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Апстракт— У овом мастер раду приказана је могућност одржавања ракетних система применом виртуелне 
инструментације коришћењем софтвера LabVIEW. Софтверски пакет LABVIEW-у са одговарајућом аквизицијом се показао 
као једноставно и адекватно решење у провери исправности система. 
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1 УВОД 

Ракетна техника и системи представљају најсофистициранију технику која се користи  у  развијенијим 
армијама у свету. Економски моћније земље улажу огроман новац у развој нових ракетних система, а међу њима 
предњаче САД, Руска федерација и Израел. Државе са скромнијим буџетом, приморане су да прате трендове у 
развоју ракетних система, али се ограничавају углавном на унапређење и побољшање перформанси старијих, већ 
коришћених система. Тако је уз мања улагања могуће побољшати и унапредити систем у целини  или неке  
његове делове. Преносни противоклопни лансирни ракетни комплет 9К11, је противоклопни ракетни систем 
намењен за уништавање оклопљених средстава као и ватрених тачака и борбених и неборбених возила 
противника, и као такав у употреби је у Војсци Србије. Нова надоградња старих система је стално потребна. У 
овом мастер раду биће приказана могућност одржавања ракетних система применом виртуелне инструментације 
коришћењем софтвера LabVIEW. Рад је подељен на пет  целина. 

У првој целини рада истакнуте су основне карактеристике ракетних система малог домета са тежиштем на 
карактеристикама преносног противоклопног лансирног ракетног комплета  9К11. 

У другој целини је описано техничко одржавање противоклопног лансирног комплета 9К11, са акцентом на 
анализи реализације првог техничког прегледа и упознавањем са уређајима за реализацију истог. Дат је опис 
наведених уређаја, принцип рада при реализацији потребних провера и прегледа. 

У трећој целини приказан је програм Мultisim 14.0 и посебна пажња дата на опису радног окружења  
програма. Приказан је део симулације једне од електронских плоча из састава противоклопног лансирног  
ракетног комплета 9К11 коришћењем програма Мultisim 14.0. Симулирани сигнали, сачувани у фајловима са 
одговарајућом екстензијом, у одређеним мерним тачкама се због мале мерне  несигурности  сматрају  
референтним и исти се у даљем раду користе за поређење са захтеваним облицима и карактеристикама реалних 
сигнала. 

У четвртој целини је описан програм LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench),   
компаније National Instruments са одговарајућим елементима програма и уређајем за аквизицију  података. 

У петој целини приказана је провера противоклопног лансирног комплета 9К11 применом виртуелне 
инструментације. Приказане су могућности моделовања виртуелних инструмената појединих уређаја за 
реализацију првог техничког прегледа, апаратуре за реализацију истих и резултати одговарајућих провера и 
мерења. Приказана једноставност и брзина провере и мерења би требала да даје предност у односу на досадашњи 
процес провере. 

 
2 РАКЕТНИ СИСТЕМИ МАЛОГ ДОМЕТА 

 

2.1      Основне каракеристике ракетних система 

Ракетни системи су предвиђени за уништавање нисколетећих циљева на путањама у одласку и сусрету у 
условима визуелне видљивости. Предвиђени за дејство по непокретним и по  маневришућим  оклопним  
циљевима. Домет ракетних система малог домета је до 5 km. 

Најзаступљенији ракетни системи малог домета у Србији су ракете 9М14М или такозвана „маљуткa“, ракета 
9М32М или „стрела 2М “ и 9М111М или „фагот“. 

Противоклопна вођена ракета 9М111М намењена је за уништење покретних и непокретних оклопних циљева   
и других објеката на земљи на даљинама од 70 до 2000 m. Може се употребљавати у опсегу  спољних  
температура од 223 K до 323 K. Противоклопна вођена ракета 9М111М има полуаутоматски командни систем 
вођења у коме се командни сигнали за управљање летом ракете шаљу преко микрокабла. 
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Лаки преносни ракетни комплет ПВО 9К32М представља борбени део  лаког  преносног  ракетног  система 
ПВО „Стрела 2М“. Поред борбеног дела садржи и средства за техничко одржавање. Овај комплет предвиђен је за 
уништење нисколетећих циљева на путањама у одласку и сусрету у условима визуелне видљивости. Kомплет је 
предвиђен за дејство по непокретним и по маневришућим циљевима [8]. 

