конференція 
„Перспективи розвитку 

ракетних військ і артилерії Сухопутних військ” 

53 

управління засобами розвідки та військами в цілому. Для 
вирішення цієї проблеми провідними країнами світу обрано 
створення комплексної системи розвідки, що об’єднує різнотипні 
засоби виявлення на базі багатофункціональних систем 
управління, які функціонують в масштабі реального часу із 
зворотним зв’язком. Саме таким шляхом повинен йти розвиток 
засобів радіолокаційної розвідки РВіА СВ ЗС України. 

На сьогоднішній день основною радіолокаційною станцією 
бойових розвідувальних комплексів РВіА (РРП-4) є станція 
розвідки наземних рухомих цілей ПСНР-5 (1РЛ133), яка дозволяє 
виявляти рухомі цілі на дальності до 10 км з серединною 
помилкою визначення координат 25 м за дальністю та 0-05 за 
напрямком, що є вже недостатнім. 

Прикладом розвитку сучасних засобів є прийнята на 
озброєння РВіА СВ ЗС Росії радіолокаційна станція „Аистенок”, 
яка є наступницею ПСНР-5. Це багатофункціональна 
радіолокаційна станція сантиметрового діапазону, з фазовою 
антенною решіткою, яка здатна вести розвідку рухомих наземних 
(надводних цілей) як окремої людини, так і броньованих об’єктів 
на дальності до 20 км в секторі до 60 град., розвідку мінометів 
противника та контроль стрільби своїх мінометів калібру          
81–120 мм по траєкторії польоту міни на дальність до 5 км, 
контроль стрільби своєї артилерії калібру 122–152 мм по 
розривах снарядів до 10 км, виявляти вертольоти противника при 
бойовій вазі комплекту 135 кг. 

РЛС контрбатарейної боротьби у складі підрозділів 
артилерійської розвідки СВ ЗСУ представлені комплексом    
АРК-1М, застосування якого виявилося малоефективним 
внаслідок недостатніх бойових можливостей (6–12 цілей за 
годину ведення розвідки), великої кількості відмов у роботі 
внаслідок фізичного старіння радіоелементів вузлів та блоків 
апаратури та недосконалої ЕОМ 1В57-31. В той же час сучасні 
РЛС контрбатарейної боротьби провідних у військовому 
відношенні країн світу здатні одночасно супроводжувати          
10-12 цілей, виявляти ВП мінометів на дальності до 30 км, 
артилерії – до 50 км та ПУ РСЗВ – до 80 км. 

Досвід бойового застосування підрозділів артилерійської 
радіолокаційної розвідки в зоні АТО свідчить також про 
недосконалість організаційно-штатної структури цих підрозділів. 
На даний час ці засоби зведені до батареї радіолокаційної 
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розвідки роадн оабр у складі 2-х РЛС СНАР-10 та 2-х РЛК     
АРК-1М – за фізичним принципом побудови цих засобів, хоча ці 
РЛС мають різні завдання під час бойового застосування, що 
ускладнює процес управління та отримання і обробки 
розвідувальних відомостей. 

Таким чином перспективним напрямком розвитку радіо-
локаційної компоненти артилерійської розвідки РВіА СВ 
ЗС України є: 

- розвиток багатофункціональних РЛС (розвідка наземних 
рухомих цілей та виявлення вогневих позицій артилерії 
противника та обслуговування стрільби своєї артилерії); 

- розвиток РЛС контрбатарейної боротьби з використанням 
фазових антенних решіток; 

- комплектування КМУ батальйонної артилерії мало-
габаритними багатофункціональними РЛС; 

- зміна організаційно-штатної структури підрозділів арти-
лерійської радіолокаційної розвідки – в буар БрАГ омбр мати 
взвод РЛС у складі 1 РЛС типу СНАР-10 та 2-х РЛС контр-
батарейної боротьби, у роадн оабр мати 1 підрозділ 
контрбатарейної боротьби у складі звукометричних комплексів та 
РЛС контрбатарейної боротьби, а РЛС типу СНАР-10 мати в 
підрозділі, де є на озброєнні ПРП-4; 

- з розвитком єдиної (комплексної) системи розвідки – 
включення цих засобів до системи розвідки. 

 
Дробан О.М., Андреєв І.М. Калитич В.М. 

АСВ 
 

МЕТОДИКА КОРЕГУВАННЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ РАКЕТНО-

АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ 
 

Під час проектування, розробки та виробництва виробу 
ракетно-артилерійського озброєння (РАО) розробляється система 
його технічного обслуговування і ремонту (ТОіР). Методика 
розробки системи ТОіР на етапі проектування виробу 
здійснюється за допомогою кількісних показників довговічності 
та базується на тому, що всі операції з ТОіР виробу із близькими 
термінами їх виконання можуть бути об’єднані в кінцеве число 
груп (видів ТО) із дотриманням кратності між ними. 
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Встановлені таким чином види ТО мають виконуватися у 
суворо визначені терміни впродовж всієї експлуатації виробу. В 
реальних умовах експлуатації ні один складний виріб не може 
обслуговуватися за таким ідеальним принципом. Перш за все це 
пов’язане з випадковим характером експлуатації виробу, а 
відповідно і випадковим характером зміни його технічного стану. 
Тобто фактична потреба виробу в ТОіР не завжди буде 
співвимірна з детермінованою величиною призначеної 
періодичності конкретного виду технічного обслуговування. Крім 
того, в процесі експлуатації практично завжди відбуваються 
конструктивні доопрацювання, модифікація виробів та їх 
складових частин, що пов’язано з накопиченням досвіду 
експлуатації виробів даного типу. В результаті змінюються різні 
показники якості їх функціонування. 

Все це викликає необхідність корегування розроблених на 
етапі проектування термінів ТОіР. 

Ціль корегування – забезпечення на всіх режимах 
експлуатації необхідної відповідності фактичного технічного 
стану виробу встановленим обсягам робіт з ТОіР та 
періодичності їх проведення, спрямованих не тільки на тимчасове 
усунення виникаючих у виробі несправностей, але і на їх 
попередження. 

Результатом корегування має бути зменшення розриву між 
величиною відпрацьованого ресурсу виробу та його потребою у 
відповідному обсязі робіт (виді ТО), який забезпечує 
працездатність у подальшій експлуатації, що приводить до 
збільшення надійності виробу в цілому або його складових 
частин, як наслідок цього – зниження витрат, пов’язаних з 
проведенням профілактичних заходів. 

Теоретично, прийнята під час проектування система ТОіР 
має діяти без істотного корегування впродовж 8–10 років. Досвід 
показує, що років 30 ніякого корегування системи ТОіР виробів 
РАО не відбувалось. 

Вихідними даними для корегування системи ТОіР є кількісні 
характеристики довговічності на робочі параметри виробу та 
його складових елементів (ресурс, напрацювання, термін 
служби). Різниця між розробкою системи ТОіР під час 
проектування та під час корегування полягає в тому, що за 
вихідні беруться статистичні дані, отримані в процесі 
експлуатації виробів. 
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Вище наведено існуючу методику побудови та корегування 
системи ТОіР. 

На думку авторів, в сучасних умовах, які склалися в Україні, 
пропонується інша методика корегування системи ТОіР. Вона 
полягає в тому, що для кожного виробу розробляється своя 
програма ТОіР. Вихідними даними для корегування має бути 
індивідуальний технічний стан виробу. Пропонується для 
кожного виробу РАО „завести” персональне досьє, з першого дня 
експлуатації і до зняття з експлуатації. Маючи повну інформацію 
про протікання життєвого циклу виробу, можна визначати 
необхідні роботи для підтримання виробу в працездатному стані. 
Для збереження планового характеру системи ТОіР плановими 
заходами залишаються технічні (контрольно-діагностичні) 
огляди виробу. 

 
Дробан О.М., Федор Б.С. 

АСВ 
 

БОРОТЬБА З БЕЗПІЛОТНИМИ ЛІТАЛЬНИМИ 
АПАРАТАМИ ТА АРТИЛЕРІЙСЬКИМИ СНАРЯДАМИ 

 
Аналіз російсько-українського конфлікту показує, що 

повітряний простір є важливою сферою військового 
протиборства. У зв’язку з цим засоби повітряного нападу, такі як 
балістичні ракети, ракети класу „повітря-земля”, безпілотні 
літальні апарати (БПЛА), реактивні снаряди та інші, набули 
значного поширення. У цих умовах все більш актуальним стає 
завдання боротьби з повітряними цілями, що мають невеликі 
розміри і малу ефективну поверхню розсіяння. Для їх ураження 
найбільш дієвим засобом продовжують залишатися зенітні 
артилерійські комплекси (ЗАК) різного калібру, оскільки 
застосування зенітних ракетних комплексів (ЗРК) середньої і 
великої дальності з урахуванням критерію „вартість/ефективність” 
економічно не вигідно. 

Під ЗАК розуміється сукупність функціонально зв’язаних 
зенітних гармат (автоматів) і різних технічних засобів, що 
забезпечують виявлення, розпізнавання і супровід вибраної для 
обстрілу цілі, а також підготовку і ведення вогню по ній. 
Комплекси можуть бути мобільними і стаціонарними. Це 
визначається виходячи з вимог, що висуваються замовниками, 
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щодо прикриття мобільних частин і підрозділів у всіх видах бою 
або стаціонарних військових і важливих об’єктів інфраструктури 
від ударів засобів повітряного нападу вірогідного противника. 

Боротьба з БПЛА різного типу займає особливе місце в 
системі ППО. Світовий досвід вирішення цієї проблеми показує, 
що найбільша складність пов’язана з необхідністю ураження 
малорозмірних безпілотних апаратів тактичної ланки при їх 
виявленні і безперервному супроводі. 

Ці засоби здатні здійснювати політ на гранично малих 
висотах, а перебування їх в зоні дії ЗРК обмежено. У разі 
виявлення і стійкого супроводу таких апаратів при масовому їх 
застосуванні може відбутися перевитрата боєзапасу зенітних 
керованих ракет (ЗКР) підрозділів ППО, що спричинить їх вивід з 
подальшої участі в бойових діях. 

Разом з тим БПЛА можуть завдати значних втрат 
противникові і забезпечити тактичний успіх за рахунок 
визначення точного розташування військ в реальному масштабі 
часу, а також знищити ключові цілі в зоні бойових дій. 

У сучасних умовах важливо надійно прикрити від ударів з 
повітря військові бази, розташування військових підрозділів і 
угруповання сил, що переміщаються, а також значущі об’єкти 
інфраструктури. При цьому достатньо актуальним завданням в 
локальних конфліктах є знищення високоточної зброї, 
некерованих ракет, артилерійських снарядів і мінометних мін, які 
застосовуються на сході нашої країни. 

В Ізраїлі для відбиття ударів таких засобів у 2012 році був 
розгорнений ЗРК „Залізний купол”, проте вартість пуску однієї 
ракети цього комплексу, як повідомляють засоби масової 
інформації, обходиться в 100 тис. доларів. 

В Україні військовий бюджет не в змозі фінансувати такі 
витратні проекти, так що необхідно зосередити свої зусилля на 
пошуку засобів перехоплення некерованих ракет, артилерійських 
снарядів і мінометних мін, які могли б стати альтернативою 
дорогому керованому зенітному ракетному озброєнню. 

Судячи за матеріалами зарубіжної преси, в даний час ЗАК є і 
в перспективі залишаться найбільш ефективними універсальними 
засобами ураження малорозмірних, низьколітних повітряних 
цілей. Вони мають достатню дальність ураження і точність 
стрільби для прикриття об’єктів, що обороняються, і 
відповідають критерію „вартість/ефективність”. Крім того, такі 
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комплекси здатні придушувати наземні цілі (вогневі позиції, 
легкоброньовану техніку і ін.) противника. 

Існуючі засоби виявлення і супроводу повітряних цілей цих 
комплексів мають високу точність і роздільну здатність, а сучасні 
високопродуктивні системи управління вогнем забезпечують 
гарантоване ураження малорозмірних повітряних цілей. 

Велику роль в надійному ураженні малорозмірних 
повітряних цілей відіграють сучасні боєприпаси підвищеної 
вражаючої і пробивної здатності, що формують направлену 
хмару вражаючих елементів. Ці снаряди обладнані пристроєм 
самоліквідації і у разі промаху самознищуються в повітрі. 

Виходячи з вирішуваних завдань, що стоять перед ЗАК щодо 
прикриття об’єктів, вони оснащуються снарядами різного 
калібру: малого (20–60 мм), середнього (60–100 мм) і великого 
(100 мм і більше). Малокаліберні комплекси мають високу 
скорострільність і мобільність, але недостатню дальність і 
могутність боєприпасу. 

Комплекси середнього і великого калібру мають низьку 
швидкострільність, політ їх снарядів на максимальну дальність 
відбувається з нерівномірною швидкістю, що значно ускладнює 
стрільбу по низьколітній цілі. До того ж вартість снарядів 
великого калібру відносно велика. Крім того, в плані стрільби по 
малорозмірних цілях і за критерієм „вартість/ефективність” вони 
програють конкурентним ЗРК, оснащеним зенітними керованими 
ракетами. 

Таким чином, в сучасних умовах зенітні артилерійські 
комплекси, що перебувають на озброєнні і розробляються в 
зарубіжних країнах, є найбільш ефективними засобами в системі 
ППО в плані боротьби з малорозмірними повітряними цілями, в 
першу чергу з БПЛА, ракетами, артилерійськими снарядами і 
мінометними боєприпасами. Найінтенсивніше роботи із 
створення ЗАК ведуться в США, європейських країнах і Китаї. У 
перспективі можливе сумісне застосування лазерних систем зброї 
із зенітними артилерійськими комплексами для забезпечення 
надійного цілодобового і всепогодного прикриття об’єктів від 
ударів з повітря. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДНОВЛЕННЯ БОЄЗДАТНОСТІ ТА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИВУЧОСТІ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 
ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ БОЄГОТОВНОСТІ 
АРТИЛЕРІЙСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ У СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 
 

Бойові дії у південно-східних регіонах України свідчать про 
застосування противником нового підходу до ведення збройної 
боротьби, що нагадало про необхідність організації забезпечення 
живучості та відновлення боєздатності військ, особливо 
артилерійських підрозділів для забезпечення досягнення успіху в 
бою (операції). Як свідчить практика, цим питанням в останні 
роки майже не приділялося належної уваги, що призвело до 
значних втрат під час проведення антитерористичної операції 
(АТО). 

Незважаючи на зміну форм і способів ведення бойових дій у 
сучасних воєнних конфліктах незмінною залишається формула 
збройної боротьби та її складових елементів, а саме: 

- організація вогневого ураження підрозділів і об’єктів 
противника; 

- здійснення захисту своїх військ і об’єктів від вогневого 
ураження; 

- проведення всебічного забезпечення дій військ сторін; 
- управління силами і засобами в ході збройного конфлікту. 
В успішному вирішенні зазначених проблем важливе місце 

займає правильне розуміння характеру втрат підрозділів РВіА від 
ударів сучасної зброї, визначення шляхів забезпечення живучості 
військових частин (підрозділів), критеріїв оцінки стану 
боєздатності і способів її відновлення. У зв’язку з чим важливого 
значення набуває понятійний апарат, який в подальшому повинен 
стати базовим фундаментом для ефективного здійснення заходів 
забезпечення живучості та відновлення боєздатності військових 
формувань. 

У даний час живучістю РВіА вважається сукупність 
властивостей, які дозволяють артилерійським підрозділам 
зберігати і підтримувати на належному рівні боєздатність у 
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складній обстановці і виконувати поставлені завдання в умовах 
ведення активних бойових дій противником. 

Під боєздатністю частин (підрозділів) РВіА розуміється їх 
здатність вести бойові дії, завдавати ракетно-артилерійське 
ураження, виконувати поставлені завдання, які є визначальним 
елементом бойової готовності частин (підрозділів) і важливою 
умовою досягнення перемоги. 

На наш погляд, основними шляхами забезпечення високої 
живучості підрозділів РВіА у сучасних умова є: 

- продумане проведення оперативно-тактичних заходів, які 
забезпечать зниження втрат від засобів вогневого ураження 
противника; 

- організація захисту бойової техніки, озброєння РВіА з 
метою підвищення їх стійкості до ударів сучасної зброї; 

- вдосконалення організаційно-штатної структури підрозділів 
РВіА з метою успішного виконання різнопланових та 
самостійних завдань; 

- виховання у особового складу високих морально-
психологічних якостей, навчання командирів, штабів і військових 
підрозділів умілому застосуванню всіх засобів і способів захисту. 

Разом з вищенаведеними шляхами живучість підрозділів 
РВіА багато в чому залежить від ефективності застосування 
техніки і зброї, мистецтва командирів в організації і веденні бою. 
Ці чинники у сукупності застосування зумовлюють завдання 
суттєвого ураження противнику. Паралельно з цим 
забезпечується збереження власних сил і засобів, чим 
забезпечується висока живучість артилерійських підрозділів. 

При визначенні порядку відновлення боєздатності, в 
сучасних умовах, доцільно керуватися наступними принципами: 

- відновлювати боєздатність підрозділів РВіА, по можливості, в 
рамках існуючої організаційно-штатної структури; 

- відновлювати в першу чергу системи управління, а також 
частини та підрозділи, які зазнали найменших втрат і які 
відіграють головну роль у завданні вогневого ураження 
противнику; 

- використовувати для відновлення боєздатності підрозділів 
РВіА, перш за все, власні сили та засоби, в подальшому вміло 
використовувати особовий склад, який надходить для 
поповнення втрат. 
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Способи відновлення боєздатності частини (підрозділу) 
визначаються на підставі аналізу результатів впливу засобів 
вогневого ураження на сили та засоби вищевказаних формувань 
та їхню організаційну структуру. 

Виходячи з попереднього аналізу ведення бойових дій в АТО 
після вогневого ураження сил та засобів підрозділів РВіА їх стан 
умовно можна розділити на чотири групи, які відрізняються за 
своїм якісним станом: 

- перша – значні втрати особового складу та значне 
пошкодження техніки і озброєння; 

- друга – уражена бойова техніка та озброєння з екіпажами та 
розрахунками, що в основному зберегли боєздатність; 

- третя – в основному справна бойова техніка та озброєння, 
екіпажі та розрахунки якої практично виведені з ладу вогнем 
противника; 

- четверта – в основному виведена з ладу бойова техніка та 
озброєння при незначних втратах особового складу. 

Відповідно це вимагає перегляду підходів до визначення 
критеріїв оцінки боєздатності артилерійських підрозділів після 
вогневих ударів противника. 

Основними об’єктами відновлення боєздатності підрозділів 
РВіА є збережені сили та засоби, тобто особовий склад, техніка 
та озброєння другої і третьої груп. Їхній якісний стан різний, 
тому відрізняються і способи відновлення боєздатності, обсяг і 
зміст заходів, що проводяться, потреби в людських та 
матеріальних ресурсах, а відповідно і терміни готовності. 

Через велику нерівномірність завдання ударів противника по 
різних елементах бойового порядку підрозділів РВіА в складі 
збережених сил та засобів завжди будуть підрозділи, що зазнали 
незначних втрат та в основному зберегли свою організаційну 
структуру. Для них характерний невеликий обсяг заходів з 
відновлення боєздатності, нескладний їх зміст, короткі терміни 
здійснення. 

Іншими об’єктами відновлення боєздатності є підрозділи, що 
зазнали значних втрат, в результаті яких може бути повністю 
порушена їх організаційна структура. Для відновлення їхньої 
боєздатності виконується значна організаційна перебудова і, як 
наслідок цього, проведення більшого обсягу складних заходів та 
витрата значного часу на їх проведення. 
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В залежності від кількості та характеру зазнаних втрат 
боєздатність підрозділів РВіА може відновлюватись двома 
основними способами: в рамках попередньої організаційної 
структури або створенням зведених формувань. Крім того, 
можливий комбінований спосіб, тобто різноманітне сполучення 
двох основних. 

Як свідчить практичний досвід, відновлення боєздатності для 
підрозділів РВіА може включати наступні основні заходи: 

- відновлення порушеного управління; 
- виявлення ступеня боєздатності частини (підрозділу); 
- уточнення бойових завдань частинам (підрозділам), які 

зберегли боєздатність, на подальші дії, а також частинам 
(підрозділам), які виділені для прикриття районів, в яких 
відновлюється боєздатність військових формувань; 

- вивід частин (підрозділів) із району бойових дій; 
проведення при необхідності організаційних заходів щодо 
створення зведених частин (підрозділів); 

- відновлення пошкоджених ОВТ; 
- поповнення частин (підрозділів) матеріальними засобами та 

що не менш важливо – особовим складом; 
- підтримання високого морально-психологічного стану 

особового складу; 
- освоєння бойової техніки, яка залишилась без екіпажів і 

обслуг. 
Відповідно до зазначеного, вміле проведення заходів 

організації живучості та забезпечення відновлення боєздатності є 
запорукою виконання поставлених завдань перед частинами 
(підрозділами) РВіА. 

 
Євдокимов П.М., Якубовський О.Г. 

АСВ 
 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБЕРІГАННЯ 
РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ 

 
Досвід бойового застосування військ, озброєння та військової 

техніки (ОВТ) в локальних війнах і збройних конфліктах 
підтверджує важливість артилерійсько-технічного забезпечення 
військ у будь-якому збройному конфлікті. На думку провідних 
західних військових експертів, „стратегія й тактика є основою 
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планування бойових дій, а служби логістики забезпечують засоби 
для їх ведення”, тобто масштаби й терміни здійснення планів 
бойових операцій залежать від здатності відповідних служб їх 
забезпечити. 

Узагальнення і вивчення досвіду функціонування систем 
забезпечення військ ракетно-артилерійським озброєнням (РАО) в 
локальних війнах та збройних конфліктах дозволяють більш 
обґрунтовано проаналізувати артилерійсько-технічне забезпечення 
військ та визначити напрямки його розвитку в сучасних умовах. 

Яскравим прикладом може служити аналіз роботи органів 
управління та військових частин (підрозділів) технічного 
забезпечення під час виконання завдань з технічного 
забезпечення військ (сил) в ході АТО. 

Під час зняття ОВТ зі зберігання та підготовки їх до 
застосування були виявлені несправності на 2898 од. зразків ОВТ 
(42% від загальної кількості ОВТ, знятих зі зберігання). 

Основними несправностями, виявленими під час зняття ОВТ 
зі зберігання та підготовки їх до застосування, є: 

- несправності ракетно-артилерійського озброєння –   603 од. 
(основні несправності противідкатних пристроїв – 106 од. (23%), 
несправність системи електрообладнання –               91 од. (20%)); 

- несправність автоматики клинів-затворів –       67 од. (15%); 
- травлення пневматичних систем –                      67 од. (15%); 
- несправність врівноважувального, підйомного механізмів та 

противідкатних пристроїв –                                     106 од. (23%); 
- замикання електропроводки –                             91 од. (20%); 
- підтікання гідравлічних систем –                        47 од. (10%); 
- несправність паливної системи двигунів шасі– 75 од. (17%). 
Характер інших недоліків: 
- потребували освіження 40% лужних АКБ; 
- втрата еластичних властивостей гумотехнічних виробів 

(внаслідок цього ускладнюється підйом та опускання ствола 
гармати, а в більшості випадків взагалі неможливо експлуатувати 
артилерійську систему); 

- електронна апаратура зразків зенітно-ракетного озброєння 
не напрацьовує необхідного річного ресурсу, що призводить до 
постійного виходу її з ладу. 

Внаслідок неякісної постановки ОВТ на тривале зберігання 
при знятті зі зберігання зразки ОВТ мали технічні несправності, 
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усунення яких вимагало значних матеріальних затрат та 
залучення особового складу. 

Аналіз виявлених характерних несправностей зразків ОВТ 
вказує, що посадовими особами контроль технічного стану ОВТ 
здійснюється лише шляхом зовнішнього огляду машин. 

Працездатність зразка ОВТ та його експлуатаційні параметри 
не перевіряються. І, як наслідок, вихід з ладу зразків РАО має 
характерні несправності: 

- несправність систем керування вогнем; 
- течія патрубків системи охолодження, радіаторів та 

змащення внаслідок старіння гумотехнічних виробів; 
- несправність гальмівної системи та трансмісії у зв’язку із 

виходом з ладу гумотехнічних виробів; 
- несправність паливної системи внаслідок забруднення її 

складових; 
- несправність засобів електрообладнання та зв’язку 

внаслідок окислення контактів електричних роз’ємів та з’єднань. 
Це все приводить до збільшення часу знаходження в ремонті 

ОВТ та зменшення бойового потенціалу частини. Загальними 
основними причинами складної ситуації, що склалася, є: 

- незнання особовим складом порядку та правил експлуатації 
ОВТ; 

- недотримання встановлених нормативними документами 
правил експлуатації ОВТ; 

- недотримання правил постановки ОВТ на зберігання та 
порушення порядку її розконсервації, недотримання періодичності та 
обсягів технічного обслуговування; 

- допуск до експлуатації ОВТ непідготовленого особового 
складу. 

Однією з основних причин, що знижували боєготовність 
підрозділів, були факти надходження певної кількості зразків 
РАО безпосередньо з баз зберігання в райони зосередження 
небоєготовою, а це в свою чергу свідчить про низьку якість робіт 
при постановці зразків озброєння на зберігання, а також при 
проведенні чергових ТО при зберіганні. 

Детально розглянувши систему організації технічного 
обслуговування РАО при зберіганні та провівши аналіз змісту 
операцій ТО при зберіганні, спостерігаємо достатньо високий 
рівень складності при виконанні багатьох операцій технічного 
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обслуговування, а також великий обсяг робіт, що потребує 
фахівців певного рівня кваліфікації. 

Роботи з технічного обслуговування на базах зберігання РАО 
проводяться особовим складом відділів зберігання. Тому до 
штату баз зберігання озброєння доцільно ввести ремонтні 
підрозділи ракетно-артилерійського озброєння. 

Відповідно мною пропонується до складу центральних баз 
зберігання озброєння включити ремонту роту, основними 
завданнями якої буде: 

- виконання робіт ТО-1з, ТО-2з; 
- регламентне технічне обслуговування; 
- усунення виявлених недоліків. 
Пропонується наступна організаційно-штатна структура 

ремонтної роти (рис. 1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Організаційно-штатна структура ремонтної роти 
 

Ремонтний взвод (БТ) проводитиме роботи з ТО-1з, ТО-2з та 
РТО базових шасі бронетанкової техніки. 

Ремонтний взвод (АТ) проводитиме роботи з ТО-1з, ТО-2з та 
РТО автомобільної техніки. Включатиме в себе відділення 
розбірно-складальних робіт, відділення слюсарно-механічних 
робіт та відділення зварювальних робіт, діагностичних і 
регулювальних робіт. 

Ремонтний взвод (РАО) проводитиме роботи з ТО-1з, ТО-2з 
та регламентне технічне обслуговування зразків ракетно-
артилерійського озброєння, що знаходиться на зберіганні. 
Включатиме в себе відділення ремонту артилерійського 
озброєння та ПТРК, відділення ремонту стрілецької зброї, 
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гранатометів та артилерійських приладів, відділення слюсарно-
механічних, зварювальних робіт та зарядки АКБ. 

Взвод спец. робіт включатиме в себе відділення слюсарно-
механічних робіт, відділення зварювальних робіт, відділення 
обслуговування акумуляторних батарей. 

Взвод регламенту буде складатися з трьох відділень, які 
проводитимуть регламентні роботи озброєння. 

Для проведення робіт з технічного обслуговування та 
озброєння на території повинен бути обладнаний пункт 
технічного обслуговування та ремонту, який включав би в себе 
всі приміщення, які надаватимуть можливість фахівцям-
ремонтникам у повному обсязі проводити роботи з ТО зразків 
озброєння, що знаходяться чи поступатимуть на зберігання. 

 
Ісмагілов І.Н. 

ЦНДІ ЗСУ 
 

БОЙОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ 
АЕРОЗОЛІВ АРТИЛЕРІЄЮ 

 
Сьогодні з розвитком військової техніки й озброєння дедалі 

збільшується сила й потужність вогню протиборчих сторін. 
Насиченість військ ОВТ стає настільки значною, що для 
забезпечення успіху в бою треба використовувати, окрім усіх 
наявних засобів, і аерозолі. 

Широке застосування аерозолів для маскування бойових дій 
військ почалося в Першу світову війну. Наприклад, у сухопутних 
військах російської армії вертикальна аерозольна завіса вперше 
була здійснена на маневрах у 1913 році біля Усть-Іжори. 

20 вересня 1915 року на Західному фронті біля Мессінського 
хребта англійці вперше застосували аерозолі на сухопутному 
театрі воєнних дій у більших масштабах. Були задіяні три 
дивізіони особового складу. Мета полягала у відволіканні 
німецької артилерії на інші ділянки фронту. 

У 1916-1917 роках на Західному фронті вперше стали 
застосовувати для важких польових гаубиць димові снаряди. 
Особливо ефектно використовувалися державами Антанти 
фосфорні снаряди, які призначалися в першу чергу для 
осліплення німецьких спостережних пунктів, а також 
наступаючих танків. Використовувалися й фосфорні міни, якими 
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засліплювали ворожі вогневі точки. Крім того, поряд із 
запальною дією фосфору чималу роль відіграла його 
деморалізуюча дія на війська. 

Досвід операцій 1917-1918 років показав, що аерозолі є 
дієвим засобом нейтралізації артилерії противника. Невипадково 
до кінця Першої світової війни маскуючі аерозолі стали все 
частіше застосовуватися як серйозний бойовий засіб, що 
послабляє дію вогню противника. 

До початку Другої світової війни практично всі армії були 
оснащені на той час сучасними аерозольними засобами. 
Фашистська Німеччина планувала при цьому спільне 
використання аерозолів і сучасних отруйних речовин. 

У перші роки Великої Вітчизняної війни в Червоній Армії 
аерозольні засоби (димові гранати й шашки) були на озброєнні в 
основному у малих підрозділах (екіпаж, відділення, взвод) 
піхоти. Але вже в 1942 році аерозольні засоби стали 
застосовуватися на різних фронтах в армійських операціях, а з 
осені 1943 року – у масштабах армійських угруповань. Так у 
1944 році військові частини й з’єднання радянських танкових 
армій з успіхом застосовували аерозольні засоби під час 
форсування ріки Сан на південному сході Польщі. Незважаючи 
на інтенсивні дії фашистської авіації й масований артилерійський 
вогонь жоден пункт переправи не був виведений з ладу. Широко 
застосовувалися так звані „хибні аерозольні завіси” пунктів 
переправ, а флангові аерозольні завіси й фронтальне 
застосування аерозолів на обох берегах ріки значно збільшувало 
плацдарм, що також уводило противника в оману, не дозволяло 
йому цілеспрямовано управляти вогнем, проводити ефективне 
бомбометання. 

Не можна не відзначити широке застосування аерозолів 
військами Червоної Армії в оперативних масштабах. Функції 
організації аерозольного забезпечення переходили до штабу 
фронту, тобто до штабу, який планує та організує операцію. 
Аерозольне забезпечення стало фактором, що має оперативне 
значення. 

Аерозольні засоби широко застосовуються в артилерії для 
виконання таких завдань: осліплення вогневих точок і 
спостережних пунктів противника, цілевказівки, сигналізування, 
пристрілювання й визначення напрямку й швидкості вітру в 
районі цілі; димові артилерійські снаряди і міни 
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використовуються для супроводу й прикриття танкових атак, а 
також маскування своїх підрозділів. Ручні димові гранати 
чорного диму, крім того, використовуються для імітації горіння 
техніки. 

Застосування аерозолів і нині має важливе значення та 
сприяє підвищенню ефективності виконання завдань військ (сил). 

 
Іщенко Д.А., Носова Г.Д. 

ЖВІ ДУТ 
 

ВИМОГИ ДО МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ МАСКУВАННЯ 
АГРЕГАТІВ ТА ДІЙ РАКЕТНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

 
Сучасні бойові дії характеризуються превалюванням рейдів, 

маневрів та практично щоденною зміною дислокацій. Ці умови 
диктують необхідність застосування максимально ефективних 
заходів щодо прихованого управління та маскування дій 
ракетного підрозділу (РП). Реалізація цих заходів є необхідною 
умовою підвищення живучості підрозділу. 

Заходи з маскування мають бути безперервними, активними, 
переконливими, різноманітними, комплексними, гранично 
точними за місцем та часом виконання, постійно оновлюватися та 
видозмінюватися відповідно до зміни способів дій підрозділів, 
навколишньої місцевості та пори року, а також враховувати 
можливості розвідки противника. 

Маскуванню підлягають практично всі агрегати РП, а також 
об’єкти, які мають значення у конкретних ситуаціях: особовий 
склад, споруди (фортифікаційні та необоронні), орієнтири та 
ділянки місцевості. При цьому методи маскування повинні бути 
спрямовані на зниження інформативності та достовірності 
розвідки, порушення енергетичного контакту, зниження збитків 
від розвідки та активний вплив на її можливості. 

У доповіді висвітлюються конкретні вимоги до методів та 
засобів маскування агрегатів та дій РП під час пересування 
(здійснення маршу), підготовки до бойового застосування та 
бойового застосування. 

Проведений аналіз відкритих джерел інформації у галузі 
забезпечення прихованості РП, озброєного оперативно-
тактичним ракетним комплексом, показав відсутність 
комплексного підходу до вирішення даної проблеми. Отже 
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запропоновані рекомендації є не тільки актуальними, а й, у 
деякому сенсі, унікальними та можуть використовуватися в 
якості базових у подальших дослідженнях в цьому напрямку. 

 
Казаков В.М. 

Філія ЦНДІ ОВТ ЗСУ 
 

ЗАВДАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАСОБІВ 
ТОПОГЕОДЕЗИЧНОЇ ПРИВ’ЯЗКИ АРТИЛЕРІЙСЬКИХ 

ПІДРОЗДІЛІВ 
 

Завданням топопогеодезичної підготовки в артилерійських 
підрозділах є визначення прямокутних координат і абсолютних 
висот вогневих позицій, спостережних пунктів, постів 
артилерійської розвідки і визначення дирекційних кутів 
орієнтирних напрямів для орієнтування гармат і приладів. 

Для підготовки вогневого ураження противника необхідні 
засоби, що забезпечують виконання завдань топогеодезичної 
підготовки, основним з яких є топогеодезична прив’язка. Значна 
частина технічно застарілих засобів топогеодезичної прив’язки 
має обмежені функції застосування, а їх габаритні і вагові 
характеристики вимагають тривалого часу установки і 
приведення в бойове положення. Зокрема, це приводить до 
збільшення часу проведення топогеодезичної прив’язки вогневих 
позицій і спостережних пунктів, яке не відповідає часу готовності 
артилерії до ведення вогню в умовах сучасного 
загальновійськового бою. 

Очевидно, що вирішення проблеми розвитку засобів 
топогеодезичної прив’язки в сучасних умовах полягає в розробці 
і створенні таких засобів, які матимуть високу точність 
визначення координат і висот об’єктів, орієнтирних напрямів; 
зможуть надійно і оперативно забезпечувати виконання заходів 
топогеодезичної прив’язки позицій, пунктів і постів артилерії. На 
сьогодні необхідна точність і оперативність виконання 
топогеодезичної прив’язки може бути забезпечена застосуванням 
цифрових технологій, нових засобів у комплексі автомати-
зованого управління артилерійськими підрозділами, що 
дозволить перейти на якісніший рівень виконання топо-
геодезичної прив’язки вогневих позицій і спостережних пунктів у 
ланці дивізіон-батарея-взвод-гармата. 
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З урахуванням вимог щодо знаходження всіх ланок 
управління в системі автоматизованого управління для 
командирів актуальним залишається питання надійності 
визначення свого місцезнаходження – в будь-якій точці, у будь-
який момент незалежно від пори року і доби, рельєфу місцевості і 
за будь-яких погодних умов, наявності або відсутності космічних 
супутників. 

Аналіз основних характеристик існуючих і перспективних 
засобів топогеодезичної прив’язки щодо вимог до основних 
характеристик і функцій, які можуть покладатися на засоби 
топогеодезичної прив’язки, дає підстави стверджувати, що 
напрямами розвитку засобів топогеодезичної прив’язки 
артилерійських підрозділів можуть бути: 

- можливість роботи цих засобів у декількох режимах 
(супутникова, інерціальна навігація) і розширення кількості 
функцій, які ними виконуються, дозволить надійно і оперативно 
забезпечувати визначення координат і абсолютних висот 
об’єктів, дирекційних кутів орієнтирних напрямів у будь-який 
момент незалежно від пори року і доби, рельєфу місцевості і за 
будь-яких погодних умов, наявність або відсутність космічних 
супутників; 

- підвищення точності та оперативності визначення 
координат і абсолютних висот об’єктів, дирекційних кутів 
орієнтирних напрямів за рахунок нових технічних рішень; 

- розвиток технічних можливостей засобів топогеодезичної 
прив’язки артилерійських підрозділів, що враховують, перш за 
все, їх застосування в комплексі автоматизованого управління 
артилерійськими підрозділами і сучасні вимоги із забезпечення 
точності і своєчасності вогню артилерії. 

 
Караванов О.А., Бахмат М.В 

АСВ 
 

ПОНЯТТЯ „МЕРЕЖЕЦЕНТРИЧНА СИСТЕМА 
УПРАВЛІННЯ” 

 
Говорячи про управління, необхідно, в першу чергу, 

визначити об'єкт, яким ми хочемо управляти. З нашої точки зору, 
об’єктом управління є розподілена система. Термін „розподілена 
система” відомий давно і застосовується в різних галузях. 
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Зокрема, Таненбаум визначає розподілену систему як набір 
незалежних комп’ютерів, які здаються їх користувачам єдиною 
об’єднаною системою. При цьому вказуються найбільш важливі 
характеристики таких систем: 

- від користувачів приховані відмінності між комп’ютерами і 
способи зв’язку між ними; 

- користувачі і додатки одноманітно працюють в роз-
поділених системах, незалежно від того, де і коли відбувається їх 
взаємодія; 

- вони повинні відносно легко розширятись або 
масштабуватись; 

- розподілені системи зазвичай існують постійно, проте деякі 
їх частини можуть тимчасово виходити з ладу. Користувачі і 
додатки не повинні повідомлятись про те, що ці частини замінені 
або полагоджені або що додані нові частини для підтримки 
додаткових користувачів або додатків. 

Розширюючи це визначення, можна визначити розподілену 
систему наступним чином. Розподілена система – сукупність 
автономних, оснащених комп’ютерним інтелектом об’єктів, 
об’єднаних загальною глобальною мережею і здатних діяти, як 
самостійно, так і в групі для виконання загальної цільової 
функції. 

У роботі „Компьютерный базис сетецентрического управления” 
об’єкти для мережецентричного управління визначаються 
схожим чином, що розподілені системи з різнопрофільних 
підсистем пов’язаних стаціонарних та/або мобільних об’єктів з 
вбудованими комп’ютерними засобами, пов’язаними мережами, 
взаємодіючих в єдиному інформаційному просторі. 

У роботі в якості відмінних особливостей мереже-
центричного управління зазначені такі: 

- взаємодія багатопрофільних підсистем пов’язаних 
стаціонарних та/або мобільних об’єктів в єдиному 
інформаційному просторі, що дозволяє забезпечити формування 
цілісної „картини” подій, адекватно відображає поточний стан 
всієї системи в реальному часі; 

- відповідно до закладеної моделі управління та з 
урахуванням „компетенції” керованих одиниць для кожного 
об’єкта виробляються узгоджені управляючі дії, спрямовані на 
досягнення цілей управління. 
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Ці особливості обов’язково повинні бути присутніми в 
мережецентричних системах, разом з тим, на нашу думку, не 
кожна модель управління в такій системі буде мереже-
центричною. 

Тому потрібно відзначити ті відмінності, які, як нам здається, 
притаманні саме мережецентричним системам управління: 

- всі елементи системи повинні бути прив’язані до єдиного 
координатно-часового поля, тобто повинні діяти в єдиному 
просторі; 

- дані для спільного використання повинні надаватися 
вчасно; 

- система повинна бути такою, що самоорганізується, тобто 
бути здатною підтримувати, відновлювати і адаптувати до нових 
умов свою структуру і поведінку, зокрема бути стійкою до 
часткових відмов вузлів мережі і ліній зв’язку; 

- система повинна бути відкритою, тобто обмінюватися 
ресурсами з середовищем; 

- система повинна бути здатною породжувати цілі 
всередині себе; 

- система прийняття рішень повинна бути розподіленою і 
слабо ієрархічною, з активними проміжними шарами. Слабкі 
зв’язки між рівнями означають, що кожний вузол нижчого рівня 
пов’язаний з більш ніж одним вузлом вищого рівня. 

Найбільш важливою властивістю мережецентричної системи 
управління є ефект виникнення в цілій системі нових якостей і 
властивостей, що не притаманно жодному зі структурно-
функціональних елементів, які в неї входять. Крім того, вона має 
властивості потенційної ефективності та необхідної 
різноманітності, тобто складність структури системи пов’язана зі 
складністю її поведінки і повинна бути не менше складності 
розв’язуваної задачі. 

На підставі всього вищевикладеного пропонується надати 
таке визначення терміна „мережецентрична система управління”. 

Мережецентрична система управління – система управління 
розподіленою системою, що характеризується принципами 
відкритості, самоорганізації, слабкою ієрархією в контурі 
прийняття рішень і здатністю породжувати цілі всередині себе. 

Аналізуючи тенденції розвитку сучасних способів організації 
бойових дій в рамках концепції мережецентричної війни, а також 
мережецентричних інформаційно-управляючих систем, можна 
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зробити певні висновки про те, що ж на даний час розуміється під 
терміном „мережецентричний”. З нашої точки зору, застосування 
терміна „мережецентричний” до системи управління передбачає, 
що об'єктом управління є розподілена система, а сама система 
управління характеризується певними властивостями, найбільш 
важливими з яких є відкритість, самоорганізація, слабка ієрархія 
в контурі прийняття рішень і здатність породжувати цілі 
всередині себе. 

 
Козуб А.Н. 

НУОУ 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ГРУППЫ БПЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АГЕНТНОГО ПОДХОДА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

КОРРЕКТИРОВКИ ОГНЯ АРТИЛЛЕРИИ 
 

Направление развития беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) идет от „универсальности” в сторону „специализации” 
беспилотных аппаратов и самих комплексов на „уни-
фицированных” платформах управления, т.е. комплексы, в 
перспективе, будут создаваться исключительно под целевые 
требования заказчика. При этом „унификация” платформы 
управления позволит формировать один комплекс с набором 
аппаратов разного класса и типа. Данный подход позволяет 
снизить стоимость как самого комплекса, так и удельные затраты 
в период его эксплуатации за счет оптимизации выполнения 
полетов путем выбора типа аппаратов и полезной нагрузки под 
конкретные задачи. Для решения задачи обеспечения кор-
ректировки огня артиллерии рассмотрим применение группы 
БПЛА (тактического или оперативно-тактического уровней). 

Данная задача относится к организации мультиагентного 
взаимодействия в группах интеллектуальных роботов 
(управления коллективным поведением). Обычно коллективное 
управление присуще группам людей – коллективам. Однако, 
принципы коллективного управления оказываются весьма 
эффективными и в системах управления БПЛА. 

