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У доповіді розглянуто проблему оцінювання меж зони 

контрольованого повітряного простору та виконано 

комп’ютерне моделювання на прикладі повітряного 

простору України. 

Ключові слова — повітряний простір, зона дії, циліндр,  

радіолокаційна станція, контрольований повітряний 

простір  

Вступ  
   На сьогоднішній день ввесь контроль за 

повітряним простором виконується за допомогою 
радіолокаційних станцій. Радіолокаційна станція – це 
система для віддаленого виявлення повітряних, 
морських і наземних об’єктів, а також для ведення 
повітряного судна на всіх етапах польоту. У повітряній 
навігації, цивільного застосування, радіолокаційні 
системи застосовують як основне джерело координатної 
інформації про рухомі об’єкти – користувачів 
повітряного простору. Ці системи є основним засобом 
для організації повітряного руху. 

Перспективні системи 
спостереження 

На даний час є стратегія впровадження 
автоматичного залежного спостереження (ADS-B) 
замість радіолокаційного огляду, що використовується 
сьогодні. Впровадження цієї концепції допомогло б 
пілотам повітряних кораблів і авіадиспетчерам в 
наземному пункті «бачити» повітряний рух літальних 
апаратів з більшою точністю. Як результат це 
безперечно вплине позитивно на  безпеку польотів та 
знизить відповідні ризики. Проте,  впровадження ADS-
B, пов’язано з цілою групою проблем розв’язок яких 
може зайняти чимало часу.  Так наприклад, координат 
інформація від ADS-B  отримується за рахунок 

бортового обладнання супутникової навігації, проте 
точність її позиціонування не підвішується за рахунок 
використання наземних функціональних доповнень у 
повітряному просторі України, що є вагомою 
перепоною на шляху впровадження ADS-B[1].  
Відповідно до цього основним джерелом координатної 
інформації про рухомі об’єкти залишаються 
радіолокаційні станції. 

Оцінювання доступності 
радіолокаційних даних 

   Наразі вся територія України поділена на зони, так 
як кожен з радіолокаторів має певну зону покриття. 
Оцінюючи карту зон покриття, можна сказати що 
радіолокатори забезпечують стовідсоткове покриття 
всієї території України, не зважаючи на втрати 
радіолокаторів в східних та південних областях. Є зони 
в яких аеронавігаційне обслуговування здійснюють від 
чотирьох до семи радіолокаторів, що забезпечує більшу 
точність, є зони де контроль здійснюється двома або 
одним радіолокатором, але все рівно аеронавігаційне 
обслуговування здійснюється хоча не з такою великою 
точністю. 

   Отже на даний час ситуація в Україна з 
аеронавігаційним обслуговуванням погіршилась, але 
завдяки іншим радіолокаторам здійснюється контроль 
за всім повітряним простором України без винятку. 
Звичайно при відновленні роботи радіолокаторів 
східних і південних областей, ситуація зміниться на 
краще так як в цих зонах контроль буде здійснюватися 
не одним а декількома радіомаяками, що забезпечить 
більшу точність вимірювань. 
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