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ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ В ЗАСОБАХ 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗІТКНЕННЯ ЛІТАКІВ У ПОВІТРІ 

Під час польоту, безпека у повітрі досягається спільними діями диспетчера 

керування повітряним рухом (КПР) та екіпажу. Інтенсивність повітряного руху 

останнім часом дуже зросла, тому для підвищення безпеки повітряних перевезень 

Міжнародною організацією цивільної авіації (англ. ІCAO) була розроблена 

концепція, що передбачає встановлення на літаках додаткових засобів 

попередження зіткнень у повітрі.  

Система попередження зіткнення літаків у повітрі (англ. Traffic alert and 

Collision Avoidance System, TCAS) являє собою бортову систему призначену для 

допомоги льотним екіпажам в запобіганні зіткнень в повітряному просторі. TCAS 

являється додатковим засобом захисту від зіткнення з іншими літаками, на яких 

увімкнені і функціонують їх відповідачі радіолокаційної системи КПР або 

відповідач режиму «S». Цей захист не забезпечується в тому випадку, коли 

увімкнена система відповідачів не відповідає стандартам ІКАО, або коли бортові 

відповідачі системи КПР вимкнені. Система працює за принципом активної 

радіолокації та здійснює контроль за іншими ПС, що знаходяться поблизу, 

шляхом запитування їх приймачів-відповідачів і оцінює ризик зіткнення. Однак, 

якщо відповідач літака не працює, такий літак буде невидимим для систем TCAS 

інших повітряних суден, що призведе до збільшення ризику зіткнення. 

Для підвищення універсальності в роботі пропонується додатково задіяти 

оптичні та радіотехнічні датчики технічного зору. Це дасть змогу виявляти інші 

літаки на відстанях близько 10 км один від одного та здійснювати маневри для 

уникнення зіткнень. 

Аналіз датчиків технічного зору, які можуть бути задіяні в TCAS показав, що 

телевізійні датчики мають малу здатність виявлення літаків на великих відстанях, 

а радіолокаційні та оптоелектронні датчики являються активними системами, що 

вимагають підвищеного енергопостачання та додаткового місця розташування 

приймально-передавальних антен та об’єктивів. Найбільш доцільно застосувати в 

TCAS інфрачервоні датчики (англ. Infrared sensor). Основними перевагами 

інфрачервоних датчиків є можливість пасивного виявлення інших повітряних 

суден на відстанях 10-20 км за їх тепловим зображенням від працюючих двигунів 

та нагрітих елементів фюзеляжу. Це дозволяє в пасивному режимі визначати кут 

азимута та кут місця іншого літака, а також, за зміною потужності теплового 

випромінювання дає можливість визначати наближення «літака-порушника» чи 

його віддалення. Датчики такого типу використовуються в авіації в якості 

теплопеленгаторів для пасивного виявлення інших повітряних суден. 

Таким чином, застосування інфрачервоних датчиків в якості резервних 

для TCAS дозволяє виявляти «літаки-порушники» що увійшли в зону 

попередження з непрацюючим відповідачем КПР, визначати його розташування та 

напрямок руху для формування команд екіпажу щодо усунення зіткнення літаків у 

повітрі. 
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