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ОБҐРУНТУВАННЯ РОБОТИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МІНУВАННЯ
Особливістю сучасних бойових дій, завдяки високій мобільності
військ, є стрімкі висування із глибини, можливість створювання в
короткий час переваги на необхідних напрямках, підтримання постійної напруги під час ведення різних бойових дій та зберігання
ініціативи, здійснення необхідних та своєчасних маневрів силами
та засобами, проведення глибоких ударів і рейдових дій, організація осередків бойових дій у глибині бойових порядків противника,
швидкій перехід до надійної оборони із забезпеченням її високої
стійкості та активності.
Для обмеження здійснення маневру військ противника, порушення
запланованої діяльності його об’єктів, нанесення йому втрат мінно-вибуховими загородженнями і створення сприятливих для його
ефективного ураження іншими вогневими засобами застосовується
дистанційне мінування.
Дистанційне мінування, здійснюючи моральний та психологічний вплив на противника, сприяє сковуванню його дій, нанесенню
втрат у живій силі та військовій техніці, а при кількаразовому застосуванні по одному й тому же об’єкту чи підрозділах противника
може призвести до його виснаження і відмови від задуму дій.
Висока ефективність дистанційного мінування досягається всебічною розвідкою противника і місцевості, вибором найбільш доцільного типу мін, часу і місця встановлення мінних полів, управлінням
режимами мінуванням, швидким доведенням завдань до виконавців та організацією тісної взаємодії з підрозділами, в інтересах яких
застосовується дистанційне мінування.
Дистанційне встановлення мінних полів здійснюється з використанням різноманітних прийомів та способів мінування, які залежать від
тактики дій частин та підрозділів авіації ракетних військ і артилерії та
підрозділів інженерних військ при виконанні ними бойових завдань.
У статті описано роботу системи управління мінування, яка буде
використовуватися на мінних загороджувачах вітчизняних зразків,
та спосіб покращення управління мінування.
140

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СЕРІЯ: ВІЙСЬКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ТЕХНІЧНI НАУКИ

Результатами цієї роботи буде використання комп’ютерних систем
в управлінні та контролі дистанційного мінування.
Ключові слова: дистанційне мінування; система дистанційного мінування; система управління мінуванням; комп’ютеризована система.

