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Наведено характеристику безпілотних літальних апаратів вітчизняного та закордонного вироб-

ництва. Оцінено нові засоби моніторингу та контролю надзвичайних ситуацій, що використовують в 
іноземних моделях для прогнозування зон та ідентифікації речовин під час аварій на хімічно та ра-
діоактивно небезпечних об'єктах. Аналізуючи основні характеристики безпілотних літальних апара-
тів, визначено спектр їх застосувань та наведено основні недоліки. Проведено порівняльну характе-
ристику вітчизняного безпілотного літального апарату та його закордонних конкурентів. 

Ключові слова: безпілотний літальний апарат, моніторинг надзвичайних ситуацій, хімічно небез-
печний об'єкт, повітряна розвідка. 

Вступ. Убезпечення життєдіяльності суспільства – 
складна проблема, яка потребує вирішення комплексу 
завдань з організації управління прогнозування та мо-
ніторингу надзвичайних ситуацій природного та тех-
ногенного характеру. 
З розвитком сучасних технологій дедалі більшої 

популярності набуває застосування безпілотних лі-
тальних апаратів (БПЛА) у різних сферах цивільного 
захисту, від дистанційного зондування території до 
ідентифікації небезпечних отруйних речовин, що до-
помагає в короткі терміни оцінити стан великої площі 
досліджуваної території (Starodub, 2013; Starodub, & 
Havrys, 2015). 
Постановка проблеми. Розвиток БПЛА у світі 

відбувається постійно й у високому темпі. Сьогодніш-
ній стан розвитку "безпілотників" в Україні характе-
ризується нерозвиненістю виробничих потужностей 
та не масовістю виробництва продукції, проте високи-
ми характеристиками поодиноких зразків. Тому, гово-
рячи про конкурентоспроможні БПЛА українського 
виробництва, що призначені для застосування у сфері 
цивільного захисту, можна назвати тільки один прото-
тип – безпілотний літальний апарат моделі "Viper SM 
3". Для порівняння розглянемо цей БПЛА, який роз-
робила компанія ЮМІКО Аероспейс (м. Одеса), а та-
кож світові аналоги "ImiTec RIAS" та "ImiTec 
AARM", які представила британська фірма ImiTec Li-
mited, та "UAS RCS PM2100" білоруської фірми Poli-
master. 
Результати. БПЛА "Viper SM 3" призначений для 

застосування у сфері цивільного захисту. Він багато-
функціональний і може використовуватися для вико-
нання робіт, пов'язаних з аерофотозніманням місце-
вості, як засіб організації безпеки на певному пери-
метрі, застосовуватися як засіб моніторингу природ-
них і техногенних лих. 
Український безпілотний літальний апарат "Viper 

SM 3" має незвичайну конфігурацію зокрема, несні 
гвинти пристрою розташовані на трьох окремих кон-
солях (рис. 1), що підвищує якість маневрування дро-
на, забезпечуючи йому гарну аеродинаміку. Розміри 
БПЛА "Viper SM 3" є досить компактними – за дов-
жини і ширини пристрою 65 см (без урахування гвин-
тів), його висота дорівнює 20 см, що і забезпечує дро-
ну масу 5 кг. При цьому його вантажопідйомність до-

рівнює його вазі і становить 5 кг за висоти польоту до 
2 км. Радіус застосування БПЛА – до 6 км за трива-
лості польоту від 20 до 50 хв залежно від завантаже-
ності апарату. 

