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ПРИЛАД ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ШОРСТКОСТІ НОВОЗБУДОВАНИХ 

ЗЛІТНО-ПОСАДКОВИХ СМУГ 

Розглянуто тріангуляційний метод вимірювання шорсткості. Описано мето-
дику проведення вимірювання, обробки та візуалізації отриманої інформації 
розробленим приладом 

Важливість вимірювання шорсткості ЗПС обумовлена її зв'язком з 

коефіцієнтом зчеплення, тобто гальмівних здатностей літака. Крім цього ас-

пекту, що відноситься до безпеки, результатом поганих характеристик зчеп-

лення може бути значне зниження регулярності та ефективності польотів. 

Необхідно, щоб поверхня ЗПС із штучним покриттям була побудована так, 

щоб на мокрій ЗПС забезпечувалися хороші характеристики зчеплення. 
Коефіцієнт зчеплення між пневматиком і ЗПС залежить від ряду факторів, 

таких як швидкість, текстура поверхні, тип забруднення ЗПС, товщина шару 

забруднення, склад гуми пневматика, конструкція пневматика, рисунок про-

тектора пневматика, температура поверхні протектора, знос пневматика, тиск 

пневматика, ефективність системи гальмування, гальмівний момент, 

коефіцієнт проковзування колеса і пори року. Параметром, який в найбільш 
значній мірі визначає величину зчеплення що досягається з мокрою поверхнею 

і співвідношення зчеплення/швидкість, є мікро-/макротекстура поверхні. 
Рекомендується, щоб середня глибина макротекстури нової поверхні 

була не менше 1 мм. Для визначення середньої глибини макротекстури слід 

проводити репрезентативні проби по всі поверхні. На даний момент в Україні 

широко застосованими методами вимірювання глибини макротекстури 

поверхні є методи заливки мастильним матеріалом та засипання піском. Засто-
сування вищезгаданих методів не є оперативним, вимагає видалення нанесеного 

матеріалу та не дає можливості контролювати якість нанесення поглиблень 

(боріздок) при будівництві. 
Розроблений нами прилад працює на основі методу лазерної 

тріангуляції, і дозволяє вимірювати глибину нанесених поглиблень безкон-

тактно. 
Тріангуляційних метод контролю заснований на розрахунку шуканої 

відстані через співвідношення трикутника з використанням відомих 

параметрів системи. Він дозволяє вимірювати як відносну зміну відстані від 

датчика до контрольованого об'єкту, так і абсолютну його величину. Відстань 

може мати масштаб від декількох мікрометрів до сотень і тисяч метрів (при 

геодезичних застосуваннях) [1]. 
Тріангуляційну схему (рис. 1) умовно можна розділити на три частини: 

випромінювальний (або освітлювальний) канал, контрольована поверхня, 

приймальний канал [2]. 
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