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Розглядається порядок оцінки точності виводу винищувача на повітряну ціль по ракурсу та часу виходу. Професійна діяльність офіцера бойового управління у процесі наведення винищувачів на повітряні цілі
може супроводжуватися помилками різної природи й характеру. Помилки офіцера бойового управління
приводять до відхилень винищувача від заданого (розрахункового) положення відносно повітряної цілі. Це є
можливою причиною зриву атаки повітряної цілі або невиконання бойового завдання. Тому метою роботи є
методика оцінки точності виводу винищувача в задане положення відносно цілі за величиною ракурсу та
часу виходу і надання практичних рекомендацій офіцерам бойового управління щодо компенсації можливих
помилок під час наведення винищувачів на повітряні цілі. Розглянуто, яким чином помилки наведення по дистанції та інтервалу впливають на точність наведення по ракурсу. Визначені умови, в яких помилки по ракурсу мають максимальні значення. Проаналізовано, як впливають відхилення винищувача по інтервалу та
дистанції на час виходу винищувача на задану дистанцію від цілі. Надані практичні рекомендації офіцерам
бойового управління щодо підвищення точності виводу винищувача на ціль.
Ключові слова: офіцер бойового управління, винищувач, наведення, точність виводу на ціль, помилки
наведення, помилка за ракурсом, помилка за часом виходу на ціль.

Вступ
Постановка проблеми. Професійна діяльність
офіцера бойового управління (ОБУ) у процесі наведення винищувачів на повітряні цілі може супроводжуватися помилками різної природи й характеру.
Ці помилки можуть призвести до зриву атаки повітряної цілі або невиконанню бойового завдання [1–2].
Помилки ОБУ приводять до затримок команд
по управлінню винищувачами. Це негативно позначається на точності й оперативності управління, що
в остаточному підсумку приводить до відхилень
винищувача від заданого (розрахункового) положення відносно повітряної цілі [2].
Однак повністю виключити помилки з діяльності людини-оператора неможливо. Неминучість помилок означає, що мало вміти діяти правильно, необхідно навчитися попереджати, виявляти й виправляти помилки [3–7].
Виходячи з відзначеного, актуальним є питання
аналізу та оцінки точності виводу винищувача на
повітряну ціль по ракурсу (куту зустрічі) та часу
виходу. На підставі цього необхідно обґрунтувати
методичні рекомендації особам бойового розрахунку пунктів управління авіацією для розпізнавання
типу помилки та її оперативного усунення в процесі
наведення.
Аналіз літератури. В роботі [1] розглянуто
процес наведення винищувача на повітряну ціль,
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розкрита сутність різних методів наведення при формуванні траєкторії наведення винищувачів на повітряні цілі, їх переваги та недоліки. При розгляді методів наведення враховувались лише ідеальні умови
та безпомилкові дії льотчика та ОБУ.
В роботах [8–12] розглянуто процес виникнення помилок наведення у горизонтальній площині.
Врахована курсова помилка наведення, зумовлена
помилками визначення напрямку польоту цілі. Проаналізовані помилки, викликані несвоєчасністю початку розвороту винищувача. Розглянуті помилки
наведення, викликані курсовою помилкою перед
початком розвороту і визначенням швидкості цілі.
Досліджено питання аналізу та оцінки точності виводу винищувача в задане положення відносно повітряної цілі.
Разом з тим у вищеназваних роботах не враховувались помилки наведення винищувача за ракурсом та часом виходу на повітряну ціль.
Мета статті. Методика оцінки точності виводу
винищувача в задане положення відносно цілі за
величиною ракурсу та часу виходу. Надання практичних рекомендацій офіцерам бойового управління
щодо компенсації можливих помилок під час наведення винищувачів на повітряні цілі.

