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Вступ 
Задачі точного керування літальним 

апаратом (ЛА) з урахуванням нестаціона-
рності його аеродинамічних характерис-
тик вимагають розв’язання на борту ЛА 
ряду задач обчислювального характеру. 
До таких задач можна віднести синтез ре-
гулятора, або прийняття рішення про ви-
бір одного з заздалегідь синтезованих ре-
гуляторів, на основі відомих параметрів 
польоту. До процесу синтезу також необ-
хідно включити етап моделювання аеро-
динамічних процесів, що відбуваються в 
околі несучих поверхонь, органів керу-
вання та фюзеляжу ЛА.  

Для розв’язання цих задач можуть 
бути використані обчислювальні ресурси, 
наявні на борту ЛА. Сучасний літальний 
апарат має цілий набір обчислювальних 
пристроїв різної потужності та призна-
чення, поєднаних загальною мережею пе-
редачі даних. В авіації усіх країн світу ак-
тивно іде процес переобладнання літаль-
них апаратів, що уже знаходились в екс-
плуатації протягом певного часу, але не 
відпрацювали свій ресурс і мають необ-
хідний запас міцності для подальшого ви-
користання. Одним з головних напрямків 
такого переобладнання є встановлення 
великої кількості комп’ютеризованих 
компонентів і їх поєднання у загальну ін-
формаційну мережу. До складу цих ком-
понентів можуть входити комп’ютери за-
гального призначення, спеціалізовані об-
числювальні системи, та вбудовані при-
строї з невеликими обчислювальними ре-
сурсами, такі, як контролери, які обслуго-

вують задачі функціонування (керування, 
діагностики) окремих вузлів чи систем 
ЛА. Великі обсяги інформації, якими об-
мінюються компоненти цєї системи, ви-
магає використання каналів, інтерфейсів 
та протоколів передачі інформації зі зна-
чною пропускною здатністю і обмежени-
ми значеннями затримок. На літаках та 
вертольотах сучасних моделей в якості 
середовищ передачі даних використову-
ються шина High Speed Data Bus, 
з’єднання Fibre Channel, Ethernet, а в 
окремих випадках і оптоволоконні 
з’єднання [1]. Можливе і додання до цієї 
структури обчислювачів, спроектованих 
під конкретні задачі керування. Однак, 
враховуючи значну розмірність згаданих 
вище обчислювальних задач, було б ба-
жано для їх розв’язання задіяти паралель-
ні обчислення, використовуючи можли-
вості бортового обчислювального середо-
вища. Постає задача ефективного викори-
стання наявних у бортовій мережі вільних 
ресурсів з урахуванням обчислювальних 
потужностей її вузлів, пропускної здатно-
сті мережі, наявності ряду інших обчис-
лювальних задач різного ступеня важли-
вості, та відповідних обмежень реального 
часу.  

Ціль статті 
Метою даної статті є створення ма-

тематичної моделі, яка дозволить оцінити 
швидкість розрахунків при розв’язанні 
задачі точного керування літальним апа-
ратом у розподіленому середовищі борто-
вої комп’ютерної мережі. 



... 

Висновки 
В статті запропоновано математич-

ну модель ітераційного процесу 
розв’язання системи лінійних алгебраїч-
них рівнянь на основі другого методу Ля-
пунова у бортовій обчислювальній мережі 
літального апарату, що складається з кі-
лькох обчислювальних вузлів, поєднаних 
шиною обміну даними. Знаючи технічні 
параметри обчислювальних вузлів та ко-
мунікаційного обладнання, на основі на-
ведених оцінок можна оцінити можливос-
ті синтезу регуляторів для точного керу-
вання літаком в режимі реального часу. 
При цьому необхідно враховувати необ-
хідну кількість ітерацій, розмірність да-
них, що використовуються, коефіцієнти 
доступності апаратури багатозадачної об-
числювальної системи. 

Перспективним напрямком подаль-
ших досліджень у даній галузі може бути 
оптимізація алгоритму розрахунків для 
окремих часткових випадків (вхідні дані у 
вигляді розріджених матриць, тощо). 
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Application of the distributed calculations in the environment of the onboard computer network 
for solving problems of regulator synthesys for exact automatic controlling of the flying vehicle. 
The estimation of duration of execution of an iteration is offered in the course of solving of a 
control problem on the  basis of the second Lyapunov’s method.  
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