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Перед Україною дуже гостро стоїть проблема імпортозаміщення з 
виробництва елементів та високоефективних ракетних комплексів в цілому 
(системна розробка за часів СРСР ракетних, зенітно-ракетних, проти корабельних 
комплексів велася в Російській Федерації). Розробка такого озброєння на 
попередньому етапі включає проведення комплексних наукових досліджень з 
питань принципів побудови й функціонування їх основних елементів, а саме: 
обґрунтування алгоритмів роботи пускового обладнання, в першу чергу, систем 
управління підготовкою і пуском (СУПП) ракетних комплексів, систем 
управління та навігації саме ракет. СУПП забезпечує централізоване управління 
окремими елементами обладнання пускової установки (ПУ) та координує їх 
спільну роботу.  

Основними труднощами наукових досліджень СУПП є: широта та 
багатогранність задачі, що вирішується; СУПП - складна логічна система 
управління і контролю та має у своєму складі багато взаємопов’язаних 
взаємодіючих між собою елементів. Кожен ракетний комплекс з точки зору його 
технічного виконання являє собою деяку множину обладнання різного ступеня 
складності, функціонально пов'язаного між собою та призначеного для вирішення 
задачі щодо знищення цілі.  

Ця задача розпадається на ряд приватних завдань. Основними з них є: пошук, 
упізнання і стеження за ціллю; визначення координат цілі, рішення задачі 
зустрічі; підготовка стартовою системи, контроль і пуск ракети; управління 
ракетою на траєкторії. Кожне із зазначених приватних завдань вирішується 
конкретною системою, що представляє певний елемент обладнання комплексу. 

 Ракетні комплекси будуються з функціонально однотипного обладнання. 
Однак, за своїм конструктивним виконанням функціонально рівнозначне 
обладнання комплексів істотно відрізняється. Серед усіх елементів ракетного 
комплексу (РК) істотне місце відводиться стартовому обладнанню, яке 
призначене для зберігання завдань транспортування ракет, розгортання 
артилерійської частини або її наведення в певну точку простору з необхідним 
ступенем точності, підготовки до старту, здійснення передстартового контролю, 
здійснення пуску, а також для рішення ряду додаткових передстартових завдань. 

Основним елементом стартового обладнання є пускова установка (ПУ) або 
пусковий пристрій. Все обладнання ПУ розділяється на наступні кілька груп: 
механічна частина (база та артилерійська частина); стартові системи управління і 
контролю (стартова автоматика); система електроживлення; система командно-

сигнального зв'язку (або радіолокаційна система в разі її поєднання з ПУ); 
допоміжні системи (протиатомного захисту, зв'язку, протипожежної автоматики і 
т.і.).  

До механічної частини слід віднести і заряджальний пристрій, якщо останній 
конструктивно сполучений з ПУ. До стартових систем управління і контролю 
відносяться: система розгортання або наведення артилерійської частини ПУ; 
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система управління стартом (СУС); апаратура передстартового контролю ракет. 
Останні два види обладнання об'єднуються під загальною назвою система 
управління підготовкою та пуском (СУПП), (в деяких випадках - апаратура 
передстартової підготовки, контролю та пуску (АПКП).  

Поняття "система АПКП" ширше поняття "система управління стартом", тому 
що включає в себе крім СУС - апаратуру передстартового контролю ракет, а в 
загальному випадку і апаратуру автоматичного контролю обладнання ПУ. 
Апаратура автоматичного контролю в складі АПКП вирішує завдання: контролю 
справності комутаційних ланцюгів і вихідного стану бортових систем та систем 
ПУ; контролю вихідних параметрів окремих блоків бортової апаратури і 
апаратури ПУ за принципом "придатний-непридатний" або "нижче - в нормі - 

вище".  
Пускова установка в цілому являє собою систему, що складається з багатьох 

функціонально самостійних елементів, що взаємодіють між собою. Ця взаємодія 
пов'язана з переробкою певного обсягу інформації про стан і роботу кожного 
елемента з метою забезпечення виконання системою покладених на неї функцій. 
При більшому обсязі інформації та обмеженому часу на її осмислення, переробку 
і прийняття рішення оператор не в змозі задовільно впоратися з цим завданням. 
Тому її виконання покладається на систему СУПП.  