1. ВСТУП

Постановка проблеми. Аналіз світових тенденцій розвитку і модернізації розробок сучасних технологій у військовій справі свідчить,
що останнім десятиріччям проводилась значна робота щодо вдосконалення засобів встановлення мінно-вибухових загороджень, які
призначені для мінування місцевості протипіхотними та протитанковими мінами. До складу засобів мінування входять самохідні та причіпні мінні загороджувачі, переносні комплекси мінування, реактивні
та артилерійські система мінування.
Для дистанційного мінування застосовуються інженерні системи,
які знаходяться на гусеничному, автомобільному шасі. Також застосовують спеціальні системи, які транспортуються та використовуються
на вертольотах типу Мі-8, літаках типу Су-27, РСЗВ, артилерійських
гарматах. Створюються універсальні бомбові касети, протитанкові і
протипіхотні міни касетного спорядження для ведення “мінної війни”,
які застосовуються як в обороні, так і в наступі.
Розвинені країни широкими темпами працюють над вдосконаленням систем дистанційного мінування. За прогнозами військових
спеціалістів, найближчими роками у сфері дистанційного мінування
будуть створюватися автоматизовані зразки загороджувачів, які забезпечать встановлення мінних полів у зонах вогневої дії противника.
Застосування таких систем дозволить зберегти життя військовослужбовцям та ефективно виконати бойове завдання.
Основними проблемними питаннями, які потребують удосконалення системи дистанційного мінування, є:
обмеження по швидкості та кількості у встановленні мін;
вразливість система дистанційного мінування (далі – СДМ) від
вогневого враження противником;
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складність роботи з системою управління мінування.
Удосконалення систем дистанційного мінування проводиться
на основі створення новітніх універсальних модульних конструкцій,
пристосованих до монтажу на різні наземні самохідні установки високої прохідності або на повітряних засобах; при цьому використовується автоматизація процесом мінування. За допомогою даних систем передбачається встановлювати протитанкові мінні загородження, які підсилюються протипіхотними мінами з відстрілом на дальні
дистанції. Управління мінуванням буде проводитися за допомогою
комп’ютерних програм, що будуть використовуватися для автоматизації технологічних процесів.
Поряд із самохідними засобами можна створити переносні модульні системи мінування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов’язані з
дослідженням місця і ролі мінної зброї в сучасних війнах, збройних
конфліктах, розкриті в працях іноземних та вітчизняних фахівців і
вчених: В. О. Валецького, Ю. Г. Веремеєва, Б. О. Воровича, Г. Козачкова, А. Т. Марищенка, О. М. Осадчого, В. Рябінова, В. Рунова, Р. І. Тимошенка, В. Фролова, В. А. Яська.
Метою статті є розробка пропозицій щодо створення удосконаленої системи управління дистанційного мінування та контролю, яка
використовується на мінних загороджувачах.
Пропозиція полягає у створені автоматизованої системи мінування, яка дасть змогу автономно та ефективно використовувати СДМ
та забезпечить швидкісне мінування місцевості з відповідними прорахунками.
Удосконалена система управління дистанційного мінування забезпечить автоматичне встановлення мінних полів із тимчасовими
інтервалами і послідовністю залежно заданого режиму мінування –
усі ці параметри та прорахунки буде виконувати програмне забезпечення.
Об’єктом дослідження є системи управління мінування мінного
загороджувача.
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Предмет дослідження: багатофункціональна автоматизована система, яка призначена для роботи автоматичного управління та контролю дистанційного мінування.
Для вирішення мети дослідження використовувалися такі методи:
порівняльно-системний аналіз – для порівняльної характеристики
існуючої системи управління мінування з удосконаленою системою;
гіпотеза – для використання припущень щодо пропозицій даної
роботи;
логіко-аналітичний – для обґрунтування пропозицій модернізації
СДМ мінних загороджувачів.
2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Для забезпечення повноцінної роботи системи управління мінування (далі – СУМ) на мінних загороджувачах повинні встановлюються такі прилади:
пульт управління мінуванням ПУМ-1ВН;
прилад управління рядністю ПУР-1;
прилади управління стрільбою ПУС-36-71;
пульт вмикання й перевірки акумуляторних батарей СУМ;
прилад контролю проходження імпульсів ПКПИ-1.
Прилади СУМ розраховані на роботу від джерела струму 27±2,7
В, де задіяні акумуляторні батареї окремо від бортової мережі.
Привід системи управління мінування – електричний.
Основна робота та надання параметрів мінування буде здійснюватися за допомогою пульта управління ПУМ-1ВН (рис. 1).
Пульт управління мінуванням ПУМ-1ВН працює як релейний генератор імпульсів, дія якого визначена розряджанням та заряджанням конденсатора через резистори відповідних величин. Це дозволяє
йому керувати приладом ПУС-36-71.
Пульт ПУМ-1ВН послідовно видає від 1 до 160 електричних імпульсів струму тривалістю не менше 0,017с з 24 часовим інтервалом в
діапазоні від 0,04 до 10 с.
Електричні імпульси проходять через ПУР-1 та потрапляють на
прилади управління стрільбою ПУС-36-71.
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ПУС-36-71 розподіляє імпульси по гніздах-контактам контейнера.

Рис. 1. Пульт управління мінування ПУМ-1ВН:
1 – ручка рахункового механізму; 2 – електроскидувачі (ЄСБР-І, ЄСБР-ІІ);
3 – вмикач напруги; 4 – штепсельний роз’єм підключення; 5 – сигнальні
лампи; 6 – кнопка контролю ламп

Роботу СУМ показано на схемі рис. 2.