В основном один БПЛА (например, тактического уровня) 
применяется для решения ограниченных задач, либо выполнения 
довольно простых операций, поскольку он, как правило, обладает 
сравнительно малыми возможностями для выполнения 
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поставленной задачи (небольшой радиус действия, ограниченный 
бортовым энергоресурсом; небольшое число выполняемых 
функций, ограниченное набором исполнительных устройств, 
невысокая вероятность выполнения поставленной задачи при 
функционировании в экстремальных ситуациях, поскольку выход 
из строя одиночного БПЛА ведет к невыполнимости его миссии и 
т.п.). Таким образом решение общей целевой задачи эффективно 
при взаимодействия БПЛА между собой. 

Очевидным решением указанных выше проблем является 
применение при решении задачи передачи целеуказаний для 
корректировки огня артиллерии сразу нескольких БПЛА-агентов. 

Преимущества группового применения БПЛА очевидны. 
Это и: 

- больший радиус действия, достигаемый за счет 
рассредоточения БПЛА по всей рабочей зоне; 

- расширенный набор выполняемых функций, достигаемый 
за счет установки на каждый БПЛА индивидуальных исполни-
тельных устройств; 

- более высокая вероятность выполнения задания, 
достигаемая за счет возможности перераспределения целей 
между БПЛА группы в случае выхода из строя некоторых из них. 

Поэтому такие сложные задачи как, например, масштабное 
исследование и зондирование поверхности в горных участках 
местности и в городских условиях, участие в боевых действиях и 
антитеррористических операциях, минирование территорий и 
т.п., могут быть эффективно решены БПЛА только при их 
групповом взаимодействии. 

БПЛА в процессе функционирования должны постоянно 
поддерживать связь. При пропадании связи БПЛА, оказавшийся 
без связи, приближается к соседнему БПЛА на необходимую 
дистанцию для восстановления связи, а затем чтобы 
поддерживать ее. 

В условиях боевых действий скорость передачи данных 
может падать вследствие повреждения узлов сети и постановки 
помех, и в этих случаях те самые „автономные БПЛА-агенты” 
должны быстро адаптировать качество сигнала (например, 
видеосъемки) к изменившейся ширине канала. Относится это и к 
другим типам агентов, несущих вместо разведывательных систем 
оружие или работающих в качестве узлов сети (ретрансляторов). 
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Для выполнения операций видеонаблюдения оператором 
предварительно планируется маршрут полёта группы БПЛА 
(например, 3-х БПЛА), которая зависит от поставленной задачи и 
характера местности (преодоление неблагоприятной зоны 
пролета). При типовом алгоритме режима воздушного 
наблюдения участка местности или поиска объекта БПЛА 
направляется в район мониторинга и выполняет там полёт по 
заданной оператором программе. В процессе полёта в заданном 
районе БПЛА передаёт видеоизображение местности и объектов 
на ней на наземную станцию управления в реальном масштабе 
времени. Оператор БПЛА оценивает поступающую информацию, 
при необходимости корректирует маршруты полета БПЛА и 
управляет бортовой целевой нагрузкой (например, видеокамерой). 

Важнейшей особенностью наблюдения с помощью группы 
БПЛА является возможность повторных заходов на объект или 
его отдельные элементы для уточнения координат цели в 
реальном масштабе времени, с учетом даже выхода из строя 
одного из БПЛА. Используя современные ГИС в составе 
разведывательно-ударных комплексов, в состав которых входит и 
БПЛА, можно получить информацию об объекте противника и 
вовремя принять командиром решение об его уничтожении. 

Важное значение имеет планирование маршрута полета 
группы БПЛА, особенно при преодолении зоны ПВО 
противника. Оператор в режиме видеонаблюдения при полете 
группы БПЛА выполняет следующие функции: 

- обнаружение объекта (группы объектов); 
- распознавание объекта по достаточной совокупности 

характерных признаков (определение и фиксация характерных 
признаков объекта); 

- вербальное описание объекта (например: „место блокпоста”, 
„площадь и характер зоны поражения”, „колона”, „танк”, 
„подразделение на марше” и др.); 

- фиксирование координат объекта; 
- наблюдение и сопровождение объекта (запись 

видеоизображения объекта в пределах заданного времени). 
Необходимо учитывать, что ошибка в измерении координат 

объекта при пролёте над ним, по сути, совпадает с ошибкой 
измерения координат самого БПЛА. По результатам работы с 
объектом оператор формирует доклад, который тем или иным 
способом доводится до потребителя, например, до лица, 
принимающего решение. 



 
 

Науково-технічна конференція 
„Перспективи розвитку 

ракетних військ і артилерії Сухопутних військ” 

76 

Таким образом, для реализации данной задачи был предложен 
метод коллективного управления, который заключается в том, 
что каждый БПЛА группы: 

- во-первых, самостоятельно управляет процессом своего 
функционирования (или с помощью оператора), т.е. определяет 
свои действия; 

- во-вторых, согласовывает эти действия с действиями других 
БПЛА группы, для того чтобы наиболее эффективно, т.е. с 
минимальными затратами и максимальной выгодой для группы 
решить целевую задачу; 

- в-третьих, обнаруживает, распознает, фиксирует координаты 
объекта (объектов) и передает оператору эту информацию для 
корректировки огня артиллерии. 

 
Красник Я.В., Весельский Я.Ц. 

АСВ 
 

АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ РАКЕТЧИКОВ 
ТРЕНАЖЕРНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ 

РАКЕТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РВиА СВ 
 

Анализ обеспечения учебного процесса (подготовки 
ракетчиков) тренажерными средствами обучения ракетных 
подразделений (РП), вооруженных ракетными комплексами (РК) 
тактических (ТР) и оперативно-тактических ракет (ОТР), 
проведен, исходя из перечня учебно-тренировочных средств 
(УТС) ракетных частей ВС СССР, вооруженных ТР и ОТР. 

Для примера возьмем анализ номенклатуры и характеристик 
существующих УТС ракетной бригады (рбр) СВ ВС Украины, 
вооруженной РК „Точка”, полностью отражающий реальную 
характеристику УТС РК „Луна-М” (9К52), „Луна” (2К6), „Точка” 
(9К79), 9К72, „Темп-С”, 9К714, для обеспечения подготовки 
личного состава. 

Он показывает, что имеющиеся печатные и технические 
средства обучения обеспечивают теоретическую подготовку 
специалистов, натурные тренажеры обеспечивают подготовку 
только оператора и механика-водителя СПУ (и то не в полном 
объеме), комплексный тренажер частично обеспечивает боевое 
слаживание расчета СПУ. Полунатурные, компьютерные, 
тактические индивидуальные тренажерные средства обучения 
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отсутствуют, так как не создавались. Поэтому практическая 
подготовка основной массы специалистов и боевое слаживание 
расчетов остальных образцов вооружения и военной техники 
(ВВТ) РК, подразделений и рбр в целом возможно только с 
использованием штатного ВВТ РК. Использование штатного ВВТ 
РК для подготовки личного состава дает хорошие результаты, но 
требует больших финансовых и материальных затрат, наносит 
вред экологии окружающей среды. 

По характеристикам и способам боевого применения к РК 
можно отнести имеющиеся на вооружении СВ ВС Украины 
реактивные системы залпового огня „СМЕРЧ”. Реактивные полки 
РВиА СВ ВС Украины, вооруженные реактивной системой 
залпового огня „Смерч”, вообще не обеспечены тренажерными 
средствами обучения. 

В Российской Федерации (Бронницы, Московская обл., 
Центральный завод полигонного и учебного оборудования) 
создан тренажер 2У464 расчета боевой машины 9А52-2 
реактивной системы залпового огня 9К58 „Смерч” для 
проведения индивидуальных и групповых занятий под 
руководством инструктора. Это комплексный полунатурный 
тренажер. 

Он предназначен: 
- для отработки взаимодействия и моторных умений номеров 

расчета боевой машины 9А52-2 при выполнении нормативов; 
- для обучения личного состава расчета боевой машины 

9А52-2 действиям при возникновении нештатных ситуаций; 
- для накопления и анализа персонифицированных 

статистических данных о действиях личного состава расчета 
боевой машины 9А52-2 в различных, смоделированных учебно-
тренировочными системами, условиях. 

При незначительной доработке на основе тренажера 2У464 
можно создать тактический тренажерный комплекс для боевых 
подразделений (батареи, дивизиона), вооруженных реактивной 
системой залпового огня „СМЕРЧ”. 

Следует также отметить, что в состав созданного в 
Российской Федерации современного оперативно-тактического 
РК „Искандер” как основной элемент комплекса входят и УТС (в 
доступных источниках перечень УТС отсутствует, поэтому 
провести их анализ не представляется возможным). 
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Развитие современных УТС в армиях развитых государств 
показывает, что на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы выделяется 3–5%, на серийные 
закупки – около 10% от общего финансирования на обеспечение 
войск ВВТ. При этом для модернизации значительной части 
тренажеров используются агрегаты и узлы списанного ВВТ, что 
обеспечивает значительную экономию денежных средств. 

 
Красник Я.В., Чорный М.В. 

АСВ 
 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ 
ЛИЧНОГО СОСТАВА РВиА СУХОПУТНЫХ ВОЙСК 

 
В современной педагогике термин „методика” означает 

совокупность методов обучения (подготовки), а также науку о 
методах обучения. 

Метод обучения (подготовки) – это способ совместной 
деятельности обучаемых и обучающего, в результате которой 
происходит передача знаний, навыков и умения (т.е. как обучать). 

Методы подготовки (схема 1) подразделяются на: 
- пассивный (схема 1 а) – это форма взаимодействия 

начальников и подчиненных, в которой начальник является 
основным действующим лицом и управляющим ходом занятия, а 
подчиненные выступают в роли пассивных слушателей 
(например, лекция). Связь начальника с подчиненными 
осуществляется посредством опросов, самостоятельных, 
контрольных работ, тестов и т.д.; 

- активный (схема 1 б) – это форма взаимодействия 
подчиненных и начальника, при которой начальник и 
подчиненные взаимодействуют друг с другом в ходе урока и 
подчиненные здесь – не пассивные слушатели, а активные 
участники занятия (проблемное обучение, анализ конкретных 
ситуаций, игровой метод разыгрывания ролей, семинар, 
дискуссия, диспут и др.). Если на пассивном занятии основным 
действующим лицом и менеджером занятия был начальник, то 
здесь начальник и подчиненные находятся на равных правах. 
Если пассивные методы предполагали авторитарный стиль 
взаимодействия, то активные больше предполагают демо-
кратический стиль. Многие между активными и интерактивными 
методами ставят знак равенства, однако, несмотря на общность, 
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они имеют различия. Интерактивные методы можно рас-
сматривать как наиболее современную форму активных методов; 

 
Схема 1.  

Методы обучения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     а                                      б                                          в 
1 – начальник, 2 – подчиненный 

 

- интерактивный („Inter” – это взаимный, „act” – действовать) 
(схема 1 в) – означает взаимодействовать, находиться в режиме 
беседы, диалога с кем-либо. В отличие от активных методов 
интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие 
подчиненных не только с начальником, но и друг с другом и на 
доминирование активности подчиненных в процессе обучения. 
Место начальника в интерактивных занятиях сводится к 
направлению деятельности подчиненных на достижение 
целей занятия. 

Форма обучения (подготовки) – это, в общем случае, способы 
организации обучения, т.е. она определяет, каким образом 
организовано обучение. 

К способам обучения можно отнести: 
а) индивидуальное обучение – подчиненные общаются с 

начальником один на один и выполняют все задания 
индивидуально; 

б) индивидуально-групповой способ – начальник занимается 
с группой подчиненных, однако учебная работа по-прежнему 
носит индивидуальный характер; 

в) групповой способ (основной и самый распространенный 
способ) – это концепция группового обучения, которая имеет 
следующие характерные элементы: 

- объединение подчиненных в группы по специальности (или 
распределение подчиненных в группы по возрастам); 
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- постоянный состав группы на весь период обучения; 
- работа всех подчиненных группы по одному плану 

одновременно; 
- обязательность занятий для всех; 
- основной единицей обучения является занятие; 
- наличие расписания занятий, перерывов, единого учебного 

года, подготовительного периода; 
г) коллективный способ – основой такой формы является 

методика работы подчиненных друг с другом. В ходе обучения 
подчиненные учат друг друга в парах в процессе так называемого 
организованного диалога. Состав пар постоянно меняется, и 
поэтому они получили название пар сменного состава. 
Подчиненные, изучив различные темы, объясняют их другим 
членам группы и, в свою очередь, выслушивают их объяснения и 
усваивают новый материал. Занятия проводятся без расписания. 
В практике подготовки военнослужащих обычно используются 
отдельные элементы этой формы обучения. 

 
 

Лаврут О.О., Лаврут Т.В., Маврін С.І. 
АСВ 

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
АРТИЛЕРІЙСЬКИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ (ЗАСОБАМИ) 

 
Система управління артилерійськими підрозділами (засобами) 

спільно з сучасними комплексами розвідки і зв’язку є складовою 
частиною системи управління збройними силами і значною мірою 
елементом, що найбільш динамічно розвивається. Стійке управління 
артилерійськими підрозділами можливо забезпечити за рахунок: 

- заходів щодо підвищення бойової готовності підрозділів; 
безперервного збору, вивчення, відображення, аналізу та оцінки 
даних обстановки; 

- чіткої організаційної роботи на пунктах управління тощо. 
Сьогодні провідними країнами світу ведуться інтенсивні 

розробки щодо створення багатофункціональної інформаційно-
управляючої системи, яка інтегрує функції управління військами, 
зброєю, розвідкою, радіоелектронною боротьбою, навігацією. 
Артилерійські підрозділи в такій системі розглядаються як 
своєрідні пристрої, що під’єднані до єдиної мережі. В залежності 
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від вибору мережної архітектури такими пристроями можуть 
бути засоби артилерійського ураження, управління, зв’язку, 
розвідки, групи військовослужбовців або ж окремі солдати, а 
також їх комбінації. Тобто йде мова про ведення бойових дій в 
єдиному інформаційно-комунікаційному просторі. 

У доповіді показано, що сукупне використання 
інформаційно-телекомунікаційних технологій в системах 
управління артилерійськими підрозділами забезпечить: 

– високу оперативність інформаційного обміну; 
– підвищення ефективності вогневого ураження за рахунок 

постійного збору та обробки даних в режимі „он-лайн”; 
– високий ступінь уніфікації елементів системи управління; 
– підвищення живучості системи управління в цілому. 
 
 

Лаврут Т.В., Пащетник О.Д., Вахнін О.В., Маврін С.І. 
АСВ 

 
НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

УПРАВЛІННЯ АРТИЛЕРІЙСЬКИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 
 

Сучасний загальновійськовий бій характеризується надзвичайно 
високими темпами протікання, високою маневреністю, частою 
зміною тактичної обстановки. Від командирів усіх рангів 
вимагається швидке прийняття вірних рішень у надзвичайно 
складній обстановці, що постійно змінюється. Ефективність 
застосування артилерії багато в чому залежить від широкого 
застосування маневру вогнем та підрозділами. В сучасному бою 
все можуть вирішити навіть не хвилини, а секунди, тому 
застосування автоматизованої системи управління (АСУ) в 
артилерії стає гострою необхідністю. 

Виділимо декілька напрямків створення АСУ арти-
лерійськими підрозділами: 

- створення програмного забезпечення для полегшення 
рішення деяких тактичних завдань, завдань щодо своєчасного 
забезпечення артилерійських підрозділів боєприпасами, пально-
мастильними матеріалами; 

- створення програмного забезпечення для полегшення 
вирішення завдань підготовки стрільби і управління вогнем, а 
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також для прийняття рішення щодо способу визначення 
установок для стрільби, способу стрільби на ураження; 

- оснащення артилерійських систем спеціалізованою 
обчислювальною машиною (СОМ) із програмним забезпеченням 
для виконання вогневих завдань високоточними боєприпасами 
під час стрільби із закритих вогневих позицій. 

Комплексне вирішення визначених завдань дозволить не 
лише полегшити вирішення тактичних задач, а і забезпечить 
стійкий цифровий зв’язок між абонентами в мережі із 
можливістю обміну інформацією від кожної окремої одиниці 
озброєння до командування Сухопутних військ Збройних Сил 
України. 

 
Лісогорський Б.А., Худов Г.В. 

ХУПС 
 

РАДІОЛОКАЦІЙНІ ЗАСОБИ РОЗВІДКИ ПОЗИЦІЙ 
КОЧІВНИХ МІНОМЕТІВ 

 
З аналізу статистичних даних Міжнародного інституту 

боротьби з тероризмом найбільш розповсюдженим видом 
терористичних атак є напади із застосуванням стрілецько-
гранатометної зброї та ракетно-мінометні обстріли. 
Використання терористами мінометів обумовлено наступним. 
По-перше, міномети доволі легко виготовити кустарним 
способом з підручних матеріалів. По-друге, вогневі позиції 
мінометів терористи часто розташовують у житлових кварталах, 
таборах біженців, поблизу шкіл, лікарень, прикриваючись 
„живим щитом”. По-третє, регулярні обстріли із мінометів мають 
досить сильний психологічний вплив. 

Невеликий досвід участі Збройних Сил (ЗС) України в 
антитерористичній операції свідчить про використання 
противником тактики кочівних мінометів. При цьому вогневі 
позиції обладнуються поруч з житловими будинками. Розвідка 
вогневих позицій кочівних мінометів може здійснюватися 
декількома способами: 

- повітряна та космічна розвідка; 
- звукова розвідка; 
- наземна радіолокаційна розвідка; 
- оптична розвідка; 
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- фізична розвідка (засилання розвідників або використання 
агентури). 

Встановлено, що основним вогневим засобом незаконних 
збройних формувань є міномети. При цьому широко 
використовується тактика кочівних мінометів. 

В роботі для розвідки позицій кочівних мінометів 
запропоновано використання РЛС КББ. У якості прикладу 
розглянуто автоматизований радіолокаційний комплекс 
„Зоопарк-1”. 

У подальшому міномети будуть удосконалюватися у 
напрямку підвищення точності та мобільності, збільшення 
далекобійності. Виходячи з більш низької вартості у порівнянні з 
артилерією міномети будуть знаходитися на озброєнні 
незаконних збройних формувань та активно застосовуватися у 
майбутніх „гібридних” війнах. Тому питання підвищення 
точності визначення координат кочівних мінометів та зниження 
часу на їх виявлення є досить актуальними. 

 
Лунькова Г.В., Шабатура Ю.В. 

АСВ 
 

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ 

 
Принципи побудови моделі експлуатації озброєння та 

військової техніки в навчальному процесі Академії сухопутних 
військ розробляються у відповідності з виробленими у науково-
дослідному відділі (систем управління військами) Наукового 
центру Сухопутних військ вимогами до створення 
автоматизованої системи управління, а саме до створення 
інформаційно-розрахункової системи прийняття рішення з 
управління експлуатацією ОВТ в умовах вищого військового 
навчального закладу. 

Задачу формування правил прийняття рішення, які 
дозволяють оптимізувати витрати на засоби експлуатації, 
сформують оперативну інформацію про стан обраного зразка 
військової техніки, заощадять час на розробку нормативної, 
плануючої та облікової документації, пропонується вирішити за 
допомогою технології програмних агентів та теорії адаптивного 
планування. 
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Побудований алгоритм є інтеграцією алгоритмів генетичного 
та адаптивного пошуку. 

Вибір технології ASP.NET для програмної реалізації 
пояснюється наступними перевагами: 

- швидкість виконання компільованого коду; 
- зручні для користувача користувальницькі елементи управління; 
- ASP.NET спирається на багатомовні можливості .NET, що 

дозволяє писати код сторінок на VB.NET, Delphi.NET, 
Visual C/C++ тощо; 

- можливість кешування всієї сторінки або її частини для 
збільшення продуктивності; 

- можливість кешування даних; 
- розширювана модель серверних елементів керування; 
- вбудована підтримка AJAX; 
- перевага у швидкості в порівнянні з іншими технологіями, 

заснованими на скриптах. 
 

Майстренко О.В., Стегура С.І. 
АСВ 

 
ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗБРОЙНИХ СИЛ ЩОДО 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ СТРИМУВАННЯ АГРЕСІЇ 
 

Основною військово-політичною метою щодо стримування 
агресії проти будь-якої держави є забезпечення такої ситуації, коли: 

- проти неї неможлива агресія з боку іншої держави або 
блоку держав; 

- вона повністю суверенна в своїх діях, як у державі, так і 
поза її межами; 

- виключені всі можливості використовувати її потенціал в 
інтересах, що не збігаються з національними. 

Означене досягається недопущенням будь-якого виду 
силового тиску і агресії проти держави, а у разі її розв’язування – 
гарантований захист суверенітету, територіальної цілісності і 
національних інтересів України. 

Стримування агресії ґрунтується на Конституції України і 
чинному законодавстві, враховує прийняті міжнародні зобов’язання, 
формується і здійснюється відповідно до Концепції національної 
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безпеки, Військової доктрини, Концепції будівництва Збройних 
Сил і інших законодавчих актів, що регламентують питання 
забезпечення національної безпеки. 

Досягнення цілей стримування агресії обумовлюється наявністю 
могутнього військового потенціалу, який дозволяє завдати значного 
збитку протиборчій стороні, що завжди було стримуючим 
чинником для відкритої конфронтації та розв’язування воєн. 

Між тим, в останній час, загроза ядерної війни різко 
знизилася, одночасно зросла загроза локальних конфліктів, в 
яких переважаючу роль відіграють засоби ураження тактичного 
та оперативно-тактичного рівнів. 

До того ж сьогодні йде мова про концепцію неядерного 
стримування і орієнтації при її реалізації саме на високоточну 
зброю, зокрема, на ракетні війська оперативно-тактичного та 
тактичного рівнів. 

Як свідчить аналіз воєнних конфліктів сучасності, до 
принципово важливих чинників, що впливають на загальний 
перебіг конфлікту, можна віднести: наявність та дольову частку 
високоточної зброї (ВТЗ) всіх видів і призначень, застосування 
комплексного вогневого впливу на тактичному та оперативно-
тактичному рівнях, стан розвитку інформаційно-управляючих систем. 

Певний інтерес, в розрізі подальшого розгляду завдань 
стримування саме для ракетних військ Сухопутних військ, 
представляють науково-технічні передумови розвитку ВТЗ. 

Як відомо, для успішного функціонування ВТЗ необхідна 
інформація про місцезнаходження і стан цілі й інформація про 
зовнішні умови. 

Як показали теоретичні дослідження і експерименти, для 
реалізації оптимального наведення, що забезпечує гранично 
досяжну точність в умовах перешкод, у складі системи наведення 
і автоматичного управління засобом ураження повинна бути 
підсистема, що відтворює основні параметри руху. Такою 
системою для рухомих об’єктів є інерціальна навігаційна 
система. Вона ж, як відомо, є автономною і абсолютно 
захищеною від перешкод і забезпечує наведення засобів 
ураження на тих ділянках траєкторії і в таких умовах, коли 
зовнішня інформація не надходить. Там, де датчики працюють, 
інерціальна система дає можливість здійснити оптимальну 
обробку всієї інформації, „врахувати” її й реалізувати високу 
точність наведення. 
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У розвитку ВТЗ важливого значення набуває його об’єднання 
з системами розвідки і бойового управління, що дає найбільший 
ефект на рівні угруповання, сукупності комплексів і систем зброї. 

Таким чином, при визначенні завдань стримування, з 
урахуванням прийняття на озброєння перспективного ракетного 
комплексу, необхідно врахувати його технічну та технологічну 
відповідність вимогам сучасності. 

Між тим, небезпека виникнення звичайної війни або 
великомасштабного військового конфлікту все ще залишається, 
що викликає необхідність пошуку нових підходів до забезпечення 
міжнародної і національної безпеки, не перевищуючи при цьому 
вимоги оборонної достатності. Тому, останнім часом, вся більша 
увага приділяється перспективам розвитку економічно доступних 
і ефективних неядерних засобів, здатних вражати об’єкти у 
віддалених районах, зокрема ракетних комплексів оперативно-
тактичного призначення. 

Досвід зарубіжних держав, особливо США, свідчить про те, 
що вирішення задач стримування агресії неможливе без 
особливого виду дій збройних сил держави, здійснюваних у 
мирний час і в загрозливий (особливий) період. Це – виявлення і 
збір даних про стратегічно важливі об’єкти потенційного 
агресора, загроза ураження яких є „стримуючим фактором”. Це 
підготовка так званих польотних завдань і еталонних зображень 
такого роду об’єктів-цілей для підготовки даних для пуску ракет. 
Це переконлива демонстрація готовності Збройних Сил до 
негайного завдання по життєво важливих об’єктах агресора 
нищівного удару. В той же час багато розвинених країн успішно 
реалізують політику стримування агресії шляхом „залякування”. 

Тому, в цілому, для вирішення завдань стримування агресії 
Збройні Сили України повинні бути готові до здійснення 
демонстрації військової присутності і рішучості застосування 
військової сили. 

Традиційно як першочергові об’єкти ураження для ракетних 
військ розглядалися в основному військові об’єкти, оскільки їх 
ліквідація вела до військової переваги над противником, 
необхідної для його розгрому і досягнення головних цілей війни. 

В той же час, для ракетних військ як елемента стримування 
агресії основними цілями, в першу чергу, повинні розглядатися 
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об’єкти воєнно-економічного потенціалу, які переважно, мають 
малу захищеність і сконцентровані усередині або поблизу 
адміністративно-промислових центрів. 

Одночасно з об’єктами воєнно-економічного потенціалу 
можуть уражатися і військові об’єкти, а також об’єкти цивільної 
економіки, які сприяють ескалації воєнного конфлікту. 

Кількісно показник ефективності стримування агресії може 
характеризуватися відношенням гарантованого збитку воєнно-
економічному потенціалу противника, завданому у відповідь, до 
розрахункового (заданому) рівня неприйнятного збитку, який 
може істотно відрізнятися для різних країн залежно від їх політичних, 
економічних, релігійних, національних і інших особливостей. 

В цілому за характером завдань, що вирішуються, за типом 
об’єктів ураження, за способами бойових дій і умовами 
функціонування ракетні війська, що мають на озброєнні 
перспективний ракетний комплекс, слід віднести до сил стримування. 
Їх основним призначенням є запобігання початку або ескалації 
військового конфлікту шляхом загрози завдання неприйнятного 
збитку воєнно-економічному потенціалу держави-агресора. 

Слід також відзначити, що окрім об’єктів воєнно-економічного 
потенціалу цілями для засобів перспективного ракетного 
комплексу можуть бути об’єкти протиповітряної оборони, 
військово-повітряних сил, військово-морських сил, ураження 
яких необхідне для відмови противника від подальшої агресії. 

Таким чином, перспективний ракетний комплекс стане 
стабілізуючим військово-політичним засобом, тобто стримуючим 
чинником від розв’язування збройного конфлікту. 

Підбиваючи короткий підсумок, необхідно зазначити, що 
„завдання стримування” – завдання запобігання війні, що 
ґрунтуються на можливості завдання противникові неприйнятного 
збитку завдяки досконалішому та більш ефективному озброєнню 
та військовій техніці, зокрема перспективному ракетному комплексу. 

Узагальнено зміст завдань стримування пропонується наступний: 
- моніторинг воєнно-політичної обстановки навколо держави; 
- визначення воєнно-економічного потенціалу країн 

можливих агресорів; 
- оцінювання можливостей щодо збройної відсічі агресії з 

урахуванням потенціалу країн можливих агресорів; 
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- визначення заходів адекватного реагування, як на етап 
підготовки (демонстрація переважаючих можливостей, військова 
присутність, політичний вплив і т.д.), так і на етап саме агресії з 
боку країн-агресорів (схилення світової спільноти на свій бік, 
створення негативного іміджу країні-агресору, проведення 
психологічних та інформаційних операцій, нанесення втрат 
країні-агресору і т.д.); 

- завдання ударів по найбільш важливих об’єктах військового 
та воєнно-економічного потенціалу країн-агресорів у разі 
розв’язання воєнного конфлікту; 

- нарощування збройного впливу на країну-агресор з одночасним 
підвищенням інформаційного, психологічного (інформаційно-
психологічного) впливу до повної відмови від агресії. 

 

Мартиненко С.А., Красник Я.В. 
АСВ 

 
ВАРІАНТИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ЦІЛЕЙ ДЛЯ 

УРАЖЕННЯ РАКЕТНИМИ КОМПЛЕКСАМИ 
СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 

 
Застосування ракетних підрозділів і частин завжди було 

важливою складовою бойових дій Сухопутних військ. 
Значна роль ракетних військ у вогневому ураженні зумовлена 

тим, що вони спроможні виконувати завдання вогневого 
ураження противника з незначними обмеженнями географічних і 
метеорологічних умов, у будь-який час доби, здійснювати 
безперервну підтримку ведення загальновійськовими угрупованнями 
всіх видів бойових дій. 

Застосування частин (підрозділів) ракетних військ у системі 
вогневого ураження дозволяє позбавити противника можливості 
ефективного використання його засобів ураження, суттєво знизити 
його бойовий потенціал, захопити вогневу перевагу та створити 
передумови для успішного ведення подальших бойових дій. 

Аналіз сучасних умов збройної боротьби показав, що надійне 
вогневе ураження противника є неодмінною умовою досягнення 
поставленої мети будь-якої операції (бою). При цьому за об’єкти 
ураження необхідно приймати ті, які є найбільш важливими для 
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угруповання противника. Тому нагальною потребою стає питання 
визначення саме важливості об’єктів ураження противника. 

Слід зазначити, що єдиних підходів до оцінювання 
важливості об’єктів ураження, розподілу засобів ураження на 
основі їх пріоритетності не існує. Але можливо визначити 
низку чинників, які суттєво впливають на „вагу” будь-якого 
об’єкта угруповання противника. Основними з них є: 

- театр ведення бойових дій; 
- склад угруповання противника; 
- наявність засобів ураження та їх бойові можливості; 
- завдання, які поставлені перед угрупованням військ. 
За ступенем важливості і пріоритетності розвідки та 

ураження основні об’єкти противника можна умовно розподілити 
на першочергові, першої, другої та третьої груп. 

Розподіл об’єктів за групами і безпосередньо перелік цих 
об’єктів, звичайно, набуває змін з розвитком форм і способів, 
застосування військ, зміною принципів збройної боротьби. 

Розглядаючи такий підхід відносно застосування сучасних 
ракетних комплексів, можна виділити основні завдання та 
об’єкти (цілі) ураження для тактичних (оперативно-тактичних 
ракет). 

Об’єкти (цілі) будуть поділятися на поодинокі (пускова 
установка, РЛС тощо) та групові (пункт управління з’єднання 
(частини), аеродром, ракетний (зенітний) підрозділ на стартових 
позиціях тощо). 

У результаті вогневого ураження вони можуть бути 
знищеними (виведеними з ладу) або подавленими. 

Слід зазначити, що на кожен з визначених для ураження 
об’єктів потрібно мати паспорт цілей, де чітко буде визначено 
характеристики цілі (розміри, координати, ступінь скритості, 
склад та інше), важливі елементи, які потребують ураження, 
потрібну кількість ракет з різними головними частинами. Це 
значно скоротить час роботи груп планування вогневого 
ураження та підвищить якість ураження цілей. 
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Мелешко О.М., Кучерявенко І.В. 
Філія ЦНДІ ОВТ ЗСУ 

 
МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ БОЙОВИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ АРТИЛЕРІЙСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ 
 

Моніторинг застосування артилерійських підрозділів сил 
АТО свідчить, що в умовах ведення бойових дій в густонаселеній 
місцевості як проти незаконних збройних формувань, так і 
штатних підрозділів армії РФ до артилерії висуваються жорстокі 
вимоги щодо: 

- точності вогню; 
- часу готовності виконання вогневих завдань; 
- часу виконання вогневого завдання та часу знаходження на 

вогневій позиції. 
Одним із можливих шляхів забезпечення виконання цих 

вимог є удосконалення процесів підготовки стрільби та 
автоматизація управління вогнем артилерійських та мінометних 
підрозділів. 

Комплекси засобів автоматизованого управління (КЗАУ), які 
знаходяться на озброєнні артилерійських та реактивних 
підрозділів (а в мінометних підрозділах вони відсутні взагалі), за 
своїми характеристиками, функціональними можливостями та 
втіленими технічними рішеннями знаходяться на рівні 70-80-х 
років ХХ століття. Їх технічний стан у багатьох випадках 
незадовільний і не забезпечує необхідного рівня підготовки 
стрільби та управління вогнем підрозділів. 

У зв’язку з цим постає актуальне завдання щодо 
дообладнання (у короткостроковій перспективі) існуючих машин 
управління та засобів вогневого ураження уніфікованими 
комплексами засобів автоматизованого управління та підготовки 
стрільби, беручи за основу вже існуючі розробки і напрацювання 
вітчизняних підприємств ВПК. При цьому питання подальшої 
розробки, прийняття на озброєння новітніх комплексів машин 
управління артилерійськими підрозділами, вогневих засобів та 
засобів розвідки, оснащених сучасними комплексами засобів 
автоматизації, залишається актуальним. 

Основу уніфікованих комплексів засобів автоматизованого 
управління та підготовки стрільби повинно складати приладне 
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оснащення з відповідним програмно-математичним забезпеченням, 
яке вже значною мірою розроблене вітчизняними фахівцями. 
Однією з вимог є забезпечення в подальшому технічної, 
інформаційної та програмної сумісності з перспективними 
засобами управління та вогневими засобами артилерії. 

 
Мінасов В.С., Толстой В.І. 

ВА (м. Одеса) 
 

ВОГНЕВЕ УРАЖЕННЯ ПРОТИВНИКА 
В ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОМУ БОЮ 

 
Досвід локальних війн, збройних конфліктів показує, що 

загальновійськові угруповання вже не можуть успішно 
виконувати завдання, якщо не створені сприятливі умови для їх 
дій: необхідне співвідношення сил і засобів сторін, надійне 
ураження вогневих засобів противника, порушення управління 
військами і зброєю, дезорганізація і придушення систем розвідки, 
РЕБ, ППО, підрив морально-психологічного стану військ та інші. 
Такі умови можна створити, перш за все, завдяки вогневому 
ураженню противника. 

Вогневе ураження противника в операції (бою) за масштабом 
проведення в даний час, як правило, ділиться на загальне – на 
користь операції або бою в цілому, і безпосереднє – на користь 
виконання конкретного оперативно-тактичного (тактичного) 
завдання. Вони розрізняються між собою, перш за все, тим, що 
загальне вогневе ураження планується і здійснюється переважно 
централізовано і виділяється в самостійний період (етап) 
вогневого і радіоелектронного протиборства воюючих сторін. 
Початок другого (безпосереднього) за часом, як правило, 
збігається з початком активних дій загальновійськових (та інших) 
формувань, і воно проводиться на глибину частин (з’єднань) 
першого ешелону противника. 

За сучасними поглядами, формами застосування сил і засобів 
вогневого ураження є: 

- вогнева операція (розвідувально-електронна вогнева операція); 
- вогнева битва; 
- вогневий удар; 
- вогневий бій. 
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У загальному вогневому ураженні можуть застосовуватися 
всі ці форми, але для угруповань оперативно-тактичного рівня 
більш характерною буде вогнева битва, а для тактичного – 
дальній вогневий бій. Безпосереднє вогневе ураження може 
виражатися у формі вогневих ударів і ближнього вогневого бою. 

В операції (загальновійськовому бою) роль вогневої битви 
(так само як і дальнього вогневого бою) полягатиме в тому, щоб 
ще до безпосереднього введення в бій загальновійськових частин 
і підрозділів першого ешелону можна було з максимальною 
ефективністю впливати далекобійними засобами (ударами 
ракетних військ і авіації, вогнем артилерії та мінометів) на 
важливі об’єкти в глибині оперативної і тактичної побудови 
угруповання противника. Такими об’єктами можуть бути 
елементи пунктів управління тактичної і оперативної ланок, 
позиції засобів ППО і наземної артилерії, авіація на передових 
аеродромах і майданчиках підскоку, позиції РЕБ, склади ПММ і 
боєприпасів, важливі об’єкти інфраструктури. 

В основу проведення вогневої битви (дальнього вогневого бою) 
повинен бути покладений принцип попередження противника в 
ураженні його найбільш важливих (першочергових) об’єктів по 
можливості одночасно у всій смузі відповідальності угруповання 
(частини). При цьому навіть в обороні (а тим більше в наступі) 
необхідно планувати і прагнути завдавати ураження противнику 
(впливати на нього) не тільки у відповідь його вогню, але і у 
попереджувальному режимі (навіть не маючи загальної вогневої 
переваги над ним). 

Дальні вогневі бої повинні і проводитимуться, як правило, за 
планами органів управління тактичних ланок із залученням своїх 
штатних сил і засобів, а також засобів посилення, які виділені 
вищою інстанцією. До ведення дальніх вогневих боїв, очевидно, 
притягуватимуться підрозділи (частини) реактивних систем 
залпового вогню і далекобійної артилерії, бригадна артилерія, а 
також міномети підрозділів першого ешелону і авіація. Всі вони 
за рішенням командирів частин першого ешелону (рідше в 
масштабі з’єднання, або угруповання) здійснюватимуть вогневе 
ураження противника у визначених ним зонах у формі 
самостійних дальніх вогняних боїв. При цьому можуть застосо-
вуватися наступні способи: завдання групових і одиночних 
ракетних і авіаційних ударів, ведення всій артилерією угруповання 
(з’єднання, частини) масованого (частіше зосередженого) вогню 
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(вогневих нальотів), а також ведення самостійного вогню 
артилерійськими підрозділами по окремих цілях. 

Крім того, доцільно і просто необхідно (на практиці поки не 
здійснюється, оскільки для цього немає навіть теоретичних 
опрацювань), щоб планування і здійснення дальніх вогневих боїв 
у операції і бою було виділено в окремий (початковий) етап 
операції, що хоча і є її важливою складовою частиною, але 
здійснюване все ж таки самостійно. Для цього командиру буде 
потрібно ще на етапах вироблення задуму і ухвалення рішення 
визначити: 

- групи об’єктів, на ураженні яких слід сконцентрувати 
основну увагу при проведенні дальнього вогневого бою; 

- сили і засоби, що залучаються до рішення цієї задачі, 
райони їх позицій і порядок маневру в них; 

- розподілити ресурс авіації та виділений ліміт ракет і 
боєприпасів; 

- сформулювати основи організації взаємодії й управління 
силами і засобами, що залучаються до проведення дальнього 
вогневого бою; 

- вирішити інші питання, пов’язані з цими заходами. 
Зрозуміло, що разом із вогневим ураженням об’єктів 

противника в ході дальнього вогневого бою повинно плануватися 
і проводитись радіоелектронне подавлення його систем зв’язку і 
управління, радіоелектронних засобів всіх типів і реалізовуватися 
заходи інформаційного забезпечення бойових дій (бою). 

Безпосереднє вогневе ураження противника пов’язано з 
початком виконання частинами першого ешелону конкретних 
тактичних завдань і проводиться в їх інтересах лише на глибину 
бойових порядків частин (з’єднань) першого ешелону противника 
(тобто на найближчу глибину). Безпосереднє вогневе ураження 
противника проводиться, як правило, у формі ближнього 
вогневого бою. Його структура, зміст, сили і засоби, що 
залучаються, порядок здійснення та інші його аспекти детально 
розписані у діючих бойових статутах та настановах. 

При цьому, щодо ближнього бою, важливо відзначити 
наступні обставини. 

По-перше, якщо у вогневій битві (дальньому вогняному бою) 
практично весь обсяг вогневих завдань виконується тільки 
авіацією, ракетними військами, реактивною і далекобійною 
артилерією, то в ближньому вогневому бою значна їх частина 
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(30–50%, а іноді і більше) припадає на артилерійські протитанкові 
засоби і ПТУР, міномети, танко-стрілецьке озброєння загально-
військових підрозділів, вогнемети, мінно-вибухові загороди. 

По-друге, якщо в першому випадку управління ураженням 
противника (дистанційною дією на нього) здійснюватиметься 
переважно централізовано, то при безпосередньому вогневому 
ураженні в ближньому вогневому бою перевага повинна бути 
віддана децентралізованому управлінню, особливо в динаміці 
загальновійськового бою. При цьому в безпосередньому 
вогневому ураженні намітилася тенденція до зростання обсягу 
виконуваних завдань у бік збільшення частки ураження 
противника вогневими засобами ближнього бою (танко-
стрілецьким озброєнням і вогневими засобами прямої наводки, 
вогнеметами, мінно-вибуховими загородами), а в перспективі – із 
застосуванням зброї, заснованої на нових фізичних принципах. 

 
Міщенко А.С. 

АСВ 
 

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТЕМПЕРАТУРИ 
ЗАРЯДІВ ЗА ЗОВНІШНЬОЮ ТЕМПЕРАТУРОЮ 

АРТИЛЕРІЙСЬКИХ БОЄПРИПАСІВ 
 

В сучасних умовах ведення бойових дій великого значення 
набуває точність ураження цілей вогневими підрозділами 
артилерії та зменшення витрат часу на підготовку підрозділів до 
виконання бойового завдання. На точність ураження серед інших 
параметрів впливає правильність та своєчасність внесення 
балістичних поправок, зокрема поправки на температуру зарядів 
боєприпасів. Методи, які застосовуються на даний час для 
визначення температури заряду, не відповідають вимогам повної 
балістичної підготовки, отже існує потреба у застосуванні нових. 

Розглянемо порядок визначення балістичної поправки на 
температуру зарядів боєприпасів. Внесення такої поправки в 
установки для стрільби зумовлене тим, що початкова швидкість 
снаряда V0н розрахована за нормальних умов, коли температура 
заряду боєприпасу Тз має значення Тз = +15 ºС та початкова 
швидкість V0р визначена у реальних умовах, як правило, значно 
відрізняються. Серед інших факторів на зміну початкової 
швидкості V0 впливає те, що при швидкій зміні температури 
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навколишнього середовища температура зарядів не встигає 
швидко змінюватися внаслідок великої теплової інерційності 
пороху та внаслідок того, що порох не стикається безпосередньо 
із навколишнім повітрям, а знаходиться всередині заряду або 
гільзи. Така швидка зміна температури навколишнього 
середовища може відбуватися під час транспортування 
боєприпасів із сховищ до вогневих позицій, при складанні 
боєприпасів на ґрунт на вогневих позиціях, при попаданні 
боєприпасів під дію прямих сонячних променів, при завантаженні 
боєприпасів у бойове відділення самохідної артилерійської 
установки, де температура при веденні стрільби значно зростає та 
в інших випадках. З метою врахування впливу зміни температури 
зарядів на значення початкової швидкості снаряда V0 вноситься 
поправка на температуру боєприпасів. Для обчислення поправки 
проводиться регулярне вимірювання температури зарядів 
боєприпасів на вогневих позиціях. 