Ракета 9М14М приказана на Слици 1 је саставни део противтенковског комплета и намењена је за уништење 
циља. Преносни противоклопни лансирни комплет 9К11 намењен је за борбу против тенкова и других покретних 
и непокретних оклопних циљева на даљинама од 500 до 3000 метара. Могу се гађати и циљеви у лаким пољским 
заклонима као и ватрене тачке непријатеља [8]. У састав комплета улази земаљски уређај за вођење 9S415, 
лансирне кутије са лансерима 9Р111 и ракете 9М14М (9М14). 

 

Слика 1. Земаљски уређај за вођење 9S415 и лансирна кутија са лансером 9Р111 и ракетом  9М14М. 

 Тактичко-технички подаци комплета и његових делова: 

 даљина гађања: максимална 3000 m, а минимана 500 m, 

 брзина гађања на максималној даљини: 2 ракете у минути, 

 време преласка из маршевског у борбени положај: 1 минут и 40 секунди, 

 време преласка из борбеног у маршевски положај: 2 минута, 

 тежина: пулт за вођење, дурбин и акумулатор имају тежину од 12,4 kg, док лансирна кутија са ракетом и 
осталом опремом има 18,1 kg. 

 рок употребе: лансирна кутија са лансером може се користити најмање пет лансирања, а пулт за вођење 
2000 лансирања, 

 дурбин:  увеличавање осам пута, поље вида му је 11о 30’ а тежина је   1,7 kg и 

 акумулатор: номинални напон је 12 V док је струја пуњења 1 А. Број лансирања по акумулатору је 60 
пута, а тежина самог акумулатора је 2,4 kg. 

 Земаљски уређај за вођење 9S415М садржи: 

 пулт 9S415М, 

 дурбин 9Š16, 

 акумулатор 11 FG-400 и ранац за преношење [3]. 

2.2 Намена и састав комплета КПК 9К11 М87 

 Комплет КРК 9К11 М87 је преносни тактички комплет намењен за: 

 проверу противоклопне вођене ракете 9М14М и 9М14P1, пре употребе, 

 проверу лансера 9Р11 и пулта за вођење из састава противоклопног лансера 9К11 и 

 проверу, пражњење и пуњење акумулатора. 
 

a) б) ц) 
 

 
 У састав комплета улази: 

Слика 2.  Уређаји из састава комплета КПК 9К11 М87 . 

 уређај LV18 за проверу ракета 9М14М и 9M14P1, 

 уређај LV16 за проверу система вођења ПОВР (противоклопна вођена ракета) 9М14М - Слика 2а, 

 уређај UP-1M/A2 за проверу отпора припала ракета - Слика 2а, 

 испитни уређај IU-9S415М - Слика 2ц, 

 пуњач-пражњач акумулатора и техничко упутство комплета [3]. 



3 ОДРЖАВАЊЕ ПРЕНОСНОГ ПРОТИВОКЛОПНОГ ЛАНСИРНОГ КОМПЛЕТА 9К11 

Одржавање је логистичка функција којом се применом организационих и техничко –  технолошких  мера, 
радњи и поступака, чувају и обнављају ресурси и постиже захтевани степен исправности и поузданости 
наоружања и војне опреме. Под концептом одржавања подразумева се превентивно и корективно одржавање. 
Основне врсте превентивног одржавања су: превентивни прегледи и замене елемената техничких система и 
превентивни поступци одржавања према стању. Корективно одржавање спроводи се након појаве отказа, са 
циљем да систем из стања „у отказу“ поново врате у стање „у раду“. Приликом првог техничког прегледа 
противоклопног лансирног комплета 9К11 користе се уређаји UP-1M, LV16, LV18 и испитни уређај   IU-9S415. 