 
Рис. 1. Вигляд українського безпілотного літального апарату 
"Viper SM 3" 

Додатково БПЛА може бути носієм: 
● ГОЕС (гідростабілізаційної оптико-електронної систе-
ми) з давачем високої роздільної здатності видимого 
діапазону; 

● ГОЕС з давачем з високою роздільною здатністю ін-
фрачервоного діапазону, для моніторингу та виявлен-
ня пожежонебезпечних ділянок у лісовій місцевості 
(Lavrivskyj., & Tur, 2015; Veselіvskij, 2014); 

● оптичної системи фотофіксації з високою роздільністю; 
● підвісної системи спеціального застосування (геоде-
зичної, радіометричної, газоаналізувальної, дозимет-
ричної). 
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Цей БПЛА за технічними характеристиками може 
конкурувати із сучасними іноземними аналогами, які 
наведено далі. 
Безпілотна авіаційна система (БАС) радіологічно-

го та хімічного спостереження PM2100 призначена 
для виконання аерофотозйомки, дистанційного раді-
ологічного та хімічного спостереження навколишньо-
го середовища, моніторингу територій, об'єктів, різ-
них видів наземних і водних транспортних засобів, 
для убезпечення і боротьби з незаконним викидом 
ядерних та радіоактивних матеріалів, хімічних от-
руйних речовин і токсичних промислових хімічних 
речовин (Tkachuk, & Tarnavskij, 2014). Вона працює в 
автоматизованих і автоматичних режимах, здійсню-
ючи польоти навколо територій або об'єктів на зада-
ній лінії шляху. БПЛА "UAS RCS PM2100" (рис. 2) 
характеризується максимальним часом роботи 35 хв, 
висотою польоту над поверхнею до 100 м, злітною ва-
гою 2,6 кг та діапазоном радіоканалу до 5 км. 

 
Рис. 2. Загальний вигляд БАС та змінні модулі детекторів ра-
діаційних та хімічних речовин 

Окрім БПЛА "UAS RCS PM2100", безпілотна аві-
аційна система PM2100 містить: 
● змінні модулі детекторів гамма-випромінювання хі-
мічних отруйних речовин (гірчичний газ, люізіт, за-
рин, зоман) і токсичних промислових хімічних речо-
вин (хлору, аміаку); 

● наземну станцію управління (НСУ); 
● збір і передачу даних у режимі реального часу; 
● спеціальний набір програмного забезпечення для 
БПЛА і НСУ. 

Система моніторингу Airborne ImiTec Advanced є 
простою і універсальною, адже володіє антеною вияв-
лення випромінювання та спроможністю польотів на 
малій висоті. Унікальний дистанційний ізотопний 
аналіз системи "ImiTec RIAS" складається з легкого 
гамма-спектрометра, який використовує виготовлене 
на замовлення програмне забезпечення для опрацю-
вання даних про випромінювання, що дає змогу отри-
мати високоякісне зображення рівня радіації. Система 
може бути інтегрована на безліч різних платформ, 
враховуючи наземні транспортні засоби та дистан-
ційно пілотовані безпілотні літальні апарати. 
Віддалений ізотопний аналіз системи "ImiTec RI-

AS" є системою радіаційного контролю, яка виявляє, 
характеризує і відображає радіологічне забруднення. 

Вона складається з давачів для збирання даних, мікро-
контролера та програмного забезпечення для інтер-
претації даних і створення карти, що показує розта-
шування та інтенсивність випромінювання радіонук-
лідного типу. 

RIAS може бути використано для виявлення вип-
ромінювання в атомній промисловості, обороні, видо-
бутку корисних копалин і розвідці. Дані, зібрані за до-
помогою RIAS, охоплюють розташування, розрахун-
ки, інтенсивність випромінювання і енергії. У ході 
моніторингу операцій, розташування і обрахунки пе-
редаються в режимі реального часу операторам, які 
стежать за результатами. Усі дані зберігаються на SD-
карті з можливістю подальшого завантаження в мере-
жу Інтернет. Оцінки масштабів зон і згенеровані кар-
ти випромінювання надсилаються локально на окре-
мий центральний сервер ImiTec. 
Компанія також розробила систему повітряно-де-

сантного автономного радіаційного моніторингу, для 
якої використовується доступний і універсальний без-
пілотник "ImiTec RIAS" (рис. 3). Airborne Advanced 
Radiation Monitoring (AARM) забезпечує на малій ви-
соті антени виявлення радіації і може бути адаптова-
ний до регулярного моніторингу ядерних об'єктів з 
метою реагування на ядерні аварії або інциденти, 
пов'язані з викидом радіоактивних матеріалів. 