Виклад основного матеріалу
У процесі розв’язання завдання наведення методом “Маневр” винищувач виводиться в тактично
67

Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2019, № 4(37)
вигідне положення відносно повітряної цілі. На
цьому етапі наведення льотчик за допомогою бортових радіотехнічних засобів виявляє й розпізнає повітряну ціль. Із цього моменту відбувається перехід
розв’язку завдання наведення з методу “Маневр” на
метод “Пряме зближення”.
Однак у процесі розв’язку завдання наведення
можуть виникати помилки, які можуть суттєво
вплинути на результат наведення. Розрізняють помилки наведення в горизонтальній і вертикальній
площинах.
Для методу “Маневр” точність наведення в горизонтальній площині характеризується помилками
виводу винищувача з розвороту по дистанції (∆х),
інтервалу (∆у) і курсу (∆α) відносно заданих у розрахунковій точці закінчення розвороту К (рис. 1) [9–
10]. Ці помилки, у свою чергу, приводять до відхилень у ракурсі  й часу польоту на третьому етапі
наведення й, отже, на положення точки зустрічі
Sц .
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підставимо в нього x  xк , y  yк ,   o і запишемо у вигляді:
yк  n  cos o     xк  nlo  sin o .

(2)

Після диференціювання рівняння (2) спочатку
по xк і замінимо диференціали кінцевими приростами. Після перетворень із урахуванням того, що
xк  nlo  lo  n  cos o  , yк  lo sin o

будемо мати
 x 

sin o
x .
lo  n cos o  1

(3)

Диференціюючи тепер рівняння (2) по yк , аналогічним чином маємо
 y 

n  cos o
y.
lo  n cos o  1

(4)

Вважаючи помилки наведення по дистанції й
інтервалу незалежними, одержимо сумарну помилку
наведення по ракурсу
   2 x   2 y 

(5)

2



sin 2 o  x 2   n  cos o   y 2
lo 1  n cos o 

.

Як випливає з формули (5), зниження точності
наведення по ракурсу через помилки  x ,  y можна
компенсувати збільшенням довжини прямої lo .

Рис. 1. Помилки виводу винищувача з розвороту
по дистанції, інтервалу й курсу

Однак це приводить до збільшення часу зближення з ціллю й не завжди може бути тактично вигідно.
Залежність помилок o від напрямку виводу
винищувача
(рис. 2).

на

ціль

характеризує

Основні джерела виникнення помилок наведення при виводі винищувача в задане положення
методом “Маневр” і визначення помилок наведення
по курсовому куту на третьому етапі наведення були розглянуті в роботах [8–9].
У розрахунковому випадку зближення винищувача з ціллю після розвороту повинне відбуватися під заданим кутом зустрічі (ракурсом) 0 .
Однак відхилення винищувача від заданого положення до моменту закінчення розвороту приведуть до того, що третій етап наведення почнеться –
не з розрахункового положення, а зближення буде
відбуватися під іншим ракурсом  (рис. 1).
Розглянемо, як помилки наведення по дистанції
і інтервалу впливають на точність наведення по ракурсу. Візьмемо рівняння траєкторії (1):
sin 
y
(1)
 x  nlo  ,
n  cos 
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Рис. 2. Помилки наведення по ракурсу
та часу зближення з ціллю

графік
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Точність наведення по ракурсу на попутних
 o  0  і на зустрічних курсах  o  180  прак-

l x 

cos o
x ;
1  n cos o

тично однакова. Однак точність наведення винищувача по ракурсу в задню півсферу цілі  o  0  90 

l y 

sin o
 y,
1  n cos o

в цілому суттєво гірше точності наведення в передню півсферу  o  90  180  . Досліджуючи функцію (5) на максимум, одержимо, що максимальні
значення помилок  мають місце за умови:
cos o  n,

(6)

звідки випливає, що сумарне відхилення довжини
прямій третього етапу складе:

2

2

l  lx  l y 

чому відповідає

max 

x
lo 1  n 2

cos 2 o  x 2  sin 2 o  y 2
1  n cos o

.