Як правило, на вогневих позиціях вимірюють температуру 
заряду одного пострілу й приймають її за температуру зарядів 
усіх пострілів (батареї, взводу). Тому точність урахування 
температури зарядів при визначенні установок для стрільби 
значною мірою залежить від одноманітності умов зберігання 
боєприпасів на вогневих позиціях. 

Аналіз наявних даних показує, що значення температур 
метальних і реактивних зарядів у пострілах, виміряних штатними 
засобами (за допомогою батарейного термометра ТБ-15, або за 
температурою оточуючого повітря в реактивній артилерії), може 
відрізнятися від балістичної температури на 10 ºС і більше, крім 
того, при вимірюванні температури штатними засобами 
виникають похибки внаслідок інструментальних помилок заряду, 
помилок зняття відліку, змінами температури навколишнього 
середовища, помилок за рахунок припущення про рівність 
балістичної температури заряду, фіксованої при рівномірному 
температурному полі, середньо-об’ємній температурі, що 
отримується при нерівномірному полі заряду та інших факторів. 
При врахуванні цих помилок сумарна серединна похибка 
вимірювання температури зарядів існуючими методами складає 
2-3 ºС для метального заряду та 4-5 ºС для реактивного. Така 
розбіжність у вимірюванні температури заряду призводить до 
значних помилок при визначенні вихідних даних для стрільби та 
не відповідає вимогам повної балістичної підготовки. 
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Отже виникає потреба заміни існуючого методу вимірювання 
температури заряду артилерійських боєприпасів на новий, більш 
точний, який, крім того, надав би можливість зменшити витрати 
часу на проведення балістичної підготовки, дав би змогу 
вимірювати температуру зарядів великої кількості пострілів, які 
зберігаються в різних умовах, безпосередньо перед стрільбою на 
вогневих позиціях. 

З цією метою пропонується ввести новий безконтактний 
метод вимірювання температури зарядів артилерійських 
боєприпасів. Суть пропонованого методу полягає в тому, що 
температура заряду Тз знаходиться в певній залежності від 
зовнішньої температури гільзи або снаряда Тсн, отже, фіксуючи 
Тсн і знаючи залежність Тз як F(Тсн), можна визначити значення Тз. 
Запропонований метод надасть можливість визначати 
температуру заряду значно точніше і швидше, дозволить 
здійснювати вимірювання температури зарядів на відстані, при їх 
знаходженні в штабелях, укриттях. 

 
Одосій Л.І., Козак С.І., Королько С.В., Коваль О.П. 

АСВ 
 

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЗБРОЇ МАСОВОГО УРАЖЕННЯ 
ТА ТЕРОРИСТИЧНИХ НЕБЕЗПЕК 

 
Людина почала використовувати отрути з незапам’ятних 

часів. Вже первісні люди при полюванні та міжплемінних війнах 
використовували рослинні, тваринні та інші види отруйних 
речовин у наконечниках стріл. В Африці для цієї мети 
використовували отрути з рослин сімейства строфантинів, у 
Америці – типу кураре, логанiєвих та хондодендронiв, в Азії та 
Океанії – з дерева сімейства тутових. 

Хімічна зброя з’явилася в далекі часи. У Греції під час 
Пелопоннеської війни (431 – 404 р. до н. е.) спартанці 
підпалювали сірку та смолу під стінами Платеї. Вiзантiйцi 
володіли таємницею приготування грецького вогню (пороху). 

Наукова основа для розроблення хімічної зброї пов’язана з 
розвитком органічної хімії. Лідерство у розробці хімічної зброї та 
її застосуванні належить Нiмеччинi. Вперше у масовому 
масштабі хімічну зброю Німеччина застосувала 22 квітня 1915 р. 
неподалік від бельгійського міста Іпр, було використано невідому 
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отруйну речовину – гази хлору. У цей день було отруєно 15 тис. 
осіб, з яких 5 тис. загинуло. Саме цю дату вважають початком 
використання хімічної зброї. 

Відтак мали місце й інші газові атаки, в яких застосовували 
нові види отруйних речовин задушливої дії – фосген, а 12 липня 
1915 р. вперше німцями було застосовано речовину 
шкірнонаривної дії – гірчичний газ (сучасна назва – іприт). З 
1917 р. використовувались газомети, міни яких були наповнені 
фосгеном, рідким дифосгеном і хлорпікрином. З травня 1918 p. 
воюючі сторони стали використовувати й артилерійські снаряди, 
наповнені отруйними речовинами. 

Наступними за Німеччиною у виробництві і застосуванні ОР 
були Англія, США, Франція та Японія. Хiмiчну зброю 
застосовувала Японія під час війни проти Китаю 1937–1943 рр. 

Поряд з Японією, Німеччиною і США ще до 1926 р. перед 
другою світовою війною велися розробки реактивних снарядів, 
які містили ОР. Михайло Тухачевський, відомий фахівець із 
застосування отруйних речовин, у травні 1921 p. своїм наказом 
створив інститут РНІІ і вже у 1937 р. особисто брав участь у 
випробуванні засобів компонентів БОВ. Наслідком цієї 
антилюдської акції було поголовне зараження, як наступаючих, 
так і відступаючих армій противників. 

Так за допомогою винаходу (Катюша) була вперше 
випробувана біологічна зброя під Москвою (таємно від світової 
громадськості), а саме зараження комахами і щурами. В 1941 році 
вперше випробувано біологічну зброю в начинених ампулах зі 
штамами заразних бактерій: туляремії, педикульозу, тифу, чуми, 
сибірської виразки або їх носіїв комах та речовин із фенольних 
сполук, що становили основну складову реактивних снарядів. 

Застосування нервово-паралітичних отруйних речовин 
починається від 23 грудня 1936 р., коли доктор Герхард Шредер з 
лабораторії „І.Г. Фарбен” у Леверкузені вперше отримав „табун”. 
У 1938 р. там же було винайдено потужну фосфорорганічну 
сполуку – „зарин”. Наприкінці 1944 р. в Німеччині було отримано 
структурний аналог зарину, що отримав назву „зоман”, який 
втричі токсичні ший за зарин. Лише побоювання перед 
відповідним ударом не дозволило їй застосувати цю смертельну 
зброю у роки Другої світової війни. 

Після Другої світової війни хімічна зброя використовувалась 
США у Кореї (1951–1952 рр.), у В’єтнамі (1961–1971 рр.), де було 
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використано більше як 100 тис. т хімічних засобів, від яких 
постраждало більше ніж 2 млн осіб, була знищена рослинність на 
360 тис. га оброблюваних земель, близько 0,5 млн га лісу. 
Основним хімічним засобом був Діоксин, який відзначається 
високою стабільністю і пригнічує функцію ряду систем 
організму, в тому числі i генетичну систему. 

В оборонних хімічних лабораторіях США і Великобританії за 
короткий час було синтезовано сотні структурних аналогів 
отриманого фосфорілтіохоліну, що отримав шифр VX (ві-газ). 

Речовина групи V-серії сполук  нервово-паралітичної дії 
входить до арсеналів США та Росії. Маркування боєприпасів в 
армії США – три зелені кільця та напис VX-GAS. 

Симптоми ураження: 
- 1-2 хвилини – звуження зіниць; 
- 2–4 хвилини – пітливість, слиновиділення; 
- 5–10 хвилин – судоми, параліч і спазми; 
- 10–15 хвилин – смерть. 
При дії на шкіру картина ураження в основному аналогічна 

інгаляційній. При цьому з’являються м’язові скорочення, відтак 
судоми, м’язова слабкість і параліч. Найчутливіші до дії VX – 
шкіра обличчя і шиї. 

Заражає відкриті водойми на дуже тривалий період – до 
6 міс. Основний бойовий стан – грубодисперсний аерозоль. VX 
застосовується артилерією, авіацією, а також за допомогою 
хімічних фугасів. 

Стійкість VX на місцевості (шкірно-резорбтивна дія): 
влітку – від 7 до 15 діб, взимку – на весь період до настання 
тепла. Захист від VX: протигаз, загальновійськовий захисний 
комплект, герметизовані об’єкти бойової техніки та укриття. 

Газ дегазується сильними окиснювачами (гіпохлориди). Для 
дегазації обмундирування, зброї і техніки застосовується 
дихлоретан. 

В останній час за кордоном ведуться дослідження з вивчення 
отрут тваринного та рослинного походження (тетродотоксин, 
батрахотоксин, отрути змій, павуків та ін.), які за своїми 
токсичними властивостями перевищують табельні ОР в десятки 
разів. 

Найбільші запаси бойових ОР на даний час мають США 
(понад 30 тис. т, половина яких становлять ОР нервово-
паралiтичної дії) та Росія (до 50 тис. т). 
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Одночасно з розробкою та виробництвом хімічної зброї 
проводилась вперта боротьба за її заборону. Так у 1925 році було 
підписано Женевський протокол, а в 1965 р. ООН прийняла 
резолюцію № 2603 про заборону хімічної зброї у військових 
конфліктах, а в січні 1993 р. ООН прийнята Конвенцію про 
заборону розроблення, виробництва, накопичення і застосування 
хімічної зброї. 

Конвенція про заборону розробки, виробництва та 
застосування хімічної зброї, що ратифікована 65 державами, не 
спиняє прагнення країн третього світу (КНДР, Іран, Сирія, Лівія) 
до імпорту сучасних хімічних технологій і створення власних 
запасів отруйних речовин, що не може гарантувати її 
незастосування. 

У 2005 році на Яворівському полігоні хімічна зброя вже 
застосовувалась у рамках міжнародних навчань „Joint assistance-
2005” з протидії хімічному тероризму. 

У терористичній атаці хімічна зброя може бути використана 
шляхом розпилення аерозолю, шляхом зараження води і 
продуктів харчування. Об’єктами такої атаки можуть бути будь-
які місця, в яких збираються люди: станції метро, залізничні та 
автобусні станції, аеропорти, торгові центри, місця громадського 
харчування, спортивні й торговельні об’єкти, будинки 
відпочинку, ділянки концентрації військ, виборчі дільниці тощо. 
Терористів особливо притягують об’єкти, що мають розгалужену 
систему вентиляції, передусім станції метро. Повітря на станціях 
метро, окрім вентилювання, зазнає активного переміщення за 
рахунок руху потягів. 

Визначення конкретної ОР, що використовувалася при атаці, 
і джерела зараження важко встановити. Невеликій групі хіміків 
(іноді навіть одному кваліфікованому спеціалісту) цілком під 
силу синтезувати прості у виготовленні БОР (бойові отруйні 
речовини). В необхідних для теракту кількостях ОР вкрай 
ефективні для нагнітання паніки та страху. 

Вищесказане вказує на те, що ймовірність використання ОР в 
терористичному акті вкрай висока. На превеликий жаль, нам 
залишається тільки сподіватись на те, що ніколи не настане час 
цього нового етапу в терористичній війні. 
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АСВ 

 
СУЧАСНЕ ТОПОГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
В ІНТЕРЕСАХ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК І АРТИЛЕРІЇ 

 
Однією з важливих проблем підвищення ефективності 

вогневого ураження противника є розвиток систем 
топогеодезичного забезпечення (ТГЗ) бойових дій в ракетних 
військах і артилерії (РВіА). Саме для артилерії рівень ТГЗ має 
вирішальну роль в успішному виконанні поставлених бойових 
завдань у: 

- створенні вихідної основи для топогеодезичної прив’язки 
елементів бойових порядків (вогневих позицій, спостережних 
пунктів, постів звукової і радіотехнічної розвідки); 

- забезпеченні розрахунку геодезичних (топографічних) 
даних для наведення ракет, пускових установок і гармат за 
напрямками; 

- забезпеченні бойової роботи підрозділів артилерійської 
розвідки та ін. 

У сучасній війні виняткове значення мають також вихідні 
астрономо-геодезичні та гравіметричні дані: 

- каталоги геодезичних і гравіметричних пунктів; 
- списки висот і координат геодезичних пунктів; 
- списки фундаментальних геодезичних сталих, характеристик 

гравітаційного поля Землі та ін. 
Дані з космосу дозволяють проводити високоточні балістичні 

розрахунки, а точні навігаційні дані − підвищити швидкість і 
якість застосування систем озброєння, що вимагають геодезичної 
прив’язки позицій і визначення точних координат цілей; 
забезпечити оперативною інформацією автоматизовані системи 
управління військами. Активно ведеться робота щодо модернізації і 
створення нових систем ТГЗ бойових дій РВіА на основі 
застосування сучасних геоінформаційних технологій, а саме: 

- моделювання маршрутів пересування наземних об’єктів і 
траєкторії польоту повітряних суден, артилерійських снарядів, 
міжконтинентальних балістичних ракет; 

- цілевказівки і організація системи вогню в бою; 
- аналіз функціонування системи протиракетної оборони 

тощо. 
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Реалізація та впровадження вищевказаного повною мірою 
дозволить значно підвищити оперативність органів управління, а 
також ефективність виконання бойових задач підрозділами РВіА. 

 
Сергієнко Р.В., Дідіченко О.А. 

АСВ 
 

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ 
РОЗВІДКИ У КОНТРБАТАРЕЙНІЙ БОРОТЬБІ 

 
Досвід ведення бойових дій в зоні АТО дозволяє 

стверджувати, що контрбатарейна боротьба є надзвичайно 
важливою. Це підтвердив і Президент України – Верховний 
Головнокомандувач ЗС України П.О. Порошенко, заявивши, що 
ті дії, які відбуваються у зоні АТО, є битвою між „богами війни”, 
тобто підрозділами артилерії. І вкрай необхідними у цій битві є 
„очі та вуха богів війни” – підрозділи артилерійської 
інструментальної розвідки, до яких в першу чергу відносять 
підрозділи звукової та радіолокаційної розвідки. 

До ймовірних причин, що ускладнили ведення контр-
батарейної боротьби в початковий період АТО (стосовно 
артилерійської розвідки), можна віднести: 

- гостру нестачу засобів розвідки; 
- недостатню укомплектованість частин; 
- недостатню кваліфікацію фахівців; 
- маневрений характер бойових дій, непристосованість 

засобів артилерійської розвідки до цього; 
- надмірне зміщення акценту на підготовку та застосування 

вогневих підрозділів за рахунок підрозділів артилерійської 
розвідки. 

Необхідно зазначити, що зараз активно здійснюються заходи 
щодо подолання цих негативних моментів, у тому числі і 
представниками Академії сухопутних військ, зокрема кафедри 
КтаПАР. 

Розглянемо проблемні питання використання підрозділів 
звукової розвідки, що мають на озброєнні автоматизований 
звукометричний комплекс АЗК-7, та яким чином їх можна 
вирішити. 
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1. Необхідність розгортання проводової лінії зв’язку від 
базних до центрального пункту у разі наявності суттєвих 
радіоперешкод у ефірі, забороні радіозв’язку. Частоти для 
передачі технічного сигналу (інформації про пеленг цілі з 
акустичної бази) є фіксованими, що спрощує можливість 
встановлення завад та підміни сигналу хибним. 

2. Використання ЛТА для введення та виведення інформації. 
Необхідно зазначити, що порівняно нескладно для фахівця зі 
зв’язку розробити пристрій для введення-виведення інформації у 
міжнародному „п’ятиелементному коді” № 2 до ЦОМ „Аргон” на 
основі ПЕОМ. Це дасть змогу графічного відображення 
результатів засічок, що є актуальним в умовах інтенсивного 
проявлення цілей. Заміна самої ж штатної ЦОМ „Аргон” є досить 
складною. 

3. Комплектування застарілими бензоелектроагрегатами. 
Стрибки напруги порушують роботу апаратури; працюючий 
двигун видає позицію базного пункту. Для запобігання 
організують роботу у виносному режимі від акумуляторної 
коробки. Для збільшення терміну роботи від акумуляторної 
коробки використовують АКБ більшої ємкості. 

4. Складність розмічення, топогеодезичної прив’язки та 
розгортання акустичної бази. Це може бути вирішено шляхом 
застосування супутникових навігаційних приймачів геодезичної 
точності (не гірше ніж 0,1 м). Використання СНС-приймачів 
„Базальт-М”, GPS-модулів планшетів та смартфонів до 
перевищення допустимих меж точності у 2-3 рази у залежності 
від характеру місцевості та приладу, що використовується. Це 
дозволяє здійснити тільки грубий контроль точності. 

5. Значні затрати часу на відкриття вогню у відповідь 
(передача команди, наведення). Час можна зменшити шляхом 
прогнозування можливих місць розміщення вогневих позицій 
(набору статистики), підготовки даних по цих цілях та наведення 
підрозділів (взводів, окремих гармат) у цілі таким чином, щоб 
максимально охопити їх перелік. З виявленням цілі вогонь 
негайно відкриває наведений у неї підрозділ (гармата). 

Далі зосередимо увагу на проблемних питаннях 
використання АРК-1М та їх вирішення. 

Досвід показує, що необхідно додавати цей комплекс 
артилерійській групі, а не дрібним підрозділам, командири яких 
не можуть їх ефективно використовувати. 
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Завдання на розвідку повинен ставити начальник розвідки 
артилерійської групи (визначає основний та 1–2 додаткових 
сектори розвідки та РОУ ближньою та дальньою межами в 
кожному секторі), виходячи з ймовірних районів ВП артилерії 
противника, з урахуванням радіоелектронної сумісності – 
розташовувати комплекси при перекритті секторів не ближче 
2 км один від одного (Криворізький полігон показав, що не 
ближче 5 км). 

З метою маскування АРК-1М використовувати сумісно зі 
звукометричним комплексом АЗК-7, вмикати у готовність № 1 
після доповіді командира підрозділу звукової розвідки про 
виявлення стріляючих гармат. 

АРК в районі основної позиції на віддалі до 300 м від 
основної позиції необхідно обладнати 2–3 запасні позиції; зміну 
проводити через 0,5–1 год роботи. 

Розвиток елементної бази, а також надзвичайно велика 
потреба у засобах розвідки артилерійських гармат дозволяє 
говорити про можливість та необхідність модернізації АРК-1М 
поряд з розробкою та закупівлею нових зразків. Пропонується 
модернізацію провести у 2 етапи. 

На 1 етапі модернізація ЕОМ 1В57-31, системи вимірювання 
дальності, системи управління антеною, системи перетворення 
координат – до 1 року. 

На 2 етапі на базі 1 етапу замість антенної системи – 
фазована антенна решітка з одночасним супроводом до 10 цілей – 
термін 1–2 роки. 

Вже модернізовано приймальну систему: встановлено МШУ 
і чутливість приймача збільшено в 2 рази. 

Цікавим є той факт, що можливе використання АРК-1М для 
засічки БПЛА: комплекс здатен визначити полярні координати 
цілі: дальність, дирекційний кут, кут місця). Експериментально 
перевірено на Д = 8000 м. 

Таким чином, досвід застосування засобів артилерійської 
розвідки підтверджує необхідність сприяння всіма засобами 
відновленню засобів радіолокаційної та звукометричної розвідки, 
навчанню персоналу їх обслуговування та ремонту, а також 
розгляд питання щодо розробки та закупівлі нових станцій та 
комплексів артилерійської розвідки, здатних вести розвідку на 
значні віддалі без ризику бути знищеним застосуванням артилерії 
чи стрілецької зброї з території, яка контролюється противником. 
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ОСНОВНІ СПОСОБИ ВІДНОВЛЕННЯ БОЄЗДАТНОСТІ 

РВіА СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 
 

В залежності від кількості та характеру втрат, яких зазнали, 
боєздатність військ може відновлюватись двома основними 
способами: 

- в рамках попередньої організаційної структури; 
- створенням зведених формувань. 
Крім того можливий комбінований спосіб, тобто різноманітне 

сполучення двох основних. 
Перший спосіб – відновлення боєздатності в рамках 

попередньої організаційної структури – є основним. 
Його основні заходи: 
- відновлення управління та зв’язку; 
- збір даних про стан боєздатності військ; 
- відновлення морально-психологічного стану особового 

складу; 
- поповнення часткових втрат в командному складі, екіпажах 

та розрахунках; 
- дрібний ремонт бойової техніки; 
- рятувальні та евакуаційні роботи. 
Він використовується військами при незначній та частковій 

втраті боєздатності. Всі зусилля командирів, штабів, начальників 
родів військ і служб в цих умовах повинні бути направлені на те, 
щоб не допустити призупинення виконання військами бойових 
завдань, зберегти ініціативу за собою, ефективно використовувати 
результати своїх вогневих ударів. 

В залежності від складу збережених сил, наявності резервів 
та умов обстановки відновлення боєздатності способом, що 
розглядається, може здійснюватися по-різному. 

При втраті підрозділами та частинами незначної частини 
особового складу вони можуть відновлюватись поповненням 
вказаних втрат за рахунок наявних резервів та перерозподілом 
різного роду спеціалістів. 
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У випадку втрати боєздатності окремими підрозділами 
відновлення боєздатності військ може здійснюватись шляхом 
скорочення кількості однорідних підрозділів. У цьому випадку 
особовий склад та техніка передаються по можливості цілими 
взводами та ротами (батареями) з підрозділів, що роз-
формовуються, в батальйони, що відновлюються. 

За наявності часу, особливо при знаходженні бригади 
(батальйону) в резерві, другому ешелоні, можливо поповнення 
військ, що відновлюються, за рахунок резервів старших начальників. 
Крім того, необхідно ширше освоювати справну техніку, що 
залишилась без екіпажів та розрахунків. 

Досвідом військових навчань встановлено, що для відновлення 
боєздатності способом, що розглядається, батальйону в 
середньому необхідно не менше 2–3 годин, бригаді – 6–8 годин, а 
деколи і більше. 

Відновлення боєздатності в рамках попередньої організаційної 
структури – найбільш простий та оперативний спосіб. Тому у всіх 
випадках, якщо для цього є можливість, необхідно прагнути до 
відновлення боєздатності цим способом. 

Другий спосіб – відновлення боєздатності військ створенням 
зведених формувань – є складним та трудомістким. Його 
використання буде мати місце при повній втраті боєздатності 
підрозділів та частин, коли їх відновлення в попередній структурі 
неможливо. 

Його основні заходи: 
- відновлення управління та зв’язку; 
- збір даних про стан боєздатності військ; 
- виведення військ з небезпечних районів та їх зосередження 

в районах відновлення боєздатності; 
- відновлення морально-психологічного стану особового 

складу; 
- створення органів управління зведених формувань; 
- перерозподіл особового складу та бойової техніки між 

підрозділами; 
- освоєння техніки, що залишилася без екіпажів; 
- ремонт техніки, рятувальні та евакуаційні роботи; 
– реорганізація та відновлення працездатності тилу, 

поповнення матеріальних запасів; 
– бойове злагодження знову створених формувань. 
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Необхідність відновлення боєздатності цим способом 
виникає в тих випадках, коли в результаті завданих вогневих 
ударів противником, у бригаді та її підрозділах втрачено 
більшість танкових і механізованих підрозділів, а також основні 
пункти управління і підрозділи вогневої підтримки. Сили та 
засоби, що збереглися, являють собою розрізнені залишки 
штатних підрозділів та частин. 

Головним показником втрати боєздатності військ є такі 
втрати в особовому складі та бойовій техніці, які потребують 
тимчасового призупинення виконання поставлених ним бойових 
задач і значних змін організаційно-штатної структури з метою 
доведення до необхідного рівня бойових можливостей, морально-
психологічного стану, бойової готовності підрозділів та частин. 

Основними типами зведених формувань є зведені 
батальйони. За кількістю особового складу та озброєння, а також 
за своїми бойовими можливостями вони можуть відрізнятися від 
штатних батальйонів, оскільки співвідношення в них підрозділів 
родів військ і видів зброї часто буде мати випадковий характер: 
вони створюються із залишків танкових, механізованих, 
артилерійських і інших підрозділів. 

При утворенні зведених формувань різко збільшується обсяг 
та ускладнюється склад заходів, що проводяться. Практика 
військових навчань показала, що для утворення зведеного 
батальйону необхідно не менше 4–6 годин. Якщо роботи 
проводяться в нічний час або в складних умовах обстановки, то 
терміни на їх проведення збільшуються в півтора-два рази. 
Значно збільшуються терміни відновлення боєздатності при 
втраті основних пунктів управління. 

Для відновлення боєздатності з’єднань, частин та підрозділів 
вказаними способами необхідне проведення комплексу заходів, 
кожний із яких має свій зміст та шляхи проведення, потребує 
витрати визначених відповідних сил та засобів і характеризується 
конкретними часовими показниками. 
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ЗАХИСТ ОПЕРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ 

ВИКОРИСТАННІ ДОВІЛЬНИХ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ 
 

У роботі органів правопорядку при опрацюванні спеціальних 
оперативних завдань, які вимагають скритності і захисту при 
обміні оперативною інформацією, не завжди є необхідний для 
цього час на отримання дозволів використовувати спецзасоби, до 
яких відносяться і засоби шифрувального зв’язку. Авторами 
запропоновано алгоритм використання будь-яких довільних 
засобів зв’язку, забезпечивши при цьому достатню захищеність 
оперативної інформації. 

В оперативній роботі в штатних ситуаціях порядок 
використання переносних радіостанцій і мобільних засобів 
зв’язку спеціального призначення обумовлений відповідним 
законодавством. Будова переносних радіостанцій, їх частотний 
діапазон, потужність випромінювання, методи модуляції та інше 
є загальновідомим. 

У порівнянні радіостанцій їх можна умовно поділити на: 
- типові та модернізовані радянського виробництва, які 

працюють переважно в діапазоні КХ (короткохвильових) і УКХ 
(ультракороткохвильових) діапазонів; 

- сучасні, які виконані на принципово новій елементній базі, 
відрізняються ще й тим, що працюють в НВЧ (надвисоко-
частотному) діапазоні радіохвиль, де проводиться цифрове 
опрацювання інформації переговорів, що дає певний ступінь 
захисту від прослуховування. Сучасні портативні радіостанції і 
переговорні пристрої мілітарного призначення виконані в 
надійному протиударному корпусі, який має добрі водозахисні і 
термостійкі властивості. 

Однак в реальних умовах жодні з існуючих наземних 
пристроїв радіозв’язку не є досконалими. В першу чергу 
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діапазони радіохвиль в умовах змінного рельєфу, таких як на 
рівнині, в горах, або в межах забудови міста по-різному 
забезпечують дальність і надійність радіозв’язку. Тут потрібно 
врахувати потужність передавачів радіостанцій та чутливість їх 
приймачів, які чітко детерміновані виробником в залежності від 
типів і не можуть змінюватись в залежності від ситуації. 

Для сучасної радіоелектронної розвідки не складає жодних 
труднощів як їх прослуховування, так і радіоподавлення. 

Слід відзначити, що виробниками сучасних телефонних 
апаратів, в тому числі і мобільних, передбачена можливість 
зчитування текстової інформації (перехоплення розмов). Також 
відповідною апаратурою передбачена перевірка наявності на лінії 
зв’язку пристроїв захисту від зчитування чи прослуховування. 

В основі існуючого методу виявлення захисту інформації 
лежить перевірка електрофізичних характеристик лінії зв’язку. За 
певними критеріями зміни їх параметрів і визначають ступінь 
захисту інформації. 

В оперативній роботі такий метод підходу до забезпечення 
скритності проведення спеціального завдання може демаскувати 
конкретних осіб (абонентів) спецпідрозділів, задіяних у 
конкретному завданні, через засоби зв’язку. Також виявити 
„павутину” взаємних зв’язків у спілкуванні, їх роль і важливість у 
даному завданні і змусити противника до спроби їх дезорієнтації 
(дезорганізації). 

Враховуючи вищевикладене, для захисту витоку оперативної 
інформації, підвищення скритності дислокації і маневрування як 
підрозділів органів внутрішніх справ, так і окремих оперативних 
працівників при виконанні ними завдання автори пропонують 
використовувати наступне. 

Патент на корисну модель № 71446 „Шифрувальна 
телефонна гарнітура” (від 10.07.1012 року), що містить телефони 
і мікрофон, з’єднані проводом із відповідними контактами 
штекера, який підключений до телефонного апарата, 
відрізняється тим, що додатково містить включений між 
гарнітурою і штекером шифрувальний пристрій, який містить 
мікрофонний канал, котрий складається з аналого-цифрового 
перетворювача, шифратора і цифро-аналогового перетворювача, і 
телефонний канал, що складається з аналого-цифрового 
перетворювача, дешифратора і цифро-аналогового перетворювача. 
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Шифрувальна телефонна гарнітура містить телефон і 
мікрофон, з’єднані з відповідними контактами штекера, який 
підключається до будь-якого переговорного апарата. Гарнітура 
додатково містить включений між гарнітурою і штекером 
шифрувальний пристрій. 

Перевагою шифрувальної телефонної гарнітури від існуючих 
методів захисту є те, що при її використанні фізичні властивості 
лінії зв’язку ніяким чином не змінюються, а отже виключена 
можливість перевірки (абоненти захищаються від прослуховування). 

Корисна модель належить до спеціальних технічних засобів 
Міністерства внутрішніх справ, що використовуються в галузі 
зв’язку, і може бути використана для захисту інформації під час 
телефонних переговорів у Збройних Силах України. 

Використання дозволить не тільки захистити від 
прослуховування, адаптувавши  радіостанції спеціального 
військового призначення, але використовувати всі доступні 
цивільні радіо та провідні і телефонні засоби зв’язку, попередньо 
захистивши витік оперативної інформації, використовуючи 
тільки шифрувальну телефонну гарнітуру. Що в свою чергу 
підвищує скритність підрозділів і дає можливість розширення 
видів зв’язку для обміну інформації. 

Висновок. В сучасних умовах розвитку та реформування 
Української держави і права на органи правопорядку покладене 
завдання якомога менше використовувати спеціальні засоби 
зв’язку. Разом з тим вимоги до ефективності проведення 
спеціальних завдань підвищуються. Одночасно із швидким 
розвитком високих технологічних рішень зростає актуальність 
ефективного використання сучасних засобів зв’язку Державними 
органами правопорядку. Часто цивільні засоби комунікації за 
своїми технічними характеристиками перевищують спеціальні 
засоби, які мають спецпідрозділи правопорядку. Патент на 
корисну модель № 71446 та патент № 82310 ще раз 
підтверджують актуальність впровадження їх у роботу 
підрозділів спеціального призначення. 

Отже, можна перетворити таким чином довільний сучасний 
засіб зв’язку в будь-який потрібний час на придатний до 
використання при проведенні спецоперацій із забезпеченням 
повної їх скритності (відносно комунікації) та без порушення 
правил використання спецзасобів відповідно до Конституції 
України про захист прав і свобод громадян. 
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ВИЗНАЧЕННЯ СПОСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ВОГНЮ АРТИЛЕРІЇ 
 

Основними шляхами підвищення ефективності вогню є 
забезпечення своєчасності, точності і раптовості вогневих 
нальотів, отримання повних та точних даних про положення, 
розміри і характер цілей. 

Як свідчить досвід застосування артилерії в анти-
терористичній операції, основними причинами несвоєчасного 
відкриття вогню є відсутність безперервної розвідки противника 
та місцевості, стійкого зв’язку із загальновійськовими 
підрозділами і тривалий час підготовки даних для стрільби, що 
зумовлено потребою здійснення маневру практично після 
виконання кожного завдання, повторним виконанням заходів з 
топоприв’язки вогневих позицій, орієнтування гармат, 
проведення розрахунків тощо. 

Неточність вогню артилерії зумовлена недостатньою 
точністю даних про положення цілі, які добуті з джерел 
агентурної, військової розвідки, за даними інших військових 
формувань, підрозділів прикордонної служби; нехтуванням 
проведення всіх заходів підготовки до стрільби (метеорологічної, 
технічної і балістичної підготовки), неможливістю в багатьох 
випадках корегування вогню під час стрільби на ураження. 

Проблема забезпечення раптовості вогню полягає у 
недостатності засобів зв’язку з захищеними каналами передачі 
даних, що зумовлює можливість перехоплення противником 
інформації про підготовку до ураження цілей і своєчасне 
реагування ним на загрозу виведення з ладу своїх об’єктів. 

На основі аналізу чинників зазначених вище проблем 
можливо сформулювати основні шляхи їх розв’язання. 
Забезпечити виконання встановленого обсягу завдань в умовах 
активної протидії противника засобам дальнього вогневого 
ураження можливо тільки за умови наявності точної і адекватної 
розвідувальної інформації про об’єкти противника, виконання 
вимог прихованого управління військами, скорочення циклу 
виконання вогневих завдань з дотриманням вимог до точності 
підготовки даних для стрільби. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ 

ЗАСТОСУВАННЯ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК І АРТИЛЕРІЇ 
 

Набутий досвід застосування ракетних військ і артилерії під 
час проведення антитерористичної операції на сході країни 
вказує на наявність низки проблем в процесі їх підготовки і 
застосування. В першу чергу ці проблеми пов’язані не стільки з 
особливостями характеру збройного протистояння, складністю 
обстановки в регіоні, скільки з питаннями технічного стану 
озброєння та військової техніки, комплексів і приладів ракетних 
військ та артилерії, відповідності їх тактико-технічних і 
експлуатаційних характеристик вимогам щодо ефективного 
застосування та протидії сучасним засобам збройної боротьби 
противника. 

Враховуючи набутий досвід і викриті проблеми технічної 
складової застосування ракетних військ і артилерії, вкрай 
необхідно визначити відповідні дієві шляхи підвищення 
ефективності їх бойового застосування в сучасному збройному 
протистоянні. 

Шляхи удосконалення технічної складової бойового 
застосування ракетних військ і артилерії вважається доцільним 
розділити за такими основними напрямами: підвищення 
ефективності вогню і вогневих можливостей засобів ураження і 
боєприпасів; оснащення підрозділів, озброєння і військової 
техніки сучасними засобами розвідки, навігаційного і 
метеорологічного забезпечення, зв’язку і передачі даних, 
засобами автоматизації обчислень; підвищення живучості 
підрозділів і окремих засобів, ремонтопридатності озброєння і 
військової техніки; розробка програм і методик підготовки 
обслуг, екіпажів, фахівців до використання зразків озброєння і 
військової техніки, комплексів і приладів у короткі терміни; 
удосконалення системи евакуації, відновлення (ремонту або 
заміни) пошкоджених зразків озброєння і військової техніки. 
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ПОНЯТІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБҐРУНТУВАННЯ 

ВИМОГ ДО СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК І АРТИЛЕРІЇ 

СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 
 

У комплексі заходів всебічного забезпечення ракетних військ 
і артилерії (РВіА) Сухопутних військ (СВ) найважливіше місце 
посідають заходи з матеріально-технічного забезпечення (МТЗ), 
оскільки саме МТЗ створює матеріально-технічну основу 
боєздатності РВіА, їх спроможності виконувати завдання за 
призначенням. 

Своєчасне і повне МТЗ РВіА вимагає створення системи 
МТЗ з конкретними властивостями, які можна характеризувати 
певною упорядкованою сукупністю значень показників 
(параметрів, характеристик). 

У свою чергу, досягнення потрібних властивостей системи 
МТЗ може бути забезпечено лише шляхом коректного 
теоретичного обґрунтування і подальшої реалізації на практиці 
певних вимог до системи. 

При цьому, помилки під час визначення (висунення) вимог 
до системи МТЗ можуть спричиняти значні негативні, а іноді – 
катастрофічні наслідки. Зокрема, невірно сформульовані вимоги 
до обсягів запасів ракет і боєприпасів можуть призвести до 
створення в РВіА запасів у менших за потрібні обсягах, а отже, – 
до невиконання РВіА поставлених перед ними завдань. 

Саме тому проведення досліджень щодо коректного 
обґрунтування вимог до системи МТЗ РВіА завжди було і 
залишається актуальним науково-практичним завданням. 

Разом з тим, аналіз результатів досліджень у розглядуваній 
галузі свідчить про відсутність цілісного методичного апарату 
обґрунтування вимог до системи МТЗ РВіА. 

Недосконалим залишається понятійний апарат у 
розглядуваній галузі. 

Усе це потребує подальшого розвитку як термінів та 
визначень понять у зазначеній сфері, так і методичного апарату 
вирішення завдання обґрунтування вимог. 
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Ті чи інші властивості можуть проявлятися в об’єкті 
(системі) з різною інтенсивністю. Міру прояву інтенсивності 
називають показником цієї властивості. 

Таким чином, спроможність системи МТЗ РВіА виконувати 
поставлені перед нею завдання виявляється у властивостях 
системи, а мірою інтенсивності прояву властивостей є їхні 
показники. 

Виходячи з зазначеного, вимоги до системи МТЗ РВіА 
можуть бути визначені як сукупність таких значень показників 
властивостей системи, наявність яких у системі слід розглядати 
як необхідну умову відповідності системи поставленим перед 
нею завданням. 

З урахуванням вищевикладеного, методичний апарат 
обґрунтування вимог до системи МТЗ РВіА повинен включати: 

- визначення (вибір) доцільної множини властивостей та 
показників для їх характеристики; 

- встановлення припустимих рівнів (критеріїв) часткових та 
кінцевого ефектів (полягає у призначенні або розрахунку 
можливих значень ефектів для прийняття рішень); 

- підготовку вихідних даних; 
- обґрунтування вимог (визначення потрібних значень 

показників); 
- оцінювання часткових і кінцевого ефектів. 
Вибір (формування) властивостей та переліку показників для 

їх характеристики здійснюється з урахуванням накопиченого 
досвіду спеціалістів, практики військ і результатів досліджень у 
розглядуваній галузі. При цьому обрані показники повинні 
відповідати загальним вимогам, що висуваються до них, 
насамперед таким, як представницькість, чутливість, зрозумілий 
фізичний зміст, можливість формалізації процедури визначення 
та зручність розрахунків. 

У разі невідповідності часткових і кінцевого ефектів 
встановленим критеріям розглядається питання коригування 
вихідних даних та (або) припустимих рівнів часткових і 
кінцевого ефектів. 

Розраховані значення обраних показників, які задовольняють 
встановлені критерії, і є вимогами до системи МТЗ РВіА, 
реалізація яких у системі забезпечуватиме її відповідність 
поставленим завданням. 
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ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ 
ПРИСТРОЇВ У БОРОТЬБІ З ТЕРОРИЗМОМ ТА ПРИ 

ОГЛЯДІ МІСЦЯ ПОДІЇ 
 

У другій половині XX ст., коли тероризм набув значного 
поширення на планеті, світова спільнота знову зробила серйозні 
зусилля зі створення міжнародно-правової бази для боротьби з 
тероризмом. Центром розробки міжнародно-правових документів 
з боротьби з тероризмом є Організація Об’єднаних Націй. У її 
рамках підготовлено й прийнято низку міжнародних договорів, 
спрямованих на боротьбу з тероризмом: 

- Конвенція про запобігання і покарання злочинів проти осіб, 
які користуються міжнародним захистом, у тому числі 
дипломатичних агентів, від 14 грудня 1973 р.; 

- Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням 
заручників від 17 грудня 1979 р.; 

- Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, 
використанням, фінансуванням і навчанням найманців від 4 
грудня 1989 р.; 

- Конвенція про безпеку персоналу Організації Об’єднаних 
Націй та зв’язаного з нею персоналу від 9 грудня 1994 р.; 

- Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим 
тероризмом від 9 грудня 1994 р. 

Правову основу боротьби з тероризмом в Україні становлять 
Конституція України, Кримінальний кодекс України, закони 
України, Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом 
1977 p., Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим 
тероризмом 1997 p., Міжнародна конвенція про боротьбу з 
фінансуванням тероризму 1999 p., інші міжнародні договори 
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, укази і розпорядження Президента України, постанови 
та розпорядження Кабінету Міністрів України, а також інші 
нормативно-правові акти, що приймаються на виконання законів 
України. 
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Для організації і проведення антитерористичних операцій та 
координації діяльності суб’єктів, які ведуть боротьбу з 
тероризмом чи залучаються до антитерористичних операцій, 
згідно з Указом Президента України 11 грудня 1998 року 
створено Антитерористичний центр (АТЦ) при СБ України. 

Президент України Петро Порошенко підписав ухвалений 
Верховною Радою закон від 5 червня 2014 року „Про внесення 
змін до законів України щодо боротьби з тероризмом”. 

Відповідно до Закону України „Про боротьбу з тероризмом” 
на АТЦ покладається: 

- розробка концептуальних засад та програм боротьби з 
тероризмом; 

- збирання, узагальнення, аналіз та оцінка інформації про 
стан і тенденції розвитку тероризму в Україні та за її межами; 

- організація та проведення антитерористичних операцій, а 
також координація діяльності суб’єктів, що ведуть боротьбу з 
тероризмом або залучаються до конкретних антитерористичних 
операцій; 

- організація та проведення командно-штабних навчань і 
тренувань; 

- взаємодія зі спецслужбами, правоохоронними органами 
іноземних держав і міжнародними організаціями з проблем 
антитерористичної діяльності. 

Досвід проведення антитерористичних і спеціальних 
операцій підрозділами МВС передових країн світу і Російської 
Федерації свідчить про те, що з метою досягнення оперативності 
та достовірності в отриманні інформації в режимі реального часу 
ефективно використовуються комплекси безпілотних літальних 
апаратів (БПЛА). 

Сьогодні БПЛА необхідні в умовах проведення 
антитерористичних операцій. Вони не тільки збережуть тисячі 
людських життів, але й можуть змінити хід воєнних дій (до речі, 
під час Першої світової війни саме поява перших літаків 
повністю змінила хід воєнних дій і результат війни). 

Армії багатьох країн мають на озброєнні сотні БПЛА, які 
залежно від ситуації можуть вести відеоспостереження, розвідку, 
ідентифікувати й знищувати противника, інфраструктуру й 
військову техніку. 

Фактично, сьогодні йдеться про поступове переведення 
звичайної війни – людини з людиною – у війну нового 
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покоління – між людиною і машиною, де розвідувально-ударні й 
бойові авіаційні комплекси з безпілотниками відіграють одну з 
провідних ролей. 

БПЛА здатний здійснювати посадку в практично будь-якій 
заздалегідь заданій точці, на автопілоті або в режимі ручного 
управління. Переоцінити його значення складно. Той же Predator 
(американського виробництва), який є наймасовішим 
безпілотним літаком у світі, здатний літати на швидкості 
120 км/год. на висоті від 3 до 4,5 км над полем бою протягом 
24 годин. При цьому він передає на землю чітку картинку будь-
якої ділянки території, над якою знаходиться. Ця картинка 
негайно в режимі реального часу передається на спеціальні 
ноутбуки, якими оснащені польові командні центри. За потреби 
Predator можна оснастити ракетами Hellfire, і він буде ще й 
знищувати за наказом оператора окремі об’єкти – будинки, 
автомобілі, групи людей. При цьому, якщо такий безпілотник 
проникне на чужу територію, довести, що він належить якійсь 
певній державі, досить складно. 

Треба сказати, що нині лідерами у виробництві військових 
БПЛА є США та Ізраїль. 

США випускає і використовує найбільше БПЛА. Їхня 
кількість у складі американських збройних сил досягла майже 
семи з половиною тисяч одиниць. У 2012 році БПЛА склали 
майже третину парку літальних апаратів збройних сил США 
(7494 безпілотники проти 10767 пілотованих апаратів). Найбільш 
поширений RQ-11 Raven – 5346 одиниць. Виробник – компанія 
AeroVironment. Вага – до двох кілограмів. Радіус дії – близько 
10 км. Час польоту – до півтори години. 