Система СУПП, в загальному випадку, є складною логічною системою 
управління і контролю. Основні питання аналізу і синтезу цієї системи 
відносяться до області компетенції теорії релейних пристроїв та кінцевих 
автоматів. Разом з тим, із загальної теорії систем стосовно СУПП дуже плідно 
може бути використана ідея ієрархічної організації складних систем. В теорії 
релейних пристроїв і кінцевих автоматів ця ідея знаходить своє відображення в 
завданні блочного синтезу. Подання системи СУПП у вигляді ієрархічної 
структури взаємодіючих автоматів дозволяє спростити задачу побудови цієї 
складної системи та звести її до побудови структури окремих більш простих 
автоматів і встановленню зв'язків між ними. Автомати, що входять в структуру 
системи СУПП належать до класу синхронних автоматів і в залежності від 
конкретного завдання, розв'язуваної ними, можуть бути автоматами з пам'яттю 
або без пам'яті.  

В даний час теорія релейних пристроїв, яка в трактуванні охоплює всі 
питання, що розглядаються в теорії кінцевих автоматів та в теорії нейронних і 
логічних мереж, домоглася в своєму розвитку значних успіхів й продовжує 
швидко розвиватися. Найбільш складним завданням в теорії релейних пристроїв є 
завдання синтезу.  

Процес синтезу релейного пристрою здійснюється в кілька послідовних 
етапів. В якості основних етапів синтезу релейного пристрою прийнято вважати 
наступні: етап блочного синтезу; етап абстрактного синтезу; етап структурного 
синтезу; етап комбінаційного синтезу; етап надійнісного синтезу; етап інженерної 
реалізації та моделювання. Прийнятий поділ, впорядковуючи процес синтезу, 
дозволяє полегшити вирішення задачі синтезу релейного пристрою.  

На першому етапі синтезу здійснюється вироблення і формулювання умов 
роботи релейного пристрою. Якщо створюваний релейний пристрій являє собою 
складну систему, то він поділяється на окремі підсистеми або блоки, кожен з 
яких, в свою чергу при необхідності теж може розглядатися, як система. По 
відношенню до кожного блоку формулюються умови його функціонування, тобто 
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визначаються всі його входи і виходи й встановлюється загальна залежність між 
комбінаціями сигналів, які з'являються на них. Крім того, формулюються умови 
взаємодії окремих блоків один з одним і з об'єктами, з якими пов'язаний 
створюваний релейний пристрій. На цьому етапі синтезу основну роль, на жаль, 
грають інтуїтивні прийоми, мистецтво і досвід проектувальника, хоча останнім 
часом для опису умов роботи релейних пристроїв все більше залучаються 
формальні методи. Блочна побудова релейного пристрою може передбачатися в 
зв'язку з необхідністю отримання різних модифікацій або ж у зв'язку з 
територіальною роз'єднаністю окремих блоків. При цьому, в останньому випадку, 
допускається деякий зсув поняття щодо блочного подання структури релейного 
пристрою з його конструктивною блоковою реалізацією в апаратурі. Кожен блок 
в структурі релейного пристрою працює згідно з визначеними умовами, які 
визначають алгоритм перетворення інформації цим блоком. Ця обставина 
викликає необхідність побудови різних формалізованих мов, за допомогою яких 
однозначно представляються алгоритми функціонування релейних пристроїв. В 
якості таких мов використовуються: мова регулярних подій, розроблена С.К. 
Кліні і вдосконалена В.М. Глушковим, мова числення предикатів, мова таблиць 
включення, мова таблиць переходів, а також ряд інших мов. Перехід до 
використання зазначених мов здійснюється вже на другому етапі синтезу. 
Кінцевим результатом цього етапу є завдання релейного пристрою одним з 
прийнятих способів, до яких відносяться таблиці переходів і виходів, таблиці 
переходів, матриці переходів, таблиці включень.  

На етапі абстрактного синтезу визначається загальне число можливих станів, 
в яких можуть знаходитися входи і виходи релейного пристрою, число його 
різних внутрішніх станів, встановлюється залежність між зміною внутрішніх 
станів релейного пристрою і станами його виходів при різних станах його входів. 
На етапі абстрактного синтезу в залежності від прийнятого способу початкового 
уявлення алгоритму роботи релейного пристрою здійснюється багаторазовий 
перехід від однієї мови на іншу.  