(8)

Середнє квадратичне відхилення часу зближення з ціллю до дистанції lo на швидкості Vк

.

буде дорівнювати:

Таким чином, якщо умови застосування зброї
винищувача не допускають великих відхилень від
заданого ракурсу, то слід уникати наведення під
ракурсом, відповідним до умови (6). Для прикладу,
даного на графіку (рис. 2), самим невигідним із цього погляду був би вивід винищувача позаду цілі під
кутом  o  37  , оскільки n = 0,8.
Перейдемо тепер до розгляду відхилень часу
виходу винищувача на задану дистанцію від цілі
lo .
У розрахунковому випадку винищувач на третьому етапі наведення повинен пройти шлях
lo  lo . Відхилення винищувача після розвороту
від розрахункового положення по дистанції й інтервалу спричинять зміну довжини прямій третього
етапу, а тому зміниться й час зближення з ціллю.
Для того щоб одержати вираз для середнього
квадратичного відхилення довжини прямій від заданої величини l внаслідок помилок наведення по
інтервалу й дистанції, скористуємося рівняннями (7)
і візьмемо повні диференціали xк , yк :

cos 2 o  x 2  sin 2 o  y 2
l
t 

.
Vк
Vц  m  cos o 

(9)

З формули (8) випливає, що точність наведення
за часом зближення, не залежить від довжини прямої lo .
Це справедливо лише за умови, що довжина lo
обрана досить великою, щоб виключити випадки
виходу винищувача з розвороту на занадто малій
дальності від цілі, внаслідок чого винищувач не
встигне виконати атаку.
Залежність помилки наведення t від напрямку виводу винищувача на ціль характеризує графік
величини  Sц  Vц t (рис. 2). При тих самих значеннях помилок  x ,  y , точність наведення при
виводі винищувача в передню півсферу цілі
 o  180  в багато разів вище, чим при виводі на
попутні курси (o  0) . В останньому випадку величина  Sц досягає максимального значення.

Висновки
xк   d  n  lo  lo   lo cos o ;

yк  lо sin o ;


 к  o .


(7)

Звідки,
x  nl x  cos o l x  lo sin o  x ;
y  l y sin o  lo cos o  y .

Якщо перейти до середніх квадратичних відхилень і замість  x ,  y підставити отримані вище

вирази (3) і (4), то знайдемо часткові відхилення
довжини прямій внаслідок помилок наведення по
дистанції і інтервалу