Основним бойовим БПЛА вважається Reaper (також відомий 
як Predator). Виробник – General Atomics. Розмах крил – 26 м, 
злітна маса – більше трьох тонн. Може нести до 1300 кг 
корисного навантаження (наприклад, боєприпасів, основний 
тип – керована ракета AGM-114C Hellfire.). Час польоту – до 
36 годин. 

Ізраїль почав розробки БПЛА після арабсько-ізраїльської 
війни 1973 року. Найбільший і найсучасніший з них, Heron TP 
Eitan, коштує близько 35 мільйонів доларів. Цей літак за 
розмірами може зрівнятися з пасажирським „Боїнгом”, а висота 
польоту сягати 12000 м. Літак може залишатися в повітрі до 
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20 годин, що дозволяє здійснювати розвідувальні польоти над 
територією іншої держави. 

В Європі значного успіху в цій галузі вдалося досягти 
Великобританії. Декілька компаній цієї країни витратили десяток 
років на розробку ударного безпілотника Taranis, який є 
найбільшим і найшвидшим серед сучасних літальних апаратів 
такого класу. 

Taranis – абсолютно автономний надзвуковий стелс-
безпілотник, який виконує роль бомбардувальника та 
штурмовика і здатний діяти в міжконтинентальному масштабі. 
Безпілотник має довжину 11 м, висоту – 4 м, розмах крил – 10 м, 
а його вага становить близько 8 т. 

Хоча Taranis є здебільшого бомбардувальником та 
штурмовиком, він все ж таки – багатоцільова система. Крім 
завдання бомбових і штурмових ударів, БПЛА може успішно 
використовуватися для операцій із розвідки та спостереження. 
Для цього на безпілотник встановлюють відповідне обладнання, 
після чого він може в автономному режимі робити високоякісну 
зйомку в різних оптичних діапазонах і збирати інші розвідувальні 
дані. 

Україна – не виняток. Виробництво БПЛА було налагоджено 
в Дніпропетровську, Києві, Одесі, Житомирі, Луцьку, Чугуєві 
й Харкові. 

Українськими конструкторськими бюро проводиться ціла 
група різних типів безпілотників: М-6 „Жайвір”, М-7 „Небесний 
патруль”, Сокіл-2, Стрепет-3, А-3 „Ремез” (тактичний 
розвідувальний БПЛА), А-4 ДО-К-„Альбатрос” (багатоцільовий 
розвідувальний БПЛА), А-5 „Орлан” (тактичний розвідувальний 
БПЛА), А-6 „Беркут” (багатоцільовий тактичний розвідувальний 
БПЛА), А-10 „Фенікс” (стратегічний розвідувальний БПЛА),     
А-11 „Стриж” (тактичний розвідувальний реактивний БПЛА або 
мішень), А-12 „Ураган” (розвідувальний БПЛА вертикального 
зльоту й посадки), Observer SM, Supervisor SM 2 і Viper SM 3. 
Відомо, що деякі моделі БПЛА, що розроблені в Україні, за 
своїми характеристиками не тільки не поступаються світовим 
аналогам, але в багатьох випадках навіть перевершують їх. 

На жаль, в структурах МВС, як і у Збройних Силах України, 
ситуація з БПЛА не надто райдужна. Сьогодні на озброєнні 
Повітряних Сил Збройних Сил України знаходяться два типи 
безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) – „Рейс” і „Стриж”. 
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Проте ці комплекси, вироблені ще за радянських часів, фізично та 
морально застаріли. Тому сили антитерористичних операцій (як 
підрозділи МВС, так і українська армія) сьогодні потребують 
сучасних безпілотних літальних апаратів. 

Слід відмітити, що в Україні вже є близько 20–30 варіантів 
БПЛА. Їхніми розробками зараз займаються майже всі авіаційні 
інститути й авіазаводи. Є БПЛА на бензиновому двигуні, які 
важать від 10 кг. Літають вони на висоті 100–200 км і коштують у 
два рази дешевше ізраїльських. Є на електричному двигуні вагою 
трохи більш двох кілограмів і можливістю польоту на 10–30 км. 

Але МВС і МО ці розробки ігнорують. Відмовок вистачає – 
за законодавством БПЛА не можна використовувати, як не 
сертифікований товар. Вкладати гроші в розробку підприємства 
не можуть, оскільки гроші на ці цілі бюджетом не передбачені й, 
як звичайно, результат потрібний на вчора, а не через кілька 
місяців. Крім того, процесу поставки „на озброєння” БПЛА 
заважають ще кілька проблем. Адже навіть серед професіоналів 
немає однозначності, які літальні апарати з якими 
характеристиками та за яку ціну необхідні. Що вже казати про 
волонтерів, котрі намагаються бодай чимось допомогти, але не 
мають чітких вимог до кінцевого продукту. Дуже часто під БПЛА 
маються на увазі зовсім різні класи апаратів з різними 
завданнями та, відповідно, характеристиками. Найбільше 
спотикаються на тому, чи потрібне безпілотнику ручне керування 
чи краще політ за заданим маршрутом із використанням 
оглядової чи HD-камери з фокусуванням, що краще – 
квадрокоптер чи планер (а планер з електро- чи бензиновим 
двигуном), чи є сенс у тепловізорах на БПЛА. Навколо цих та 
інших питань вже зламано не один спис, передусім через високу 
вартість будь-якого, навіть найдешевшого, проекту, тобто через 
побоювання вкласти чималу суму в безперспективну розробку. 

Тому поставками БПЛА для антитерористичних операцій 
офіційні органи займаються на підставі закупок польських, 
американських і ізраїльських БПЛА. І лише волонтери знаходять 
можливість для поставки БПЛА вітчизняних виробників. Так у 
Луцьку Волинської області розробники разом з активістами 
„Самооборони” представили власний варіант БПЛА – 
квадрокоптер, який в зоні бойових дій може замінити групу 
розвідників. Міні-літак здатний автономно оглядати територію в 
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радіусі півтора кілометра, з аналогічної висоти протягом більше 
ніж 30 хвилин. 

Аналогічний квадрокоптер львівських розробників 
використовується фахівцями Львівського НДЕКЦ для огляду 
місця подій при проведенні розмінування та знешкодження 
вибухових пристроїв. 

 
Філімонов С.М., Цюпка М.Ю. (курсант) 

АСВ 
 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ 
ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ В АРТИЛЕРІЙСЬКІЙ РОЗВІДЦІ 

 
Як свідчать різні джерела інформації, в даний час у нашій 

країні і за кордоном, за результатами оцінки внеску різних 
технічних засобів в ефективність бойових дій угруповань 
збройних сил, пріоритети віддані засобам отримання 
розвідувальної інформації. 

Повітряна розвідка справедливо вважається однією з 
найнебезпечніших бойових задач. Цілі, що підлягають розвідці, 
супротивна сторона прагне приховати і захищає їх потужною 
об’єктовою та військовою ППО. Тому особливої актуальності 
набуває використання комплексів розвідки на основі безпілотних 
літальних апаратів (БПЛА). 

„Безпілотники” розрізняються за масою, висотою та 
тривалістю польоту. Безпілотні літальні апарати масою до 5 кг 
(клас „мікро”) можуть злітати з кожного найменшого майданчика 
і навіть з руки, піднімаються на висоту 1-2 км і знаходяться в 
повітрі не більше години. 

Слідом за „мікро” йдуть безпілотні літальні апарати класу 
„міні” масою до 150 кг. Вони працюють на висоті до 3–5 км, 
тривалість польоту складає 3–5 годин. 

Наступний клас – „міді”. Це більш важкі багатоцільові 
апарати масою від 200 до 1000 кг. Висота польоту сягає 5-6 км, 
тривалість – 10–20 годин. І, нарешті, „максі” – апарати масою від 
1000 кг до 8...10 т. Їх стеля – 20 км, тривалість польоту – більше 
24 годин. 

У чому ж переваги безпілотних літальних апаратів? По-
перше, вони в середньому набагато дешевші пілотованих літаків, 
які потрібно оснащувати системами життєзабезпечення, захисту, 
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мають меншу ефективну відбивну поверхню і меншу вразливість 
від вогню ППО противника. Для них не потрібно, нарешті, 
готувати пілотів. У системах з БПЛА, якщо апаратом керують з 
землі, то один оператор може керувати кількома машинами. 
Відсутність екіпажу на борту дозволяє створити оптимальні 
малопомітні форми планера. Сучасні досягнення в області 
композиційних матеріалів і авіоніки дозволяють створити новітні 
БПЛА, які можуть мати надзвичайно високу маневреність, 
особливо за прискоренням, витримати які пілот не може. 

Переваги і специфічні якості БПЛА зумовлюють їх роль як 
високомобільного і боєготового компонента артилерійської 
розвідки. Це дозволить в короткі терміни не тільки збирати 
достовірну розвідувальну інформацію про противника на великій 
території і у великій глибині, але і вести цілевказівки для 
артилерії і високоточної зброї сухопутних військ, завдавати 
самостійно удари по найбільш важливих об’єктах противника. 

Підсистеми комплексів з БПЛА малої дальності міститимуть 
засоби розвідки, цілевказівки, оцінювання результатів ударів і 
коригування вогню артилерії. 

Підсистеми комплексів з БПЛА середньої дальності 
міститимуть комплекси розвідки, цілевказівки, оцінювання 
результатів ударів, коригування вогню артилерії і ретрансляції 
команд. 

 
Цибуля С.А., Аборін В.М. 

АСВ 
 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛАДНАННЯ ФОРТИФІКАЦІЙНИХ 
СПОРУД ДЛЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ВИБУХОВИМ 

СПОСОБОМ 
 

Хід протікання Антитерористичної операції в Донецькій та 
Луганський областях (АТО) привів до необхідності проведення 
фортифікаційних робіт по лініях розмежування протидіючих 
сторін. У зв’язку зі значним застосуванням реактивних систем 
залпового вогню фортифікаційне обладнання позицій військ 
(ФО) стало одним із основних заходів зі збереження життя 
особового складу. З урахуванням наближення холодів виникла 
необхідність в обладнанні значної кількості фортифікаційних 
споруд закритого типу для розміщення особового складу. 
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Інженерна техніка, яка знаходиться на озброєнні ЗС України 
(ПЗМ-2, МДК-3, ЕОВ-4421), призначена для виконання 
землерийних робіт у ґрунтах максимум IV категорії. До I і II 
категорій відносяться слабкі (м’які) та щільні ґрунти (чорнозем, 
суглинок тощо), III і IV – дуже щільні (важкі суглинки, глини 
тощо). Досвід застосування інженерної землерийної техніки в 
зоні АТО показує, що більшість ґрунтів, в яких доводилось 
виконувати ФО, відносились до III і IV категорій. Виконання 
великого обсягу завдань з ФО в складних ґрунтах приводило до 
значного навантаження на робоче обладнання, внаслідок чого 
спостерігався його вихід з ладу. В умовах промерзання ґрунтів 
навантаження на робоче обладнання землерийної техніки буде ще 
зростати. Тому основним із способів відривання котлованів для 
сховищ, укриттів для техніки, окопів, траншей у зимових умовах 
буде вибуховий спосіб, тобто проведення землерийних робіт із 
застосуванням вибухових речовин. 

При улаштуванні котлованів під фортифікаційні споруди 
вибухові роботи зазвичай виконуються двома способами: 
руйнуванням і викидом ґрунту із воронки або попереднім 
рихленням ґрунтів (механічним або вибуховим способом) з 
наступною розробкою землерийною технікою чи вручну. 

Досвід влаштування котлованів під фортифікаційні споруди 
вибуховим способом показує, що після підриву вибухової 
речовини концентрація отруйних газів, головним чином окису 
вуглецю (СО), що знаходяться у продуктах вибуху, зберігаються 
у котлованах протягом 10–15 хвилин. Тому особовий склад може 
приступити до подальшого виконання робіт без використання 
засобів індивідуального захисту органів дихання не раніше ніж 
через 15 хвилин. 

Для обладнання бліндажів та збирання комплектів 
фортифікаційних споруд потрібно від 1,5 до 5 годин і більше. 
Аналіз хімічного складу повітря усередині цих споруд після їх 
кінцевого зведення в котлованах, що утворилися вибуховим 
способом (викидом ґрунту), показує, що загазованість цих споруд 
продуктами вибуху (СО) дуже висока та перевищує у сотні разів 
гранично допустиму концентрацію, що дорівнює 20 мг/м3. 
Потрапляння СО у внутрішній об’єм споруд відбувається 
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внаслідок виходу продуктів вибуху із стінок котловану. При 
природній вентиляції спад концентрації СО до безпечного рівня 
відбувається лише наприкінці сьомої доби після зведення 
споруди. Тому перебування особового складу в цих спорудах у 
перші дні без засобів індивідуального захисту органів дихання 
від СО є дуже небезпечним. 

Застосування засобів примусової вентиляції дозволяє суттєво 
зменшити концентрацію СО в повітрі споруди за умови, що 
фільтровентиляційний агрегат (ФВА) вмикається одразу після 
завершення робіт зі зведення фортифікаційної споруди та працює 
безперервно. При роботі агрегату ФВА-50/25 на максимальній 
повітроподачі у споруді з комплекту хвилястої сталі КВС-У 
зниження концентрації СО до безпечної відбувається за            
36–40 годин, а при використанні агрегату ФВА-100/50 – за 2–3 
години. 

У спорудах, які зводяться у котлованах, утворених 
попереднім вибуховим рихленням ґрунту з наступною розробкою 
землерийною технікою або вручну, концентрація СО всередині 
споруд при природній вентиляції через 4 години складає 15 мг/м3, 
а через 20 годин майже відсутня. При штучній вентиляції з 
використанням агрегату ФВА-50/25 вже через годину його 
роботи в повітрі споруди СО не спостерігається. 

Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, що 
командирам підрозділів, які будуть зводити вибуховим способом 
фортифікаційні споруди закритого типу для розміщення 
особового складу, необхідно знати всю небезпеку, яка може 
виникнути під час виконання цих завдань, та вживати необхідних 
заходів щодо збереження життя та здоров’я особового складу. 

 
Яковенко В.В., Сальник Ю.П., Корольова О.В. 

АСВ 
 

ВАРІАНТ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЦІЛІ 
В АРТИЛЕРІЙСЬКОМУ ПІДРОЗДІЛІ 

ТА ОЦІНКА ПОХИБОК ЇХ ОБЧИСЛЕННЯ 
 

Удосконалення систем зовнішньої цілевказівки в 
артилерійських підрозділах провідних держав світу спрямовано 
на часткове покрашення окремих бойових властивостей: 
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підвищення точнісних характеристик цілевказівки; 
вдосконалення засобів забезпечення влучності стрільби; 
оперативності передачі інформації; комп’ютеризації системи 
управління вогнем тощо. 

Оскільки у загальновійськових операціях (боях) усе більшого 
значення набуває вогневе ураження противника на великих 
відстанях, зарубіжні військові фахівці визнають, що одним з 
перспективних напрямків з модернізації системи ЗЦВ є 
використання цілевказівок із застосуванням літального апарата 
(наприклад, літальної платформи). 

Характерна риса сучасного бою – велика кількість 
різноманітних цілей, які розосереджені по фронту та вглибину, 
що збільшило вимоги до точності: 

- визначення параметрів цілі; 
- цілевказівки засобу вогневого ураження та оцінки 

потенційної точності. 
Швидке переміщення живої сили, вогневих засобів 

противника та своїх загальновійськових підрозділів на полі бою, 
різкі зміни обстановки вимагають визначення параметрів цілей у 
дуже короткий термін, скорочення часу на підготовку даних до 
стрільби артилерії та їх передачу вогневим підрозділам. 

Задачею зовнішніх цілевказівок є визначення параметрів цілі 
та надання інформації про неї засобу вогневого ураження. Для 
цього встановлюється командно-спостережний пункт (КСП), 
оснащений системою навігації, що забезпечує його орієнтацію та 
визначення координат. Від КСП виставляється боковий 
спостережний пункт, в якості якого пропонується використати 
літальну платформу (ЛП). Координати ЛП визначено відносно 
КСП, координати цілі визначено відносно ЛП. 

Запропоновано алгоритм визначення параметрів цілі для 
засобу вогневого ураження при відомих координатах цілі, які 
визначено при використанні ЛП відносно КСП. Проведено аналіз 
похибок при визначенні параметрів цілі. 

Отримано аналітичні співвідношення для оцінки похибок 
визначення параметрів цілі для засобу вогневого ураження при 
відомих координатах цілі, які визначено за допомогою ЛП 
відносно КСП. 
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Обґрунтовано вимоги до структури системи зовнішніх 
цілевказівок для артилерійських підрозділів при використанні ЛП. 

Використання зовнішніх засобів розвідки і цілевказівок, в 
тому числі із застосуванням повітряного базування, дозволяє 
найбільш повно реалізувати основні положення концепції 
„безконтактної війни”, скоротити терміни виконання та 
розширити спектр вирішуваних завдань із залученням мінімально 
необхідної кількості сил і засобів, а також звести до мінімуму 
матеріальні витрати на проведення операцій. 

Важливим є подальше удосконалення форм і способів 
бойового застосування артилерії з впровадженням цього досвіду 
при розбудові Збройних Сил України. 
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СЕКЦІЯ 2 
 

РОЗВИТОК ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ 
РВіА СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 

 
Андреєв І.М. 

АСВ 
 

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО 
ВИСОКОМОБІЛЬНОГО ПРОТИТАНКОВОГО 

РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСУ 
 

Хід проведення Антитерористичної операції (АТО) 
переконливо засвідчив дуже суттєві недоліки у комплектуванні та 
забезпеченні Збройних Сил України та інших військових 
формувань сучасними перспективними зразками озброєння та 
військової техніки (ОВТ) та іншими матеріальними ресурсами. 

Можна відповідально стверджувати, що сьогодні підрозділи 
Збройних Сил України та інших військових формувань озброєні 
зразками озброєння розробленими ще за радянських часів, які 
морально застаріли, а їх бойовий потенціал не відповідає вимогам 
сучасного бою та не дозволяє вести ефективний бій з 
противником. 

Подолати ці недоліки допоможе повне переоснащення цих 
підрозділів новітніми зразками озброєння, модернізація 
існуючих зразків. 

Ці завдання при належному фінансування дозволяє 
вирішувати прийнята у 2010 році Концепція (основні напрямки) 
розвитку ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних 
Сил України на період до 2025 року. 

Розглядаючи цей документ, можна зазначити, що одним з 
основних напрямків розвитку ОВТ РВіА згідно з цією 
Концепцією є створення нових зразків озброєння та визначені 
основні пріоритетні зразки, але, на жаль, серед цих зразків немає 
навіть і згадки про необхідність створення та прийняття на 
озброєння перспективного високомобільного протитанкового 
ракетного комплексу (ПТРК). 

Суть проблеми у наступному – стан та наявність обладнання 
сучасних танків дозволяє ефективно долати або максимально 
мінімізувати шкоду від існуючих на озброєнні українських 
військових формувань протитанкових засобів та зводити нанівець 
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спроби виводити з ладу або знищувати танки, обладнані 
сучасними засобами захисту. 

Наявність потужної комбінованої броні танків (еквівалент до 
1000 мм), кутів її нахилу, динамічного та інших видів захисту 
практично унеможливлює знешкодження танка при атаці його 
існуючими засобами протитанкової боротьби у лоб. 

Лобова атака танка більшістю протитанкових засобів, якими 
озброєні ЗС України, малоефективна та не може привести до його 
знищення. Як виняток, можна вивести з ладу прилади 
орієнтування, прицілювання та спостереження, тим самим 
забезпечивши повну некерованість танком, крім того, у разі 
потрапляння снаряда у район погона башти можна її заклинити, 
тим самим зробити малоефективним використання його 
озброєння, а вивід з ладу гусениці та ведучого катка робить танк 
гарною мішенню для всіх існуючих протитанкових засобів. 

Тому вкрай важливим завданням на даний час є завдання 
створення перспективного ПТРК, який відповідав би сучасним 
вимогам ведення бойових дій та мав характеристики, які 
дозволили б йому вести ефективну боротьбу із сучасною 
бронетехнікою, у тому числі і з перспективними танками, та 
забезпечували пробиття броні сучасних та перспективних танків з 
реактивною бронею. 

Військово-промисловим комплексом ВПК України на 
сьогоднішній день розроблено та розробляється значна кількість 
зразків озброєння, в тому числі ПТРК, укомплектування якими 
дозволить суттєво підняти міць вітчизняних військових 
формувань. 

Останніми роками ДП „Державне Київське конструкторське 
бюро „Луч” розробило цілу лінійку протитанкових ракетних 
комплексів iз напівавтоматичною командною системою 
наведення, зокрема, легкий протитанковий ракетний комплекс 
„Корсар”, переносний протитанковий ракетний комплекс „Скіф” 
та перевізний протитанковий ракетний комплекс „Бар’єр”. 

Виходячи з цього, необхідно зробити наступні висновки: 
Концепція (основні напрямки) розвитку ракетних військ і 

артилерії Сухопутних військ Збройних Сил України на період до 
2025 року потребує перегляду як у плані часових показників її 
виконання, так і включення у завдання створення уніфікованого 
перспективного самохідного ПТРК, який міг би 
використовуватися в інтересах як ЗС України, так і інших 
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військових формувань (Держприкордонслужби, Національної 
гвардії, спецпідрозділів МВС тощо), та в умовах ведення 
гібридної війни і лінійної тактики застосування військ значно 
підвищив вогневу міць та стійкість протитанкової оборони у 
сучасному бою. 

Військове відомство повинне сформулювати та надати 
виробнику для виконання оперативно-тактичні вимоги (ОТВ) 
щодо створення уніфікованого перспективного самохідного 
ПТРК, у яких врахувати вимоги щодо ведення сучасних бойових 
дій (на підставі аналізу бойових дій на Сході країни), можливість 
застосування в інтересах всіх військових формувань та 
характеристики надсучасних перспективних зразків провідних 
виробників світу. 

 
Атаманюк В.В., Зубков А.М., Косовцов Ю.М., Мочерад В.С. 

АСВ 
Миронюк С.В. 
КБ „Південне” 

 
КОМП’ЮТЕРНА МОДЕЛЬ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНОЇ 

ЦІЛЕФОНОВОЇ ОБСТАНОВКИ ДЛЯ ОЦІНКИ БОЙОВИХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ ОТР (ТР) 

 
У сучасних системах озброєння важливо якомога повніше 

використовувати інформацію про електромагнітне поле, розсіяне 
об’єктами та підстильними поверхнями. Знаючи розсіяне поле як 
функцію простору, часу та частоти, можливо визначити як 
характеристики розсіювання (ЕПР та ін.), так і здійснити 
моделювання роботи різноманітних каналів РЛС (виявлення, 
розпізнавання, вимірювання параметрів цілі та ін.). Це відкриває 
шлях для найкращого (оптимального) вирішення наступних задач: 

- оптимальне виявлення цілей на фоні підстильних 
поверхонь; 

- класифікація цілей; 
- зниження радіолокаційної помітності як протидія засобам 

виявлення та розпізнавання цілей противником. 
Отримання інформації про розсіяне поле можливе 

експериментальними методами. Однак, вимірювання параметрів 
поля в широкому частотному діапазоні (до 10ГГц), великому 
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динамічному діапазоні (до 60дБ) та ділянки простору (декілька 
метрів) якщо і можливе, то є надзвичайно дорогим. 

Сучасний рівень розвитку обчислювальних пристроїв та 
систем автоматизованого проектування (САПР) дозволяє 
використовувати для рішення задач математичного моделювання 
розсіювальних і випромінювальних характеристик об’єктів 
складної геометричної форми моделі, засновані на представленні 
зовнішньої поверхні об’єкта у вигляді сукупності однотипних 
елементів. 

Основою запропонованого методу є підходи, розвинуті при 
3D-моделюванні оптичних зображень складних об’єктів. В 
сучасних САПР 3D-модель об’єкта конвертується в так звану 
полігональну модель, яка представляє собою кінцеву сукупність 
однотипних плоских елементарних відбивачів з певним набором 
електродинамічних властивостей, кількість і форма яких може 
бути різною. Це дає можливість отримати широкий клас 
локаційних характеристик, зв’язаних з геометричною формою 
об’єкта а, отже, дозволяє проводити мультиспектральний аналіз 
електромагнітного поля, яке формується об’єктами складної 
конфігурації. 

 
Атаманюк В.В., Дідіченко О.А., Кононець О.В. (курсант) 

АСВ 
 

ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ПРИЙМАЛЬНО-ПЕРЕДАВАЛЬНИХ СИСТЕМ РЛС 

АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ РОЗВІДКИ 
 

Особливістю побудови приймально-передавальних трактів 
радіолокаційних станцій наземної артилерійської розвідки, які 
знаходяться на озброєнні, є використання електронно-вакуумних 
приладів (магнетронів або амплітронів у передавальній системі, 
клістронів та ламп біжучої хвилі (ЛБВ) у приймальній). 
Недоліками такої побудови є необхідність застосування складних 
високовольтних формувачів, нестабільність характеристик, що 
вимагає застосування автоматичних пристроїв підтримання 
частоти, невеликий ресурс, необхідність технічного 
обслуговування (тренування магнетронів), великі масогабаритні 
параметри, висока радіопомітність РЛС, велика споживана 
потужність, наявність систем охолодження. Також приймачі РЛС 
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не містять вхідного малошумного підсилювача (МШП) або 
використовують у його якості застарілі електровакуумні прилади 
з великим коефіцієнтом шуму, що обумовлює їх низьку 
чутливість. Це викликано тим, що у час створення цих станцій ще 
не існувало технологій створення як потужних напів-
провідникових генераторів надвисокої частоти (НВЧ), так і 
високочутливих МШП. Тому актуальним є дослідження 
використання сучасних технологій в області напівпровідникових 
НВЧ приладів, що у перспективі обіцяє суттєво покращити ТТХ 
РЛС артилерійської розвідки. 

Метою роботи є довести, що на сучасному етапі розвитку 
твердотільної електроніки НВЧ можлива модернізація РЛС 
артилерійської розвідки, яка дозволить повністю замінити 
електронно-вакуумні НВЧ прилади на напівпровідникові, без 
зменшення дальності дії і тим самим покращити експлуатаційні 
характеристики РЛС. 

Застосування малошумного підсилювача у вхідному тракті 
приймача дасть можливість використання значно менш потужних 
напівпровідникових приладів у тракті передавача, що очевидно 
дає ряд переваг. 

З використанням сучасних напівпровідникових технологій 
створені генератори з широким діапазоном електронної 
перестройки частоти (більше 30%), малошумні гетеродини 
приймальних пристроїв, потужні високостабільні генератори 
імпульсної і неперервної дії в режимі автоколивань і зовнішньої 
синхронізації. 

Сучасні підсилювачі НВЧ здатні розвивати неперервну 
вихідну потужність до декількох десятків дБм на частоті до 
50 ГГц. Найбільш малошумні з них мають рівень власних шумів 
до 3-4 дБ, що на декілька порядків краще у порівнянні з 
коефіцієнтом шуму приймачів без використання вхідного 
підсилення. 

З іншого боку, підсилювачі потужності на діодах у режимі 
лавинного пробою в діапазоні 35 ГГц досягли імпульсних 
потужностей 20-100 Вт. 

Розрахунок показує, що застосування у РЛС СНАР-10 
малошумного вхідного підсилювача з коефіцієнтом шуму 3дБ 
покращує відношення сигнал/шум у декілька десятків раз. 
Відповідно, у стільки ж разів можна зменшити потужність 
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випромінювання, що дає можливість використання в якості 
передавача напівпровідникового генератора. 

Для РЛС АРК-1М можлива заміна ЛБВ у вхідних колах 
приймальної системи на напівпровідниковий МШП, що дає 
виграш по зменшенню коефіцієнта шуму до десяти разів а, 
отже, – можливість зменшення радіопомітності РЛС шляхом 
відповідного зменшення потужності випромінювання. 

Таким чином, заміна електровакуумних НВЧ пристроїв у 
приймально-передавальних системах РЛС артилерійської 
розвідки сучасними напівпровідниковими пристроями дозволить 
значно підвищити технічну та військову ефективність 
радіолокаційних станцій артилерійської розвідки. 

 
Банішевський Ю.А. 

АСВ 
 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ АРТИЛЕРІЄЮ 
ВИСОКОТОЧНИХ БОЄПРИПАСІВ 

 
Аналіз військових конфліктів, які відбулися за останніх 

25 років, показує, що корінним чином змінилися форми ведення 
бойових дій. Від звичайного способу ведення бойових дій з 
завданням ударів загальновійськовими з’єднаннями доводиться 
потроху відходити в силу тієї обстановки, яка виникає. 

Ведення бойових дій на Сході України показує, що ряд 
положень бойових статутів артилерії потребують уточнення і 
доповнення, з урахуванням специфіки дій проти незаконних 
збройних формувань. 

Стрільба артилерії по площах стає малоефективною, 
особливо при веденні бойових дій в населеному пункті, де 
можуть постраждати мирні мешканці. На ефективність вогневого 
ураження негативно впливає нестача високоточної зброї та 
боєприпасів до неї. Як наслідок, завдання точкових ударів 
артилерією по місцях скупчення сепаратистів не здійснюється. 

У порівнянні з виробниками високоточних боєприпасів для 
артилерії (НАТО, РФ) Україна сильно відстає. На озброєнні ми 
маємо тільки один снаряд „Квітник”. Який, за думкою 
українських виробників, за своїми характеристиками мало 
поступається закордонним зразкам, але потрібна його 
модернізація. 
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Однією з найактуальніших задач  сьогодення має стати 
модернізація існуючого зразка ВТБП, розробка нових та 
впровадження прогресивних технологій в їх виробництво. 
Є необхідність і в розробці високоточних артилерійських 
снарядів (мін) різних калібрів. Розробникам належить, виходячи з 
аналізу цілей, що уражаються, визначити, скільки та яких ВТБП 
необхідно виготовити для артилерії, РСЗВ. 

При розробці враховувати, що ВТБП мають відповідати 
вимогам на перспективу: 

1. Забезпечувати високу ефективність поразки рухомих і 
нерухомих цілей. 

2. Володіти всепогодними та завадозахисними датчиками 
цілі і головками самонаведення, в тому числі і комбінованими, 
для підвищення вірогідності виявлення об’єкта. 

3. Мати в своєму складі оптимальні алгоритми пошуку цілі, 
які виключають її пропуск і хибне спрацювання. 

За рахунок поліпшення характеристик, підвищення бойових 
можливостей буде підвищено ефективність застосування 
артилерії. 

 
Богуцький С.М., Бєляков В.Ф., Заєць Я.Г. 

АСВ 
 

ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ РЕАКТИВНИХ 
СИСТЕМ ЗАЛПОВОГО ВОГНЮ 

 
Зарубіжні військові фахівці оцінюють сучасні реактивні 

системи залпового вогню (РСЗВ) як ефективний спосіб 
підвищення бойових можливостей Сухопутних військ. Вони 
забезпечують високу щільність вогню і раптовість вогневого 
нальоту, володіють високою мобільністю, разом з тим 
обслуговуються невеликим бойовим розрахунком, що 
складається лише із двох-трьох осіб. Значення РСЗВ як засобу 
вогневої підтримки частин і підрозділів неодноразово 
підтверджувалося під час бойового застосування у військових 
конфліктах, зокрема в операції збройних сил США в Іраку. Під 
час активної фази бойових дій підрозділи реактивної артилерії 
механізованих дивізій, оснащені РСЗВ М270 MLRS, виконали 
більше 150 вогневих завдань, витративши при цьому близько 
15 тис. некерованих реактивних снарядів. Основними цілями для 
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американських реактивних систем були позиції далекобійної 
артилерії, місця зосередження іракської піхоти, а також окремі 
райони та об’єкти інфраструктури. Крім того, застосування 
касетних реактивних снарядів з осколково-кумулятивними 
бойовими елементами дало змогу американцям вражати як 
легкоброньовану, так і добре захищену техніку. 

І сьогодні, у збройному конфлікті на Сході України, РСЗВ 
активно використовуються з обох сторін, де вони відіграють 
провідну роль під час вогневого ураження. 

Здатність РСЗВ раптово і у короткий час створювати високу 
щільність вогню по цілях, а також наявність досить могутніх 
боєприпасів при її високій рухливості і дальності стрільби в 
поєднанні з невисокою вартістю забезпечили їй велику 
популярність. 

Разом з тим досвід бойового застосування РСЗВ в ході 
збройних конфліктів дозволив виявити і їхні істотні недоліки, а 
саме: недостатнє оснащення сучасними автоматизованими 
системами обробки інформації; недостатньо розглянуто роль і 
місце системи цілерозподілу і цілевказівок; не вирішена 
проблема дооснащення пускових установок РСЗВ навігаційним 
комплексом, що значно знижує ефективність їхнього бойового 
застосування. 

На сучасному етапі військове керівництво провідних країн 
світу розглядає модернізацію РСЗВ як один із перспективних 
напрямків їх вдосконалення. Загалом модернізація тих, що 
існують, і створення досконаліших зразків РСЗВ дозволить 
значно підвищити бойові можливості частин і підрозділів 
Сухопутних військ. Крім того, як показує практика, завдяки 
розробленню нових боєприпасів дальність стрільби таких систем 
зброї значно зростає. 

На основі аналізу тактико-технічних характеристик РСЗВ 
можна сформулювати вимоги щодо напрямків їх модернізації. 

По-перше, необхідно дооснастити пускову установку 
системою управління вогнем та системою зовнішніх цілевказівок, 
яка спроможна розрахувати оптимальні установки прицільних 
пристроїв і підривників бойових частин снарядів з урахуванням 
метеорологічних та балістичних умов стрільби, стану ландшафту 
і типів боєприпасів, що використовують. 
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По-друге, пускові установки дооснастити навігаційним 
комплексом, який споряджений комплексованою системою 
навігації. 

По-третє, дооснастити РСЗВ засобами сучасного цифрового 
зв’язку, спряженого з системою управління вогнем та 
спроможного передавати та отримувати вогневі завдання 
(координати цілей, завдання стрільби тощо) в автоматичному 
режимі. 

Дооснащення РСЗВ сучасними засобами комп’ютеризації, 
навігаційним комплексом та цифровою системою зв’язку 
дозволить значно покращити характеристики точності, скоротити 
час виконання вогневих завдань та надасть змогу загалом 
покращити їхні бойові спроможності. 

 
Бударецький Ю.І., Свідерок С.М. 

АСВ 
Клюфас С.І., Щірба В.І. 

ПАТ „Авікос” 
 

АНАЛІЗ ШЛЯХІВ СТВОРЕННЯ БЕЗПІЛОТНИХ 
АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО 

ОСНАЩЕННЯ НИМИ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК І АРТИЛЕРІЇ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 
Історично з початку 60-х до кінця 80-х років минулого 

століття Радянський Союз був світовим лідером з розробки та 
експлуатації безпілотних літальних апаратів (БПЛА). 
Розроблений в КБ ім. А.М. Туполєва ударний БПЛА 
стратегічного призначення (Ту-121) за своїми ТТХ не має собі 
рівних в світі. На базі цієї розробки у 1960 році почались роботи 
зі створення дальнього безпілотного літака-розвідника „Ястреб-
ДБР-1” (Ту-123), а з 1965 року комплекс ДБР-1 виготовляли 
серійно. На той час він був унікальним: його апаратура з висоти 
22 км розпізнавала шпали на залізничній колії. Були успішно 
проведені розробки наступних розвідувальних БПЛА: „Стриж” 
(Ту-141), „Рейс” (Ту-143), „Рейс-Д” (Ту-243), „Пчела”, „Коршун” 
(Ту-300). 

З розпадом СРСР державне фінансування робіт зі створення 
БПЛА припинилось як в Росії, так і в Україні. В той же час за 
кордоном з початку 1990-х почався справжній бум розробки 
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БПЛА. Національні програми таких розробок мають США та 
Ізраїль, а також Об’єднані Арабські Емірати, Іран, Швеція, 
Євросоюз, Японія та багато інших держав. В авангарді робіт 
знаходяться США, які ще в грудні 2002 року розробили 
„Дорожню карту розвитку БПЛА на період з 2002 по 2027 роки”. 
Крім тактичних розвідувальних, посилено розробляються 
розвідувально-ударні, міні-БПЛА поля бою, БПЛА вертикального 
зльоту, винищувачі повітряних цілей, а також БПЛА великої 
ваги, дальності і тривалості польоту, які за ТТХ наближаються до 
перших туполєвських „Ястребів”. Однак, незважаючи на значний 
прогрес в розвитку цільового навантаження, в частині льотних 
характеристик радянські БПЛА досі неперевершені. 

Тому в Росії для подолання відставання в оснащенні армії 
пішли шляхом не тільки розробки нових  БПЛА типу ударного 
„Скат”, багатофункціонального висотного БПЛА С-62 з великою 
тривалістю польоту, мініатюрних БПЛА „Брат” та „Мошкара”, 
але і шляхом модернізації „старих” безпілотних авіаційних 
комплексів (БпАК) „Пчела”, „Рейс”, „Рейс-Д”. 

Відповідно до розробленої в 2004 році державної цільової 
програми „Шляхи оснащення Збройних Сил України БпАК” 
вважається першочерговим і пріоритетним оснащення 
ЗС України БПЛА таких типів: 

– розвідувальними міні-БПЛА поля бою (дальність до 20 км); 
– розвідувальними та ударними тактичними БПЛА 

(дальність до 50...70 км); 
– розвідувальними та ударними оперативно-тактичними 

БПЛА (дальність до 200...300 км); 
– розвідувальними стратегічними БПЛА (висота польоту 

18...20 км, тривалість польоту 24...48 год). 
У зв’язку з необхідністю прискореного оснащення 

ЗС України сучасними БпАК з перспективою їх довготривалої 
експлуатації пропонуються наступні шляхи: 

а) розробка БПЛА поля бою; 
б) модернізація існуючих БПЛА „Рейс” та „Стриж” (заміна 

цільового і бойового навантаження, покращення системи 
посадки); 

в) доробка бойових пілотованих літаків, які виробили 
технічний ресурс, в безпілотні ударні літаки (аналогічно F-4); 
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г) продовження робіт вітчизняних підприємств в рамках 
Державного оборонного замовлення („Стрепет”, „Альбатрос”, 
„Бекас” тощо); 

д) продовження розробки стратегічного БПЛА шляхом 
відновлення ДКР „Дніпро”. 

Запропонована кооперація вітчизняних підприємств для 
створення і поставки БпАК у ракетні війська і артилерію 
Збройних Сил України. 

 
Бурдейний М.В. 

АСВ 
Чумакевич В.О. 

ЛНАУ 
 

МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ 
ПАРАМЕТРІВ РУХУ ТАКТИЧНИХ РАКЕТ ШЛЯХОМ 

КОМПЛЕКСУВАННЯ НАВІГАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З 
ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДА МАКСИМАЛЬНОЇ 

ПРАВДОПОДІБНОСТІ 
 

Відомо, що спільна обробка інформації, яка надходить із 
автономних інерціальних і неавтономних супутникових систем 
навігації, дозволяє отримати поточні координати об’єкта із 
точністю, кращою за точність, отриману окремо з кожного із 
складових джерел. Тому рішення задачі комплексування 
різноманітних навігаційних датчиків полягає в об’єднанні усіх 
доступних навігаційних спостережень в єдиний вектор з 
подальшою багатовимірною оптимальною фільтрацією. 

Будь-яким реальним вимірам траєкторних параметрів 
властиві динамічні і флуктуаційні похибки. Крім того, процес, що 
спостерігається, може мати похибки через неточності початкової 
виставки інерційних систем та їх дрейфу в процесі експлуатації. 
Значний вплив можуть здійснювати внутрішні та зовнішні 
випадкові збурювання, вплив природних і штучних перешкод та 
хакерських атак на супутникові навігаційні системи. В такому 
разі сумісна обробка навігаційної інформації не тільки усуває 
недоліки окремих систем, але і дозволяє підвищити точність і 
завадостійкість визначення місцеположення літального апарата. 
Таким чином, на борту літального апарата за допомогою 
обчислювальних пристроїв відбувається об’єднання декількох 
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навігаційних систем, що побудовані за різними фізичними 
принципами, в єдину комплексну навігаційну систему. 

Головні завдання комплексної навігаційної системи 
наступні: 

- підвищення точності визначення навігаційної інформації; 
- підвищення надійності визначення навігаційної інформації 

за умови мінімальних обчислювальних витрат; 
- забезпечення безперервності отримання навігаційної 

інформації. 
Для надзвукових літальних апаратів особливого призначення 

існує ряд обмежень, які викликані конструктивними особливостями, 
обмеженнями ваги та нетривалістю часу польоту. Аналіз 
існуючих методів комплексування навігаційної інформації 
свідчить про неможливість реалізації високоефективних 
алгоритмів обробки навігаційної інформації без допомоги 
потужних бортових цифрових обчислювальних машин високої 
продуктивності. Використання потужних бортових цифрових 
обчислювальних машин високої продуктивності призведе до 
значного підвищення вартості бортового обладнання та 
погіршення габаритно-вагових характеристик навігаційної 
системи в цілому. 

З метою мінімізації обчислювальних витрат і зменшення 
вимог до бортових цифрових обчислювальних машин 
пропонується здійснювати комплексування навігаційної 
інформації від інерційних і супутникових навігаційних систем 
методом максимальної правдоподібності. 

Запропонований оптимальний спосіб використання методу 
максимальної правдоподібності пройшов випробування в 
програмному середовище SIMULINK. Отримані результати 
математичного моделювання, які свідчать про наступне: 

– оптимальний спосіб отримання комплексної навігаційної 
інформації на основі методу максимальної правдоподібності 
дозволяє підвищити точність і завадостійкість миттєво 
отриманих оцінених поточних значень навігаційних параметрів, 
особливо необхідних для надзвукових безпілотних літальних 
апаратів з обмеженнями роботи навігаційної системи за часом та 
корисної ваги навантаження; 

– дозволяє на порядок зменшити собівартість навігаційної 
системи в цілому за рахунок відсутності потреби потужних 
обчислювальних машин. 
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Варванець Ю.В., Калінін О.М., Костюк В.В., Русіло П.О. 
АСВ 

 
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ 

РЕАКТИВНИХ СИСТЕМ ЗАЛПОВОГО ВОГНЮ 
 

Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) є одним з 
найбільш ефективних вогневих засобів артилерії. 

Аналіз сучасних збройних конфліктів показує, що РСЗВ 
адаптується до змін і умов ведення бойових дій. 

Основними напрямками розвитку РСЗВ є створення нових 
зразків озброєння, основними характеристиками для яких 
визначаються: 

- підвищення автономності кожного окремого зразка РСЗВ за 
рахунок встановлення навігаційних систем, засобів метеоро-
логічної, балістичної підготовки та інших систем та засобів, що 
забезпечують виконання заходів підготовки стрільби та пусків; 

- забезпечення можливості інтегрування кожного зразка 
РСЗВ до відповідних підсистем Єдиної бойової системи шляхом 
встановлення відповідних засобів зв’язку, передачі даних, 
обладнання бортовими АСУ на основі автоматизованих робочих 
місць, забезпечення інформаційно-технічної та програмно-
алгоритмічної сумісності з іншими зразками Єдиної бойової 
системи, забезпечення можливості управління за „мереже-
центричними” принципали; 

- покращення якісних характеристик засобів артилерійської 
розвідки, засобів ураження та управління, боєприпасів, що 
застосовуються. 