Рис. 2. Структурна схема роботи СУМ
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Пуск СУМ проводиться приладом управління рядністю ПУР-1.
Для загальної перевірки СУМ використовується прилад контролю проходження імпульсів ПКПИ-1.
Видачу мінних касет буде забезпечувати імпульс електричного
струму, який діє на електрокапсульний механізм касети.
Пропонується удосконалити роботу за рахунок заміни деяких
приладів СУМ на багатофункціональну автоматизовану систему
управління мінування (далі – автоматизована система). Демонтажу
підлягатимуть пульт управління мінування ПУМ-1ВН, прилад управління рядністю ПУР-1, прилади управління стрільбою ПУС-36-71,
пульт АКБ СУМ, прилад контролю ПКПИ-1.
Структурну схему роботи удосконаленої системи показано на
рис. 3.

Рис. 3. Структурна схема роботи автоматизованої системи
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Автоматизована система – інформаційно-технічний комплекс метою якого є обробка, збереження, та виконання операцій, пов’язаних з
відповідними режимами мінування. Дана система автоматично розраховує необхідні параметри відповідно до режиму мінування та необхідності виконання задачі.
Параметри, які буде проводити автоматизована система:
витрата мін в мінному полі;
крок мінування;
часовий інтервал, який необхідно встановити при заданій витраті мін;
час установки мінного поля;
кількість необхідних боєприпасів (касет) для установки мінного
поля заданої довжини;
кількість електричних імпульсів, необхідних для установки мінного поля заданої довжини із заданою витратою мін і при обраному
часовому інтервалі між імпульсами;
протяжність встановлюваного мінного поля;
кількість загороджувачів, необхідних для установки мінного поля;
час переміщення загороджувача на рубіж мінування, або з рубежу
мінування до пункту перезаряджання.
Порівняльний аналіз якісної характеристики наявної системи
управління мінування з проектом удосконалення системи показано в
таблиці 1.
Порівняльний аналіз якісної характеристики СУМ показує, що
автоматизована система управління мінування порівняно з аналоговою системою ефективніша щодо виконання завдань, пов’язаних з мінуванням місцевості.
До функції автоматизованої системи також належить режим перевірки на працездатність системи, що забезпечує повну діагностику
мінних загороджувачів та справність мінного обладнання.
Підготовка до початку роботи СУМ на мінних загороджувачах
складатиме приблизно 40–50 хвилин. При використанні автоматизованої системи часовий показник щодо підготовки системи до роботи
146
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зменшується на 35–45 %. Час готовності міного загороджувача до проведення мінування визначається за допомогою формули:
Tзагал = Tn1 + Tn2 + Tn3 ,

(1)

де, Tn – час на перевірку СУМ з використанням приладу ПКПИ-1; Tn2 – час про1
ведення розрахунків відповідно до визначеного режиму мінування (витрата мін
у мінному полі, крок мінування, часовий інтервал, час установки мінного поля,
кількість касет з мінами, кількість електричних імпульсів та ін.); Tn3 – час переведення системи з похідного в бойове положення.

Таблиця 1
Порівняльний аналіз якісної характеристики системи
управління мінування
№
з/п

1

Керованість

2

Універсальність

3

4

Діюча система
Управління мінування

Показники

Оператор задає параметри
мінування та проводить обрахунки самостійно, витрачаючи час
Пристрої керування підходять лише для однієї системи

Уніфікованість

-

Надійність

Під час використання здатна
видавати не точні параметри
режиму мінування та постійно виходить з ладу за рахунок строків експлуатації
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Дана система вмонтована на
техніку і не передбачає заміни шасі або обладнання

Автоматизована
система

+
Програмне забезпечення проводить
обрахунки
автономно
+
Можливе застосування на різних типах загороджувачів
+
Розробка
більш
складних програм
забезпечення
та
вдосконалення систем керування
+
Дана система надійно створює умови
для виконання завдання з мінування
місцевості
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Для порівняння наявної системи із автоматизованою часові показники Tn1 та Tn будуть становити:
2

Tn 1
СУМ

>

Tn 1

;

KC

Tn 2

>

Tn 2

СУМ

.

