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Wp³yw modernizacji œmig³owca Mi-24W
na zwiêkszenie jego mo¿liwoœci bojowych

M

odu³owa modernizacja œmig³owca
szturmowo-desantowego Mi-24W
z punktu widzenia zastosowania bojowego
œmig³owca na polu walki jest uzasadniona –
zwiêksza mo¿liwoœci jego wykorzystania
w dzia³aniach bojowych. Ubocznym skutkiem
tej modernizacji jest jednak wzrost kosztów
eksploatacji œmig³owca, poniewa¿ wprowadzenie nowego, zaawansowanego technologicznie systemu ma okreœlon¹ cenê.
Modu³owe modernizowanie œmig³owca
szturmowo-desantowego Mi-24W powinno
obejmowaæ:
! systemy komunikacji i nawigacji – zgodnie
ze standardami NATO,
! system wykrywania i niszczenia celów przeciwnika,
! automatyczny zestaw samoobrony,
! urz¹dzenia i systemy umo¿liwiaj¹ce operacyjne dzia³ania w dzieñ i w nocy z uwzglêdnieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych,
! otwart¹ architekturê systemów zapewniaj¹c¹ mo¿liwoœæ ich przysz³ego rozwoju.
Udoskonalenie œmig³owca Mi-24W umo¿liwia:
" poszerzenie zakresu mo¿liwoœci operacyjnych dziêki zwiêkszeniu zdolnoœci do oceny sytuacji podczas prowadzenia dzia³añ
bojowych w ró¿nych warunkach pogodowych,
" ca³kowicie zautomatyzowane przetwarzanie danych o zagro¿eniach oraz wybór œrodków zwiêkszaj¹cych mo¿liwoœci przetrwania œmig³owca i za³ogi w ró¿nych sytuacjach
podczas walki,
" planowanie misji bojowych za pomoc¹
przenoœnego komputera z odpowiednim
oprogramowaniem, umo¿liwiaj¹cego korzystanie z zawartego w stacji naziemnej
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aktualnego zbioru danych o zagro¿eniach
i dzia³aniu przeciwnika,
" rejestrowanie danych kontroli parametrów
lotu za pomoc¹ wideo,
" wybór broni w zale¿noœci od rodzaju wykonywanego zadania bojowego: rakiet przeciwpancernych typu „odpal i zapomnij”, rakiet do zwalczania celów powietrznych klasy powietrze-powietrze naprowadzanych na
podczerwieñ oraz rakiet niekierowanych do
zwalczania celów naziemnych.
Modernizacja, której celem jest udoskonalenie œmig³owca szturmowo-desantowego
Mi-24W, powinna byæ tak zaprojektowana,
a¿eby uwzglêdnia³a mo¿liwoœæ rozszerzania
ró¿norodnych opcji (wariantów) w zale¿noœci od potrzeb oraz przeznaczonych na ten cel
funduszy. Podczas modernizacji nale¿y zatem
uwzglêdniæ:
# wymagania eksploatacyjne:
– po³¹czyæ strategiê eksploatacji wed³ug
stanu technicznego z obecnie obowi¹zuj¹cym planowo-zapobiegawczym systemem eksploatacji œmig³owca Mi-24W,
– zapobiec sytuacji, w której obs³ugiwanie
techniczne poszczególnych zespo³ów
œmig³owca mog³oby spowodowaæ niekorzystn¹ ingerencjê w zastosowane nowe
systemy œmig³owca (uszkodzenie np. systemu nawigacji czy uzbrojenia),
# wymagania techniczno-ekonomiczne:
– zapewniæ minimalne koszty modernizacji
œmig³owca, utrzymuj¹c jednoczeœnie odpowiedni poziom bezpieczeñstwa lotów,
– utrzymaæ odpowiedni poziom niezawodnoœci œmig³owca w warunkach minimalnej liczby obs³ugiwañ technicznych,
# odpowiedni sposób opracowania badañ:
– metody badawcze i œrodki badawczo-imitacyjne w zakresie badañ zak³adowych
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Rys. 1. Wyœwietlacze wielofunkcyjne