Модернізація бойових машин РСЗВ проводиться в напрямку 
забезпечення ведення вогню з не підготовленої в топо-
геодезичному відношенні позиції за рахунок автономного 
визначення азимута поздовжньої осі пакета напрямних бойових 
машин (БМ) і визначення власних координат, візуального 
зображення на дисплеї ЕОМ графічної інформації для наведення 
пакета напрямних БМ, карти місцевості з вказівкою місце-
положення БМ, пункту призначення і маршруту руху, 
підвищення автономності БМ за рахунок додання їй функцій 
навігації, топоприв’язки, що дозволяє здійснювати швидку зміну 
вогневих позицій, автономний рух після стрільби до пункту 
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збору, установку на РСЗВ наземної апаратури споживачів 
супутникових навігаційних систем. 

Також приділяється увага зниженню помітності зразка 
(застосування аерозольних завіс і деформуючого фарбування, 
радіопоглинаючих матеріалів, зменшення температури 
вихлопних газів під час роботи двигуна). 

Військово-промисловим комплексом України проведено 
модернізацію зразків РСЗВ. 

Модернізована реактивна система залпового вогню БМ-21К 
має: 

- підвищену потужність силової установки та збільшений 
запасу ходу;  

- встановлену апаратуру топоприв’язки та навігації, 
автоматичного приймання і обробки інформації, цілевказівок; 

- збільшену дальність до 40 км та підвищену точність 
стрільби до 90 м. 

Модернізована РСЗВ „Бастіон-2” має більш видовжену базу 
шасі КрАЗ, на якій розташований додатковий боєкомплект. 
Особливістю цього варіанта є комплектація бойової машини 
двома ПЗРК. 

У цих варіантах також використовуються нові боєприпаси, 
які дозволяють вести вогонь на відстань до 40 км. 

Суть модернізації РСЗВ „Бастіон-3” полягає у заміни 
штатного шасі МАЗ, на якій монтувалася артилерійська частина 
РСЗВ „Ураган”, на шасі КрАЗ вітчизняного виробництва. 

 
Власенко С.Г., Петлюк І.В. 

АСВ 
 

ВІЙСЬКОВИЙ АВТОМОБІЛЬ НА ПАЛИВНИХ 
ЕЛЕМЕНТАХ 

 
Паливні елементи (ПЕ) представляють собою дуже 

ефективний, надійний, довготривалий та екологічно чистий 
метод отримання енергії, вони перетворюють хімічну енергію 
палива (поки що водню) прямо на електричну у процесі 
електрохімічної реакції, на відміну від традиційних технологій, в 
яких використовують спалення твердого, рідкого або 
газоподібного палива. Продуктами реакції є вода і тепло. ПЕ 
спочатку застосовували тільки в космічній галузі, але зараз сфера 
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їх використання безперервно розширюється. В існуючих ПЕ ККД 
складає 60-80%, вони легкі, малошумні, з хорошими 
динамічними характеристиками, мають менші розміри, ніж 
традиційні джерела живлення, придатні для транспорту, 
стаціонарних та мобільних установок. Перші екземпляри 
цивільних автомобілів з ПЕ фірм Riversimple (Англія), Hyundai 
(Південна Корея), Toyota (Японія) мають запас ходу з однією 
заправкою водневим паливом 400-600 км. Швидкість цивільних 
автомобілів з ПЕ досягає 80-100 км/год. ПЕ перестали страждати 
від холоду, тепер вони дають енергію при температурі довкілля 
до – 25°С. ПЕ знижують потребу в паливі на автомобільному 
транспорті в чотири рази, практично не засмічуючи довкілля. 

Прийшов час для застосування ПЕ в індивідуальному 
спорядженні солдата, у військових транспортних машинах, в 
авіації та на кораблях. Сучасному солдату необхідне компактне 
джерело живлення для переносного обладнання. Високо-
технологічний солдатський одяг близького майбутнього також 
вимагає автономного джерела живлення. Зараз солдат армії США 
носить 22 різних типи акумуляторних батарей. Застосування ПЕ 
дозволить знизити вагу батарей, продовжити час дії приладів та 
обладнання. 

Міністерство оборони США проводить випробування 
військового автомобіля з енергетичною установкою на паливних 
елементах. У Вашингтоні був представлений експериментальний 
військовий автомобіль „Агресор” (Аggressor AMV), який 
використовує цю перспективну технологію. Розробка була 
виконана в „Центрі досліджень та розробок в галузі танко- та 
автомобілебудування”. В задніх колесах „Агресора” знаходяться 
електричні двигуни, які живляться від батареї ПЕ або від 
бортового акумулятора. ПЕ забезпечують роботу двигунів при 
невеликій потужності – порядку 10 кВт (13,5 к.с.), з 
підключенням акумулятора потужність зростає до 60 кВт 
(80,5 к.с.). Максимальна швидкість „Агресора” – 120 км/год, що 
вважається достатнім для військової машини. В якості палива для 
ПЕ використовують стиснений водень з бака об’ємом 68 л. Бак 
надійно захищений від поштовхів та ударів. 

Для застосування „Агресора” як військової машини 
виділяють наступні переваги: 

– невидимість та нечуйність – можливість безшумної роботи 
із зменшеною температурною сигнатурою; 
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– рухомість – завдяки безступінчастому регулюванню 
швидкості показники його мобільності значно переважають 
подібні у позашляховиків з карбюраторними або дизельними 
двигунами; 

– енергію, вироблену основною енергетичною установкою, 
без перетворень і втрат можна використовувати для живлення 
бортової електроніки, систем наведення та радіоприладів. 

Розгін „Агресора” до 64 км/год проходить за 4 секунди – у 
два рази швидше, ніж у звичайного автомобіля. На базі 
„Агресора”, можливо, буде створена заміна відомому „Хаммеру”. 

Для серійного випуску бойових машин з ПЕ необхідно 
рішити декілька проблем. Основна проблема – паливо. Зараз в 
основному застосовують водень, отримання, зберігання і 
транспортування якого викликають масу незручностей. 
Необхідно перейти на інший, більш поширений вид палива. 
Фірма DuPont вже застосовує метанол для своїх ПЕ, для однієї 
заправки досить 300 г цієї речовини. Другим важливим бар’єром 
є вартість і застосування дорогої платини в якості каталізатора 
електрохімічної реакції. Сьогодні вартість ПЕ дорівнює 
2500 доларів США за один кВт, їх виготовляють вручну. В 
серійному виробництві і комерційному застосуванні вартість 
значно понизиться. Необхідно підвищити ресурс придатності ПЕ, 
тому що на даному етапі технології він дорівнює одній тисячі 
годин. В порівнянні – аналогічні дизельні двигуни мають ресурс 
до 4000 мотогодин. Спеціалісти працюють над подоланням 
вищеназваних бар’єрів для ПЕ. Так, вчені з Гарвардського 
університету розробили новий тип керамічних ПЕ, звільнених від 
використання платини. Ще одна позитивна якість – замість 
водню як паливо використаний метан, дешевший тип палива. 
Робоча температура нових ПЕ дорівнює 500°С на поверхні 
каталізатора, аналогічний показник старих водневих ПЕ 
коливається на рівні 800°С. Дослідники доопрацьовують 
структуру ПЕ та склад каталізатора для того, щоби знизити їх 
робочу температуру до рівня 300°С. Такі ПЕ можна буде без 
обмежень використовувати як джерело енергії для цивільних і 
військових транспортних засобів. 

Виходячи із вищесказаного, науковцям цивільних та 
військових наукових закладів України необхідно врахувати в 
своїх розробках досвід провідних держав світу в розробці нових 
видів палива і прикласти максимум зусиль для створення 
паливних елементів для вітчизняної автомобільної техніки, яка 
буде використовуватись не тільки в цивільній сфері, але й, 
можливо, у війнах сьомого покоління. 



 
 

Науково-технічна конференція 
„Перспективи розвитку 

ракетних військ і артилерії Сухопутних військ” 

141 

Гозуватенко Г.О. 
АСВ 

 
ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ РОЗРАХУНКОВИХ 

АЛГОРИТМІВ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ СНАРЯДА В СВІТЛІ 
ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ БАЛІСТИЧНОЇ НАУКИ  

 
При вивченні руху артилерійського снаряда або керованого 

ракетного пристрою в атмосфері дослідники з питань зовнішньої 
балістики стикаються з низкою різноманітних проблем, 
пов’язаних з математичним моделюванням даного науково-
технічного явища, яке само по собі є комплексною проблемою, 
кінцевою метою вирішення якої є побудова Балістичних таблиць 
і Таблиць стрільби стосовно певного типу зарядного пристрою. 

Зазвичай приймають, що рух снаряда описується системою 
диференціальних рівнянь, які пов’язують між собою основні 
характеристики руху: положення в довільний момент часового 
діапазону його руху по траєкторії, швидкість і прискорення з 
прикладеними до нього силами. Однак ще до початку цього етапу 
роботи, який, по суті, є вихідним, доводиться вирішувати 
комплексну проблему руху об’єкта  формулювання 
математичної моделі, запис диференціальних рівнянь руху, 
чисельний алгоритм та техніко-економічне обґрунтування 
сукупності окремих завдань, які поетапно необхідно 
розв’язувати. 

У представленій роботі виконано систематизацію підходу до 
вивчення руху артилерійського снаряда в атмосфері, а також 
відповідні техніко-економічні обґрунтування та інструментарій 
вирішення даної проблеми з урахуванням історичного досвіду. 
Системний аналіз проблем балістики, історичний досвід її 
розвитку передбачає використання такої комплексної методики, 
яка дає змогу вирішити одне з ключових питань: чим саме без 
значної шкоди для остаточного результату розв’язання даної 
проблеми можна знехтувати, а що – тимчасово, маючи на увазі 
пізніше, в результаті відповідних уточнень, закласти в модель 
шляхом внесення відповідних поправок. 
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Гордієнко В.І. 
НВК „Фотоприлад” 

Клюфас С.І. 
ПрАТ „Авікос” 

 
ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРИЛАДІВ НІЧНОГО 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ І ПРИЦІЛЮВАННЯ 
 

Після розпаду СРСР Україна успадкувала значну кількість 
танків, БТРів і інших видів бронетанкової техніки. За своїми 
технічними характеристиками вся ця техніка повинна працювати 
цілодобово. Для керування її роботою в умовах світлової частини 
доби застосовуються візуальні канали, а в нічний час – прилади 
нічного спостереження і прицілювання. Ці прилади (ТКН-3, 
ТПН-1, 1К13, ТВНЕ-4Б і їх модифікації) побудовані на так званих 
електронно-оптичних перетворювачах (ЕОП) нульового і 
І покоління – вакуумних фотоелектронних приладах, які 
призначені для перетворення невидимого оком зображення 
об’єкта у ближній ІЧ області спектра на видиме (як правило, в 
зеленій області спектра) або для підсилення яскравості видимого 
зображення. 

Дальність бачення таких приладів складає 500–1000 м при 
освітленості на місцевості не нижче 5∙10-3 Лк. Більшість з цих 
приладів не відповідає сучасним вимогам, водночас брак 
фінансування не дозволяв замінити їх новими приладами або 
модернізувати. 

На сьогоднішній день в світовій практиці спостерігається 
тенденція до модернізації існуючої техніки для надання їй 
сучасних характеристик на відміну від розробки нової, що 
потребує значних капіталовкладень. 

Проведення модернізації вказаних вище приладів можливе 
двома шляхами – заміною ЕОП на сучасні із значно кращими 
характеристиками (покоління 2, 2+,2++, 3 чи 3+) або заміною 
ЕОП на замкнені низькорівневі телевізійні системи. 

Одним з недоліків першого напрямку модернізації таких 
прицільних комплексів є висока вартість електронно-оптичних 
перетворювачів, особливо покоління 2, 2+,2++, 3 чи 3+, труднощі 
в придбанні чи то з Росії, чи то з далекого зарубіжжя, відсутність 
технології виготовлення ЕОП в нашій державі. 

Другий шлях більш сприйнятливий. 
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Протягом останніх десятиліть спостерігається бурхливий 
розвиток телевізійних систем, основу яких складають матричні 
приймачі зарядового зв’язку і мікродисплеї. Ці прилади 
забезпечують високу роздільну здатність, високу чутливість і 
яскравість свічення, високе співвідношення сигнал-шум, великий 
динамічний діапазон сигналів, можливість змінювати режим 
зчитування практично в реальному масштабі часу, малі габарити, 
масу і енергоспоживання, велику надійність і значний час 
напрацювання на відмову, та мають порівняно низьку вартість. 
Крім цього, застосування телевізійних систем дає можливість 
формувати додаткову цифрову і графічну інформацію і виводити 
її в поле зору оператора. 

Значення дальностей бачення серійних нічних прицілів та 
приладів спостереження з електронно-оптичними пере-
творювачами в пасивному режимі до модернізації: 

- ТКН-3   450 м; 
- 1К13   500 м; 
- ТПН-1-49  450 м; 
- ТВНЕ-4Б   60 м. 
Значення дальностей бачення цих прицілів та приладів 

спостереження модернізованих нами низькорівневими 
телевізійними системами складає: 

- ТКН-3   900 м (розрахована дальність); 
- 1К13   1700 м (розрахована дальність); 
- ТПН-1-49  1700 м; 
- ТВНЕ-4Б  120 м. 
З цих даних видно, що після модернізації прилади мають 

більш високі характеристики в пасивному режимі, ніж до 
модернізації. Цифрова обробка сигналу, застосування 
високочутливої матриці дозволило підвищити чутливість 
приладів до 1∙10-3 Лк. Крім цього, в приладі ТПН-1-49 додатково 
введено формування прицільної марки з можливістю проведення 
юстування приладу, а також функцію пасивного вимірювання 
відстані до об’єкта спостереження з виведенням інформації на 
екран мікродисплея, в поле зору оператора. 

Необхідно відзначити, що при модернізації нічних приладів 
шляхом заміни електронно-оптичного перетворювача на 
низькорівневу телевізійну систему з матричним приймачем з 
зарядовим зв’язком додатково потрібна заміна об’єктива з метою 
усунення спотворення зображення через різну геометричну 
форму фотокатода електронно-оптичного перетворювача 
нульового і І покоління та телевізійної матриці, а також його 
низьку роздільну здатність. 
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Щадило Н.Я 
ЛДАРЗ 

 
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФРАЧЕРВОНИХ КАМЕР НА 

БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТАХ 
 

Роботи зі створення безпілотних літальних апаратів почалися 
ще в період Першої світової війни. В кінці 1950-х з’явилися 
безпілотні розвідники, а 1970-х роках почали розробки зі 
створення бойових безпілотних літаків з великою висотою і 
тривалістю польоту, призначених для тривалого спостереження і 
використання в складі розвідувальних комплексів. Основними 
класифікаційними ознаками є маса, висота і тривалість їх 
польоту. 

Розвиток функціональних можливостей і технологій значно 
прискорили розвиток мікробезпілотної авіації, застосування якої 
виключає ризик загибелі пілотів. Одним з напрямків 
мікробезпілотної авіації є апарати типу МЛР, що мають широкий 
спектр застосування як у народному господарстві, так і в 
комплексі збройних сил. 

МЛР можуть бути використані для вирішення наступних 
завдань: 

- виявлення повітряних, надводних, наземних малорозмірних 
об’єктів; 

- контроль руху автотранспорту; 
- розвиток телекомунікаційних мереж; 
- аерофотозйомка і контроль земної поверхні. 
У військовій сфері: 
- ураження наземних цілей; 
- розвідка і спостереження за полем бою; 
- коригування артилерійського вогню; 
- ведення радіоелектронної боротьби; 
- інспекція дотримання договірних зобов’язань, ведення 

розвідувальних польотів загального характеру в горах, над 
водою; 
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- розвідки й виявлення на території противника 
малорозмірних цілей; 

- визначення дислокації військових з’єднань і надання 
інформаційної допомоги командуванню в управлінні бойовими 
діями; 

- визначення місцезнаходження цілі (лазерна цілевказівка); 
- забезпечення радіорелейного зв’язку; 
- повітряна мішень (навчальні операції); 
- охорона важливих об’єктів. 
Існує наступна класифікація, заснована на злітній масі, 

дальності дії. 
Класифікація за конструктивними особливостями: 
- літаки довжиною до 5 м; 
- літаки довжиною до 2 м; 
- дрони; 
- міні-гвинтокрили; 
- зонди. 
Важливою ознакою є наявність або відсутність на борту 

БПЛА інфрачервоної камери. 
В останні роки при розробці БПЛА все більше уваги 

приділяється інфрачервоної техніці, яка може проводити 
фотографування у спектральних діапазонах 1 ÷ 2 мкм, 3 ÷ 5 мкм і 
8 ÷ 14 мкм, що відповідає висоті температурної, середньо-
температурної і низькотемпературної областях. Це пов’язано з її 
інтенсивним розвитком і широким асортиментом пропонованої 
продукції. Її використання ефективно в нічний час, адже фонове 
випромінювання сонця надто впливає на сигнал випромінювання, 
який приймає приймач випромінювання. 

Використання інфрачервоних камер дозволяє: 
- визначати місцезнаходження військової техніки; 
- стежити за маневрами на полі бою; 
- визначати місцезнаходження поранених; 
- коригувати вогонь артилерії. 
Вихідний сигнал окремо працюючого спектрального каналу 

можна описати формулами, що дозволяє врахувати всі 
інформативні та неінформативні параметри. 

Автором спільно з фахівцями Варшавської військової 
технічної академії запропонована принципова схема багато-
канального термометра випромінювання на основі інтер-
ференційних фільтрів. 
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Таким чином, проектування та виробництво МЛР є одним з 
найбільш актуальних напрямів розвитку сучасної безпілотної 
авіації. Широкий діапазон застосування в поєднанні з відносно 
невисокою собівартістю літальних апаратів такого типу 
забезпечує інтенсивне розширення цього сектора на 
міжнародному авіаційному ринку виробів і послуг. 

 
Грабчак В.І., Бондаренко С.В., Стеців С.В. 

АСВ 
 

ПРОЦЕДУРИ ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЇ ЛОБОВОГО 
ОПОРУ СНАРЯДА НА ОСНОВІ АПРОКСИМАЦІЇ ЇЇ 

АНАЛІТИЧНИМИ ФУНКЦІЯМИ 
 

Важливим напрямом визначення значень функції лобового 
опору повітря руху снарядів є підхід, який заснований на 
апроксимації її функціями, які можливо описати аналітичними 
виразами. Відомі підходи щодо апроксимації аналітичними 
функціями (Маєвського, Сіаччі) мають ряд суттєвих недоліків, 
основні з них: криві функції на стиках ділянок мають точки зламу 
(похідна функції має розрив), що ускладнює практичне їх 
використання при розрахунках; незадовільна точність 
апроксимації, що значно впливає на точність розрахунків 
траєкторій польоту снаряда і відповідно точність розрахунку 
Таблиць стрільби; функції відтворюють значення сили опору 
повітря для снарядів старої форми. Існують і інші, менш відомі 
апроксимації, а саме Гарньє, Дюпюї, однак вони не отримали 
широкого застосування. Крім того, при визначенні функцій 
лобового опору використовують результати експериментів не з 
одним снарядом, а зі снарядами декількох різних креслень, тому 
отримані функції, які застосовуються на практиці, представляють 
собою деякі осереднені функції різних снарядів за різними 
кресленнями, так звані еталонні функції. 

Проведений аналіз показав, що одним з перспективних 
напрямків визначення функції сили лобового опору повітря є 
напівемпіричний підхід, який заснований на апроксимації її 
функціями, які можливо описати аналітичними виразами, на 
основі отриманих експериментальних даних балістичних стрільб. 
Їх використання не вимагає значного устаткування і вирішується 
за допомогою використання ЕОМ з достатньої для складання 
таблиць стрільби точністю. 
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Авторами вперше запропоновані процедури визначення 
функції лобового опору снаряда з використанням апроксима-
ційних методів відновлення функції на основі експериментальних 
даних балістичних стрільб. 

Розроблені процедури будуються на послідовності 
(сукупності прийомів) розрахунку аналітичної апроксимуючої 
функції, як суми опорної функції опору повітря (функції 
помилок) та основного набору апроксимуючих функцій (функцій 
Гаусса), що корегують нульове наближення, які обчислюються по 
розузгодженню заданих експериментальних даних опорної 
дальності, на підставі визначення точок падіння (розривів) 
снарядів та опорної дальності, яка визначається на основі 
рішення системи рівнянь, які описують просторовий рух снаряда 
в повітрі. Отриманні значення не повинні перевищувати деякої 
величини, яка визначається точністю розрахунку Таблиць 
стрільби. 

Процедури апроксимації функції сили опору повітря 
представлені у вигляді наступних кроків. 

Крок 1. Розрахунок і введення інформаційних даних: 
- розрахунок опорної дальності, як функції швидкості 

польоту та кута кидання снаряда (розрахунок числових 
характеристик експериментальних балістичних стрільб); 

- приведення результатів балістичних стрільб до нормальних 
умов); 

- введення початкових числових параметрів (масштабних 
коефіцієнтів) функції помилок. 

Крок 2. Розрахунок опорної функції лобового опору повітря 
(функції помилок), варіація числових параметрів якої забезпечує 
зміну масштабності та пологості кривої, що дозволяє на заданому 
відрізку швидкості задати опорну криву та наблизити її до 
потрібного значення функції лобового опору повітря. 

Крок 3. Введення інформаційних даних – числових 
параметрів (масштабних коефіцієнтів), які беруть участь у 
формуванні основного набору апроксимуючих функцій. 

Крок 4. Розрахунок основного набору апроксимуючих 
функцій опору повітря (функції Гаусса), варіація числових 
параметрів якої дозволяє більш точно наблизити (корегувати 
нульове наближення) форму кривої апроксимуючої функції до 
значень функції опору повітря. 

Крок 5. Формування аналітичної функції опору повітря. 
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Послідовне виконання зазначених процедур дозволяє за 
кінцеве число кроків, з потрібною точністю наблизити форму 
кривої апроксимуючої функції до кривої функції сили лобового 
опору повітря. 

 
Грабчак В.І., Ванкевич П.І., Іваник Є.Г. 

АСВ 
 

ЧИСЕЛЬНО-АНАЛІТИЧНИЙ АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ 
ЕЛЕМЕНТІВ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ БАЛІСТИЧНОГО ТІЛА 

ТА ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ ЛОБОВОГО ОПОРУ 
 

Складанню Таблиць стрільби і проектуванню артилерійських 
систем передує значний обсяг балістичних розрахунків, 
спрямованих на визначення елементів траєкторії. Рух снаряда в 
атмосфері в основному визначається дією двох сил – сили тяжіння 
і сили опору повітря. Якщо притримуватись гіпотези про 
нехтування більшістю несуттєвих аеродинамічних факторів, то в 
рамках динаміки абсолютно твердого тіла снаряд вважається 
матеріальною точкою, до якої прикладена єдина аеродинамічна 
сила, направлена по дотичній до траєкторії, а це означає, що за 
єдину аеродинамічну силу приймається сила лобового опору. Ця 
сила може бути виміряною для різних значень швидкостей в 
аеродинамічній трубі або іншим способом. Далі, використовуючи 
інтерполяцію, можна отримати оцінку сили опору для інших 
швидкостей, а тому в межах прийнятої гіпотези можна складати 
рівняння руху. Отже, на криволінійних ділянках траєкторії зі всіх 
складових сили повного опору найсуттєвішою є сила лобового 
опору, в зв’язку з чим найбільший інтерес становить вивчення 
саме цієї сили. 

У більшості випадків для складання Таблиць стрільби цілком 
достатньо застосовувати спрощений варіант розгляду процесу руху 
снаряда, який передбачає урахування як домінуючої сили лобового 
опору. Відомо, що для надзвукових швидкостей коефіцієнт 
лобового опору не буде сталим, а є функцією швидкості руху 
снаряда, який стрімко зростає при її збільшенні. Лише завдяки 
потужним обчислювальним комплексам можна виконувати 
теоретичні розрахунки на основі відповідно адаптованих 
нелінійних математичних моделей надзвукового руху снаряда, з 
допомогою якої можна розраховувати траєкторію в реальних 
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умовах руху в повітрі. Основна трудність вирішення даної 
проблеми полягає в тому, що присутня в рівняннях руху функція 
опору визначається виключно дослідним шляхом, тобто відсутня 
можливість знаходження її у вигляді точного аналітичного виразу. 

У представленій роботі розвинуто спосіб ідентифікації функції 
лобового опору, який ґрунтується на її поданні через ступінчасті – 
кусково-сталі одиничні функції Гевісайда. Алгоритм визначення 
невідомих коефіцієнтів подання передбачає співставлення двох 
траєкторій: в безповітряному просторі (опорна траєкторія) і в 
атмосферних умовах (реальна траєкторія). Елементи реальної 
траєкторії (компоненти вектора швидкості, координати) 
визначаються чисельно, з використанням однокрокового методу 
Ейлера-Коші. Отримані розрахункові залежності для знаходження 
коефіцієнтів, які ідентифікують функцію лобового опору, виражені 
через компоненти заданого з певних міркувань вектора нев’язок. 
На основі числових розрахунків сформовано таблиці значень 
елементів реальної та опорної траєкторій і коефіцієнтів функції 
лобового опору в дискретні моменти часу, які відповідають вузлам 
розбиття тривалості польоту снаряда, залежно від трьох основних 
балістичних параметрів: кута піднесення, початкової швидкості і 
коефіцієнта форми снаряда. За отриманими числовими значеннями 
запропоновано емпіричний вираз функції опору. 

Розроблене програмне забезпечення в середовищі пакета 
Maple-15 дає можливість подальшого розвитку ефективних 
чисельних методів розв’язування задач зовнішньої балістики. 

 
Грабчак В.І., Сальник Ю.П., Ванкевич П.І., Іваник Є.Г. 

АСВ 
 

МЕТОДИКА ТЕПЛОВОГО РОЗРАХУНКУ ЕЛЕМЕНТІВ 
ГАЛЬМІВНИХ СИСТЕМ АРМІЙСЬКОЇ ТЕХНІКИ 

 
Інтенсифікація умов ведення сучасних бойових дій, які, в 

основному, відбуваються в екстремальних умовах, обумовлює 
необхідність постійного удосконалення систем і комплексів 
озброєння та військової техніки відповідно до потреб 
Збройних Сил. 

Традиційні системні властивості військової техніки – вогнева 
могутність, захищеність та рухомість – потребують розробки 
відповідних методологічних підходів. Діагностування рухомого 
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складу систем озброєння та його окремих складових спрямовано 
на вирішення комплексу завдань: визначення технічного стану, 
пошук і локалізація місця пошкодження чи несправності, 
прогнозування залишкового ресурсу безвідмовної роботи. Досвід 
використання автотранспортних засобів армійської техніки в 
умовах сучасного бойового зіткнення висуває ряд умов щодо 
підвищення тактико-технічних характеристик та експлуатаційних 
властивостей як системи озброєння в цілому, так і окремих його 
складових. 

Конструкційні заходи запобігання схоплюванню, заїданню і 
задиранню в тяжконавантажених вузлах тертя сучасних машин 
ефективні лише за достовірної оцінки температур, які 
розвиваються в області співдотику тіл, що труться. Існуючі 
експериментальні методи не дають змоги точно визначати 
температуру на ділянці контакту пар тертя за складних теплових 
режимів експлуатації. Тому відомі в науковій літературі 
експериментальні дані можна вважати за наближені і 
використовувати лише для попередніх оцінок. Розподіл 
температури в зоні контакту для різноманітних фрикційних 
процесів (шліфування, загартовування, тертя при гальмуванні 
тощо) можна визначити розрахунковим шляхом на підставі тої чи 
іншої математичної моделі. 

Для проведення системного аналізу оцінювання технічного 
стану автотранспортних засобів військової техніки необхідно мати 
комплекс показників, що визначають експлуатаційні якості 
відповідальних вузлів трибоелементів, завдяки чому можна 
формувати відповідні рекомендації щодо впливу на процеси тертя 
та зношування. Виходячи з цього пропонується модель розрахунку 
теплових режимів гальмівних систем низки рухомих засобів 
озброєння: бронетанкових, ракетно-артилерійських та інших 
інженерних комплексів. 

У роботі розвинуто процедуру побудови розв’язку відповідної 
нестаціонарної задачі теплопровідності, з допомогою якого можна 
знаходити розподіл температури вздовж осі в центрі зони тертя. Це 
дає можливість визначати одну з найважливіших характеристик 
гальма – ефективну глибину прогрівання, тобто віддалі від робочої 
поверхні, на якій температура фрикційного елемента не перевищує 
5% від максимальної поверхневої. Розглянуто конкретний приклад 
розрахунку теплового стану фрикційних елементів гальмівної 
системи. Як вихідні дані, для проведення числового аналізу 



 
 

Науково-технічна конференція 
„Перспективи розвитку 

ракетних військ і артилерії Сухопутних військ” 

151 

використовується комплекс параметрів, які відповідають режиму 
роботи в умовах екстреного гальмування зі швидкістю 38 км/год., 
що характерно для основної групи автомобільної техніки 
армійських машин, зокрема, транспортер-тягач багатоцільового 
призначення типу МТ-Л. Відповідні параметри роботи 
безазбестової фрикційної накладки дискового гальма запозичені з 
довідкових джерел, які приймаються при визначенні максимальної 
контактної температури. Вивчається два варіанти зміни сили тертя 
в робочому інтервалі часу – гальмування зі сталим сповільненням 
та гальмування зі швидкістю, яка спадає в часі за параболічним 
законом. 

Розроблена методика дозволяє сформувати оптимальний склад 
параметрів, що визначають технічний стан елементів 
трибоспряжень гальмівних систем зразків військової техніки, з 
метою контролю та діагностування, і дають змогу підвищити 
надійність та ефективність експлуатації озброєння. 

 
Грабчак В.І., Щадило Я.С., Ванкевич П.І., 

АСВ 
Прохоренко С.В. 

НУ ЛП 
Смичок В.Д. 
ЛРЦГ ДСНС 

 
СИСТЕМА ПАСИВНОЇ АЕРОРОЗВІДКИ 

 
В оперативних задачах під час проведення активних дій 

інформацію тактичного призначення отримують за допомогою 
спостереження з висоти підйому безпілотного літального апарата. 
Такий метод має ряд як переваг, так і недоліків. Одним з його 
недоліків є радіокерування з землі літальним апаратом, яке за 
певних обставин обмежує дальність дії проходженням радіохвиль 
виділеного діапазону. В оперативних задачах при близьких 
віддалях від позицій супротивника використовувати безпілотники 
не завжди доцільно, оскільки це виявляє позицію самого 
розвідника. Окрім того, вартість і втрата безпілотника не завжди 
оправдують його використання там, де розвідувальну інформацію 
можна отримати іншим, більш простим способом із збереженням 
повноти і достовірності отриманої інформації. 
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Враховуючи переваги і недоліки безпілотного літального 
апарата, автори пропонують додатково використовувати інший 
метод тактичної оперативної розвідки. 

Склад і основні вузли системи: наземна оптична 
розпізнавальна апаратура, яка складається з фотооб’єктива високої 
роздільної здатності, світлосили, швидкодії та не менше                
40-кратного оптичного збільшення зображення. Фотооб’єктив 
включений в USB порт переносного комп’ютера. На комп’ютері у 
відповідному програмному забезпеченні інстальована топо-
графічна карта місцевості. На електронній карті місцевості 
нанесена „умовна сітка квадратів координат і масштабів 
місцевості”. На карті також нанесені „умовні позначки – мітки 
орієнтирів”. 

За допомогою механічного пристрою вертикально вгору або за 
напрямком проведення спостереження викидається капсула, яка 
при досягненні необхідної висоти наповнює газом (гелієм або 
воднем) еластичну сферичну кульку. Поверхня кульки покрита 
дзеркальною речовиною, яка здатна 100% відбивати зображення. 
На поверхні кульки нанесена ідентична „умовна сітка квадратів 
координат і масштабів місцевості”, а також „умовні позначки – 
мітки орієнтирів”. 

Робота під час польоту кульки над місцевістю: на її поверхні в 
сферичних координатах відображається все, що попадає в 
протилежне поле світлових променів за законами оптичного 
відтворення. Наземне обладнання при проведенні швидкісної 
реєстрації і запису польоту кульки фіксує всі можливі її положення 
в польоті. 

При опрацюванні проведених зйомок у відповідному 
алгоритмі і програмно-математичному забезпеченні проводяться 
наступні обчислення, які включають: перерахунки системи 
координат із сферичної в Декартову, масштабуються і 
співставляються „умовна сітка квадратів координат і масштабів 
місцевості”, а також „умовні позначки – мітки орієнтирів”, 
вводиться поправка на дзеркальну інверсію, програмно-
математичні функції перетворення і розпізнавання зображення за 
допомогою векторної і растрової графіки, використовуючи 
оригінальні алгоритми штучного інтелекту. Для виконання 
поставлених задач автори пропонують використовувати 
програмний пакет MathСad. 
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Таким чином, після програмного опрацювання даних 
реєстрації польоту в результаті отримаємо зображення місцевості 
із нанесеною сіткою квадратів координат і всього того, що на 
даний час знаходилось в кожній точці на місцевості в полі прямої 
видимості з висоти польоту кульки-розвідника. Кулька 
одноразового використання і після прольоту за горизонт, або по 
сигналі із Землі в ній самозапалюється водень відбувається її 
загорання і самоліквідація. 

У процесі досліджень і поставлених при цьому експериментів 
авторами запропоновано теоретична розробка додаткового 
альтернативного методу системи проведення пасивної тактичної 
оперативної аерологічної розвідки. Перевагою даного методу є 
низька вартість кульки одноразового використання із 
використанням наземного обладнання високого класу якості, що 
дає змогу отримати високої роздільної знатності результати 
спостереження, які при певних умовах можуть переважати існуючі 
системи аеророзвідки оперативного призначення. 
 

Жовноватюк Р.М., Павлюк В.В., 
Молодецкий Б.В., Нагорнюк О.А. 

ЖВІ ДУТ 
 

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РОЗВІДЗАХИЩЕНОСТІ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ РАКЕТНОГО 

ПІДРОЗДІЛУ 
 

Відомо, що засобами радіоелектронної розвідки добувається 
близько 70% розвідувальної інформації, при цьому кількість 
радіоелектронних засобів, що використовуються у збройних 
силах, постійно зростає. Така тенденція обумовлює як постійні 
дослідження в напрямку розвитку засобів РЕР, так і дослідження, 
спрямовані на підвищення розвідзахищеності (РЗ) власних 
засобів зв’язку та управління, що мають джерела 
радіовипромінювання (ДРВ). 

У доповіді представлено методику оцінювання РЗ 
телекомунікаційних засобів ракетного підрозділу (РП) з 
урахуванням виконання заходів щодо маскування ДРВ. 

Показано, що вказана методика повинна враховувати 
енергетичні і часові показники. Енергетичні показники 
характеризуються співвідношенням потужностей сигналів та 
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перешкод на вході приймального пристрою засобів розвідки, а 
часові – відображають динаміку зміни стану ДРВ систем зв’язку 
та управління РП. 

Для врахування заходів з маскування ДРВ пропонується 
введення коефіцієнтів, що відображають зміну основних 
параметрів, які впливають на медіанний рівень сигналу на вході 
приймача радіорозвідки. З метою врахування часових змін у 
роботі засобів випромінювання РП, обумовлених заходами з 
радіомаскування, пропонується введення відповідного 
коефіцієнта при розрахунку часових інтервалів роботи засобів 
зв’язку та управління. 

Напрямком подальших досліджень є визначення конкретних 
значень запропонованих коефіцієнтів залежно від варіантів 
застосування елементів маскування РП. 

 
Журавльов О.О., Орлов С.В. 

ХУПС 
 

УНІФІКОВАНИЙ МОДУЛЬ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ 
СТВОРЕННЯ ВИСОКОТОЧНИХ ЗАСОБІВ УРАЖЕННЯ 

ШЛЯХОМ МОДЕРНІЗАЦІЇ НЕКЕРОВАНИХ РАКЕТ 
РСЗВ „ГРАД” 

 
На озброєнні ракетних військ і артилерії (РВіА) Сухопутних 

військ Збройних Сил України знаходиться реактивна система 
залпового вогню (РСЗВ) „Град”, що веде вогонь некерованими 
ракетами (НР) калібру 122 мм на дальність біля 20 км. При цьому 
розсіювання НР на максимальній дальності складає по дальності 
близько 160 м, а в боковому напрямку – до 100 м. 

Одним з головних напрямів технічного оснащення РВіА є 
проведення робіт з продовження термінів технічної придатності 
НР, ремонту, модернізації та створення нових високоточних 
засобів ураження. 

Огляд мирових тенденцій розвитку НР класу „поверхня-
поверхня” підтверджує, що на базі НР розробляють високоточні 
засоби ураження. 

Для зменшення промаху пропонується в ході модернізації НР 
оснащувати спеціальними уніфікованими модулями управління 
(УМУ), що відокремлюються в польоті разом з бойовими 
частинами. 
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Основна концепція управління польотом цих блоків полягає 
в сполученні балістичного польоту, що забезпечує вивід в 
область цілі з похибкою до 200 м, командним включенням 
головки самонаведення (ГСН) та імпульсною корекцією 
траєкторії на короткій підльотній частині за інформацією від 
ГСН. УМУ базується на інерціально-супутниковій навігаційній 
системі, що комплексується з системою самонаведення 
кореляційно-екстремального типу. 

Проведення уніфікації снаряда РСЗВ „Град” сумісно з 
некерованою авіаційною ракетою С-13, що має близькі 
габаритно-масові показники, дозволить збільшити серійність 
виробництва, що потрібна, а тому зменшити їх собівартість. УМУ 
також можуть бути використані при створенні нових засобів 
ураження. 

 
Зубков А.Н., Мартыненко С.А. Красник Я.В., Юнда В.А. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНОЙ 
МНОГОКАНАЛЬНОСТИ САМОНАВЕДЕНИЯ ОТР (ТР) 

 
Единственным методом, обеспечивающим потенциальную 

точность попадания ОТР (ТР) в наземную цель, является 
самонаведение. Однако его практическая реализация связана с 
необходимостью автоматического учета величины и (что 
особенно важно) знака целефонового контраста, определяемого 
соотношением энергии рассеянного или излученного целью 
сигнала к аналогичным компонентам сигнала наземного фона. 

При этом важным обстоятельством является тот факт, что в 
зависимости от материала формообразующей поверхности цели 
мощность принимаемой ГСН ОТР (ТР) электромагнитной волны 
локализуется либо в диффузной компоненте (токопроводящая 
поверхность, например, металлическая), либо в излученной 
нагретым телом тепловой компоненте (слабопроводящие 
поверхности, например, диэлектрические). Поскольку реальные 
цели в большинстве случаев занимают промежуточное 
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положение, гарантированную точность самонаведения может 
обеспечить только чувствительная к обеим компонентам сигнала 
ГСН. На практике это может быть достигнуто за счет реализации 
инвариантности к знаку целефонового контраста путем 
конструктивной интеграции радиолокационного и теплового 
(радиотеплового) каналов самонаведения, рассматриваемых как 
„позитив” и „негатив” соответственно. В настоящее время 
детально проработаны теоретические и практические аспекты 
такого подхода: 

- апертурная часть многоспектральной (радиолокационная + 
тепловая) ГСН допускает реализацию на основе конструктивного 
объединения зеркальных антенн, обеспечивающих пространст-
венную взаимоюстировку парциальных спектральных каналов; 

- приемо-передающие тракты парциальных каналов (в силу 
значительного разнесения по рабочей частоте) автономны; 

- процессорная часть многоспектральной ГСН (после 
аналого-цифрового преобразования выходов приемных трактов) 
инвариантна к диапазону парциальных спектральных каналов. 

Предлагаемый подход, кроме снятия ограничений на 
характеристики целефоновой обстановки, обеспечивает 
повышение помехозащищенности ГСН, поскольку одно-
временное помеховое подавление каналов самонаведения при 
столь значительном разнесении парциальных спектральных 
каналов по диапазону маловероятно. 

 
Кузнєцов О.О., Карабан А.М. 

АСВ 
 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІДЕОЛОГІЇ ПРЯМОГО 
ПРИВОДА ПРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ 

ЗАСОБІВ АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ РОЗВІДКИ 
 

Радіолокаційні засоби артилерійської розвідки, що 
перебувають на озброєнні артилерійських розвідувальних частин 
Сухопутних військ Збройних Сил України, є фізично та морально 
застарілими, що не дозволяє повною мірою виконувати 
поставлені завдання, та потребують переоснащення на основі 
сучасних досягнень науки і техніки. 

Зокрема, однією зі складових РЛС середньої і великої 
дальності є електропривод (ЕП) керування антеною. Відомі 
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недоліки таких ЕП, пов’язані із наявністю редуктора, лише 
посилюються із збільшенням терміну експлуатації – втрати 
великої частини підведеної потужності, погіршення точності 
позиціонування. Доповідь присвячена одному з перспективних 
напрямків побудови електроприводів керування антеною з 
використанням ідеології т. зв. прямого привода. Це пов’язане із 
однією з тенденцій у розвитку сучасного ЕП – скороченням 
проміжних ланок між електродвигуном (ЕД) і виконавчим 
механізмом (ВМ). В екстремальному випадку ЕД і ВМ 
безпосередньо пов’язані між собою (системи прямого приводу). 

Механізми з прямим приводом застосовуються у багатьох 
системах, зокрема для антенних систем (як цивільних, так і 
військових) та великих телескопів, де ЕД обертаються із 
низькими швидкостями (до 1 об/добу). 

Перевагами таких систем є висока точність переміщення 
протягом всього строку служби, компактність та надійність 
конструкції, низькі рівні шуму та вібрації при роботі, високий 
коефіцієнт корисної дії та спрощене технічне обслуговування. 

Однак основним недоліком таких систем є необхідність 
використання спеціальних ЕД, спроектованих під конкретне 
застосування, що збільшуватиме вартість переоснащення 
подібних систем. Тому вважаємо, що застосування ідеології 
прямого привода при модернізації радіолокаційних засобів 
артилерійської розвідки є доцільним та необхідним у 
середньостроковій перспективі. 

 
Козлинський М.П., Андрієнко А.М., Королько С.В. 

АСВ 
 

СПОСІБ АВТОМАТИЧНОГО ГОРИЗОНТУВАННЯ 
РЕАКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЗАЛПОВОГО ВОГНЮ 

 
Ряд пневмоколісних транспортних засобів військового та 

народногосподарського призначення при виконанні основного 
технологічного процесу потребують повної або часткової 
установки в горизонтальне положення. До таких засобів належать 
реактивні системи залпового вогню, будівельні машини 
(автокрани, крани-маніпулятори, автовишки) тощо. 