У овом раду приказане су могућности аутоматизације мерења и обраде података употребом рачунара, тј. 
софтвера LabVIEW за реализацију првог техничког прегледа. 

 

3.1 Уређај UP-1M 

Уређај UP-1M приказан на Слици 2а је преносни инструмент намењен за проверу исправности електричних 
кола припала стартног мотора, маршевског мотора и трасера на ракетама 9М14М и 9М14P1 

3.2 Уређај LV16 

Уређај LV16 приказан на Слици 2б је преносни инструмент намењен за квалитативну  проверу  система 
вођења противоклопних вођених ракета (ПОВР) 9М14М и 9М14P1. Уређајем LV16 врши се квалитативна  
провера командног сигнала - путем одговарајућих светлосних  дијаграма. 

3.3 Испитни уређај IU-9S415М 

Испитни уређај IU-9S415М приказан на Слици 2ц, намењен је за проверу и подешавање штампаних плоча Е1  
и Е2, независно једној од друге. За проверу и подешавање штампаних плоча Е1 и Е2, уређај  IU-9S415М  
обезбеђује све потребне напоне као и одређене симулације потребне за рад  плоча. 

4 СИМУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНИХ ПЛОЧА ПУЛТА ЗА ВОЂЕЊЕ 9S415M ПРИМЕНОМ СОФТВЕРА MULTISIM 14.0 

Multisim, раније познат под називом Electronics Workbench, од 2005. године у власништву фирме National 
Instruments, је програм за симулацију електричних кола, уз чију помоћ се могу моделовати различита аналогна и 
дигитална електрична кола. Програм омогућава моделовање било ког замишљеног електричног  кола,  
испитивање његовог функционисања. У фази пројектовања компонентама је могуће мењати почетне вредности, 
односно користити се поступком „шта ако“. Када је потпуно утврђено исправно  функционисање  електричног  
кола у фази симулирања, следи фаза његове физичке реализације и поновне провере исправног функционисања. 

У овом делу биће приказана симулација дела електричне плоче из састава противоклопног  лансирног  
комплета 9К11, коришћењем програма Мultisim 14.0. За ову симулацију коришћене су различите електронске 
компоненте. Како је већина компоненти коришћених у симлацији виртуалног типа, конкретно то су диоде, 
транзистори и операциони појачавачи, то значи да се њихови параметри подешавају по потреби електричне шеме 
из упутства [3]. Вредности за отпорности отпорника, капацитивности кондензатора такође одговарају 
вредностима на електричној шеми из упутства  произвођача. 

У моделу су постављaни виртуелни осцилоскопи на појединим мерним тачкама. Сви сигнали на 
осцилоскопима су сачувани у фајловима са екстензијом lvm (labview measurement). Симулациони модел  се 
састоји од три блока. Блок А и Б су приказани на Слици 3. 

 

а) б) 

 

Слика 3.  Блок А и Б симулационог модела. 

МТ2 

МТ8 



5 ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ LABVIEW 

 
Програмски пакет LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench), компаније National 

Instruments, је апликација за развој софтвера као што су програмски језици C или BASIC. Остали програмски 
језици су базирани на исписивању редова кодова, док LabVIEW користи графички програмски језик, G, у 
креирању програма у облику блок дијаграма. LabVIEW је веома лак за коришћење и не захтева много претходног 
знања. LabVIEW поседује широку библиотеку функција и шаблона за већину програмских задатака. [1]. 

Софтверски пакет LABVIEW даје одличну могућност да се лако управља аквизицијом и то у реалном  
времену, без икаквих проблема у аутоматизацији читавог система. 

У овом раду коришћен је уређај за аквизицију података NImyDAQ који има могућност мерења и анализе 
преноса сигнала било где и било када. Веома је компактан и преносив, користи USB улаз. Омогућава мерење 
једносмерног и наизменичног напона, струје, отпорности, њиме се могу вршити и диодна мерења као и мерења 
аудио сигнала. 