Rys. 2. Pakiet urz¹dzeñ nawigacyjnych

powinny byæ opracowane w udzia³em
przedstawicieli pu³ków bojowych eksploatuj¹cych œmig³owce Mi-24W, natomiast w zakresie badañ kwalifikacyjnych
– przez wyspecjalizowane instytuty techniki lotniczej.
W pakiecie modernizacyjnym œmig³owca
Mi-24W nale¿y zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce elementy:
" wyœwietlacze (rys. 1):
– wyœwietlacz kolorowy, wielofunkcyjny,
– kompatybilnoœæ z NVG (Night Vision
Goggle),
– gogle noktowizyjne,
– optyczny wyœwietlacz montowany na he³mie,
– HOCAS,
" pakiet urz¹dzeñ komunikacyjnych:
– VHS/UHF,
– HF,
– cyfrowy datalink,
– sprzêt do szyfrowania danych,
– taktyczny interkom,
" pakiet urz¹dzeñ nawigacyjnych (rys. 2):
– VOR/ILS (Instrument Landing System),
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– MB/GPS (Global Positioning System),
– mapa cyfrowa,
– stacja dopplerowska,
– CDU,
– TACAN,
– IFF (Identification Friend or Foe),
pakiet œrodków obrony w³asnej (rys. 3):
– œrodki ograniczaj¹ce emisjê w podczerwieni,
– urz¹dzenie zak³ócaj¹ce w podczerwieni,
– odbiornik promieniowania radarowego,
– odbiornik oœwietlenia wi¹zk¹ laserow¹,
– odbiornik ostrzegania o zbli¿aj¹cym siê
pocisku rakietowym,
– wyrzutnik flar i dipoli,
rodzaje broni (rys. 4):
– warianty nowego systemu uzbrojenia,
– system rakiet niekierowanych, dzia³ka,
integralny karabin maszynowy,
– system rakiet przeciwpancernych,
system wieloczujnikowy (rys. 5):
– ustalibilizowany FLIR (Forward Looking
Infrared),
– kamera CCD,
– laserowy dalmierz/znacznik.
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Rys. 3. Pakiet œrodków obrony w³asnej

Rys. 4. Warianty nowego systemu uzbrojenia

Rys. 5. System wieloczujnikowy
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Proces decyzyjny
w dzia³aniach modernizacyjnych
W procesie modernizacji œmig³owca Mi-24W
sta³¹ procedur¹ jest analizowanie wymagañ
personelu lataj¹cego i technicznego. Pozwala
to na podjêcie takich decyzji, które umo¿liwi¹ ca³kowite zaspokojenie potrzeb tego personelu.
Ostateczn¹ (g³ówn¹) decyzjê co do modernizacji œmig³owca podejmuje siê, uwzglêdniaj¹c wszystkie wczeœniejsze, kolejno podejmowane decyzje oraz wszelkie posiadane informacje (ekonomiczne, technologiczne czy
prawne) istotne dla modernizacji œmig³owca.
Decyzja taka, podjêta na podstawie wyci¹gniêtych w procesie decyzyjnym (rys. 6) wniosków
i zweryfikowanych przez informacje dotycz¹ce zaspokojenia potrzeb u¿ytkowników, wp³ywa na powstanie sytuacji, gdzie:
! wymagania s¹ okreœlone i ukszta³towane
w procesie decyzyjnym,
! sprecyzowanie wymagañ jest wynikiem zaakceptowanego (formalnego) procesu
uwzglêdniaj¹cego ró¿norodnoœæ wymagañ
u¿ytkownika, które powinny byæ brane pod
uwagê w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb,

!

!

!

ostateczna decyzja stanowi jednoczeœnie
podstawowe zamierzenie, na którym bêd¹
siê opiera³y póŸniejsze rozwa¿ania dotycz¹ce dalszych dzia³añ,
utworzona zostaje podstawowa baza do dalszych dzia³añ uzale¿nionych od wymagañ
u¿ytkownika,
szczegó³owa analiza zamierzeñ jest procesem uwzglêdniaj¹cym okreœlenie postêpowania, które doprowadzi do uzyskania produktu finalnego zgodnego z oczekiwaniami zw³aszcza personelu lataj¹cego i technicznego œmig³owca Mi-24W.

Wnioski
1. Rozwój nauk technicznych pozwala na takie systemowe podejœcie do modernizacji, które mo¿na z powodzeniem wykorzystaæ na potrzeby udoskonalenia œmig³owca Mi-24W.
2. Wykorzystywanie wiedzy w sposób
uwzglêdniaj¹cy doœwiadczenia personelu
lataj¹cego i technicznego pozwala na podjêcie skutecznych dzia³añ maj¹cych na celu
uzyskanie wysokiej jakoœci zmodernizowania œmig³owca Mi-24W oraz zoptymalizowanie kosztów, a tak¿e ca³kowite uwzglêd-

Rys. 6. Proces decyzyjny zaspokajania wymagañ eksploatatorów œmig³owca Mi-24W
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nienie wszelkich przepisów dotycz¹cych
bezpieczeñstwa lotniczego.
3. Racjonalne przetwarzanie wiedzy na potrzeby modernizacji œmig³owca Mi-24W pozwala na zaspokojenie wymagañ u¿ytkowników.
4. Nowe systemowe podejœcie firm lotniczych
do sposobu wykonywania us³ug modernizacyjnych oraz stosowanie nowych, rozwiniêtych technologii korzystnie wp³ywa na
jakoœæ tych us³ug.
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The author discusses results of module modernization of Mi-24W helicopter – increase in its combat usage possibilities. He points to the significant procedures in modernization: crew requirements analyses and the decision-making concerning modernization.

Œmig³owiec Mi-24W z 56. pu³ku œmig³owców bojowych. Fot. Archiwum 56. pœb
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