Горизонтування таких машин може здійснюватися як 
шляхом вибору самої площадки, на якій вони працюватимуть, так 
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і шляхом використання деяких засобів, що змонтовані на цих 
машинах, і за допомогою яких відбувається установка в 
горизонтальне положення. 

Вирішення даного питання з допомогою першого способу, 
тобто підбором горизонтальної площадки, передбачає 
застосування відповідних способів та засобів визначення кутів 
нахилу опорної поверхні. Визначити значення допустимих кутів 
нахилу в межах, наприклад, 1-3 градусів, як це передбачено 
певними нормативами, і, особливо, в різних умовах місцевості, 
представляє певні трудності. Зрозуміло, що найбільш простий 
спосіб візуального визначення не завжди може бути точний. 

Одним із найпоширеніших способів і засобів визначення 
кутів нахилу площадки, наприклад, для реактивних систем 
залпового вогню, є оптичний спосіб за допомогою приладу 
квадранта. Цим приладом спочатку визначають кут нахилу 
самого об’єкта, що знаходиться на вогневій позиції, а через нього 
і нахил площадки. Можливі й інші способи та прилади щодо 
визначення кута нахилу даної ділянки, наприклад, з 
використанням геодезичного обладнання. У випадку 
невідповідності реальних даних допустимим можуть бути 
застосовані інженерні методи вирівнювання території. 

Здійснення горизонтування колісних транспортних засобів 
другим способом, тобто за допомогою окремих засобів, що 
установлені на самих об’єктах, може відбуватися домкратами з 
електромеханічним або гідравлічним приводами. 

У даній роботі представлено один із способів автоматичного 
горизонтування реактивної системи залпового вогню. 
Дослідження показали, що відомим способам автоматичного 
горизонтування [патент України №71957, МПК В60С 23/00 і 
F41H 7/00, „Спосіб автоматичного поперечного горизонтування 
реактивної системи залпового вогню“, опублікований 25.07.2012, 
і http://pribor-rst.ru/sag.html] притаманно наступні недоліки: 
горизонтування відбувається тільки в одній із площин і шляхом 
вивішування електромеханічними домкратами тощо. У нашому 
випадку за рахунок зміни тиску повітря в шинах коліс базової 
машини нахиленої реактивної системи відповідно змінюються 
діаметри коліс, що приводить до повного горизонтального 
вирівнювання реактивної системи. Таке вирівнювання у 
поперечній та поздовжній площинах, без додаткового обладнання 
складними системами визначення кута нахилу та без 
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застосування домкратів, дає можливість підвищити точність 
стрільби, живучість, мобільність, економічність та продукти-
вність систем залпового вогню. 

Запропонований спосіб горизонтування може бути 
використаний як для проектування нових, так і для реконструкції 
існуючих моделей техніки військового та цивільного 
призначення. 

 
Колодчак І.Л. 

ТзОВ „МАРКЕТ-МАТС” 
Семенюк А.Й. 

ПП „НВПП „СПАРИНГ-ВІСТ ЦЕНТР” 
Чудяк О.Є. 

ДП „ЛНДРТІ” 
 

ПІДВИЩЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ЦІЛІ 
РАДІОЛОКАТОРОМ АКТИВНОЇ ГСН ПРИ АПРІОРНІЙ 

НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПО ДАЛЬНОСТІ ТА ПЕЛЕНГУ 
 

Для забезпечення нормальної роботи радіолокатора активної 
головки самонаведення (ГСН) необхідна апріорна інформація про 
потенційну ціль: початкова дальність та кути пеленгу. Оскільки 
ці параметри можуть бути приблизними, то перед захопленням 
цілі на автоматичний супровід виникає класична задача її пошуку 
в області простору, розміри якого визначаються апріорною 
невизначеністю по дальності та кутових координатах. Як показує 
практика, особливо в умовах складного профілю рельєфу 
підстильної поверхні та при використанні гостронаправленої 
діаграми спрямованості антени, така задача є далеко не 
тривіальною і потребує відповідного обчислювального ресурсу та 
часу. 

Область пошуку цілі, як правило, обмежується величиною 
строба дальності (ΔR) та шириною просторового тілесного кута, 
який характеризується розмірами (Δβ) по азимуту і (Δε) по 
елевації відповідно. Враховуючи поступальний характер 
переміщення центра мас ракети в бік цілі, режим сканування 
вищезазначеного об’єму простору доцільно організувати 
наступним чином: 

- сканування по куту елевації здійснювати, використовуючи 
поступальний рух ракети; 
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- сканування по куту азимута здійснювати шляхом зворотно-
поступального переміщення антени симетрично відносно 
початкового значення азимута (βо) в межах заданого сектора 
(Δβ); 

- сканування по дальності здійснювати, використовуючи 
послідовне в часі розповсюдження в межах строба дальності (ΔR) 
електромагнітної хвилі, викликаної зондуючим радіоімпульсом. 

З метою отримання максимальної кількості інформації про 
потенційну ціль та її фон, перед початком сканування необхідно 
узгодити ефективну (як правило, по рівню мінус 3 db) ширину 
діаграми спрямованості антени у вертикальній площині (θаε) із 
шириною строба дальності, врахувавши при цьому існуючий 
аналітичний зв’язок між відповідними параметрами. 

У процесі сканування підстильної поверхні, якщо радіус 
кореляції кривизни поверхні значно менший лінійних розмірів 
уявної поверхні перетину діаграми антени та поверхні 
сканування, можуть виникати ситуації, при яких обробка 
відбитих радіосигналів є неоптимальною для виявлення цілі, 
тобто строб дальності не охоплює всієї підстильної поверхні. 

Такі випадки мають місце при фіксованому положенні строба 
дальності, якщо: 

- в процесі сканування різко змінився (вверх або вниз) 
профіль рельєфу підстильної поверхні; 

- в апріорних цілевказівках по куту елевації наявна похибка, 
яка за величиною співвимірна з шириною діаграми спрямованості 
антени у вертикальній площині; 

- має місце похибка відпрацювання цілевказівок по куту 
елевації приблизно такої ж величини. 

Для мінімізації можливого негативного впливу вище-
зазначених ситуацій на результати виявлення, доцільно 
реалізувати постійний моніторинг та аналіз рівня прийнятого 
радіосигналу в кожному елементі дальності. Як показують 
теоретичні та експериментальні дослідження, дисперсія рівня 
відбитого радіосигналу від підстильної поверхні набагато більша 
(в рази) від дисперсії рівня власного шуму радіотракту локатора. 
Такий кількісний показник може бути покладений в основу 
адаптивного алгоритму сканування, який повинен постійно 
оцінювати середньостатистичну кількість та розподіл по стробу 
елементів дальності (в одночасно охопленому об’ємі), в яких 
дисперсія відбитого радіосигналу співвимірна з дисперсією 
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власного шуму радіотракту. Наявність такої інформації дозволяє 
шляхом переміщення у відповідну сторону строба дальності 
(якщо початкова дальність не задана) або шляхом зміни 
просторової орієнтації антени суттєво збільшити питому вагу 
радіосигналів, відбитих від підстильної поверхні та, можливо, від 
цілі. 

Результати математичного моделювання дають підстави 
сподіватися, що використання описаної адаптивної процедури 
дозволить створити і реалізувати ефективний алгоритм виявлення 
цілі з покращеними параметрами ймовірностей правильного 
виявлення та хибних тривог на фоні завад від підстильної 
поверхні в умовах складних рельєфних профілів. 

 
Корольов В.М., Лучук Е.В., Заєць Я.Г. 

АСВ 
 

ЩОДО СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО 
ЦІЛЕРОЗПОДІЛУ 

 
Головна вимога, що висувається до рішення задачі 

цілерозподілу, – досягнення найбільшого ефекту від застосування 
вогневих засобів підрозділу. Суть завдання полягає у 
встановленні того, які підрозділи, вогневі одиниці, в якій 
кількості, як і коли повинні діяти по кожній із цілей, що 
підлягають знищенню. 

Цілерозподіл є одним з найбільш відповідальних завдань, що 
вирішуються командиром тактичної ланки при управлінні 
вогневими засобами. Центральне положення цілерозподілу в 
загальному процесі управління бойовими діями обумовлюється 
тим, що саме на цьому етапі виробляються рішення, від 
правильності яких багато в чому залежить ефективність 
використання вогневих засобів і, отже, результати дій підрозділів 
по ураженню противника. 

Завдання цілерозподілу вирішується під час бою командиром 
підрозділу, якщо є інформація про цілі (склад, тип, параметри 
руху, ступінь загрози, задум дій противника і т. ін.), отримана в 
процесі розпізнавання цілей, а також інформація про власні 
засоби ураження (місцезнаходження, наявність боєприпасів, 
пального, справність систем і агрегатів, можливості озброєння з 
ураження цілей тощо). 
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Порядок дій командира підрозділу, необхідних для 
вирішення завдання цілерозподілу з урахуванням, можна звести 
до наступного: 

а) стосовно цілі: 
- спостереження за полем бою; 
- виявлення та розпізнавання (ідентифікація) цілі; 
- оцінка важливості цілі (ступеня загрози); 
- визначення дальності до цілі відносно вогневих засобів; 
- усвідомлення, чи знаходиться ціль в зоні досяжності вогню; 
- формування банку даних про цілі, які знаходяться в зоні 

досяжності вогню засобів ураження, та тих, що знаходяться на 
підході до неї; 

- визначення напряму на ціль та кута її місця, напрямку і 
швидкості руху цілі; 

б) стосовно власних засобів ураження: 
- визначення місцезнаходження, технічного стану та стану 

бойової готовності своїх вогневих засобів (зброї); 
- перелік з них вільних від виконання завдання щодо 

ураження цілей; 
- виду вогневого засобу (зброї) для ураження цілі; 
- вогневі засоби, які знаходяться в зоні досяжності вогню до 

цілі та поза нею; 
- час виходу, при необхідності, вогневого засобу „із тіні” в 

зону досяжності вогню; 
- порядок, способи та черговість ураження цілей; 
- видача цілевказівок вогневим засобам, обраним для 

ураження цілі; 
- встановлення факту ураження цілі і прийняття рішення про 

виключення її з переліку для продовження стрільби. 
Отже, завдання цілерозподілу є дуже складним. Це 

обумовлено, з одного боку, великим числом чинників, які мають 
бути враховані при виробленні рішення. З іншого боку, рішення 
щодо визначення вогневих засобів (зброї), підрозділів для 
знищення цілей має бути прийнято командиром підрозділу у 
виключно стислі терміни. 

Тому з метою підвищення бойової ефективності вогневого 
ураження виникає необхідність створення системи 
автоматизованого цілерозподілу як складової системи управління 
вогнем механізованого (танкового) підрозділу, за рахунок 
зменшення витрати часу на розподіл цілей між вогневими 
засобами. 
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Лихоліт М.І., Копитько В.П., Юр’єв Ю.Ю. 
КП СПБ „Арсенал” 

 
ГІРОСКОПІЧНІ ЗАСОБИ АЗИМУТАЛЬНОГО 

ОРІЄНТУВАННЯ 
 

КП СПБ „Арсенал” є визнаним світовим лідером в сфері 
розробки та виробництва гіроскопічних приладів азимутального 
орієнтування - гірокомпасів та гіротеодолітів. Сучасні 
гірокомпаси та гіротеодоліти забезпечують високу точність 
вимірювання азимута, порівняно малий час вимірювання та 
автономність. 

Сьогодні КП СПБ „Арсенал” виготовляє автоматизовані 
гіротеодоліти середньої точності UGT-L та UGT-Н із СКВ 
визначення азимута 25 кутових секунд за 10 хвилин в діапазоні 
температур від –40°С до +50°С. 

Крім того, КП СПБ „Арсенал” виконує роботи з модернізації 
гірокомпаса 1Г17, які полягають в заміні застарілої елементної 
бази в пульті керування на сучасну та профілактиці гіроблока, що 
дозволяє зменшити масу та споживану потужність, а також 
подовжити термін експлуатації комплекту гірокомпаса. 

На замовлення Міністерства оборони України 
КП СПБ „Арсенал” була виконана НДКР, проведені державні 
випробування та поставлено на озброєння комплект гіроскопічної 
насадки (КГН) 1Г51У „Чиж”, який призначено для визначення 
астрономічного азимута орієнтирного напрямку з використанням 
кутовимірних пристроїв приладів типу бусолі ПАБ-2А і 
далекоміра 1Д11. Використання КГН дозволить підвищити 
точність вимірювання, розширити функціональні можливості 
приладів ПАБ-2А і 1Д11, а також вирішити ряд топогеодезичних 
задач за допомогою пульта керування гіронасадкою. 

Основні технічні характеристики КГН „Чиж”: 
- СКВ визначення азимута, кут. хв.  4×secφ; 
- час вимірювання, хв    4; 
- діапазон робочих температур, °С  –40…+50; 
- діапазон географічних широт φ, град.  ±60. 
Сучасні гірокомпаси та гіротеодоліти знаходять застосування 

при вирішенні багатьох військових та цивільних задач, що 
потребують високоточного визначення азимуту, тому розробка та 
виготовлення приладів такого типу є актуальним напрямком для 
розвитку в КП СПБ „Арсенал”. 
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Макеєв В.І., Латін С.П., Яценко В.П. 
СДУ 

 
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ПРИ СТРІЛЬБІ АРТИЛЕРІЇ 
НА ВЕЛИКІ ДАЛЬНОСТІ 

 
Помилки метеорологічної підготовки артилерії помітно 

зростають зі збільшенням часу старіння бюлетеня „метеосередній” 
і з віддаленням метеостанції від району застосування бюлетеня. 
Проведені розрахунки показали, що при стрільбі на великі 
дальності та при нерегулярному надходженні в артилерійські 
підрозділи бюлетенів „метеосередній” серединні помилки повної 
підготовки будуть складати: 

- за дальністю – 1,5–2,5%; 
- за напрямом – 6–14 поділок кутоміра. 
Тоді, при стрільбі на граничні дальності, для різних систем 

відхилення центра розсіювання снарядів від цілі по дальності 
буде складати 150–1250 м, за напрямком 60–700 м, що може 
призвести до невиконання вогневої задачі. 

У зв’язку із вищезазначеним пропонується новий спосіб 
визначення установок для стрільби на ураження неспостережних 
цілей з використанням системи „Снаряд з GPS-трекером – базова 
станція GPS”, який дозволяє врахувати реальний вплив 
метеорологічних умов стрільби на політ снаряда в межах усієї 
траєкторії на всі дальності стрільби, визначити помилки на 
відхилення цих умов від табличних та враховувати їх при 
стрільби іншими зразками озброєння. 

Система „Снаряд з GPS-трекером – базова станція GPS” 
призначена для отримання метеорологічних та балістичних 
поправок для стрільби артилерії. Вона може використовуватися 
всіма типами артилерійських та реактивних систем, які будуть 
мати на озброєнні снаряди з GPS-трекером. 

Основою GPS-трекеру є GPS-приймач – радіоприймальний 
пристрій для визначення географічних координат поточного 
місцеположення антени приймача, на основі даних про часові 
затримки  надходження радіосигналів, які випромінюються 
супутниками групи NAVSTAR. Максимальна точність 
вимірювання складає 3–5 м, а при наявності сигналу, який 
корегує від наземної станції, – до 5–10 мм на 1 км відстані між 
станціями. 
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Для реалізації даного методу в артилерійському дивізіоні 
виділяється контрольна гармата, яка буде створювати фіктивний 
репер на значному віддаленні від району цілей, при цьому 
розриву снаряда при зустрічі з перешкодою відбуватись не буде. 
Виконання даної задачі буде відбуватися з тимчасових вогневих 
позицій, що дозволяє не демаскувати реальний бойовий порядок 
артилерійських підрозділів. 

Система спостерігає за польотом снаряда з „відповідачем” на 
всій траєкторії польоту та в момент падіння снаряда визначає 
його координати X, Y, Z з точністю 15 м. 

Проведені розрахунки з оцінки ефективності стрільби по 
різних цілях при застосуванні снарядів із „відповідачем” в 
системі GPS-трекер у порівнянні з повною підготовкою і 
застосуванням даних пристрілювальних гармат показують, що 
відносний приріст показника ефективності буде складати 15-45%. 
Отримані результати дозволяють зробити висновок, що 
використання запропонованого способу урахування метеоро-
логічних умов стрільби у межах всієї траєкторії польоту снаряда з 
„відповідачем” в системі GPS-трекер є доцільним, що дає нам 
основу для розробки й застосування таких снарядів. 

 
Малинич С.З. 

АСВ 
 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОНЯЧНИХ 
ЕЛЕМЕНТІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 

У ВІЙСЬКОВІЙ СПРАВІ 
 

Високотехнологічні пристрої різного призначення є 
невід’ємним атрибутом сучасних збройних сил. Попри 
різноманітність їх конструкції, призначення та принцип дії, всіх 
їх об’єднує одне – наявність джерела живлення. Звичайно, в 
першу чергу мова йде про традиційні акумуляторні батареї. 
Проте їх обмежений ресурс спонукає до пошуків альтернативних 
автономних джерел, особливо таких, що не потребують палива 
або підзарядки. Перспективними у цьому відношенні є пристрої, 
що перетворюють енергію сонячного випромінювання на 
електричну. На жаль, низька ефективність (коефіцієнт корисної 
дії) порівняно дешевих кремнієвих сонячних елементів та значна 
вартість елементів на основі арсенід-галієвих сполук, що 
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володіють більшими значеннями к.к.д., нерідко перешкоджає їх 
широкому впровадженню, у тому числі і у військовій галузі. 
Тому підвищення ефективності сонячних елементів є актуальним 
завданням сучасної технології. 

У даній роботі проаналізовано найсучасніші тенденції 
підвищення ефективності перетворювачів сонячної енергії на 
електричну. Таке підвищення пов’язане насамперед із 
уловлюванням якомога більшої кількості електромагнітного 
випромінювання у широкому спектральному діапазоні. Одним із 
шляхів досягнення цієї мети є використання металевих 
наноструктур, у яких можливе виникнення поверхневих 
електронних збуджень – плазмон-поляритонів, – що 
розповсюджуються вздовж межі поділу метал-діелектрик, а 
також локалізованих плазмонних резонансів у металевих 
наночастинках. За посередництва таких структур світло можна 
„стискати” у тонкий шар субмікронної товщини, що з одного 
боку, веде до зменшення розмірів сонячних елементів, а з другого 
– до збільшення поглинання світла. Завдяки істотно асиметричній 
діаграмі розсіяння світла наночастинками з’являється можливість 
концентрації світла у певних напрямках. 

Покращення характеристик сонячних елементів за 
допомогою металевих наночастинок може відбуватися за двома 
сценаріями. По-перше, наночастинки використовуються для 
розсіяння падаючого сонячного світла у товщу напівпровідника. 
Завдяки багатократному розсіянню зростає частка поглинутого 
напівпровідником світла. По-друге, збуджені у наночастинках 
локалізовані плазмонні резонанси завдяки значному підсиленню 
локального електромагнітного поля взаємодіють із 
напівпровідником, збільшуючи ефективний переріз розсіювання. 
Обидва процеси дозволяють зменшувати фізичну товщину 
елемента при збереженні його оптичної товщини. Існує певний 
оптимальний діапазон розмірів металевих частинок, позаяк дуже 
малі частинки (≤ 0.1 λ) сильно поглинають світло, що призводить 
до втрат. У той же час їх розмір повинен відповідати умовам 
збудження локалізованих плазмонних резонансів, тобто не має 
перевищувати довжину хвилі світла. 

Як порівняльну кількісну характеристику наночастинок 
різної природи та розміру – розсіювачів електромагнітної 
енергії – зручно використовувати їх альбедо – відношення енергії 
електромагнітного поля, що розсіюється наночастинками, до 
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енергії падаючої електромагнітної хвилі. Цю величину ще 
називають оптичною ефективністю. Розрахунки оптичної 
ефективності для наночастинок срібла, золота та міді 
проводилися за теорією Мі. Для більшої наочності спектральні 
значення альбедо наночастинок різного розміру можна подати як 
діаграму у координатах „діаметр наночастинок – спектральний 
діапазон”. Найбільшою оптичною ефективністю володіють 
наночастинки срібла. 

Експериментальні дослідження фотоелектричних характеристик 
структур Au-GaAs з плоскою і текстурованою межею поділу 
показали, що введення проміжного шару наночастинок срібла 
приводить до додаткового збільшення фотоструму порівняно із 
ефектом текстурованої поверхні. Темнові ВАХ цих структур 
свідчать, що введення наночастинок Ag мало впливає на 
електричні характеристики цих структур, тобто висоту бар’єра і 
механізм струмопроходження. Показано, що осадження срібних 
наночастинок на текстуровану поверхню GaAs викликає 
додаткове підвищення ефективності сонячних елементів типу Au-
GaAs. Сумарний ефект збільшення ефективності фотовольтаїчної 
структури при умовах освітлення АМ0 за рахунок текстурованої 
межі поділу типу квазігратки і введення проміжного шару 
наночастинок срібла становить ~ 2,2 раза. 

 
Мартиненко С.А. 

АСВ 
 

РОЗВИТОК МЕТОДУ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНОГО 
САМОНАВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНИХ 

(ТАКТИЧНИХ) РАКЕТ ДЛЯ РОЗПОДІЛЕНИХ 
НАЗЕМНИХ ЦІЛЕЙ 

 
Інваріантність тактико-технічних характеристик само-

наведення ОТР (ТР) на наземні зосереджені цілі до позначки та 
величини цілефонового контрасту може бути досягнута за 
рахунок використання багатоспектральних координаторів цілі (КЦ). 
Єдиним шляхом забезпечення габаритомасових характеристик 
головок самонаведення (далі ГСН) ОТР (ТР) з багато-
спектральним КЦ є конструктивна інтеграція парціальних 
спектральних каналів на основі єдиної апертурної частини, на 
відміну від комплексування парціальних каналів з різними 
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апертурами (як, наприклад, в самоприцілювальному арти-
лерійському боєприпасі „Smart” або ракетному комплексі 
„Longbow Hellfaer”). 

Однак виникає проблема реалізації потенціальної точності 
при наведенні ракети на розподілені наземні цілі, до складу яких, 
наприклад, можуть входити пускові установки, машини 
управління та інші елементи бойового порядку. 

Для цього процесорна частина апаратури ГСН оснащується 
пристроєм аналізу групової цілі та вибором прицільної точки на 
основі визначення пріоритетності за критеріями, зв’язаними з 
електродинамічними характеристиками складових елементів цілі, 
поданий алгоритм та структурна схема такого пристрою. 

 
Мартиненко С.А., Красник Я.В., Гозуватенко Г.О. 

АСВ 
 

КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ПОБУДОВИ БАГАТОСПЕКТРАЛЬНИХ КООРДИНАТОРІВ 

ЦІЛІ ГОЛОВОК САМОНАВЕДЕННЯ З ГРАНИЧНИМ 
РОЗНЕСЕННЯМ ПАРЦІАЛЬНИХ КАНАЛІВ ЗА 

ЧАСТОТОЮ 
 

Інваріантність тактико-технічних характеристик само-
наведення ОТР (ТР) на наземні цілі до позначки та величини 
цілефонового контрасту може бути досягнута за рахунок 
використання багатоспектральних координаторів цілі (КЦ). 
Єдиним шляхом забезпечення габаритомасових характеристик 
головок самонаведення (ГСН) ОТР (ТР) з багатоспектральним КЦ 
є конструктивна інтеграція парціальних спектральних каналів на 
основі єдиної апертурної частини, на відміну від комплексування 
парціальних каналів з різними апертурами (як, наприклад, в 
самоприцілювальному артилерійському боєприпасі „Smart” або 
ракетному комплексі „Longbow Hellfaer”). Основними 
технічними передумовами такої інтеграції є: 

- можливість створення оптичної частини фотоконтрастного, 
теплового та радіоканалів на основі єдиної електродинамічної 
схеми, яка використовує дифракційні явища, супутні різним 
довжинам хвиль парціальних каналів; 

- інваріантність відносно діапазону несучих частот 
процесорної частини апаратури обробки сигналів з виходів 
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приймальних трактів парціальних спектральних каналів після їх 
аналогово-цифрового перетворення. 

Принциповим моментом конструктивної інтеграції 
парціальних спектральних каналів є їх інформаційне розв’язання, 
під яким розуміється забезпечення індивідуальних потенціально 
точностних характеристик кожного каналу у випадку ураження 
завадами інших каналів. 

Реалізація на практиці багатоспектральних ГСН ОТР (ТР) 
зв’язана з рішенням ряду конструктивно-технологічних завдань, 
найважливіші з яких: 

- забезпечення просторового взаємоюстування та часової 
взаємосинхронізації парціальних спектральних каналів в усіх 
умовах експлуатації; 

- застосування в конструкції багатоспектральної ГСН 
матеріалів, елементної бази та технологій, що забезпечують 
потрібну енергетику парціальних спектральних каналів, а також 
експлуатаційні умови, супутні бойовому застосуванню ОТР (ТР). 

Сучасні елементна база та номенклатура матеріалів 
забезпечують ці вимоги. 

Таким чином, потрібні для перспективних ОТР (ТР) 
масогабаритні характеристики ГСН можуть бути забезпечені на 
основі відпрацьованих в промисловості України конструктивно-
технологічних рішень. 

 
Мартиненко С.А., Сірий Ю.І. 

АСВ 
 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
РЕАКТИВНИХ СИСТЕМ ЗАЛПОВОГО ВОГНЮ 

 
Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) є одним з 

ефективних засобів вогневого ураження артилерії Сухопутних 
військ провідних країн світу. Зарубіжні учасники світового ринку 
ракетно-артилерійського озброєння відстежують і оперативно 
реагують на зміну тенденцій його розвитку, а також особливостей 
тактики ведення бойових дій в сучасних умовах. Накопичена 
інформація реалізується не лише при проектуванні і створенні 
перспективних зразків РСЗВ, але і при модернізації раніше 
виробленої бойової техніки. 
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Нині провідними країнами світу – виробниками РСЗВ 
проводиться модернізація бойових машин з метою підвищення їх 
тактико-технічних характеристик і надання їм автономності в 
загальній системі вогневого ураження, удосконалюються 
реактивні снаряди з метою підвищення їх ефективності й 
уніфікації. Одним з пріоритетних напрямів модернізації РСЗВ є 
підвищення точності, яка досягається за рахунок створення 
самонавідних елементів, а також використання автоматизованих 
систем управління вогнем батарей РСЗВ, застосування 
спеціальних ракет пристрілювання, обладнання бойових машин 
автоматичними системами наведення, вдосконалення конструкції 
і технологій виготовлення бойових машин, некерованих і 
керованих реактивних снарядів. У перспективі ураження цілей в 
єдиному розвідувально-інформаційному просторі стане 
здійснюватися високоточними боєприпасами індивідуального 
наведення (один об’єкт – один боєприпас) з реалізацією 
принципу вибірковості. 

Основним завданням є створення реактивного снаряда з 
покращеними характеристиками, що забезпечують ефективне 
ураження цілей на дальностях понад 70 км з використанням 
корекції польоту від супутникової навігаційної системи. Даний 
результат досягається тим, що в бортову систему управління 
реактивних снарядів вводиться нова сукупність конструктивних 
елементів, яка складається з супутникової навігаційної антени, 
супутникового навігаційного приймача, інерціально-навігаційної 
системи і радіоприймального пристрою з антенно-фідерним 
пристроєм. 

На думку фахівців, в найближче десятиліття керовані 
реактивні снаряди, що оснащені супутниковими інерціально-
навігаційними системами наведення, будуть наймасовішою 
високоточною зброєю. 

Бойове застосування подібних снарядів забезпечить 
підвищення точності стрільби РСЗВ, скоротить час відкриття 
вогню, підвищить вірогідність ураження цілі і живучість 
підрозділу. 

Вищенаведені чинники дозволять підвищити не тільки 
кучність влучання реактивних снарядів, але і дозволить 
здійснювати стрільбу одним залпом РСЗВ по різних цілях. 
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Мезенцев А.В., Юзефович В.В. 
ИПРИ НАН Украины 

 
ПОДГОТОВКА ЭТАЛОНОВ ЦЕЛЕЙ ДЛЯ КЭСН ЛА 

 
Современные и перспективные средства высокоточного 

оружия с обычным снаряжением боевой части создаются на 
основе включения в их состав корректирующих систем 
самонаведения (ССН), которые обеспечивают эффективное 
применение управляемых средств поражения (УСП) путем 
доставки боевых блоков в район размещения цели с заданной 
точностью. 

Корректирующие навигационные системы УСП функцио-
нируют на основе автономного определения (счисления) 
координат по сигналам систем, накапливающих ошибки с 
течением времени (инерциальных, курсо-допплеровских и др. 
систем), и систематической или эпизодической коррекции 
траектории полета УСП по сигналам ССН. 

Для решения задачи коррекции траектории полета УСП, 
использующих корреляционно-экстремальные системы 
навигации (наведения) (КЭСН), необходимо формирование 
эталонных изображений (ЭИ) поверхности визирования по 
траектории полета. Сравнение ЭИ с получаемыми с помощью 
бортовых датчиков внешней информации (головок 
самонаведения (ГСН)) текущими изображениями (ТИ) позволяет 
выработать корректирующий сигнал, компенсирующий 
накопленную ошибку автономной системы навигации. Как 
правило, ЭИ формируются заблаговременно на основе 
материалов предварительной съемки в диапазонах волн и с 
разрешением, близким к возможностям ГСН УСП. 

Результат сравнения ЭИ с ТИ в процессе полета УСП 
существенно зависит от того, насколько качественно решена 
задача синтеза ЭИ в результате обработки исходных материалов 
– снимков поверхности. 

В качестве информативных признаков КЭСН используют 
поверхностные поля (поле рельефа, поля оптического и 
радиолокационного контраста и др.). 

Изображения, получаемые от датчиков различной 
физической природы, имеют свои характерные яркостно-
геометрические особенности, которые обусловлены как физикой 
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формирования самого изображения, так и характеристиками 
используемых приборов: 

- в видимом оптическом диапазоне (телевизионном (ТВ)): 
существенные сложности при обработке изображений 
представляют затемнённые участки, на которых теряют 
эффективность локальные и градиентные алгоритмы обработки 
изображений; 

- в инфракрасном (ИК) диапазоне: на ИК-изображениях, 
отсутствуют тени, что позволяет выделить затененные объекты 
на оптическом изображении в случае совместной обработки 
изображений, получаемых от ТВ- и ИК-датчиков; 

- в радиолокационном диапазоне: изображения, получаемые 
в миллиметровом диапазоне, характеризуются хорошим 
качеством в условиях дождя, тумана, облачности, однако 
геометрические размеры объектов сцены на таких изображениях 
значительно отличаются от действительных. 

Комплексная обработка изображений в различных 
спектральных диапазонах предоставляет дополнительные 
возможности при автоматизации обработки и распознавания. 

Одной из принципиальных особенностей процесса обработки 
изображений в системах технического зрения является выделение 
информативных признаков, слабо чувствительных к 
разнообразным видам изменчивости. К таким специфическим 
видам изменчивости относятся геометрические искажения, а 
также различные виды искажений, не сводимые к вероятностным 
моделям (шумы формы). 

При использовании существующих методов обработки 
изображений необходимо учитывать следующие особенности и 
ограничения, связанные с характером решаемых задач: 

– априорная информация о характеристиках наблюдаемых 
объектов и фона чаще всего отсутствует или включает в себя 
лишь приблизительные сведения; 

– обработка изображений должна выполняться в реальном 
масштабе времени, что обусловлено использованием ее 
результатов в контуре управления движением. 

Среди широко используемых методов обнаружения и 
определения координат объектов можно выделить методы на 
основе сопоставления наблюдаемой картины с ЭИ. Методы могут 
использоваться для определения координат движущихся и 
неподвижных объектов, наблюдаемых на однородном и 
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неоднородном фоне, при малых отношениях сигнал/шум. Для 
реализации методов данного класса разработаны эффективные 
алгоритмы, в основе которых лежит совмещение эталонного и 
текущего изображений и межкадровая фильтрация ЭИ. Эти 
методы наиболее широко применяются в современных КЭСН 
УСП. Среди них наибольшее распространение получили методы 
корреляционного анализа, которые сводятся к вычислению 
степени корреляции изображения заданного объекта с 
наблюдаемым изображением. Суть методов корреляционного 
анализа состоит в том, чтобы обнаруживать фрагменты и целые 
изображения интересующих объектов только в том случае, если 
между значениями яркости пикселей изображений в заданных 
каналах наблюдается устойчивая корреляционная связь. 
Корреляционные методы достаточно хорошо известны и описаны 
в литературе. 

При поиске и локализации информативных признаков 
выполняется расчет взаимокореляционной функции имеющихся 
эталонного и входного изображений как с использованием 
порогов по величине сходства, так и без установления порога 
(когда ищется максимум сходства). Из множества 
альтернативных вариантов выбирается тот объект (или эталон), 
при котором достигается максимум функции взаимной 
корреляции. Корреляционные методы характеризуется большой 
вычислительной сложностью. Связано это с необходимостью 
масштабирования и поворотами изображений. 

В настоящее время все более широкое применение находят 
методы анализа изображений с использованием поля 
фрактальных размерностей, позволяющие выделять области 
наблюдения на изображении, проводить анализ слабо-
контрастных изображений и т.д. 

Целесообразность применения методов фрактального 
анализа (ФА) обусловлена их более простой вычислительной 
реализуемостью и представлением результатов обработки в виде 
селективного изображения, позволяющего локализовать 
информативные участки изображения поверхности визирования. 

При фрактальном методе обработки изображение 
рассматривается как объединение областей с одинаковыми 
фрактальными размерностями. При этом значение фрактальной 
размерности является дробным. Отличительной особенностью 
фрактальной размерности является то, что она характеризует 
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степень заполнения пространства, в котором существует 
физическая система. 

Сравнение результатов локализации информативных 
областей, предпочтительных для использования в качестве 
эталонных, полученных корреляционным и фрактальным 
методами, свидетельствует о предпочтительности использования 
методов фрактального анализа изображений для подготовки ЭИ в 
силу более высокой их вычислительной реализуемости. 

Таким образом, на основе анализа известных методов 
локализации объектов на изображениях предложен метод ФА 
изображений для формирования ЭИ. Выигрыш от использования 
фрактального метода выделения информативных участков 
изображения по сравнению с корреляционным по 
быстродействию составляет несколько порядков по количеству 
умножений, а по информативности практически полностью 
совпадает с корреляционным методом. Таким образом, сравнение 
результатов локализации информативных областей, пред-
почтительных для использования при формировании ЭИ, 
полученных корреляционным и фрактальным методами, 
свидетельствует о целесообразности использования методов ФА 
изображений для подготовки ЭИ в силу более высокой их 
вычислительной реализуемости. 

 
Миронюк С.В., Павленко В.Д., Хлапонин И.О., Овчаров А.В. 

ГП „КБ „Южное” 
 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ 
ВЫСОКОТОЧНОГО ОРУЖИЯ, ОСНАЩЕННОГО 

ГОЛОВКАМИ САМОНАВЕДЕНИЯ 
 

При отсутствии у страны ядерного вооружения и средств его 
доставки оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) 
является единственным сдерживающим фактором для 
предполагаемого агрессора. 

Поэтому поражение стратегических целей, выведение из 
строя которых может нанести предполагаемому агрессору 
ощутимый материальный, экологический, экономический ущерб, 
является основной задачей ОТРК. 

Существующие системы высокоточного оружия (ВТО) 
наводятся на цель по командам бортовой аппаратуры системы 
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управления (БАСУ), комплексированной с аппаратурой 
потребления спутниковой навигационной системы. При таком 
наведении ОТР наводится в точку прицеливания. 

При этом точность наведения напрямую зависит от точности 
целеуказания. Если предположить, что погрешность 
прицеливания составляет ≈ 100 м, то возможное суммарное 
отклонение от цели составит более 100 м. При таком промахе 
эффективность боевой части любого типа существенно 
снижается. 

Для повышения боевой эффективности ОТР предлагается на 
конечном участке траектории использовать головку само-
наведения (ГСН), позволяющую достичь КВО относительно  
цели ≈ 3–15 м (в зависимости от типа ГСН и условий применения 
комплекса). 

Наведение на цель в применяемых системах высокоточного 
оружия, как правило, осуществляется по целеуказанию 
оператора, подсветкой цели разведчиком или по яркостной точке 
(факел двигателя, излучение локатора, корабль на морской 
поверхности и др.). Зачастую для современных образцов ВТО 
подобный вид наведения не подходит ввиду сложных условий 
боевого применения. 

Поэтому перспективные образцы ВТО необходимо оснащать 
ГСН, принцип действия которых основан на корреляционно-
экстремальном методе наведения. Такой тип ГСН позволяет 
автономно, без участия оператора, осуществлять поиск, 
распознавание и выдачу в БАСУ сигналов рассогласования 
между точкой прицеливания и положением цели, т.е. полностью 
реализует концепцию „выстрелил-забыл”. Данный метод 
наведения предполагает наличие специальной системы 
информационного обеспечения, которая осуществляет сбор, 
обработку и передачу информации для подготовки эталонных 
изображений, необходимых для работы ГСН подобного типа. 

Указанные выше работы предполагают проведение 
исследований по следующим направлениям: 

1. Разработка ГСН, работающих в различных диапазонах 
электромагнитного спектра (в зависимости от условий 
применения комплекса). 

2. Создание базы данных комплексной фоноцелевой 
обстановки. 
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3. Создание эталонных изображений объектового состава и 
окружающих ландшафтов. 

4. Создание алгоритмов сравнения текущих изображений, 
полученных с помощью ГСН, и подготовленных эталонных 
изображений, помещенных в систему управления ОТР при 
подготовке полетного задания. 

Государственным предприятием „Конструкторское бюро 
„Южное” совместно с предприятиями и организациями Украины 
проводятся работы по разработке ГСН различных типов для ВТО, 
а также комплекс работ по их информационному обеспечению. 

 
Мєшков О.П., Гуменний Є.О., Сердюк В.В. 

СДУ 
 

ТОПОГЕОДЕЗИЧНА ПРИВ’ЯЗКА ВОГНЕВИХ ПОЗИЦІЙ 
АРТИЛЕРІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ КОСМІЧНОЇ 

НАВІГАЦІЇ 
 

Топогеодезична прив’язка вогневих позицій артилерії та 
окремої гармати є основним етапом у підготовці артилерійських 
підрозділів до ведення вогню. В результаті її виконання 
отримують координати точки стояння основної гармати (усіх 
гармат) та дирекційні кути орієнтирних напрямків. 

Аналіз послідовності робіт з приведення самохідної 
артилерійської батареї в готовність до ведення вогню при 
розгортанні з маршу показує, що час визначення координат  
складає 4-5 хвилин, а дирекційних кутів орієнтирних напрямків – 
3–5 хвилин. Вимоги сучасного бою, раптовість зміни обстановки 
в ході зіткнення з противником, особливо в ході локальних 
конфліктів, вимагає значного зменшення часових характеристик 
визначення координат та орієнтирних напрямків. 

На даний час оснащення приладами артилерійських 
підрозділів, способи визначення координат, висот і дирекційних 
кутів орієнтирних напрямків не повною мірою відповідає 
вимогам точності, особливо в ході високоманеврених дій 
реального бойового зіткнення. 

Виходячи з вищевикладеного матеріалу, можна зробити 
наступні висновки: 
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- на даний час оснащення приладами артилерійських 
підрозділів, а саме приладами топогеодезичної прив’язки і 
орієнтування, є застарілим і не відповідає сучасним вимогам до 
характеристик часу та точності; 

- виникла необхідність оснащення нових створюваних 
артилерійських систем і модернізації існуючих зразків якісно 
новими системами навігації і топогеодезичної прив’язки, які 
істотно підвищують точність та надійність отримання необхідних 
даних практично в реальному масштабі часу. 

На даний час на державному підприємстві „Оризон-
навігація” розроблений новий засіб космічної навігації. Ця 
апаратура може бути автономним комплексом вироблення 
навігаційної інформації та інформації про просторове положення 
об’єкта або може бути інтегрована з іншим бортовим 
обладнанням. 

Навігаційна апаратура космічної навігації повинна мати такі 
характеристики щодо похибок визначення навігаційних 
параметрів: 

- середньоквадратична похибка визначення координат 
місця – 15–20 м; 

- середньоквадратична похибка визначення координат місця 
у диференційному режимі – 1–5 м; 

- похибка визначення висоти – 5–10 м; 
- середньоквадратична похибка визначення швидкості – 

0,1 м/с; 
- похибка визначення кутових величин ≤ 0–02 д.у. 
Час отримання першого відліку (розрахунку) навігаційних 

параметрів (після підготовки до роботи) не перевищує: 
- „холодний” старт (відсутність альманахів КНС) – 1,5 хв; 
- „теплий” старт (наявність альманахів КНС) – 1 хв; 
- „гарячий” старт (наявність альманахів і ефемерид) – 10 с. 
Порівняльна характеристика технічних можливостей засобів 

космічної навігації переконливо показує, що на сучасному етапі 
оснащення даною апаратурою артилерійських систем дозволить 
значною мірою скоротити параметри часу підготовки системи до 
стрільби, підвищити точність топогеодезичної прив’язки і тим 
самим підвищити ефективність бойового застосування 
артилерійських підрозділів. 
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Мокроцький М.Ю. 
Філія ЦНДІ ОВТ ЗСУ 

 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСУ В 

ІНТЕРЕСАХ РОЗРОБКИ, МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ЗАКУПІВЛІ 
ЗАСОБІВ УРАЖЕННЯ 

 

У світовій практиці пошуку оптимальних планів розподілу 
обмежених ресурсів у військовій сфері накопичений істотний 
досвід теоретичних досліджень і методичних аспектів розробки 
методик оптимізації, проте теорія і практика використання 
методів математичного програмування та оцінки управлінських 
рішень з реалізації програмних заходів щодо розвитку засобів 
ураження носить незавершений характер. 

У зв’язку з цим актуальним залишається питання визначення 
пріоритетів в інтересах розробки (модернізації) та закупівлі 
засобів ураження в умовах: 

– ситуацій, що характеризують нинішній стан вітчизняних 
систем зброї; 

– обмежень фінансових ресурсів, що виділяються на їх 
розробку (модернізацію) та закупівлю; 

– об’єктивної необхідності комплексного та збалансованого 
розвитку засобів ураження. 

Існуючі проблемні питання вимагають розв’язання задач 
оптимізації розподілу обмежених фінансових ресурсів, 
результати яких дозволяють підвищити якість прийняття 
управлінських рішень щодо розподілу фінансового ресурсу в 
інтересах розробки (модернізації) та закупівлі засобів ураження. 

Тому з метою вирішення зазначених питань виникає 
нагальна потреба в удосконаленні методики оптимізації плану 
розподілу обмеженого фінансового ресурсу в інтересах розробки 
(модернізації) та закупівлі засобів ураження, яка може бути 
використана посадовими особами (фахівцями військової галузі), 
починаючи з етапу планування, розробки та корегування 
програми розвитку системи військового призначення. 