 
6 ПРОВЕРА РАКЕТНОГ СИСТЕМА ПРИМЕНОМ ВИРТУЛЕНЕ ИНСТРУМЕНТАЦИЈЕ 

 

6.1 Виртуелни инструмент за уређај UP1M 

Коришћењем аквизиционе картице NImyDAQ реализована је провера ракете 9М14М. Уређај UP1M у основи 
представља омметар за мерење малих отпорности. На Слици 4 приказан је предњи панел програма за проверу 
отпорности припале маршевског мотора ракете. Са Слике 4 види се да је процењена отпорност у задатим 
границама (границе су задате са нумеричким контролама на панелу) и као потврда исправности светли 
одговарајући графички индикатор – лед диода („U opsegu?“). При реализицији мерења отпорности програм нам 
омогућава да стекнемо увид у вредност стандардне девијације и вредност мерне несигурности. 

 
 

 

Слика 4. Предњи панел програма за проверу отпорности припале маршевског мотора ракете.  

 

6.2 Виртуелни инструмент за уређај LV 16 

Квалтативна провера управљачког сигнала вођења ракете 9М14М и 9М14P1 врши се уређајем LV16 путем 
одговарајућих светлосних дијаграма. На Слици 5а приказан је предњи панел виртуелног модела формирања и 
квалитативна провера управљачког сигнала. Диоде на предњем панелу модела заправо представљају 
идентификаторе исправности. Зависно од окрета контроле на панелу која симулира палицу вођења светлеће 
одговарајуће диоде. На Слици 5а виртуелни модел репрезентује светлосни дијаграм и облик  управљачког  
сигнала када је „палица вођења“ окренута „на  горе“. 

Коришћењем аквизиционе картице NImyDAQ реализована је и аутоматизација провере земаљског уређаја за 
вођење 9S415. Најпре су снимљени сигнали са уређаја LV16 док исти је прикључен на уређај 9S415. На Слици 5б 
приказан  је предњи панел виртуелног уређаја LV16 у реалном времену. 

На графику са Слике 5б „Snimljeni signal“ представљен је снимљени сигнал управљања са  аквизиционе  
картице за команду „горе“, док је на графику са Слике 5б „Obradjeni signal“ представљен снимљени сигнал са 
аквизиционе картице који је обрађен помоћу колектора за трајање једне периоде Т у трајању око 120 ms или 12 
одбирака за једну периоду сигнала Т. 



Укључивањем одговорајућих лед диода симулирају се одговарајући контролни светлосни дијаграми што у 
приказаном случају показује да је снимљени сигнал за команду „горе“ исправан. 

 

а) б) 

Слика 5. Предњи панели виртуелног инструмента за уређај LV16 

 

6.3 Виртуелни инструмент за уређај IU-9S415М 

Коришћењем аквизиционе картице поред примера провере отпорности стартног и маршевског мотора ракете 
9М14М, виртуелне инструментацијe уређаја LV16, у раду је приказана једна од могућности аутоматизације 
провере једне од елктронских плоча из састава противоклопног лансирног комплета 9К11 уређајем  IU-9S415М. 

Као пример одабрана су два проверавана сигнала и то у мерним тачкама МТ2 и МТ8 које су обележене на 
Слици 3 овога рада. Захтев за сигнал у МТ2 је да величина окидног нивоа UON буде 2,2±0.3 V, док се за сигнал у 
МТ8 захтева кашњење од 11 ms. На Слици 6 приказана су оба сигнала. Симулација ова два сигнала реализована     
је коришћењем програма Мultisim 14.0 што је објашњено у трећој целини овог рада (израђен симулациони модел 
електронске плоче). Сигнали са виртуелних осцилоскопа су сачувани са одговарајућом екстензијом lvm (labview 
measurement) и користе се као референтни сигнали. 