Так, під час запису умов роботи на мові регулярних подій за допомогою 
спеціальної регулярної процедури здійснюється перехід до мови таблиць 
переходів і виходів.  

На першій стадії другого етапу синтезу здійснюється перехід від 
формулювання умов природною мовою до їх формулювання на якійсь 
формальній мові. Вибір формальної мови залежить від характеру поставленого 
завдання. Мова таблиць включень придатна для конкретних послідовностей, коли 
кількість їх невелика, мова таблиць переходів є більш загальною, тобто 
придатною як для конкретних послідовностей, так і для послідовностей 
загального типу, але ця мова має тої недолік, що початковий етап їх побудови, що 
полягає у визначенні необхідного числа стійких станів внутрішніх елементів 
релейного пристрою для кожного з можливих станів входів, є інтуїтивним. 
Нескінченні послідовності описуються на мові регулярних подій. Ще більш 
широкою є мова логіки предикатів. Найбільш простими, а тому і найбільш 
широко використовуваними в інженерній практиці є мова таблиць включення і 
мова таблиць переходів, їх відносна простота спокутує властиві їм недоліки. На 
одній зі стадій виконання другого етапу синтезу вирішується завдання мінімізації 
числа внутрішніх станів релейного пристрою. Рішенням задачі мінімізації числа 
внутрішніх станів релейного пристрою і закінчується другий етап синтезу.  
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Третій етап, званий етапом структурного синтезу, включає в себе ряд 
послідовних кроків, які забезпечують отримання канонічних рівнянь. Найбільш 
суттєвим завданням на даному етапі синтезу є завдання розміщення або 
кодування станів, тобто зіставлення кожному з станів таблиці переходів певної 
комбінації станів внутрішніх елементів. У разі, якщо результатом другого етапу 
синтезу стало отримання таблиць переходів і виходів, то кодуванню передує вибір 
елементів пам'яті (елементарних автоматів).  

При виконань синтезу за методом Хафмана завдання вибору елементів пам'яті 
не виникає. Складніше вирішується питання кодування внутрішніх станів 
релейного пристрою. Ця складність обумовлена тим, що з одного боку кодування 
має забезпечити отримання найбільш простої структури, а з іншого боку - 

виключити можливість виникнення критичних станів. Після виконання операцій 
кодування таблиці переходів перетворюються по суті в таблиці станів, які 
зазвичай строяться для синтезу автоматів без пам'яті. На підставі цих таблиць 
легко виходять канонічні рівняння. Ці рівняння є або булевими функціями або 
потенційно імпульсними формами, що залежить від типу автомата.  

Четвертий етап, етап комбінаційного синтезу. На цьому етапі вирішується 
питання на яких елементах буде реалізований автомат, вибирається остаточно 
його структура і будується його принципова схема. Етап комбінаційного синтезу 
найбільш розвинений. Розроблено методи реалізації автоматів як на контактних, 
так і на безконтактних елементах. На цьому етапі надзвичайно велике місце 
займають питання мінімізації булевих функцій.  

Нарешті, п'ятий етап, який названий етапом надійнісного синтезу передбачає 
проведення перетворення і доповнення схем, отриманих на попередньому етапі, з 
метою забезпечення надійності їх функціонування. Зокрема рішення цієї задачі 
досягається за рахунок введення структурної надлишковості. Виділення етапу 
надійнісного синтезу в якості самостійного підкреслює велику важливість 
проблеми надійності релейних пристроїв.  

Останній етап синтезу, названий умовно етапом інженерної реалізації 
передбачає проведення електричних та інших розрахунків елементів схеми, а 
також проведення моделювання її з метою перевірки працездатності.  

Поділ процесу синтезу на етапи, полегшуючи процес побудови релейних 
пристроїв, може в ряді випадків приводити до ускладнення їх структури, тому з 
метою зменшення цього недоліку на кожному з етапів синтезу прагнуть 
враховувати його вплив на наступні етапи. Оскільки СУПП є системою, яка 
взаємодіє з людиною - оператором, то стан проблеми її побудови не обмежується 
тільки питаннями синтезу структури, так як сама ця структура залежить від 
характеру її зв'язків з оператором. Це означає, що в загальному плані однієї зі 
сторін рішення задачі побудови системи СУПП є розгляд питань співвідношення 
людини і машини в системі. 

 

 

  