Вирішення завдання щодо надання обґрунтованих 
пропозицій до програмних заходів розвитку системи військового 
призначення передбачає порівняння різних варіантів її оснащення 
для досягнення визначеної мети функціонування. Для цього 
розв’язується задача оптимізації, створюються спеціальні 
економіко-математичні моделі вибору або використовуються 
універсальні моделі. 
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Нечай О.М., Завєдєєв Є.М. (курсант), 
Раздольський Д.Р. (курсант) 

АСВ 
 

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ Й АВТОМАТИЗАЦІЇ 
УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ 

 

Майже половину загальної чисельності українського війська 
становлять його Сухопутні війська, що обумовлює актуальність 
досліджуваної тематики. Здобутки і прорахунки попередньої 
реформи озброєнь в Україні становлять корисний досвід, який 
має бути врахований у процесі відповідних перетворень. З 
основних пріоритетів розвитку озброєнь можна виділити: 

- озброєння стратегічних сил стримування, у т.ч. ракетних 
військ стратегічного призначення; 

- високоточне озброєння всіх видів ЗСУ і родів військ; 
- АСУ військ і цифрові системи зв’язку; 
- транспортні літаки і вертольоти ВПС (засоби підвищення 

мобільності СВ); 
- бойові літаки й ударні вертольоти (засоби підтримки СВ); 
- озброєння ВМФ (бойові та десантні кораблі). 
Основою системи управління ракетних військ і артилерії 

Сухопутних військ Збройних Сил України є система зв’язку й 
автоматизації управління військами. Сучасний стан системи 
зв’язку й автоматизації, особливо її мобільного компонента, не 
дає змоги в повному обсязі виконувати покладені на неї завдання. 
Причиною цього є такі особливості: 

- існуюча система зв’язку й автоматизації ґрунтується 
переважно на аналогових системах передавання даних; 

- транспортні телекомунікаційні мережі є некомутованими, з 
довготривалою комутацією каналів і трактів на опорних вузлах 
зв’язку; 

- на вузлах зв’язку й автоматизації пунктів управління 
здійснюється ручна (оперативна й довготривала) комутація 
каналів і трактів; 

- канальний ресурс поділяється й закріплюється за кожним 
видом зв’язку; 

- канали тональної частоти, як правило, закріплюються за 
інформаційними напрямками; 

- для захисту інформації застосовується різнотипна апаратура 
із закріпленням її за каналами передавання даних. 
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Ці обставини зумовлюють низький ступінь використання 
каналів у системі зв’язку й автоматизації та необхідність 
розгортання на вузлах зв’язку й автоматизації пунктів управління 
декількох комутаційних засобів і абонентських мереж. За 
обсягами впровадження цифрових систем передавання та 
комутації система зв’язку й автоматизації управління військами 
суттєво відстає від телекомунікаційних мереж загального 
користування України. 

На сьогодні до галузі нових інформаційних технологій 
належать технології інформаційних мереж, розподіленого 
перетворення інформації, систем і засобів штучного інтелекту, 
систем управління базами даних, систем автоматизованого 
проектування, обробки багатосередовищної (мультимедійної) 
інформації, нових технічних засобів збирання, обробки, 
збереження й надання інформації та безпаперові технології – 
розроблення електронних документів, геоінформаційні тощо. 
Поштовхом до стрімкого розвитку сучасних інформаційних 
технологій стали досягнення останніх десятиріч у галузях 
мікроелектроніки, обчислювальної техніки та оптичних і 
квантових технологій. Це дало змогу створити принципово нові 
пристрої обробки, передавання та збереження інформації. 

Головна мета розвитку системи зв’язку й автоматизації 
реалізується, насамперед, через створення інформаційних мереж 
різного призначення, розвиток первинних і вторинних мереж та 
вузлів зв’язку, а також стаціонарного та мобільного компонентів. 
Такий підхід повинен забезпечити підтримання сучасних видів 
інформаційного обміну й широкого спектра послуг заданої 
якості, необхідних для формування єдиного інформаційного 
простору управління та забезпечення ефективних інформаційних 
технологій управління військами і зброєю. Це потребує 
виконання таких завдань: 

- істотне підвищення пропускної здатності інформаційних 
мереж; 

- забезпечення інформаційної взаємодії великої кількості 
абонентських терміналів; 

- передавання всіх видів інформації (обмін даними в 
реальному часі та мультимедійні послуги); 

- створення багаторівневої системи забезпечення 
інформаційної безпеки. 



 
 

Науково-технічна конференція 
„Перспективи розвитку 

ракетних військ і артилерії Сухопутних військ” 

181 

Створення інформаційних мереж забезпечить службовим 
особам органів управління надання інформаційних послуг та 
обмін даними. Інформаційні мережі складаються з мереж 
передавання даних та узгоджених за завданнями інформаційних 
систем різного призначення. До них можуть входити 
автоматизована система обробки даних, автоматизована 
обчислювальна система, інформаційно-пошукова система тощо. 

Висновок. Завдяки модернізації та удосконаленню складових 
частин система зв'язку й автоматизації має перетворитись на 
інформаційно-телекомунікаційну систему ракетних військ і 
артилерії Сухопутних військ Збройних Сил України. Реалізація 
зазначених заходів дасть змогу створити інтегрований комплекс 
організаційно й технічно сумісних інформаційно-теле-
комунікаційних систем. Це забезпечить стійкий оперативний 
інформаційний обмін в єдиному телекомунікаційному просторі 
як у мирний, так і воєнний час. Особливо слід підкреслити, що 
інформаційно-телекомунікаційна система ракетних військ і 
артилерії Сухопутних військ Збройних Сил України може бути 
створена лише з переходом існуючої системи зв’язку на цифрове 
устаткування. 

 
Остапова О.П. 

Філія ЦНДІ ОВТ ЗСУ 
 

МОНІТОРИНГ ОСНОВНИХ ЗРАЗКІВ САМОХІДНИХ 
ПРОТИТАНКОВИХ АРТИЛЕРІЙСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ 

ІНОЗЕМНОГО ВИРОБНИЦТВА 
 

ПТРК FV438 „Swingfire” (Великобританія) призначений для 
ураження танків і легких броньованих машин на відстанях від 
150 до 4000 м, розміщується на рухомих наземних носіях, 
дозволяє забезпечити сектор обстрілу 90°. Удосконалена система 
наведення забезпечує автоматичне командне наведення по лінії 
візування. На сьогодні ПТРК FV438 „Swingfire” знаходиться на 
озброєнні ЗС Великобританії – на базі БТР „Striker”, Єгипту – на 
базі легкого армійського автомобіля CJ-7, Судану – на автомобілі 
016, Кенії, Нігерії, Іраку, Катару і Португалії. 

Самохідний ПТРК „Mephisto” (Франція) призначений для 
ураження наземних мобільних та нерухомих броньованих цілей 
противника, а також вертольотів і літаків, що летять на низьких 
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висотах. Максимальна дальність ураження цілей складає 4000 м. 
Основні особливості комплексу: компактність, можливість 
швидкої заміни елементів комплексу в разі їхнього виходу з ладу, 
автоматичне заряджання, висока скорострільність, великий 
боєзапас ракет. Комплекс неодноразово модернізувався і 
адаптувався до різних носіїв, в даний час знаходиться на 
озброєнні 19 армій різних країн. З моменту початку серійного 
виробництва було випущено близько 85 тис. ракет, 
820 самохідних ПТРК і оснащено комплексом близько 
720 бойових вертольотів. 

Самохідний ПТРК „Jaguar” (ФРН) є одним із основних 
протитанкових засобів армії ФРН і призначений для ураження 
різноманітних броньованих і неброньованих цілей противника на 
відстані від 500 до 3000 м. ПТРК „Jaguar-1” озброєний 
протитанковою ракетною системою франко-німецького 
виробництва „НОТ” (High Subsonic Optical Remote-Guided Fired 
From Tube), здатний уражати цілі на відстані від 75 до 4000 м, 
заряджання пускової установки – автоматичне, висока точність 
стрільби. ПТРК „Jaguar-2” оснащений ракетами „TOW” і 
„TOW 2”, бронепробивність яких становить від 430 мм 
гомогенної броні до 630 мм (залежно від моделі ракети). „TOW” і 
„TOW-2” є на озброєнні Сполучених Штатів, Аргентини, Канади, 
Колумбії, Данії, Єгипту, Фінляндії, Німеччини, Греції, Ірану, 
Ізраїлю, Італії, Японії, Йорданії, Лівану, Норвегії, Пакистану, 
Португалії, Саудівської Аравії, Південної Кореї, Іспанії, Швеції, 
Швейцарії, Тайваню, Таїланду, Туреччини, Великобританії, 
В’єтнаму та Ємену. 

ПТРК M901 „Improved” (США) – самохідний ПТРК із 
підйомною броньованою платформою з двома напрямними для 
запуску ПТКР „TOW”. Комплект пускового обладнання M901 
„Improved”, виконаний у вигляді уніфікованої броньованої 
башти, може встановлюватися й на інших бойових машинах, – 
Голландія закупила 173 таких комплекти для розміщення на 
бойовій машині піхоти, розробленій американською фірмою FMC 
на базі бронетранспортера M113. Останні серії ПТРК 
забезпечують стрільбу ракетами „TOW”, „Improved TOW” і 
„TOW2”. 

ПТРК WZ5520/HJ-9 („Hong Jian-9”, за класифікацією 
НАТО – „Red Arrow-9”) (КНР) призначений для боротьби з 
танками, броньованими цілями, а також руйнування інженерних 
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споруд різного типу. Всепогодний, цілодобовий, відноситься до 
третього покоління протитанкових керованих ракет. За 
твердженням розробників, ПТКР HJ-9 є однією з самих потужних 
і багатофункціональних протитанкових систем і здатна уразити 
будь-який сучасний танк, відповідає вимогам сучасного бою і 
може зацікавити потенційних покупців такого виду зброї. 
Одночасно з цим комплекс більш мобільний, має меншу масу і 
може використовуватися для озброєння ВДВ, морської піхоти та 
інших сил швидкого розгортання. Бронепробивність становить 
1100-1200 мм гомогенної броні. За твердженням розробників, 
імовірність ураження цілі типу „танк” становить 90%. Бойова 
робота максимально автоматизована. 

Розвиток самохідних ПТРК армій провідних у військовому 
відношенні країн світу відбувається шляхом оснащення їх 
новими ПТКР та системами їх наведення, а також планової 
модернізації штатних засобів, в більшості конструкції яких 
закладено модульний принцип. 

Найголовнішою частиною сучасних ПТРК є система 
наведення (СН), яка визначає приналежність комплексу до 
другого або третього покоління (принцип „вистрілив-забув”). 

Основні недоліки ПТРК другого покоління: 
- залежність від природних факторів (пил, дим від розривів 

снарядів) і перешкод з боку противника (особливо для ПТРК з 
лазерним підсвічуванням цілі); 

- необхідність безперервного стеження за ціллю протягом 
усього польоту ракети; 

- відносно низька швидкість польоту ракети (200-300 м/с), 
тривалий польотний час, невелика швидкострільність (2-4 постр./хв); 

- невисока живучість ПТКР у бойових умовах. 
Переваги ПТРК третього покоління: 
- підвищення ймовірності ураження цілі; 
- зниження уразливості комплексу та його екіпажу через 

зменшення часу перебування під вогнем противника; 
- підвищення завадозахищеності системи управління. 
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НАУ 
 

ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТИПА СИСТЕМЫ 
САМОНАВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ 

ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ С УЧЕТОМ 
ОСНОВНЫХ ТИПОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПОРАЖЕНИЯ 

 
Анализ направлений развития оперативно-тактических 

ракетных комплексов Сухопутных войск в ведущих странах мира 
за последние десятилетия показывает, что основной задачей 
такого класса оружия во время эскалации военного конфликта 
продолжает оставаться сдерживание противника от прямых 
военных действий, а во время ведения активных боевых действий 
– огневое поражение наиболее важных его объектов путем 
нанесения одиночных и групповых ракетных ударов. 

Для поражения целей, как правило, могут применяться 
боевые части моноблочного или кассетного типа. Выбор типа 
боевой части ОТР при осуществлении огневого поражения цели 
зависит от многих факторов, основными из которых можно 
считать: степень ее стационарности в пространстве и времени, 
степени защищенности и устойчивости, распределённости в 
пространстве и т.д. 

Необходимо отметить тот факт, что стрельба ОТР с 
кассетным снаряжением по групповым, распределенным в 
пространстве целям, с точки зрения точности наведения в 
настоящее время значительных технических проблем не 
вызывает, поскольку существующие инерциальные системы 
управления обеспечивают необходимую точность вывода ракеты 
в район раскрытия боевой части и выброса кассетных боевых 
элементов. Вместе с тем, стрельба по одиночным точечным 
высокозащищенным целям, как правило, требует использования 
мощных моноблочных боевых частей в режиме дистанционного 
или контактного подрыва или проникающего действия. В этом 
случае при стрельбе на дальность более 80 км инерциальная 
система управления даже с коррекцией по сигналам СНС не 
может обеспечить требуемой точности наведения на цель и 
помехоустойчивости, что значительно снижает эффективность 
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огневого поражения. Именно это является основной причиной, 
которая обусловливает необходимость использования систем 
самонаведения при использовании ОТР с моноблочными 
боевыми частями. 

Известно, что по принципу действия системы самонаведения 
можно условно разделить на три типа и их комбинации, а 
именно: 

- первый тип – радионавигационные; 
- второй тип – системы прямого наведения; 
- третий тип – корреляционно-экстремальные. 
Последние два типа систем самонаведения можно 

классифицировать по типу физического поля цели, которое 
использует головка самонаведения. 

Как указывалось выше, использование радионавигационных 
систем в качестве основной системы наведения для ОТР 
нецелесообразно даже учитывая то, что такая система на сегодня 
имеет наименьшую стоимость и более простую техническую 
реализацию в сравнении с другими типами систем само-
наведения. В данном случае такую систему целесообразно 
рассматривать в контексте вспомогательной корректирующей 
подсистемы в инерциальной системе управления полетом ОТР. 

Таким образом, для оснащения ОТР с моноблочной боевой 
частью наибольший интерес представляют головки само-
наведения второго и третьего типов, т.е. системы прямого 
наведения и корреляционно-экстремальные системы, использующие 
различные физические поля, излучаемые или отражаемые целью 
или участком местности, на которой расположена эта цель. 

Вместе с тем необходимо отметить, что для эффективного 
наведения (т.е. поиска, идентификации, захвата) цели, как для 
систем прямой наводки, так и корреляционно-экстремальных 
систем, в первую очередь необходимы точные, достоверные 
данные о цели: её координатах, геометрических размерах, 
степени защищённости, положении в пространстве, погодных 
условиях и многое другое. Всё это обеспечивается применением 
комплекса специальных средств, которые принято называть 
системой специального информационного обеспечения. Именно 
наличие или возможность создания такой системы является 
ключевым фактором для обоснования типа головки само-
наведения при создании перспективной высокоточной 
оперативно-тактической ракеты (или ее головной части). 
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Принципиально существуют три основных метода получения 
фоноцелевой информации: математическое моделирование, 
физическое (масштабное) моделирование, натурные измерения и 
соответствующие для них технические средства в виде 
моделирующих и измерительных комплексов. 

Наибольшую точность и достоверность среди методов 
получения фоноцелевой информации, а также при отработке 
технологий ее использования, обеспечивают натурные измерения 
в условиях, максимально приближенных к реальным. С этой 
целью может использоваться широкий набор измерительных 
средств, включая полигонные, авиационные и космические 
комплексы. 

Анализ развития систем наведения современных ОТР 
показывает, что наиболее распространенной системой прямого 
наведения в настоящее время является активно-пассивная 
радиолокационная головка самонаведения, а среди 
корреляционно-экстремальных – оптическая. Сейчас в мире 
интенсивно ведутся работы по разработке комбинированных 
систем, которые комплексируют в себе каналы наведения с 
использованием и других физических полей цели. 

Активно-пассивная радиолокационная головка само-
наведения имеет такие преимущества, как всепогодность и 
возможность применения в любое время суток и время года. 

Вместе с тем разработка каналов прямого наведения на цель 
связана со значительными трудностями, которые вызваны 
индивидуальными особенностями целей, траекториями полета 
ракет, условиями их применения, и в частности помеховой 
обстановкой. Сложность распознавания целей в режиме прямого 
наведения – основной фактор, определяющий проблемы 
программно-алгоритмического обеспечения высокоточного 
наведения и его технической реализации. Прежде всего это 
обусловлено тем, что при реализации таких ГСН необходимо 
идентифицировать отдельный наблюдаемый объект в качестве 
объекта поражения. Задача усложняется тем, что объект 
наблюдения нужно найти, идентифицировать (распознать) и 
только потом решать задачу прицеливания, что обеспечит 
встречу ракеты (или ее головной части) с целью с минимальным 
промахом. Для этого кроме ГСН, способной предоставить 
приемлемый по качеству образ наблюдаемой цели, необходимо 
иметь достаточно большой банк эталонных изображений 
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(образов) вероятных целей. Однако создание такого информа-
ционного банка требует значительных временных ресурсных и 
финансовых затрат. 

Корреляционно-экстремальные системы наведения (КЕСН) 
использующие различные физические поля, отражаемые или 
излучаемые целью, зарекомендовали себя как надежные, 
достаточно точные и производительные, что подтверждается 
широким их использованием в системах наведения современных 
оперативно-тактических ракет. 

Можно считать что наиболее применяемыми в настоящее 
время КЕСН являются оптические ГСН, что, в первую очередь, 
связано с их относительно простой технической реализацией, 
высокой устойчивостью к существующим средствам 
радиоэлектронного противодействия и меньшей стоимостью по 
сравнению с корреляционно-экстремальными системами, 
использующими другие физические поля. 

Для систем самонаведения по оптическому изображению 
местности эталонной картой может быть оптический 
разведывательный снимок, на котором цель определяется 
практически без погрешностей относительно элементов 
окружающего ландшафта. В силу этого ГСН, которая 
ориентируется по элементам ландшафта, наводится именно в 
заданную точку, независимо от того, с какой точностью 
определены географические координаты цели. Одной из самых 
удачных реализаций такой системы является оптическая 
корреляционно-экстремальная ГСН ОТР 9М723 ОТРК 
„Искандер”, которая обеспечивает погрешность наведения около 
двух метров. Вместе с тем основным недостатком такой системы 
является невозможность ее применения в плохих погодных 
условиях (интенсивный дождь, снег, туман, низкая облачность и 
т.д.). Так же снижается эффективность наведения по участку 
местности, имеющей малую оптическую (радиолокационную) 
контрастность. 

Таким образом, при выборе указанной ГСН для оснащения 
перспективной ОТР система специального информационного 
обеспечения должна обеспечить создание набора эталонных 
изображений по фотоснимку (космическому или авиационному) 
участка местности, окружающего объект поражения, с 
разрешением не хуже 1 м в реальном или близком к реальному 
масштабе времени. 
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Указанное выше определяет также и требования к 
алгоритмам сравнения изображений из-за ограничений, 
возникающих вследствие неидеальных условий полета и помех. 
Дополнительная обработка изображений с использованием 
различных методов оптимальной фильтрации сигналов позволяет 
достаточно корректно синтезировать корреляционно-экстре-
мальные алгоритмы работы таких систем и, соответственно, 
значительно снизить вероятность возникновения ошибок при 
наведении. Так, например, одним из способов дополнительной 
обработки оптических изображений является применение пре-
образования Собеля. Результаты моделирования на информа-
ционно-моделирующем комплексе, разработанном предприятием 
„Текон-электрон”, показывают, что при применении 
преобразования Собеля при обработке текущих изображений, 
полученных с оптической системы ГСН, и сравнении их с 
эталонным изображением, максимум корреляционной функции 
повышается в среднем в 3,5...5 раз. Это позволяет с достаточно 
большой вероятностью идентифицировать оптическое изображение 
участка, на котором расположена цель, даже при очень малой 
контрастности, например, в лесу, на равнинной местности, или 
степной и пустынной местности. 

Таким образом, учитывая типы основных объектов 
поражения для перспективного ОТРК, возможности создания 
системы специального информационного обеспечения, возможности 
отечественного ОПК, а также существующие теоретические и 
технологические достижения, наиболее целесообразным для 
оснащения ОТР, на наш взгляд, является рассмотрение двух 
вариантов ГСН, а именно: 

- предпочтительный вариант – создание комбинированной 
радиолокационной и оптической корреляционно-экстремальной 
системы наведения, которая благодаря радиолокационному 
каналу даст возможность применения ОТРК в любых погодных 
условиях, а благодаря оптическому каналу – возможность 
эффективной работы в условиях интенсивного радио-
электронного противодействия; 

- упрощенный вариант – создание оптической кор-
реляционно-экстремальной системы наведения, которая для 
повышения эффективности работы в плохих погодных условиях 
может быть двухдиапазонной, например, в видимом и ближнем 
инфракрасном диапазонах. 
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Попков О.Б., Стелецька А.В. 
ЦНДІ ОВТ ЗС України 

 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОТИТАНКОВИХ РАКЕТНИХ 

КОМПЛЕКСІВ 
 

Протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) являються одним із 
найбільш динамічно прогресуючих сегментів світового ринку 
озброєння. Перш за все, це пов’язано з загальною тенденцією до 
максимального підсилення конструктивного захисту бойових 
броньованих машин. По-друге, з’являються нові зразки 
озброєння (потенційні цілі), для яких застосування ПТРК є 
найбільш оптимальним з точки зору мобільності. Отже, 
модифікації (покоління) ПТРК постійно розширюються та 
модернізуються. На сьогодні сучасні ПТРК здатні уражати не 
тільки броньовану техніку, а й оборонні споруди, гелікоптери та 
низьколітні об’єкти. 

Постійне удосконалення бронетанкової техніки, яке 
спрямоване на підвищення її захищеності (збільшення товщини 
броні, оснащення навісним або вмонтованим динамічним 
захистом, засобами постановки пасивних та активних оптичних і 
радіоелектронних перешкод), ставить перед розробниками ПТРК 
ряд складних технічних задач, які не втратили актуальності й 
дотепер та потребують вирішення. Частково ці задачі 
вирішувались шляхом модернізації ПТРК, що в подальшому 
сприяло розробці та прийняттю на озброєння ряду комплексів 
нових поколінь. 

Проведений методом простого зважування аналіз технічного 
рівня сучасних ПТРК, а також прийнятих при їх створенні 
технічних рішень дозволяє зробити висновок про те, що 
основними напрямами подальшого розвитку ПТРК у найближчі 
10–15 років можна вважати: 

- скорочення часу виявлення цілі та моменту відкриття вогню 
за рахунок використання систем наведення ІІІ покоління 
„вистрілив – забув”; 

- збільшення дальності стрільби до 5000 м та досягнення 
високої точності ураження високозахищених перспективних 
броньованих цілей; 

- зменшення ваги комплексу та безпосередньо самих ракет; 
- підвищення захисту від оптикоелектронної протидії; 
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- надання можливості ведення стрільби з закритих вогневих 
позицій (дистанційне керування наведенням); 

- забезпечення цілодобового (особливо в нічний час) і 
всепогодного застосування (під час дощу чи туману). 

 
Розум І.Ю. 

НУОУ 
 

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУВ ІНТЕРЕСАХ 
РАКЕТНИХ ВІЙСЬК І АРТИЛЕРІЇ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 

 
Аналіз досліджень щодо вирішення проблем ефективності 

застосування сучасних радіозасобів, які функціонують в зоні 
Антитерористичної операції, викликали потребу в інноваційних 
підходах щодо їх застосування, зокрема у ракетних військах і 
артилерії Сухопутних військ. Сучасні концепції побудови 
радіомереж зв’язку військового призначення з мобільними 
абонентами спираються на використання радіодоступу до мережі 
доступу. При цьому кожен елемент радіодоступу обслуговує 
певну зону – „територію упевненого прийому”. Усі елементи 
радіодоступу мають зв’язок один з одним і з мережею доступу, 
яка може бути загальною або індивідуальною. Абонент мобільної 
компоненти здійснює зв’язок за допомогою засобів управління 
(комплексу радіодоступу) в зоні його застосування в реальному 
масштабі часу. 

Останні публічні виступи Президента України – Верховного 
Головнокомандувача Збройних Сил України (ЗС України) дають 
нам підставу передбачати застосування цифрових методів 
передачі інформації на всіх ієрархічних рівнях системи зв’язку 
військового призначення, з урахуванням тенденцій розвитку 
збройної боротьби, яка зазнала значних змін щодо реалізації. 
Переоснащення ракетних військ і артилерії Сухопутних військ 
інноваційною технікою військового зв’язку – одне з 
найважливіших завдань сучасності. 

Дана проблема може вирішуватись трьома шляхами: 
створення інноваційних зразків вітчизняної техніки, раціональна 
закупівля техніки зв’язку у передових технічно розвинутих 
держав світу, а також модернізація існуючої військової техніки 
зв’язку. Безумовно, перші два шляхи потребують великих 
фінансових витрат, але обороноздатність держави завжди була і 
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буде пріоритетним завданням Уряду країни. Модернізація 
радіотехніки істотно покращить її тактико-технічні 
характеристики шляхом заміни або введення декількох вузлів, 
виконаних із використанням сучасних технологій. 

Пріоритетними напрямками удосконалення існуючих 
військових систем, комплексів, засобів зв’язку ракетних військ і 
артилерії Сухопутних військ є покращення вимог та показників з 
бойової готовності, пропускної спроможності, стійкості 
(живучості, завадостійкості, надійності), мобільності і 
розвідзахищеності системи зв’язку військового призначення. 
Крім того, їх сумісності та керованості. 

Як свідчать останні події на сході України, радіозасоби є 
основними, а в багатьох випадках і єдиними засобами прямого 
зв’язку з органами військового управління, які пересуваються в 
районах, щільно окупованих іррегулярними та регулярними 
військовими формуваннями Російської Федерації. Вони 
застосовуються на окремих напрямках та у районах, де 
використання інших засобів є недоречним. З впровадженням 
інноваційних технологій в галузь військового радіозв’язку, за 
умов незначної модернізації приймально-передавальної 
апаратури, дозволить підвищити їх характеристики та системи 
зв’язку у цілому. 

Ми вважаємо, що пріоритетним у модернізації засобів 
радіозв’язку буде: 

- перехід на цифрові методи передавання інформації, широке 
застосування обчислювальної техніки для автоматизації процесів 
встановлення й відновлення зв’язку, освоєння нових діапазонів 
частот, впровадження розвід- та завадозахищених режимів 
роботи радіозв’язку, впровадження методів багатопараметричної 
адаптації радіоліній та адаптивної компенсації радіозавад; 

- модернізація багатоканальних (радіорелейних) радіозасобів 
за рахунок впровадження аналогово-цифрових модемів та 
використання інноваційної елементної бази; 

- модернізація супутникових і тропосферних станцій щодо 
впровадження інноваційних цифрових режимів роботи, 
підвищення їх ефективності та застосування вітчизняних 
розробок щодо створення багатоінтервальних багатоканальних 
ліній зв’язку. 

В умовах автоматизації управління зростає навантаження на 
лінії зв’язку, комп’ютерні мережі вимагають високошвидкісний 
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обмін цифровими даними, відеоданими та інше. Це висуває більш 
жорсткі вимоги до пропускної спроможності ліній радіозв’язку. 
Підвищення пропускної спроможності ліній радіозв’язку 
можливо шляхом введення модемів у тракт прийому та передачі 
сигналів та адаптації апаратури для передачі цифрового сигналу. 
Однак вибір параметрів сигналу у відповідності до можливостей 
приймально-передавальної апаратури та лінійності підсилювачів 
потужності, устаткування параметрів уведених вузлів із 
параметрами існуючої апаратури, вибір оптимального виду 
радіосигналу для забезпечення максимальної ефективності 
застосування техніки у систему військового зв’язку є досить 
складним питанням. 

Традиційно завдання створення ліній радіозв’язку 
військового призначення вирішувалось системами з 
вузькосмуговим сигналом, збільшення обсягу інформації, яка 
передається, відбувалося за рахунок частотного або часового 
ущільнення. Недоліками такого методу передачі інформації є 
низька завадостійкість радіолінії. Завада, що потрапила у смугу 
сигналу (у залежності від її енергетичного потенціалу), може 
значно погіршити якість зв’язку або цілком придушити корисний 
сигнал. Використання широкосмугового сигналу (ШСС) дозволяє 
значно підвищити завадостійкість радіолінії. Формування ШСС 
ґрунтується на ведення частотної надмірності в сигнал із метою 
розширення частотного спектра сигналу та надання йому 
властивостей шуму. Існуючи широкосмугові сигнали мають      
11-кратну надмірність, завдяки чому ймовірність помилки у ШСС 
становить Рош = 10–8. Існує два способи введення надмірності: 
метод прямої послідовності (DSSS – direct-sequence spread 
spectrum), метод частотних стрибків (FHSS – frequency-hopping 
spread spectrum). 

Перспективним напрямком у галузі широкосмугових 
сигналів є частотне ущільнення за допомогою ортогональних 
несучих частот (OFDM – orthogonal frequency-division multiplex – 
мультиплексування з ортогональним частотним розділенням 
каналів). Відрізняється технологія OFDM від інших ШСС тім, що 
при OFDM передбачається паралельна передача інформації по 
декількох частотах у смузі пересування, а у методів DSSS та 
FHSS передача інформації здійснюється послідовно. 
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Висновки. 
Технології, які застосовують у державних установах і 

організаціях, розраховуються за умов надання абоненту 
максимальної швидкості передачі інформації, при чому 
завадостійкість радіоліній розраховується за умов забезпечення 
більш-менш стійкого зв’язку. Тому одною з проблем в ході 
модернізації техніки радіозв’язку ракетних військ і артилерії 
Сухопутних військ є пошук видів сигналів, які забезпечують 
потрібну пропускну спроможність лінії радіозв’язку в умовах 
впливу навмисних завад, максимальної дальності зв’язку, 
розвідзахищеності, захисту інформації та інше. Оптимізація виду 
радіосигналу зводиться до вибору ширини спектра сигналу, 
розрахунку найбільш ефективного методу модуляції та обробки 
сигналу. 

 
Сащук І.М., Комаров В.С., Кондратов О.М. 

Військова частина А1906 
 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИСОКОТОЧНОГО 
ОЗБРОЄННЯ ЗА ДОСВІДОМ СУЧАСНИХ ВОЄННИХ 

КОНФЛІКТІВ 
 

Аналізуючи роль високоточного озброєння (ВТО) у 
вирішенні завдань воєнних конфліктів початку XXI століття з 
урахуванням перспектив його розвитку, можна впевнено 
констатувати, що воно і в подальшому буде визначально 
впливати на формування характеру сучасної збройної боротьби. 

У таких умовах наявність сучасного ВТО є одночасно як 
найважливішим засобом вогневого ураження об’єктів у операціях 
збройних сил, так і вагомим стримувальним фактором проти 
агресії інших країн – за своєю ефективністю воно не поступається 
ядерній зброї. 

Найважливішою особливістю ВТО є наявність автоматичної 
системи самонаведення, яка потребує певної апріорної інформації 
про якості та розпізнавальні ознаки об’єктів ураження. Сучасні 
об'єкти ураження мають складну структуру, тобто в кожному 
складному об’єкті є один або декілька критичних елементів для 
ураження, вплив на які призводить до часткового або повного їх 
знищення (виведення з робочого стану), а також втрати 
управління ними, що рівноцінно їх знищенню. 
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Проведений аналіз досвіду створення ВТО свідчить, що 
наведення сучасного ВТО на складні об’єкти має здійснюватися 
із застосуванням декількох датчиків зовнішньої інформації 
(оптичних, інфрачервоних, радіолокаційних), а в ідеальному 
випадку – їх комплексування. Це, в свою чергу, вимагає розробки 
відповідних моделей та баз даних фоноцільової обстановки в 
різних діапазонах з їх періодичною актуалізацією, що є 
обов’язковою складовою робіт зі створення зразків ВТО. 

У найближчій перспективі ВТО з інтегрованими датчиками 
зовнішньої інформації буде основним засобом вогневого впливу 
практично на всі об’єкти, незалежно від ступеня їх захищеності 
та мобільності. 

У доповіді наводиться приклад структури бази даних 
спектральних характеристик типових об’єктів та фонів у 
видимому, ближньому та середньому інфрачервоному діапазонах, 
яка дає змогу здійснювати зберігання, пошук, графічне 
відображення та експорт спектрів типових об’єктів і фонів дії 
перспективної ВТО, а також відновлювати їх радіометричні 
характеристики. 

 
Сидоренко Ю.М. 

НТУУ „КПІ” 
Яковенко В.В. 

АСВ 
 

ОЦІНКА ВПЛИВУ МІЦНОСТІ МАТЕРІАЛУ МЕТАЛЕВИХ 
ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЇ ОФС НА ФОРМУВАННЯ 

МЕРИДІОНАЛЬНОГО КУТА РОЗЛЬОТУ ОСКОЛКОВОЇ 
МАСИ 

 
Світова тенденція розвитку осколкових боєприпасів 

спрямована на розробку осколково-фугасних снарядів (ОФС) зі 
спрямованим (керованим) на ціль осколковим полем. 
Представником таких ОФС є осколково-пучкові снаряди (ОПС), 
які призначені для ураження неброньованої та легкоброньованої 
техніки, живої сили противника шляхом створення в напрямку 
своєї осі симетрії високоенергетичного осьового осколкового 
поля. 

У зв’язку із розвитком комп’ютерної техніки та створенням 
нових більш точних математичних методів дослідження 



 
 

Науково-технічна конференція 
„Перспективи розвитку 

ракетних військ і артилерії Сухопутних військ” 

195 

швидкоплинних фізичних процесів методи комп’ютерного 
аналізу все частіше використовуються для проектування ОФС. 
Але для розв’язання задач поведінки матеріалів в умовах дії 
вибухового імпульсного навантаження зазвичай вико-
ристовуються математичні моделі, в яких характеристики 
міцності матеріалів не враховуються. Такий підхід у більшості 
випадків є виправданий з точки зору спрощення математичної 
розрахункової моделі процесу, що моделюється. Наприклад, 
якщо для зварювання матеріалів використовується вибухова 
речовина (ВР) зі швидкістю детонації D < 2000 м/с, то тиск на 
поверхні пластини, що метається вибухом для створення 
зварного з’єднання, може бути достатньо низьким і його значення 
можна порівняти зі значенням динамічної границі міцності 
матеріалу платини. 

У той же час схожий принцип метання пластин викори-
стовується для створення спрямованого на ціль осколкового поля ОФС. 
Тому виникає питання впливу міцності матеріалу осколкового 
диска природного дроблення та вибору відповідної математичної 
моделі на формування значення меридіонального кута розльоту 
його осколкової маси. Цей диск входить до складу конструкції ОПС, 
метається та руйнується на осколки в результаті вибуху заряду 
ВР в напрямку осі симетрії ОФС. Дослідження проводилися 
методом комп’ютерного моделювання у континуальній 
постановці з використання змішаного лагранжево–ейлерівського 
підходу. Процес деформування диска описувався за допомогою 
таких математичних реологічних моделей матеріалу: 

- пружно-пластичної моделі, ідеальної та зі зміцненням; 
- моделі Купера–Саймондса; 
- моделі Джонсона–Кука. 
Встановлені відмінності в процесах вибухового метання 

диска, поведінка матеріалу якого описувалася різними марема-
тичними моделями, та запропоновані рекомендації щодо 
подальшого їхнього застосування. 
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Середюк Б.О. 
АСВ 

 
ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ФОТОДЕТЕКТОРІВ НА 

ОСНОВІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ШАРУВАТИХ 
КРИСТАЛІВ ТИПУ AgxIn4Se3 

 
Розвиток нанотехнологій дозволяє конструювати гібридні 

прилади і кола, в яких наномасштабовані метали, вбудовуючись в 
напівпровідникові кристали, утворюють разом з ними 
високоінтегровані модулі. В електроніці добре відомо, як 
об’єднати металічні і напівпровідникові матеріали для реалізації 
важливих функціональних властивостей, зокрема, транзисторів, 
пам’яті чи логіки. Мова може йти про фотодетектори, в яких 
вбудовані наномасштабовані електричні функціональні блоки для 
забезпечення „невидимості” приладу у широкому частотному 
діапазоні. Такі наноструктури володіють обмеженим числом 
резонансних геометрично неможливих оптичних мод, так що їх 
гібридизація і міжмодова інтерференція можуть бути в особливий 
спосіб використані у великій кількості випадків. 

На базі напівпровідникових кристалів з металевими 
включеннями створюються високоефективні фотоприймачі з 
відповідним спектральним діапазоном оптичного випромі-
нювання, що, своєю чергою, задається шириною забороненої 
зони Еg напівпровідника. Проблема „інженерії” Еg вирішується 
найрізноманітнішими способами: від формування гетероструктур 
легуванням, формуванням квантових точок, зміною їх складу, 
форми тощо. 

В якості найважливіших областей застосування інфра-
червоних систем (ІЧС) можна вказати: 

- цілодобову розвідку; 
- виявлення мінних полів чи противника; 
- пошук рухомих і нерухомих об’єктів (цілей) на великих 

площах і визначення їх координат; 
- систему наведення високоточної зброї; 
- автоматичний супровід рухомих і стаціонарних цілей; 
- системи зв’язку; 
- системи керування літальними апаратами. 
Вбудовування наномасштабованих об’єктів можна здійснювати 

технологічно, інтеркалюванням шаруватих кристалів чужорідними 
атомами, зокрема металами. 
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Шаруваті напівпровідникові кристали In4Se3 з шириною 
забороненої зони 0.68 еВ та з низькою питомою електро-
провідністю ( 0,01–0,05 (Омсм)-1), володіють сильним іонно-
ковалентним зв’язком всередині пакетів шарів і слабким ван-дер-
ваальсовим зв’язком вздовж осі анізотропії. Внаслідок цього такі 
шаруваті кристали придатні до інтеркаляції  введення різних за 
природою чужорідних атомів у ван-дер-ваальсові щілини. У 
випадку введення металічних домішок у міжшарову щілину, в 
отриманих інтеркалатах формуються провідні металеві 
наноструктури. Причому, за рахунок чергування напів-
провідникових шарів кристалу In4Se3 та металевих моно-
прошарків інтеркалата вдається уникати коагуляції металу 
вздовж осі анізотропії. При цьому однорідність розподілу металу 
у ван-дер-ваальсовій щілині досягається технологічним способом 
її введення в кристал, наприклад, в процесі росту. 

Мета роботи. 
Дослідити перспективи застосування фоточутливих 

наноструктур на основі напівпровідникових шаруватих кристалів 
(ШК) In4Se3. Розглянути можливість застосування інтеркалатів 
AgxIn4Se3 у фотодетекторах для виявлення військової 
бронетехніки. Вивчити поведінку напівпровідникового кристалу 
AgxIn4Se3 в однорідному магнітному полі за допомогою ефекту 
Хола. 

Порівняти поведінку чистого кристалу In4Se3 та 
інтеркальованого сріблом AgxIn4Se3 в магнітному полі та 
проаналізувати вплив срібла на чутливість кристала по 
відношенню до збурень магнітного поля. На підставі 
експериментальних даних, отриманих в цій роботі, а також 
даних, наведених в літературних джерелах, розробити 
математичні моделі опису кінетичних властивостей кристалу 
AgxIn4Se3. Методика експерименту та математичне 
моделювання даних детально описані у попередніх роботах 
автора. 

Висновки. 
Виявлено, що кристал Ag0,35In4Se3 володіє на 70% вищою 

чутливістю по відношенню до збурень магнітного поля, аніж 
кристал In4Se3. 

Структури з почерговими напівпровідниковими та 
металевими прошарками дають принципову можливість 
керування кінетичними властивостями. Ці структури мають різку 
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анізотропію магніточутливості. Тому якщо закріпити такий 
сенсор на вісь та обертати його з певною частотою (подібно до 
радіолокаційних станцій), можна реєструвати швидкості та 
напрям руху військової бронетехніки. 

Досліджувані напівпровідникові кристали з домішками 
металів дозволяють розширити функціональні можливості 
сучасних магнітних сенсорів, призначених для виявлення важкої 
бронетехніки. 

 
Снісаренко А.Г., Малахов С.В. 

ХУПС 
 

РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДІВ 
ЗАХИСТУ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНИХ 

ДІЙ В АСУ ПЕРСПЕКТИВНИХ РАКЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ 
 

Розробка перспективного високоточного ракетного 
комплексу (ВРК) обумовлює і необхідність розробки 
автоматизованої системи управління (АСУ) ним, яка б повною 
мірою забезпечувала можливості щодо бойового застосування 
високоточної ракетної зброї, гарантуючи при цьому 
санкціонування дій особового складу бойових обслуг командних 
пунктів та пунктів управління щодо підготовки та проведення 
пусків ракет. Останнє, в свою чергу, потребує забезпечення 
використання технічних та виконання необхідних організаційних 
заходів щодо захисту від несанкціонованих дій (НСД) осіб 
бойових обслуг. 

Проведений аналіз можливих загроз створення передумов 
здійснення НСД показує, що в загальному випадку задача захисту 
від НСД і несанкціонованого застосування ракетної зброї 
повинна мати комплексне рішення. 

Запропоновано систематизований варіант переліку загроз, які 
можуть призвести до виникнення НСД. Оскільки в циклах 
управління АСУ ВРК передбачається участь, крім технічних 
засобів, також і операторів, то підкреслено, що надійний захист 
від НСД та їх попередження можливе лише за умови поєднання 
технічних та організаційних заходів, які мають бути розроблені 
ще на етапі розробки та створення АСУ. 
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Снісаренко А.Г., Малахов С.В., Щуцький А.В. 
ХУПС 

 
РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ОБРОБКИ ТА ОБМІНУ 

ІНФОРМАЦІЄЮ БОЙОВОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЗБРОЄЮ 
ПЕРСПЕКТИВНИХ РАКЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ 

 
Розглянуті питання, які пов’язані з визначенням базового 

переліку інформації бойового управління ракетною зброєю, що 
циркулює в контурі управління перспективних ракетних 
комплексів (РК). Розроблено перелік та склад формалізованої 
інформації, необхідної для підготовки і проведення пуску ракет в 
автоматизованому режимі функціонування системи 
автоматизованого управління (САУ). 

Запропоновано варіант алгоритмічної реалізації процедур 
селекції, ранжирування, обробки і обміну інформацією бойового 
управління. Його мета: 

- автоматизація передньої обробки інформації управління; 
- поліпшення часових характеристик процесу обміну 

формалізованою і неформалізованою інформацією в рамках 
технічних засобів САУ РК; 

- оптимізація використання канального ресурсу прямих, 
зворотних і однорангових каналів зв’язку/передачі даних 
комплексу засобів зв’язку (КЗЗ) РК. 

Дослідження даних питань дозволяє створити умови для 
оптимізації використання комунікаційних ресурсів радіо- і 
провідних інтерфейсів КЗЗ перспективних РК при обміні 
інформацією бойового управління різної категорії терміновості. 

 
Толмачов О.М. 