(2)

KC

Отже, час на перевірку СУМ та проведення розрахунків з використанням автоматизованої системи управління мінування буде значно менший, що дасть можливість більше часу на виконання завдання.
Час для переведення СУМ з похідного в бойове положення для
обох систем буде становити одинакові показники
Tn 3
СУМ

=

Tn 3

.

(3)

KC

Витрата часу на виконання завдання по влаштуванню мінно-вибухових загороджень за допомогою засобів механізації зменшилась і
це покращить їхню бойову ефективність.
Така пропозиція надасть можливість автономного використання
СУМ та забезпечить повний контроль за її роботою.
При використанні автоматизованої системи отримаємо значне
розширення функціональних можливостей мінних загороджувачів.
Для обрахунків та завдань мінування буде використовуватися відповідне програмне забезпечення, що значно скоротить час підготовки та
безпосередньо процес мінування.
Програма оброблятиме всі параметри режиму мінування. Це буде
початковим етапом роботи програмного забезпечення. Залежно від
наявності боєкомплекту та завдання, яке необхідно виконати по влаштуванню мінно-вибухових загороджень, надаються кодовані сигнали до контейнерів з мінними касетами. Роботу програми показано на
блок-схемі рис. 4.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Обґрунтовано можливість автоматизації процесу підготовки та
використання засобів дистанційного мінування із застосуванням
автоматизованої системи управління. Створення експериментальної
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автоматизованої системи управління забезпечить новий напрям для
досліджень алгоритмів використання комп’ютерних технологій у механічних засобах дистанційного мінування.

Рис. 4. Блок-схема програмного забезпечення системи управління мінування

Проведено розрахунок параметрів мінних полів та режимів мінування і розроблено оптимальний алгоритм роботи для автоматизованої системи управління засобів дистанційного мінування.
На етапі удосконалення системи управління засобів дистанційного
мінування зменшить потреби затрати часу для процесу підготовки застосування мінних загороджувачів та розширить можливості мінних
загороджувачів щодо автоматичного управління процесом мінування.
Запропонована пропозиція може бути використана для модернізацій СДМ та зробить крок у подальші розробки засобів по влаштування мінно-вибухових загороджень.
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Holushko S., Pozihun S., Malinovskiy N., Pryshchepa O. Substantiation of the work of the automated mining control system
The peculiarity of modern combat operations, due to the high mobility of
troops, is the rapid advance from the depths, the ability to create a short
advantage in the necessary directions, maintaining constant tension during different combat operations and keeping the initiative, making necessary and timely maneuvers by forces and means, deep strikes and raids,
the organization of combat centers in the depths of the enemy’s combat
formations, a rapid transition to a reliable defense with the provision
high stability and activity.
Remote mining is used to limit the maneuver of enemy troops, disrupt
the planned activities of objects, inflict losses by mines and explosives,
and create favorable conditions for effective destruction by other fire
means.
Remote mining, exerting moral and psychological influence on the enemy, contributes to the restraint of his actions, the loss of manpower and
military vehicles, and repeated use of the same object or units of the enemy can leads to his exhaustion and refusal to plan actions.
High efficiency of remote mining is achieved by comprehensive reconnaissance of the enemy and terrain, selection of the most appropriate type
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of mines, time and place installation of minefields, management of mining modes, rapid delivery of tasks to performers and organization of close
cooperation with units in whose interests remote mining is used.
Remote establishment of minefields is carried out using a variety of techniques and methods of mining, which depend on the tactics of units and
units of aviation missile forces and artillery and units of engineering
troops in the performance of their combat missions.
The article describes the operation of the mining management system
which will be used on minefields of domestic samples and a way to improve mine control.
The result of this work will be the use of computer systems in the management and control of remote mining.
Key words: remote mining; remote mining system; mining control system; computerized system.
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