 
Рис. 3. Універсальні безпілотники "ImiTec AARM" 

AARM характеризується часом польоту до 45 хв, 
діапазоном вильоту 1 км і оптимальною вагою менше 
7 кг. Перевагами AARM є: мінімальний ризик для 
оператора, швидке реагування, запрограмовані 
траєкторії польоту, швидкі та більш детальні дослі-
дження. 
Висновок. Отже, основні технічні характеристики 

БПЛА українського виробництва не поступаються 
своїм закордонним аналогам. Проте виробництво та 
розвиток цього виду промисловості в Україні зали-
шається на рівні поодиноких занять волонтерів та 
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приватних фірм, що бачать перспективний та прак-
тично не освоєний ринок "безпілотників" на території 
нашої держави. Така ситуація свідчить про незацікав-
леність держави в освоєнні цього перспективного нап-
рямку виробництва. І доки держава не візьметься за 
конструювання та виробництво власних БПЛА, їх ши-
роке використання нашими оперативно-рятувальними 
службами у сфері цивільного захисту буде неможли-
вим. 
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М. З. Лавривский, А. П. Гаврысь  

РАЗВИТИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В УКРАИНЕ И МИРЕ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

Приведена характеристика беспилотных летательных аппаратов отечественного и зарубежного производства. Проведена 
оценка новых средств мониторинга и контроля чрезвычайных ситуаций, используемых в иностранных моделях для прогно-
зирования зон и идентификации веществ при авариях на химически и радиоактивно опасных объектах. Анализируя основ-
ные характеристики беспилотных летательных аппаратов, определен спектр их применений и приведены их основные не-
достатки. Проведена сравнительная характеристика отечественного беспилотного летательного аппарата и его зарубежных 
аналогов. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, мониторинг чрезвычайных ситуаций, химически опасный объект, 
воздушная разведка. 
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DEVELOPMENT OF UNMANNED AERIAL VEHICLES IN UKRAINE  
AND IN THE WORLD FOR CIVIL PROTECTION 

With the development of modern technology use of unmanned aerial vehicles (UAVs) is becoming increasingly popular in vari-
ous fields of civil protection area from remote sensing territory to identifying dangerous toxic substances that help quickly assess the 
condition of a large area of the study. Although the development of UAVs in the world is continuously in high rate, the current state 
of "drones" development in Ukraine is characterized by underdeveloped capacity and lack of mass production, but high performance 
single samples. Considering a competitive UAV of Ukrainian production which is intended for use in the field of civil protection, it 
includes only one prototype – "Viper SM 3" drone models. Our study has held the evaluation of new tools of monitoring and control 
of emergencies, which used foreign models for predicting and identifying areas substances in accidents on chemically and radioactive 
hazardous objects. Then, analyzing the main characteristics of UAVs the range of applications and their main disadvantages were de-
fined. Finally, we perform the comparative characteristics of domestic drone and their foreign counterparts. As a result of comparison 
we can see that the basic specifications UAV Ukrainian production is not inferior to their foreign counterparts. However, the produc-
tion and development of this type of industry in Ukraine is stay at the level of individual employment of volunteers and private com-
panies that see a promising and virtually untapped market "drones" in our country. This situation indicates that government is not in-
terested in the development of this promising area of production and development of research in this area. And while the state does 
not take up the design and production of its own UAVs, their extensive use of our operational and rescue services in the field of civil 
protection is not possible. 

Keywords: unmanned aircraft; monitoring of emergencies; chemically dangerous object; aerial reconnaissance. 
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