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АВТОМАТИЗОВАНА ОПТИЧНА ІНФОРМАЦІЙНО-

ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ ПОЛІГОННИХ ВИПРОБУВАНЬ  

КЕРОВАНИХ ТА НЕКЕРОВАНИХ РАКЕТ, АРТИЛЕРІЙСЬКИХ І 

РЕАКТИВНИХ СНАРЯДІВ 
 

В умовах інтенсивної розробки нових зразків ракетної і артилерійської 

техніки, для тестування їх характеристик на полігоні, існує потреба в 

розробці Українського зразку оптико-електронної станції траєкторних 

вимірювань (ОЕСТВ), що забезпечує виявлення повітряних цілей у видимому 

та інфрачервоному діапазоні спектра, супроводження і видачу координат в 

реальному масштабі часу. Така станція може використовуватися для 

проведення різних льотних експериментів, атестації авіаційних і ракетно-

артилерійських систем, забезпечувати інформацією про траєкторію і 

відеоінформацією для контролю характеристик різних боєприпасів з 

подальшим аналізом їх технічних характеристик. Для вимірювань зовнішньо-

траєкторних параметрів польоту об’єктів випробувань (керованих та 

некерованих авіаційних засобів ураження, зенітних керованих ракет, 

артилерійських і реактивних снарядів) у всьому діапазоні висот і швидкостей 

їх польоту, реєстрації, обробки, передачі результатів траєкторних 

вимірювань і відеозображень об’єктів чи їх функціонування у реальному 

масштабі часу, супроводження об’єктів випробувань у будь-який час доби 

потрібно об’єднання кількох ОЕСТВ в єдину інформаційно-вимірювальну 

систему (ІВС) полігону. Для керування та автоматизації ІВС запропоновано 

створювати її за принципом сенсорної інфокомунікаційної мережі. 

Можливості існуючої ІВС полігонів ЗС України не дозволяють забезпечити 

зростаючі вимоги: 

- до точності вимірювання зовнішньо траєкторних параметрів польоту 

випробовуваних об'єктів (керованих та некерованих авіаційних засобів 

ураження, зенітних керованих ракет, артилерійських і реактивних снарядів); 

- до умов супроводу об’єктів випробувань у всьому діапазоні висот і 

швидкостей їх польоту у будь-якому часу доби;  

- до реєстрації, обробки та передачі результатів траєкторних 

вимірювань і відеозображень об’єктів під час їх функціонування у реальному 

масштабі часу. 

Таким чином виникає проблема щодо неспроможності полігону 

забезпечити випробування сучасних зразків ракетної і артилерійської 

техніки. Для вирішення цієї проблеми пропонується нове рішення з 
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методології побудови ІВС, складові частини та алгоритми праці якої є 

новими та відповідають світовому рівню.  

Основна ідея доповіді полягає в тому, щоб використовувати 

малогабаритні ОЕСТВ зі швидкісними безінерційними приводами (наша 

розробка), які розташовуються уздовж траси прольоту боєприпасу. Всі 

ОЕСТВ об'єднуються в єдину ІВС. Кожна ОЕСТВ в зоні своєї 

відповідальності програмується на супровід цілі на прогнозованій дільниці 

траєкторії. Процес програмування автоматизований і проводиться одночасно 

для всіх ОЕСТВ. Для синхронізації і корекції видачі цілевказівки для кожної 

ОЕСТВ в процесі супроводу боєприпасу пропонується використовувати 

технології бездротової сенсорної інфокомунікаційної мережі. Кожна ОЕСТВ 

в процесі супроводу передає по каналу зв'язку поточні координати цілі для 

ОЕСТВ, яка стоїть наступною в черзі в режимі очікування. На підставі цих 

даних коригуються координати очікуваної точки захоплення і траєкторія 

польоту боєприпасу по відношенню до прогнозованої. Кількість ОЕСТВ в 

ІВС визначається в залежності від довжини траси на якій виконується 

випробування боєприпасу. 

В доповіді:  

- проаналізовані і зіставлені підходи до моделювання та оптимізації ІВС 

для траєкторних вимірювань, в рамках яких виявлені основні якісні 

особливості ідеології побудови подібних пристроїв; 

- визначена узагальнена структурна схема ІВС на базі ОЕСТВ для 

роботи з високошвидкісними боєприпасами, що рухаються по складних 

траєкторіях; 

- обґрунтовані загальні вимоги, що пред'являються до ІВС, а також 

специфічні вимоги, що пред'являються до окремих ОЕСТВ, які 

розробляються для стеження за високошвидкісними боєприпасами, що 

рухаються по складних траєкторіях. У слідкуючій системі реалізовано два 

канали реєстрації: один з широким полем зору (для виявлення), а інший - з 

вузьким (для супроводу). Телевізійна панорамна система забезпечує 

вимірювання кутових величин з точністю, не гірше 50 кутових секунд, 

телевізійна вимірювальна система - не гірше 10 секунд. Обидві системи 

забезпечують супровід об'єкта в автоматичному режимі; 

- запропоновано новий метод визначення оптимального розташування 

вимірювальної апаратури на території полігону в залежності від взаємного 

розташування слідкуючої платформи і ракетно-артилерійської системи, з 

урахуванням максимально можливої кутової швидкості та прискорення 

обертання платформи і розрішувальної здатності телевізійної системи; 

- встановлено зв'язки кінематичних траєкторних параметрів 

супроводжуваного об'єкта і граничних значень кінематичних параметрів 

приводів вимірювальної системи, що стежить для різних варіантів 

траєкторій; 

- запропоновано нові методи синхронізації і корекції видачі цілевказівки 

для ОЕСТВ в процесі супроводу боєприпасу з використанням технології 

бездротової сенсорної інфокомунікаційної мережі. 