Філія ЦНДІ ОВТ ЗСУ 
 

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКОГО 
ОЗБРОЄННЯ РВіА 

 
Для формування напрямків розвитку РАО РВіА необхідно 

враховувати напрями розвитку дій підрозділів РВіА у збройних 
конфліктах останнього десятиріччя. 

Складові РАО РВіА – засоби розвідки, управління, вогневі 
засоби, боєприпаси. 
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Основними напрямками розвитку будуть для: 
- засобів розвідки – забезпечення їх повної інтеграції до всіх 

систем розвідки та інформаційного забезпечення, підвищення 
автономності, покращення характеристик за призначенням, 
забезпечення багатофункціональності за рахунок наявності 
кількох каналів виявлення цілей; 

- засобів управління – покращення гнучкості, безперервності 
та стійкості управління, наявність відповідного програмно-
алгоритмічного забезпечення та можливість розв’язання 
широкого спектра прикладних задач з планування бойового 
застосування та виконання бойових (вогневих) завдань, 
покращання оперативності управління; 

- вогневих засобів РВіА – підвищення автономності та 
оптимізація виконання завдань підготовки стрільби, пуску ракет, 
покращення вогневих та маневрених можливостей, зменшення 
обслуги, покращення показників живучості; 

- боєприпасів – покращення аеродинамічної форми, 
оснащення донними газогенераторами або активно-реактивними 
двигунами, використання складних аеродинамічних консолей, що 
дозволяють снаряду планерувати до цілі з верхньої точки 
балістичної траєкторії, розробки касетних артилерійських 
снарядів (мін), бойових частин ракет з СПБЕ (СНБЕ), 
автономного наведення на ціль бойових елементів за допомогою 
датчика цілі, використання сигналів космічної радіонавігаційної 
системи NAVSTAR, створення підривників з механізмами 
корекції траєкторії польоту, розробки ПТКР третього покоління, 
що діють за принципом „зробив постріл – забув” шляхом 
оснащення ПТКР головками самонаведення різних типів. 

 
Трофименко П.Є., Демидко Л.С. 

СДУ 
 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РАКЕТНО-
РЕАКТИВНОГО ТА АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ 

 
Аналіз досвіду бойового застосування підрозділів, 

оснащених ракетно-реактивним та артилерійським озброєнням, у 
зоні Антитерористичної операції на сході України показує, що 
стан вітчизняних військової промисловості, науки і техніки у 
галузі розвитку ракетно-артилерійського озброєння ЗС України 
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на разі є вкрай незадовільним. Це підтверджується, насамперед, 
відсутністю артилерійських розвідувально-вогневих і реактивних 
розвідувально-ударних комплексів, які б відповідали сучасним 
вимогам „засічка цілі (об’єкта) – її знищення (ураження)”, а по-
друге, неефективним застосуванням боєприпасів високої точності 
у війні проти сепаратистських бандформувань. 

Разом з тим аналіз стану озброєння і техніки РВіА передових 
у військовому відношенні країн, свідчить про те, що він (стан) 
відповідає стандартам бойового застосування ракетно-
реактивного та артилерійського озброєння. Військовими 
спеціалістами цих країн обрано три основних напрями 
подальшого розвитку ОВТ. По-перше, створення 
автоматизованих і роботизованих вогневих засобів на базі 
новітніх інформаційно-керуючих та телекомунікаційних 
технологій з широким використанням елементів штучного 
інтелекту. По-друге, об’єднання ракетно-реактивних і 
артилерійських систем в єдині розвідувально-ударні та 
розвідувально-вогневі комплекси на основі комплексування 
систем розвідки, управління вогнем та вогневих засобів. По-
третє, розробка високоточних вогневих засобів ракетно-
реактивних і артилерійських систем та боєприпасів з 
використанням нанотехнологій. 

Виходячи з цього аналізу, акцентуємо увагу на тих напрямах, 
які є, на наш погляд, реалістичними у справі розвитку ракетно-
артилерійського ОВТ, а саме: 

- зменшення загальної маси та підвищення мобільності 
артилерійських і ракетно-реактивних систем за рахунок 
використання сучасних легких композитних матеріалів і 
перспективних всепрохідних засобів пересування; 

- збільшення дальності пусків (стрільби) за рахунок 
використання метальних речовин, створених на нових фізичних 
принципах; 

- розробка ракет, снарядів (мін) з оптимальними 
аеродинамічними формами (коефіцієнтами); 

- розробка високоточних АРС (АРМ) для усіх систем 
ракетно-артилерійського озброєння з метою надійного ураження 
(знищення) об’єктів (цілей) противника першим пострілом і 
забезпечення живучості вогневих підрозділів; 

- підвищення точності стрільби за рахунок розробки 
керованих за сигналами супутникової навігації ракет, снарядів 
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(мін), а також снарядів з головками самонаведення, що працюють 
на новітніх фізичних принципах; 

- збільшення ефективності ураження за рахунок застосування 
нових вибухових речовин зі швидкістю детонації більше 
8000 м/с; 

- розробка високоточних касетних бойових частин із 
самонавідними бойовими елементами, що працюють на різних 
фізичних принципах, бойових частин ПТРК, спроможних 
пробивати реальну броню більше 100 мм; 

- автоматизація процесів визначення установок для пусків 
(стрільби), наведення, заряджання та контролю точності доставки 
боєприпасів до цілей (об’єктів) противника; 

- забезпечення автономності ведення бойових дій за рахунок 
розробки та оснащення ракетно-артилерійського ОВТ сучасними 
засобами навігації, топогеодезичної прив’язки, розвідки, 
наведення та автоматизованого управління; 

- розробка і прийняття на озброєння вибухових речовин, 
нечутливих до дії зовнішніх факторів, особливо високоточної 
зброї, з метою забезпечення безпеки експлуатації і надійного 
зберігання ракет і боєприпасів; 

- скорочення номенклатури ракетно-реактивного та 
артилерійського озброєння і техніки, їх уніфікація і 
стандартизація. 

Узагальнюючи вищеперераховані напрями подальшого 
розвитку ракетно-артилерійського озброєння, маємо підставу 
говорити про доцільність зосередження основних зусиль 
військових науковців і ВПК на такому: 

а) ракетно-реактивне озброєння: 
- створення та впровадження уніфікованих високоточних 

ракетних комплексів та комплексів РСЗВ, здатних інтегруватись 
до єдиної бойової системи, діяти як автономно (окрема пускова 
установка або бойова машина РСЗВ), так і у складі підрозділу, 
завдавати високоточних ударів у широкому діапазоні дальності 
ракетами з різним спорядженням; 

- підвищенні маневрених характеристик ракетно-реактивного 
ОВТ за рахунок використання самохідних шасі підвищеної 
прохідності; 

б) наземна артилерія: 
- створення далекобійних артилерійських комплексів, які 

здатні інтегруватись до єдиної бойової системи, діяти як 
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поодинокими гарматами, так і у складі підрозділу, надійно 
уражати цілі з мінімальною витратою боєприпасів та у 
мінімальний час; 

в) артилерійська розвідка: 
- розробка системи артилерійської розвідки і управління на 

принципах використання комплексів автоматизованого 
управління, цифрових засобів зв’язку та передачі даних, 
навігаційних систем, спроможних забезпечити інтеграцію 
розвідувально-вогневих (ударних) бойових систем різного рівня, 
а також можливість мережецентричного управління; 

г) протитанкові засоби: 
- збільшення дальності пусків ПТКР до 7-8 км за рахунок 

застосування нових конструкцій ракетних двигунів; 
- підвищення точності влучення ПТКР за рахунок 

застосування двоканальних систем наведення; 
- розробка нових типів бойових частин ПТКР, таких як 

осколково-фугасні, стрижневі, термобаричні, тандемні 
кумулятивні з високоенергетичними вибуховими речовинами; 

- розробка бойових частин типу „ударне ядро”. 
Таким чином, основними напрямами розвитку і бойового 

застосування ракетно-реактивного і артилерійського озброєння 
на разі можна вважати: 

- розробка і прийняття на озброєння високоточної зброї; 
- інтегрування єдиних бойових систем, побудованих на 

принципах мережецентричного управління і разом з тим 
можливість децентралізованого автономного застосування 
окремих вогневих (ударних) підсистем (комплексів); 

- розробка керуючих систем, які б забезпечували повну 
автоматизацію процесів підготовки даних для пусків (стрільби), 
управління і корегування. 

 
Устименко О.В. 

НАДУ 
 

ПЕРСПЕКТИВИ ЩОДО СТВОРЕННЯ РОЗВІДУВАЛЬНО-
УДАРНИХ КОМПЛЕКСІВ НА БАЗІ ІСНУЮЧИХ РСЗВ 

 
Основу реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) ракетних 

військ і артилерії (РВіА) ЗС України становлять системи створені 
ще за часів Радянського Союзу – БМ-21 „Град”, 9К54 „Ураган” та 
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9К58 „Смерч”. Оборонно-промисловий комплекс (ОПК) України 
пропонує ряд варіантів модернізації радянських РСЗВ: 

– модернізація БМ-21 „Град” до варіанта „Бастіон-1”, 
„Бастіон-2” або „БМ-21К”; 

– модернізація 9К54 „Ураган” до варіанта „Бастіон-3”. 
Модернізація БМ-21 „Град” проводиться шляхом установки 

на нове шасі виробництва Краматорського автомобільного заводу 
(КрАЗ) артилерійської частини (напрямних), знятої з БМ-21, які 
перебували на зберіганні або були виведені із бойового складу 
ЗС України. Капітальний ремонт артилерійської частини БМ-21 
здійснює ДП „Шепетівський ремонтний завод”. 

У модернізованому варіанті БМ-21 „Бастіон-1” поліпшені 
бойові характеристики комплексу шляхом використання нових 
боєприпасів, що були розроблені на ДП „НВО ім. Петровського”, 
які дозволяють вести вогонь на відстань до 40 км. В базовому 
варіанті БМ-21 дальність пострілу – 20 км. „Бастіон-2” 
відрізняється від версії „Бастіон-1” подовженою базою шасі, на 
якій розміщений додатковий боєкомплект. Також можлива 
комплектація бойової машини двома ПЗРК. 

Перевагами нових боєприпасів є: 
- дальність стрільби 40 км (снаряд має нову конструкцію 

сопла та удосконалений двигун, повний імпульс тяги 6000 кг/с); 
- точність стрільби 90 м (вдосконалено вузол стабілізації за 

рахунок збільшення розмаху оперення та розмірів і профілю 
лопаті); 

- використано осколково-фугасну БЧ підвищеної потужності 
(вага БЧ 21,3 кг, є можливість збільшити БЧ до 30 кг при 
зменшенні максимальної дальності стрільби до 20 км); 

- вага осколків 12,8 кг. 
Для потреб ЗС України ДП „Харківський завод спеціальних 

машин” (колишній 101-й авторемонтний завод) в кооперації з 
Харківським конструкторським бюро машинобудування (ХКМБ) 
ім. О.О. Морозова та іншими підприємствами ОПК розробив 
версію РСЗВ – БМ-21К. БМ-21К є вдосконаленою версією раніше 
розроблених варіантів модернізації: 

- шасі КрАЗ-260, що дозволило використати більш потужний 
двигун, збільшено і запас ходу машини (прийнято рішення щодо 
оснащення машин, що випускаються для потреб ЗС України, 
двигунами Cummins L360-20 замість двигунів ярославського 
заводу. Зазначені двигуни мають кращі експлуатаційні 
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характеристики та на 650 кг меншу вагу. Перша партія двигунів 
вже поступила на КрАЗ. Проходять також переговори щодо 
співробітництва з Volvo); 

- збільшена кабіна, що дозволило перевозити весь розрахунок 
бойової машини; 

- при використанні нового боєприпасу збільшена дальність 
стрільби до 40 км; 

- машина обладнана апаратурою топоприв’язки і навігації; 
- є можливість автоматичного прийому, обробки цілевказівки 

та управління вогнем з кабіни; 
- збільшена точність стрільби. 
Варіант „Бастіон-3” являє собою установку артилерійської 

частини РСЗВ „Ураган” на шасі КрАЗ. Доцільність заміни шасі 
була викликана тим, що шасі МАЗ, на якому монтувався 
комплекс „Ураган”, в Україні не виробляється. 

Досвід застосування РСЗВ у ході Антитерористичної 
операції на сході України виявив ряд проблем, основні з яких: 

- недостатня навченість особового складу підрозділів; 
- відсутність у складі СВ ЗС України розглянутих вище 

модернізованих зразків РСЗВ; 
- проблеми з виявленням цілей; 
- затримки з передачею інформації. 
Необхідно визнати, що в ЗС України питанню розвитку 

засобів артилерійської розвідки та автоматизованих систем 
управління приділялося недостатньо уваги. На початок АТО 
підрозділи РВіА не мали жодного робочого комплексу 
звукометричної та радіолокаційної розвідок координат вогневих 
позицій артилерії, мінометів та РСЗВ. Радіолокаційні комплекси 
АРК-3 та АРК-5, звукометричні комплекси АЗК-7, що лишилися 
в спадок від Радянської армії, виявилися несправними. Нові, 
вітчизняні розробки – радіолокаційний комплекс (РЛК) розвідки 
вогневих позицій та контролю стрільби 1Л220У та 
автоматизований звукометричний комплекс „Положение-2”, що 
вже навіть прийнятий на озброєння, не закупалися ЗС України на 
підприємствах ОПК. Артилерійські підрозділи виявилися не 
готовими до проведення контрбатарейної боротьби. 

Застосування РЛК 1Л220У спільно з дивізіонами 
модернізованих РСЗВ забезпечує: 

- ефективне ураження цілей в умовах обмеженої видимості; 
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- збільшення зони розвідки та ураження майже на порядок, 
порівняно з дивізіонами штатної комплектації; 

- скорочення в 1,5–2 рази часу виконання бойових задач; 
- зменшення витрат боєприпасів. 
З метою підвищення ефективності використання частин та 

підрозділів РВіА необхідно провести переозброєння підрозділів 
розвідки (оптичної, радіолокаційної, звукометричної тощо) 
новітнім озброєнням, створити автоматизовану систему 
управління вогнем. Це дозволить створити на базі існуючих 
РСЗВ розвідувально-ударні комплекси. 

 
Чигінь В.І., Федор Б.С. 

АСВ 
 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАСИВНОЇ 
РІЗНИЦЕВО-ФАЗОВОЇ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

ПРИ ВИМІРЮВАННІ КООРДИНАТ РАДІОМАЯКА 
 

Точність і швидкість визначення координат польоту 
снарядів-маяків задають успіх сучасної артилерії. Існує завдання 
створювати нові електронні системи для вимірювання параметрів 
траєкторії і поправок до стрільб з використанням пасивних 
радіолокаційних систем. Метою праці є дослідження 
ефективності роботи макета пасивної радіолокаційної системи на 
основі різницево-фазового методу вимірювання параметрів 
траєкторії польоту радіомаяка за допомогою рознесених 
приймальних антен. Метод ґрунтується на вимірюванні різниць 
фаз радіохвилі, яка приходить від передавача-маяка до антен і 
при відомій геометрії їх розміщення визначаються його 
координати. Запропонована ПРЛС включає скеровані у напрямі 
польоту маяка селективні антени і селективні високочастотні 
підсилювачі та фільтри, необхідні для виділення несучої частоти 
корисного сигналу серед можливих паразитних радіохвиль, 
центральний процесор, що складається з інтерфейсу вводу даних 
електронним шляхом, персонального комп’ютера і програмного 
забезпечення. 

Виготовлено експериментальний макет пасивної системи на 
основі чотирьох рознесених на кілька довжин хвилі антен. 
Використано гостронаправлені антени типу п’ятиелементного 
квадрата. Фазовий детектор для визначення різниці фаз між 
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двома сигналами, отриманими від рознесених антен, реалізували 
на основі перемножувача та інтегратора. Використано два 
широкосмугові детектори сигналів з функцією визначення його 
амплітуди та фази – мікросхеми типу AD8302. Опрацьована і 
виготовлена цифрова система автоматизованого запису вихідних 
сигналів фазових детекторів у пам’ять комп’ютера. 

Для визначення параметрів зовнішньої балістики снарядів та 
ракет створено макет пасивної різницево-фазової радіолокаційної 
системи. Метою праці є аналіз виміряних даних про різницю фаз 
радіомаяка, який переміщається по прямій, паралельній осі 
діаграми спрямованості двох приймальних антен, та 
встановлення основних причин відхилень точок від теоретичних 
та обмеження дальності дії системи. На основі такого аналізу 
удосконалюється радіотехнічна та електронна частини, зокрема, 
антенна, селективна та реєструюча схеми. 

При аналізі виміряних залежностей різниць фаз радіохвилі, 
яка випромінюється радіопередавачем на частоті 433 МГц на 
різних віддалях від антен і порівнянні з теоретичними кривими 
виявлено наступні основні впливи на розбіжності між ними: 

- на частоті 433 МГц у межах міста працює відносно велика 
кількість радіопередавачів, які посилають електромагнітні хвилі у 
різних напрямках, досить значні по амплітуді і близькі за фазою 
до корисного сигналу. Ці сигнали опрацьовуються фазочутливим 
детектором, що спричиняє постійне накладання „фону” на 
корисний сигнал і деформування кривих вимірювань; 

- підвищення потужності передавача-маяка (наприклад, від 
1 Вт до 4 Вт) приводить до відбиття сигналу від близьких 
металевих та будівельних конструкцій та сприйняття його у ролі 
прямого. Це також спричиняє інтерференції хвиль на певних 
віддалях, а також збудження і перехід електронної схеми в режим 
насичення; 

- недостатня селективність антенно-підсилювального 
комплексу приводить до попадання до фазового детектора 
„чужих” сигналів, близьких за частотою. 

Тому запропоновано створити принципово нову систему 
селектування прийнятих радіосигналів, при якій вони одночасно 
приймаються антенами з круговою та гостро скерованою 
діаграмами. Після цього один з сигналів обертається на 
180 градусів по фазі. Тоді прямий та обернений сигнали 
подаються на суматор, в якому вони (протилежні по фазі з обох 
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антен) віднімаються і залишається сигнал, прийнятий скерованою 
антеною (чисто корисний). Таким чином передбачається 
фільтрування завад на один порядок. 

Для зниження імовірності попадання паразитних сигналів від 
міських мереж пропонується проведення експериментів у 
полігонних умовах та підняття радіомаяка на певні висоти за 
допомогою метеорологічного аеростата або пустотних мін. 

Для введення інформації про різницю фаз в персональний 
комп’ютер (ПК) виготовлена електронна система з 
багатоканальним аналого-цифровим перетворювачем (АЦП). Це 
здійснюється через послідовний USB-порт ПК. Опрацьований 
для цієї мети багатоканальний АЦП виконаний на базі 
мікроконтролера, який містить у собі саме пристрій АЦП та 
інтерфейс асинхронного зв’язку, сумісний з послідовним портом 
ПК. Програма, якою керується мікроконтролер, здійснює вибір 
одного з чотирьох каналів АЦП, ініціює перетворення і зберігає 
результат у внутрішній пам’яті. Ці дані після отримання 
результатів вимірювання усіх чотирьох каналів, перетворюються 
на текстовий вигляд і передаються у ПК через послідовний порт. 

Програма усереднює виміряні значення вихідних напруг за 
заданий час (0.1 с або 1 с), окремо для кожного каналу, після чого 
перетворює дані про фазу (канали 1 і 3) на градуси у діапазоні 
0..180˚. 

Виконано серію випробувань пасивної реєстрації координат 
радіооб’єкта у двомірному просторі (у площині траєкторії його 
польоту) на основі вимірювання різниць фаз радіохвиль. При 
цьому першу і другу пару антен розташували на одній осі, під 
певним кутом до площини польоту маяка. Однією з 
найпростіших геометрій розташування антен є така, при якій 
одна пара антен встановлюється біля точки вильоту радіомаяка у 
напрямку осі х, а друга – на певній віддалі від першої, порядку   
4–10 довжин хвилі, яка дорівнює 0,693 м. 

Отримано перші залежності виміряних різниць фаз 
радіохвилі від віддалей антен до радіомаяка у довільних 
напрямах його руху. Експериментальні співвідношення 
узгоджуються з відповідними теоретичними залежностями для 
різниць фаз між двома радіосигналами, які приходять до антен. 
Можна стверджувати про ефективність використання 
запропонованого методу отримання параметрів польоту снаряда-
радіомаяка. Вона залежить від рівня селективності підсилювачів і 
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фільтрів, від чіткості геометрії виготовлення антен і їх фіксації на 
несучій платформі. Таким чином, існує можливість створення 
пасивної радіолокаційної системи для визначення параметрів 
траєкторії польоту снарядів і ракет та отримання поправок для 
автоматичної корекції артилерійської стрільби. 

 
Чорнобородова Н.П. 
ВАТ „Перетворювач” 
Чорнобородов М.П. 

Батальйон народного ополчення „Січ” 
 

ПОЛІПШЕННЯ ТТХ РЛС 35Д6 
 

Для забезпечення захищеності від впливу як природних, так 
й штучно створених пасивних завад, у радіолокаційній станції 
(РЛС) 35Д6 селекція рухомих цілей здійснюється за допомогою 
пристрою стабілізації рівня хибних тривог за радіальною 
швидкістю руху об’єктів на основі цифрових фільтрів, втілених 
методом дискретного перетворення Фур’є (ДПФ). Такий спосіб 
формування зони режекції дозволяє зменшити рівень втрат 
корисних сигналів порівняно до пристроїв черезперіодного 
віднімання (компенсації). Застосування різних вагових функцій за 
обчислення ДПФ призводить до збільшення чи зменшення 
кількості втрат швидкісної характеристики РЛС 35Д6. 
Запропоновано новий спосіб розрахунку вагових коефіцієнтів ak 
шляхом розв’язання системи лінійних рівнянь (для отримання 
початкової точки наближення a'k) й подальшого уточнення 
значень за допомогою нетривалої одновимірної лінійної 
мінімізації (що еквівалентно підбиранню підставки для вагової 
функції a'k). 

Проаналізовано причини виникнення втрат у швидкісній 
характеристиці радіолокаційної станції (РЛС) 35Д6. З метою 
мінімізації втрат виконано оптимізацію форми амплітудно-
частотної характеристики фільтрів ДПФ. 

За одновимірної оптимізації вікон ДПФ за критерієм 
мінімуму втрат у швидкісній характеристиці отримано, що 
шляхом заміни штатних вагових функцій на оптимальні можливе 
зменшення втрат до 10%. При цьому, для кожного режиму 
випромінювання треба застосовувати окрему вагову функцію. 
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За багатовимірної оптимізації отримано зменшення втрат на 
13...16% в умовах впливу пасивної завади, й на 6...13% – на тлі 
лише шумів. Досягнуте поліпшення полягає не лише у зменшенні 
кількості втрат, але й у підвищенні ймовірності вірного 
виявлення до 10% у певних смугах радіальних швидкостей. 
Показано, що не існує єдиного оптимального вагового вікна для 
різних режимів випромінювання РЛС 35Д6 з однаковою 
кількістю імпульсів зондування. 

 
Шевченко Д.Г. 

НУОУ 
 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РАДІОРЕЛЕЙНОГО 
ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

 
Суттєвими недоліками методики розрахунку радіорелейних 

ліній, яка викладена в „Руководстве по развертыванию и 
эксплуатации радиорелейных и тропосферных линий связи 
Вооруженных Сил СССР” у частині 2 „Расчёт радиорелейных и 
тропосферных линий” є: 

- значні трудові і часові витрати; 
- необхідність високої кваліфікації виконавців; 
- наявність фактора суб’єктивності в результатах, які 

отримуються. 
Одним зі шляхів подолання цих недоліків є підвищення рівня 

автоматизації у практиці розрахунків радіорелейних ліній, тому 
що: 

1. Застосування автоматизації дозволяє скоротити часові і 
трудові витрати. Дійсно, вже при виборі районів і місць 
розгортання радіорелейних станцій необхідно оцінити та 
порівняти кілька інтервалів, можливих для визначеного району, і 
місць розгортання станції. За викладеною методикою в 
„Руководстве по развертыванию и эксплуатации радиорелейных 
и тропосферных линий связи Вооруженных Сил СССР” у 
частині 2 „Расчёт радиорелейных и тропосферных линий” це 
потребує значного часу (близько трьох годин для одного 
інтервалу). Крім того, у процесі розрахунків потрібно проводити 
оцінку завад та поширення радіохвиль з урахуванням рельєфу 
місцевості. Це додатково збільшує часові і трудові затрати. Для 
розрахунків за допомогою програмних продуктів труднощів із 
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затратами часу при збільшенні числа варіантів районів і місць 
розгортання радіорелейних станцій не виникає. 

2. При автоматизації процесу розрахунку показників 
радіорелейної лінії не потрібно високої кваліфікації виконавців, 
зменшується вплив фактора суб'єктивності. Так, якщо за відомою 
методикою вибір районів і місць розгортання здійснюється 
виконавцем інтуїтивно, на основі особистого досвіду й вимагає 
високої професійної підготовки виконавців, щоб з декількох 
можливих інтервалів вибрати один, то за допомогою електронно-
обчислювальної техніки можна розрахувати всі можливі 
інтервали та вибрати однозначно кращий за заданим критерієм. 

Фактор суб’єктивності проявляється ще в більшому ступені 
при знятті рельєфу місцевості і визначенні геометричних 
параметрів інтервалу. Досвід показує, що тільки у дуже 
кваліфікованих виконавців результати визначення геометричних 
параметрів інтервалів збігаються, у іншому випадку мають місце 
помилки, що впливають на результати розрахунків. 

3. Впровадження автоматизації надасть можливість 
ефективно вирішувати завдання раціонального вибору місць 
розгортання станцій за критерієм мінімальної витрати засобів для 
забезпечення заданої якості зв’язку. При цьому, щоб розглянути 
кілька варіантів, необхідні дані про рельєф не на інтервалі, а в 
просторі. 

Можливий автоматичний або ручний ввід профілю 
місцевості у пам’ять електронно-обчислювальної техніки. 
Виконується ця операція один раз, а використовувати отримані 
дані можна багаторазово. 

Отже, реально можна вводити профіль місцевості 
напівавтоматично (але для цього потрібні спеціальні прилади) 
або вручну (що не вимагає додаткового обладнання). Операція 
введення даних буде фактично визначати час розрахунку лінії, 
що значно підвищить своєчасність як складову якості 
радіорелейного військового зв’язку. 

Висновки. 
Автоматизація процесу розрахунку радіорелейних ліній 

зв’язку з використанням математичної моделі радіорелейного 
інтервалу значно скоротить час та дозволить вирішити важливу 
задачу оптимізації в області радіорелейного військового зв’язку: 
раціональне розміщення радіорелейних станцій з урахуванням 
рельєфу місцевості та забезпечення зв’язку із заданою якістю 
мінімальними засобами. 
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Шабатура Ю.В., Коваль Р.С. (курсант) 
АСВ 

 
ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ І ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ 
ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ РОЗСІЮВАНОЇ 

ЕНЕРГІЇ АРТИЛЕРІЙСЬКИХ ПОСТРІЛІВ 
 

Фізико-технічний аналіз артилерійських систем як сучасних 
так і минулих поколінь, показує, що, по суті, за принципом дії 
вони були і залишаються малоефективними тепловими 
машинами. Загальна енергія, яка виділяється в результаті 
згоряння порохового заряду артилерійського боєприпасу, 
розподіляється наступним чином: 

- 20-40% перетворюється на кінетичну енергію снаряда; 
- 5% перетворюється на механічну енергію відкату; 
- 40-60% розсіюється в атмосферу; 
- 15-25% витрачається на нагрівання та інші прояви. 
Отже за функціональним призначенням у артилерійській 

системі використовується тільки від 20 до 40%  енергії 
порохового заряду, а від 40 до 60% – незворотно втрачається. 
З іншого боку, артилерійські підрозділи завжди потребують 
енергетичних потужностей, які можна використати для різних 
потреб, причому бажано мати такі потужності з різною природою 
енергії, оскільки це дозволить уникати неминучих втрат, які 
виникатимуть при перетворенні одного виду енергії на інший. 
Тому актуальною є задача розроблення методів і технічних 
засобів відбору і накопичення енергії, яка розсіюється при 
артилерійських пострілах. 

При вирішенні цієї задачі в першу чергу необхідно 
враховувати імпульсний характер виділення енергії при пострілі. 
Крім того, розроблювана система жодним чином не повинна 
погіршувати бойові характеристики артилерійських систем. В 
доповіді планується розглянути конкретні підходи до побудови 
технічних систем відбору і накопичення розсіюваної при 
артилерійських пострілах енергії. 
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Щерба А.А., Зубков А.М., 
Сальник Ю.П., Герасименко Є.С. 

АСВ 
 

ТЕХНІЧНІ ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ 
БАГАТОКАНАЛЬНОСТІ ТА ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ 

АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ РОЗВІДКИ НА ВСЮ ГЛИБИНУ ДІЙ 
РВіА СВ 

 
Пропонується та обґрунтовується технічна структура 

багатоканального завадозахищеного комплексу артилерійської 
розвідки, яка базується на конструктивно-функціональній 
інтеграції наземних радіолокаційних засобів розвідки вогневих 
позицій і засобів багатоспектрального спостереження наземних 
цілей, встановлених на борту ДПЛА. 

Практична реалізація запропонованого комплексу дозволяє: 
- зняти обмеження на дальність виявлення і точність 

вимірювання координат наземних стріляючих і не стріляючих 
об’єктів; 

- зняти обмеження на відсутність і характер руху наземних 
цілей; 

- зняти обмеження на час доби і погодні умови, 
супроводжуючі артилерійську розвідку; 

- мінімізувати час артилерійської розвідки у загальному 
циклі бойового управління РВіА. 

Обґрунтовується можливість практичної реалізації 
запропонованого комплексу артилерійської розвідки на основі 
відомих технічних рішень з урахуванням обмежень виробничого 
та фінансового характеру. 

Представлені результати оцінки за критерієм 
„ефективність/вартість” запропонованого підходу у порівнянні з 
іншими підходами, які ґрунтуються на комплексуванні наземних 
і повітряних засобів у складі бойових систем. 
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Яковлев М.Ю. 
АСВ 

Герасимов С.В. 
ХУПС 

 
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 
КОНТРОЛЮ ТА ДІАГНОСТИКИ РАКЕТНИХ СИСТЕМ 

 
У доповіді показано, що з ускладненням технічних і бойових 

характеристик ракетних систем (РС) підвищується роль їх 
контролю під час експлуатації з метою визначення технічної 
справності. Так, проведення Антитерористичної операції на сході 
України показало, що до 40% протитанкових керованих ракет не 
досягли цілей через технічну несправність. Тому для визначення 
технічного стану РС з метою недопущення аварій і поломок 
пропонується застосовувати автоматизовані системи контролю та 
діагностування (АСКД). Тенденції розвитку РС дозволяють 
відокремити три основні галузі застосування АСКД у системах 
технічного обслуговування: 

- для контролю недемонтованого обладнання у процесі 
передбойової підготовки за допомогою бортових вбудованих 
АСКД; 

- для контролю як недемонтованого, так й демонтованого 
дефектного обладнання у процесі виконання технічного 
обслуговування та ремонту у майстернях або в місцях дислокації, 
який здійснюється за допомогою наземних комплексних 
(універсальних) АСКД; 

- для контролю технічного стану окремих блоків або модулів 
на ремонтних підприємствах чи на заводах-розробниках. 

Показано, що відповідно до галузей застосування АСКД 
можливо розділити на наземні та бортові. Розглянуті особливості 
наземних і бортових АСКД. Визначено, що бортові та наземні 
АСКД призначені для вирішення основних завдань: 

- контрою працездатності демонтованого обладнання РС; 
- пошуку місць відмов (несправностей) з точністю до змінної 

збіркової одиниці; 
- вимірювального та допускового контролю параметрів у 

процесі проведення регулювання; 
- виконання самоконтролю. 
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Наземні АСКД призначені, як правило, для вирішення різних 
завдань контролю технічного стану РС при проведенні 
підготовки та технічного обслуговування. Їх пропонується 
розробляти на основі застосування обчислювальної техніки та 
набору програм для здійснення різних видів контролю параметрів 
РС. Обчислювальна техніка 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 РС. 

Запропоновано бортові АСКД  створювати за декількома 
напрямками. Перший з цих напрямків пов’язаний з розробкою 
бортових комплексних АСКД для РС оперативно-тактичного та 
тактичного призначення. Особливістю такої системи є наявність 
комплексів контролю силового, радіоелектронного, енергетичного, 
механічного та іншого обладнання, яка може працювати в двох 
режимах: автоматичному (з безперервним контролем і 
необхідним інформуванням) та вибірковому ручному контролі 
(або діагностичному). Другий напрямок пов'язаний зі створенням 
комплексних АСКД для РС малої дальності дії (наприклад, 
протитанкових керованих ракет). У подібних АСКД вимірювання 
параметрів, 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. 
Якщо є відмова (несправність), на спеціальне табло видається 
світловий сигнал попередження. 

Встановлено, що, крім контролю під час польоту, бортові 
АСКД можуть працювати також у складі наземних систем 
технічного обслуговування РС. Такі АСКД в основному 
застосовуються на етапі передбойової підготовки, а також у 
процесі проведення інших видів підготовки та виконання 
профілактичних робіт (проведення технічного обслуговування). 
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РІШЕННЯ 
науково-технічної конференції 

„ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК І 
АРТИЛЕРІЇ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК” 

 
Заслухавши та обговоривши на пленарному засіданні та 

секціях найбільш актуальні теми досліджень за напрямками: 
- бойове застосування РВіА; 
- модернізація і розробка озброєння та військової техніки в 

інтересах РВіА; 
- бойове та технічне забезпечення РВіА; 
- бойова та оперативна підготовка РВіА, 

і враховуючи складну воєнно-політичну обстановку навколо 
України, аналіз підготовки та виконання завдань з вогневого 
ураження противника підрозділами РВіА у ході Анти-
терористичної операції та сучасний стан озброєння і військової 
техніки РВіА, учасники науково-технічної конференції вважають 
за необхідне зазначити, що останнім часом науковими 
установами Міністерства оборони та підприємствами оборонно-
промислового комплексу України за участі вищих військових 
навчальних закладів в умовах обмеженого фінансування 
виконано значний обсяг досліджень, які можна використати в 
інтересах РВіА: 

1. Розроблені основні технічні вимоги до складових та умов 
бойового застосування ракетних комплексів підвищеної 
дальності – основи майбутніх Сил стримування. Сформульована 
проблема необхідності виходу України з Договору про ракетні 
комплекси малої та середньої дальності (Харківський університет 
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Державне підприємство 
„КБ „Південне”). 

2. Обґрунтовано застосування швидкісних малогабаритних 
безпілотних літальних апаратів в якості найбільш перспективних 
в контрбатарейній боротьбі багатофункціональних засобів 
розвідки та вогневого ураження об’єктів противника 
(Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 
Житомирський військовий інститут Державного університету 
телекомунікацій, Академія сухопутних військ імені гетьмана 
Петра Сагайдачного). 
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3. Проведено заключний етап державних випробувань 
керованого боєприпасу „Квітник” на полігоні Міжнародного 
центру миротворчості та безпеки (Державне підприємство „НВК 
„Прогрес”, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного). 

4. Підприємствами промисловості (Державне підприємство 
„КБ „Південне”, Товариство з обмеженою відповідальністю 
„МАРКЕТ-МАТС”, Державне підприємство „ОКБ „Текон-
Електрон”) відпрацьовано варіанти побудови систем само-
наведення оперативно-тактичних і тактичних ракет з 
урахуванням застосування сенсорів різних ділянок спектра 
електромагнітних хвиль (радіо-, інфрачервоний, фото-
контрастний канали). 

5. Отримали подальший розвиток дослідження застосування 
у військовій сфері геоінформаційних технологій та їх спряження 
з сучасними цифровими засобами зв’язку (Державне 
підприємство „Оризон-Навігація”, Товариство з обмеженою 
відповідальністю „НВП „Ефір-С”). 

6. Налагоджено серійне виробництво артилерійської 30-мм 
системи (Державне підприємство „Львівський державний завод 
„ЛОРТА”), завершується розробка комплексу автоматизованої 
апаратури управління артилерійськими підрозділами (Державне 
підприємство „Львівський науково-дослідний радіотехнічний 
інститут”). 

7. Виконано цикл робіт з оптимізації системи інформаційного 
забезпечення високоточних ракетних комплексів і варіантів 
бойового застосування ракетних підрозділів Сухопутних військ 
(Житомирський військовий інститут Державного університету 
телекомунікацій). 

8. Виконано цикл робіт з обґрунтування і визначення 
технічних шляхів створення головок самонаведення оперативно-
тактичних (тактичних) ракет, варіантів їх бойового застосування, 
розробки технічного обліку командних машин управління і 
самохідних пускових установок перспективного ракетного 
комплексу (Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного, Державне підприємство „КБ „Південне”). 

9. Виконані полігонні роботи з проведення другого етапу 
державних випробувань виробу „Базальт-ЛПР” і експери-
ментальних випробувань комплексу сучасного навігаційного 
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обладнання (Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного, Державне підприємство „Оризон-Навігація”). 

Вважати за доцільне подальше проведення досліджень і 
розробок за напрямками та надання рекомендацій: 

 
1. Удосконалення організаційно-штатної структури 

органів управління, частин і підрозділів РВіА Сухопутних 
військ ЗС України. 

РЕКОМЕНДУВАТИ Командуванню Сухопутних військ: 
- для забезпечення ефективного управління сформувати 

Головне управління РВіА ЗС України, як вищий орган управління 
родом військ, який відповідатиме за загальне військове 
керівництво РВіА ЗС України, їх розвиток, планування 
застосування та керівництво ними в ході виконання визначених 
завдань під час проведення операцій, організацію та координацію 
підготовки військ; 

- при удосконаленні організаційно-штатної структури 
підрозділів ракетних військ і реактивної артилерії передбачити, 
що основні підрозділи (дивізіони) ракетної бригади, реактивних 
артилерійських полків та артилерійських бригад (на воєнний час) 
повинні бути окремими, при цьому повинна бути забезпечена їх 
автономна робота; 

- ввести до складу механізованих батальйонів, поряд з 
мінометними батареями, артилерійські батареї 2С1 (Д-30) з 
підрозділами артилерійської розвідки, матеріального 
забезпечення та ремонтними відділеннями; 

- передбачити створення на основі існуючих відділень 
розвідки і зв’язку взводів управління артилерійських батарей і 
дивізіонів пунктів обробки даних; 

- відновити в розвідувальних артилерійських дивізіонах 
пункти управління артилерійської розвідки. 

 
2. Удосконалення технічних засобів артилерійської 

розвідки РВіА. 
РЕКОМЕНДУВАТИ: 
- ракетним військам і артилерії Командування Сухопутних 

військ організувати проведення технічного обслуговування 
автоматизованого звукометричного комплексу розвідки вогневих 
позицій артилерійських гармат і мінометів „Положение-2”; 
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- в Науковому центру Сухопутних військ Академії 
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного створити 
координаційну групу для роботи з підприємствами оборонно-
промислового комплексу Львівщини щодо визначення 
проблемних питань і напрямків створення безпілотних авіаційних 
комплексів; 

- у листопаді-грудні 2014 р. провести випробування 
тактичних безпілотних літальних апаратів типу „квадрокоптер” 
та „крило” на базі Міжнародного центру миротворчості та 
безпеки з метою обґрунтування основних положень їх бойового 
застосування та визначення тактико-технічних характеристик; 

- Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного взяти участь у воєнно-науковому супроводженні 
державних випробувань автоматизованого комплексу розвідки 
СН-4003 (шифр „Базальт-ЛПР”); 

- провести роботу щодо комплексування радіолокаційних 
комплексів розвідки вогневих та стартових позицій з повітряними 
засобами розвідки. В січні 2015 року провести спільні наради 
представників Наукового центру Сухопутних військ Академії 
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та 
Казенного підприємства „Науково-виробничий комплекс „Іскра” 
щодо визначення організаційних та технічних напрямків 
подальшої співпраці; 

- Науковому центру Сухопутних військ Академії сухопутних 
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного сумісно з Товариством 
з обмеженою відповідальністю „Мейл Сервіс” та представниками 
військових частин провести полігонні випробування на базі 
Міжнародного центру миротворчості та безпеки самохідної 
радіокерованої установки (БРАП-1) для забезпечення ведення 
розвідки в інтересах РВіА. 

 
3. Удосконалення системи управління підрозділами та 

вогнем РВіА. 
РЕКОМЕНДУВАТИ: 
- Командуванню Сухопутних військ в 2015 році залучити 

Науковий центр Сухопутних військ до воєнно-наукового 
супроводження дослідно-конструкторської роботи „Оболонь-А” 
(створення комплексу машин управління артилерійських 
підрозділів); 
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- в 2015 році покласти на Науковий центр Сухопутних військ 
виконання науково-дослідних робіт „Завадостійка система 
навігації для топогеодезичної прив’язки вогневих і стартових 
позицій ракетних військ і артилерії та рухомих об’єктів 
Сухопутних військ” та „Уточнення вимог до комплексу засобів 
автоматизації управління вогнем артилерійських підрозділів”. 

 
4. Відновлення системи підготовки фахівців РВіА. 
РЕКОМЕНДУВАТИ: 
- ракетним військам і артилерії Командування Сухопутних 

військ планувати проведення на базі Академії сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагайдачного курсів підготовки фахівців 
пунктів обробки даних артилерійських батарей, пунктів 
управління артилерійської розвідки артилерійських дивізіонів та 
корегувальників вогню артилерії. 

 
5. Удосконалення характеристик ракет та артилерійських 

боєприпасів. 
РЕКОМЕНДУВАТИ: 
- Науковому центру Сухопутних військ спільно з Державним 

підприємством „КБ „Південне” в напрямку створення 
вітчизняного багатофункціонального ракетного комплексу в 
2015-2016 рр. провести комплекс робіт щодо створення 
багатоспектральних систем самонаведення ракет і моделювання 
цілефонової обстановки різноманітних ділянок спектра 
електромагнітних хвиль та робіт, пов’язаних з підвищенням 
роздільної здатності по пеленгу радіолокаційних (активних та 
пасивних) головок самонаведення; 

- ракетним військам і артилерії Командування Сухопутних 
військ розглянути можливість впровадження в практику 
створення і модернізації артилерійських систем і ракетних 
комплексів досвід розробок Державного підприємства 
„НДІ „Квант” для Військово-Морських Сил. 

 
Результати роботи науково-технічної конференції врахувати 

при плануванні наукової і науково-технічної діяльності (щодо 
розвитку РВіА Сухопутних військ) на 2015 рік. 
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Враховуючи актуальність проблеми і складність задач щодо 
розвитку РВіА Сухопутних військ, наявні можливості 
підприємств України, наступну конференцію „Перспективи 
розвитку ракетних військ і артилерії” провести на базі Наукового 
центру Сухопутних військ Академії сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного в листопаді 2015 року. За 
домовленістю залучити як співорганізаторів конференції 
підприємства, установи та організації Міністерства оборони та 
оборонно-промислового комплексу України. 

Опублікувати у видавництві Академії сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагайдачного матеріали науково-технічної 
конференції накладом, який забезпечить всіх заявлених 
учасників. 
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