 

а) б) 
 

Слика 6.  Сигнали у МТ2 и МТ8 са обележеним захтеваним параметрима. 

 

За аквизицију реалних сигнала коришћена је картица NImyDAQ. Радом аквизиционе картице се управља 
помоћу LABVIEW-a. Картица је повезана са рачунаром преко USB прикључка. Иста је повезана директно са 
изводима на плочи. 

Применом LABVIEW-а се креира програм, који има задатак да учита сачуване сигнале, а затим одреди 
параметре сигнала, на основу којих се доноси одлука о исправности плоче, а самим тим и уређаја. За приказ 
параметара који нас интересују постављени су графички и нумерички идентификатори. 

Цео процес се одвија у реалном времену. Одређивање параметара прикупљених сигнала је могуће након 
неколико периода сигнала. Идеја обраде сигнала је да се прикажу упоредно одговарајући сигнали, референтни и 
реални сигнал. Затим се приказују прорачунати параметри од интереса за проверу исправности плоче и 
идентификатори у виду зелене лед диоде која показује да ли је испуњен услов исправности плоче. Пример 
резултата је дат на Слици 7. На графицима се види да су веома мале разлике референтног сигнала, на графику 
ознчен са Trace_2(Channel B) и реалног сигнала. 

 

    UON 

11 
ms 



Прорачунати параметри задовољавају захтевани опсег и самим тим су укључене лед диоде. На предњем 
панелу су исписане и текстуалне поруке о исправности  плоче. 

Слика 7. Резултати провере плоче на основу два одабрана сигнала. 

 
7 ЗАКЉУЧАК 

Да би један ракетни систем био пројектован, израђен и одржив у употреби потребно је издвојити велика 
новчана средства. Поред средстава за саму технологију израде потребна су и средства за његово одржавање и за 
стално обучавање оператора тог система како би ракетни систем и оператор били увек спремни за дејство. 
Неопходан је сталан рад на одржавању наведених система. 

Резултати овог рада огледају се на упоредној анализи новог концепта за  проверу  исправности  
противоклопног лансирног комплета 9К11, који је на употреби у Војсци Србије. Применом нових технологија и 
софтверских пакета могуће је усвојити нове концепте одржавања система. Аутоматизација провере рада система  
се намеће као један од приоритета. Софтверски пакет LABVIEW-у са одговарајућом аквизицијом се показао као 
једноставно и адекватно решење у провери исправности система. Све апликације су конципране на једноставан 
начин, те је самим тим врло лака надоградња или прилагођивање у случају других потреба. Комплет за 
одржавање противоклопног лансирног комплета 9К11 би ови концептом био минимизован у виду габарита, што 
поспешује преносивост система. Брзина провере ракетног система се умногоме повећава, јер је могуће извршити 
паралелну проверу више параметара, што до сада није био случај. Употребом аквизицијске картице је први 
технички преглед система у потпуности аутоматизован. Резултати су показали да је могућа потпуна 
модификација за поједине уређаје. Извршено је моделовање рада једне од електронских плоча у пулту за вођење. 
Показано је да симулација, која је извршена у софтверу компатибилном са LABVIEW-ом, генерише сигнале, који 
су веродостојни реалним сигналима. Овако генерисани сигнали су названи референтни сигнали. Извршена је 
аквизиција сигнала са појединих мерних тачкама а затим на основу референтних сигнала су донете одлуке о 
исправности појединих електричних кола на плочи пулта за вођење. Исправност сигнала је  дефинисана  
поређењем задатих параметара. 

Применом оваког концепта, процес аутоматизације добија на квалитету искоришћавањем могућности 
наведених програмских пакета у погледу једноставног формирања алгоритма провере различитих техничких 
захтева. Коришћењем доступних графика добијају се неопходне информације за оператора. На основу свега, 
закључује се да је могуће уз мање дораде у потпуности аутоматизовати проверу противоклопног лансирног 
комплета 9К11. У даљем раду морала би се дефинисати потпуна компатибилност аквизиционог и ракетног 
система. 
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