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СТРАТОСФЕРНИЯТ „СЛОН“
МИГ-25

СКОРОСТ, СКОРОСТ, СКОРОСТ
През първата половина на 50-те години съветските реактивни самолети започнаха

да преодоляват звуковата бариера и да се устремяват към нови рубежи – на първо
време към скорост два пъти, а след това и трикратно превишаваща звуковата. Освен в
чисто експериментален аспект повишаването на скоростта на бойните самолети има
много силно практическо значение за мултиплицирането на бойния потенциал на само-
лета – бил той прехващач, разузнавач или бомбардировач. Тази задача се диктува от
необходимостта за ускорено излизане на изтребителя в зоната за бойно използване, а
също така и от появяването на Запад на свръхзвукови самолети, носители на крилати
ракети, с аналогични режими на полета. Скорост, скорост, скорост, постоянно  увелича-
ване на скоростта и височината – така най-ясно може да се формулира основното изис-
кване на военните както от ВВС, така и от другия основен вид войски, опериращ със
самолети-изтребители – ПВО.

Лидер в скоростната надпревара е опитно-конструкторското бюро, оглавявано от
Артьом  Микоян и Михал Гуревич (известно като ОКБ „МИГ“ – по имената на двамата
генерални конструктори). ОКБ много бързо създава и пуска в серийно производство
първия свой свръхзвуков изтребител МИГ-19, достигащ максимална скорост 1 452 km/
h или 1,46 М (М е число на Мах, изразяващо отношението на скоростта на летателния
апарат към скоростта на звука, която е променлива величина. При земята тя е равна на
1225 km/h, а на височина 10 000 m е 1078 km/h). МИГ-19 постъпва на въоръжение през
1955 г., но конструкторите продължават да усъвършенстват самолета и да изстискват
всичко, каквото могат от аеродинамичната схема и двигателите с една основна цел – да
увеличат скоростта. Две години по-късно – през 1957, прототипът на МИГ-19, носещ
означението СМ-12/3, достига  максимална скорост 1930 km/h. При настъплението зад
звуковата бариера Артьом Микоян решава паралелно с МИГ-19 да търси и друга насока
за развитие на скоростните изтребители-прехващачи. Така започва създаването на фа-

Прототипът Е-160 – последният от летящите
въздухозаборници (сн. ОКБ „МИГ“)
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милията И, първият и най-успешен от които се оказва И-7У, развит по-късно в И-75.
Използвайки мощен двигател АЛ-7Ф -1, разработен от Ахрип Люлька, с максимална
тяга на форсаж 90,3 kN (9215 kgf) и въоръжен само с две ракети К-8, насочвани от РЛС
„Ураган-5Т-1“, изтребителят с максимална скорост 1,6 – 1,8 М е вече пълноценна бойна
машина от ново поколение, способна да прехваща цели, летящи на скорости 800-1500
km/h и височини до 20 000 m. Програмата не е придвижена по-далеч от експеримента-
лен стадий.

Първата реална стъпка в създаването на подобен клас самолет от ОКБ „МИГ“ са
експерименталните самолети от Е-серията, т.нар. „летящи въздухозаборници“. Първият
от тях  Е-150 е създаден за отработка в полет на новия двигател на конструкторското
бюро на Микулин Р-15-300, разработен специално за второто поколение прехващачи,
планирани да се издигнат във въздуха в началото на следващото десетилетие. Е-150 е
завършен през декември 1958 г. и полетява на 8 юли 1960 г. В хода на изпитателните
полети самолетът достига максимална скорост, съответстваща на 2,65 М. Следващият
реализиран прототип от Е-серията е Е-152А – експеримантален прехващач на цели, лет-
ящи с максимална скорост 2000 km/h, на височина 100 – 23 000 m на насрещно-пресича-
щи се траектории. Е-152 използва РЛС „Ураган-5Б“, която осигурява откриване на
въздушни цели на големи разстояния и насочване на две ракети К-9. С пълно въоръже-
ние Е-152А достига обаче „едва“ 1650 km/h.  Следващите два прототипа  Е-152/1 и Е-152/
2, снабдени с по-мощния двигател Р-15-300 с  тяга на форсаж 100,26 kN (10 210 kgf) имат
достатъчно сериозна скорост – 2740 km/h. Е-152М – последният „летящ въздухозабор-
ник“, замислен като база за разработка на прехващач с по-съвършена система за нави-
гация и прехват, остава в историята с подобряването на няколко световни височинни и
скоростни рекорда през 1961-1962 г., между които абсолютен рекорд за скорост на
база 15-25 km (2681 km/h) и височина (22 670 m). С това летателните изпитания на про-
тотипа са прекратени и всички усилия на конструкторите се съсредоточават върху ре-
волюционно новия Е-155 – прототипа на МИГ-25.

