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Применение в качестве силовой установки вертолёта Ми-2 двигателями 

АИ-450М со значительно меньшим расходом топлива, в частности благодаря 

применению системы электронного регулирования типа FADEC, а также с 

высокими межремонтным и назначенным ресурсами позволит снизить прямые 

эксплуатационные расходы вертолёта и поднять интенсивность его 

эксплуатации. 
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Сьогодні сучасні авіакомпанії використовують різноманітний спектр 

програм для планування польотів та підготовки передпольотної інформації. Усі 

вони мають характеристики флоту авіакомпаній та власні бази даних з 

навігаційними даними, що оновлюють кожен цикл. Вони дозволяють 

створювати маршрути польоту, розраховувати необхідну кількість пального та 

якісно створювати початковий план польоту, що значно скорочує час роботи на 

один рейс. 

Такі програми допомагають створити оптимальні оперативні польотні 

плани з високою точністю щодо вітру, температури, приймати NOTAM, 

SNOWTAM, графіки погоди та звіти, графічні зображення маршруту та 

профілю польоту та іншу пов'язану інформацію, яка передбачається 

відповідним польотом. Кожен оператор літака обирає власну систему 

планування польотів , що підходить для цілей авіакомпанії, стратегії та вимог 

польотних операцій. Крім того, авіакомпанії використовують власне програмне 

забезпечення для метеорологічних та авіаційних послуг, наприклад програмне 

забезпечення для аналізу злітно-посадкової смуги та розрахунку характеристик 

зльоту.  

Під час планування польотів та підготовки передпольотної інформації 

спеціаліст аеронавігаційної інформації стикається з низкою труднощів, 

наприклад, комп'ютер обчислює лише найкоротший маршрут, не враховуючи 

особливостей експлуатації даного ПС (обмеження, пов'язані з технічним 

статусом) або особливостей зон ОПР. Крім того, такі системи не дозволяють 

виводити часткову інформацію, коли необхідно підтримувати льотний екіпаж у 

процесі прийняття рішень. 

Тому необхідно розробити інформаційну підтримку для прийняття 

правильних, безпечних рішень та що надасть в такому динамічному 

середовищі, точну, повну та упереджену інформацію для оцінки всіх факторів, 
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які можуть впливати на рішення про виліт та намір продовжувати безпечний 

рейс. 

Одним із передових способів надання передпольотних інформаційних 

послуг є розробка ефективного програмного забезпечення, яке зможе 

підтримати під час прийняття рішень. Доступ до всіх джерел інформації перед 

польотом вимагає великих часових ресурсів. Тому Модель підтримки 

прийняття рішень для підготовки до польоту повинна бути єдиним джерелом 

аеронавігаційної та метеорологічної інформації для льотного екіпажу чи інших 

зацікавлених сторін, і його інтерфейс повинен забезпечувати простий доступ до 

всієї зацікавленої інформації. 

Відповідно до вимог ІКАО щодо планування польотів, автоматизовані 

передпольотні інформаційні системи для проведення інструктажів та 

планування польотів повинні мати можливість: 

а) забезпечувати постійне та своєчасне оновлення системної бази даних та 

моніторинг дійсності та цілісності інформації, що зберігається перед польотом; 

b) дозволяти доступ до системи операторами та членами льотного екіпажу, а 

також іншими зацікавленими користувачами аеронавігації за допомогою 

відповідних засобів зв'язку; 

в) використовувати процедури доступу та опитування на основі скороченої 

простої мови на основі користувальницького інтерфейсу, керованого меню, або 

інших відповідних механізмів; 

г) забезпечити швидке реагування на запит користувача на інформацію. 

Основне призначення Моделі для підготовки до польоту перед 

інформаційною інформаційною підтримкою та підвищення ефективності 

роботи при прийнятті оперативних рішень, зменшуючи зусилля щодо 

отримання необхідної інформації на один запит. Концептуальна схема Моделі 

для підготовки передпольотної інформації представлена на рис. 1. 

Етапи роботи Моделі для підготовки передпольотної інформації наступні: 

а) Крок 1 - Підготовка інформації до польотних операцій.  

На цьому етапі блок збору даних вимагає від Бази даних усієї необхідної 

інформації для польотних операцій, передає та сортує її до блоку створення 

інформації за типами (аеронавігаційна, метеорологічна тощо). Потім спеціаліст 

з аеронавігації через вхідні параметри польоту вибирає необхідну інформацію з 

блоку вибору інформації, пов'язаного з блоком  збору даних. 

б) Крок 2 - Аналіз можливості виконання польоту.  

На цьому етапі підсистема введення інформації передає дані в модуль 

підтримки прийняття рішень, де Модель проводить аналіз факторів, що 

впливають на рішення про виліт, та аналізує можливість вильоту та виконання 

польоту. 

в) Крок 3 - Видання рекомендацій. На цьому етапі Модель видає 

рекомендації щодо можливості вильоту ПС. 

Описана концептуальна схема Моделі для передпольотної підготовки 

буде основою для подальшої розробки інтегрованої моделі спільного 

передпольотного оцінювання аеронавігаційних даних. 
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Рисунок 1 – Модель для підготовки передпольотної інформації 
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