У процесі виконання наведення через помилки
ОБУ або льотчика, винищувач може відхилитися від
заданого (розрахункового) положення відносно цілі
по величині ракурсу й часу виходу. В результаті цих
помилок, винищувач відносно цілі може опинитися
у такому положенні (за величиною ракурсу або часу), що може привести до зриву наведення або невиконання бойового завдання.
Підвищення точності виводу винищувача на
повітряну ціль можливо добитися:
- регулюванням крену винищувача на другому
етапі наведення. Величина максимального крену
повинна бути не більше встановленої для даної висоти й умов польоту. Зменшувати ж величину крену
можна аж до виводу з розвороту;
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- повним використанням маневрених можливостей винищувача і виконанням при необхідності
розворотів з максимальним для даної висоти креном.
За час розвороту помилки накопичуються та
можуть значно перевищити ті помилки, з якими винищувач був виведений у точку початку розвороту.
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Тому крен на розвороті при можливості слід задавати максимальним.
- умінням вчасно виявляти помилки, що виникають під час наведення. ОБУ повинен вчасно реагувати на відхилення параметрів руху винищувача
від розрахункових, вчасно подавати команди відповідно до зміни умов польоту.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ ВЫВОДА ИСТРЕБИТЕЛЯ НА ЦЕЛЬ
ПО РАКУРСУ И ВРЕМЕНИ ВЫХОДА
В.Г. Чернов, В.М. Сургай, І.П. Мажара
Рассматривается порядок оценки точности вывода истребителя на воздушную цель по ракурсу и времени выхода. Профессиональная деятельность офицера боевого управления в процессе наведения истребителей на воздушные
цели может сопровождаться ошибками различной природы и характера. Ошибки офицера боевого управления приводят к задержкам команд управления истребителями. Это отрицательно сказывается на точности и оперативности
управления, что в конечном итоге приводит к отклонениям истребителя от заданного (расчетного) положения относительно воздушной цели. Ошибки являются возможной причиной срыва атаки воздушной цели или невыполнению боевой задачи. Поэтому целью работы является исследование вопросов по оценки точности вывода истребителя в заданное положение относительно цели по величине ракурса и времени выхода. А также, предоставление практических рекомендаций офицерам боевого управления для компенсации возможных ошибок во время наведения истребителей на
воздушные цели. Проанализированы основные причины возникновения ошибок наведения при выводе истребителя в заданное положение относительно цели. Рассмотрено, каким образом ошибки наведения по дистанции и интервалу
влияют на точность наведения по ракурсу. В виду того, что ошибки наведения по дистанции и интервалу являются
независимыми, была определена суммарная ошибка наведения по ракурсу. Определены условия, в которых ошибки по
ракурсу имеют максимальные значения. Построен график зависимости ошибок наведения по ракурсу и времени сближения с целью. Проанализировано, как влияют отклонения истребителя по интервалу и дистанции на время выхода
истребителя на заданную дальность от цели. Даны практические рекомендации офицерам боевого управления по повышению точности вывода истребителя на цель и эффективности выполнения боевой задачи. Основными из них явля71
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ются: регулирования крена истребителя на втором этапе наведения; полное использование маневренных возможностей истребителя; выполнение при необходимости разворотов с максимальным для данной высоты креном; умение
вовремя замечать и исправлять ошибки, возникающие при наведении.
Ключевые слова: офицер боевого управления, истребитель, наведение, точность вывода на цель, ошибки наведения, ошибка по ракурсу, ошибка по времени выхода на цель.

METHODOLOGY OF ESTIMATION OF FIGHTER ACCURACY OUTPUT ON TARGET
BY ANGLE AND TIME OF EXIT
V. Chernov, V. Surhai, І. Mazhara
Will consider order of accuracy estimating of the fighter guidance to an air target by angle and time of arrival. Professional activity of combat control officer in a process of guidance of fighters to an air targets can be accompanied by various
mistakes. Combat control officers mistakes cause fighter combat orders delay. This make bad influence on accuracy and operative control, that can cause misguidance of plane relative to calculated (estimated) position of the fighter to an air target. Mistakes can cause failure of the attack of an air target or even failure of the combat mission (also called missed mission). So the
main objective of this work is to study questions of on assessing the accuracy of plane relative to calculated (estimated) position
of the fighter to the air target by angle and time of arrival. Also providing practical recommendations to the combat control officer for the compensation of possible mistakes during fighter guidance to an air targets. The main reasons of guidance mistakes
when fighter is brought to a calculated (given) to the air target position were analyzed. It was reviewed how the mistakes of
guidance on distance and interval affect guidance accuracy by angle. Because guidance mistakes by distance and interval are
independent, the total guidance mistake by the angle was founded. Conditions in which angle mistakes will have maximum values
were founded. A graph that shown dependences of the guidance mistakes on the angle and time of approach to the air target
were built. It was analyzed how the deviation of the fighter in the interval and distance effects on necessary time to get fighter to
a given distance to an air target. Practical recommendations to combat control officers were given to increase accuracy of
fighter guidance to an air target and to improve the effectiveness of the combat mission. The main of them are: regulation of the
roll of the fighter in the second stage of guidance; full use of the maneuverability of a fighter; making, if it necessary, turns with
a maximum roll for a given height; ability to detect and correct mistakes that can occur during guidance in time.
Keywords: combat command officer, fighter, guidance, accuracy of output on the target, guidance mistakes, angle mistakes, time mistake of reaching the target.
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