САМОЛЕТ СРЕЩУ РАКЕТА
В края на 50-те години световноизвестният с някои свои странности и навици съвет-

ски лидер Никита Сергеевич Хрушчов организира производството на ракети от всякакъв
тип с масовостта на кренвирши. Неговата ракетна мания предизвика сериозна стагна-
ция в развитието на авиационната промишленост. Много конструкторски бюро са или
закрити, или преминават към създаване на ракетни системи. Тези, които все пак оста-
ват в бранша, работят по ограничен набор от теми и при постоянно психическо напре-
жение, че скоро ще дойде и техният ред да ги  отнесе ракетната треска.

„Студената война“  обаче е в своя разгар. От ден на ден  напрежението между двата
антагонистични военни съюза – НАТО и Варшавския договор, непрекъснато се пови-
шава. Идва и кубинската криза...

Американски и английски разузнавателни самолети постоянно се опитват да намерят

Самолет Е-155П-1
– прототипът на
МИГ-25П, въоръ-

жен с ракета Р-40
(сн. ОКБ „МИГ“)
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пролуки в съветската система за ПВО, за да навлязат и заснемат важни промишлени и
военни обекти, каквито по онова време се създават масово във вътрешността на една
шеста от земната суша, която допреди седем години носеше името СССР. След продъ-
лжителни усилия по метода на пробите и грешките и загубвайки няколко разузнавател-
ни самолета, в средата  на 50-те години американците откриват, че съветската система
за ПВО е почти безсилна да въздейства на самолети, летящи на височина над 20 km.
Веднага започват интензивни полети на английските разузнавачи „Канбера“ – самолет с
не особено впечатляващи скоростни характеристики или екзотичен външен вид, но с
практически таван от 21 000 m. Лидер в „изучаването“ на територията на СССР през
втората половина на 50-те години обаче става U-2 на „Локхийд“ – специализиран висо-
чинен разузнавателен самолет, който от 1956 до 1 май 1960 г. прави над 500 полета над
територията на СССР и страните от Варшавския договор. Несъвършените съветски
зенитно-ракетни системи от края на 50-те години са безсилни да противодействат, изт-
ребителите МИГ-19, които са гръбнакът на авиацията на ПВО, също не могат да достиг-
нат целта. Само опитните варианти на самолета, означени като СМ-50 и СМ-12ПМУ,
снабдени с течногоривни ускорители, могат с малка вероятност да прехващат цели на
височина до 20 km.

Нуждата от свръхбърз височинен прехващач е наложителна, когато става извест-
но, че „Локхийд“ активно работи по свръхсекретната програма А-12, по която през 60-
те години екипът  „Скънк Уъркс“, ръководен от легендарния Кели Джонсън, създава
изтребителя YF-12A и свръхскоростните разузнавачи A-12 (за ЦРУ)  и SR-71 (за ВВС).
Официално съществуването на програмата е обявено от президента на САЩ през 1959
г., а първият полет на прототипа е изпълнен на 20 април 1962 г.

Когато през 1960 г. съветското разузнаване донася, че по проекта се работи извън-
редно активно, Артьом Микоян решава незабавно да ускори работите по създаването
на прехващач, способен да противодейства на А-12. Проектирането на  МИГ-25, извес-
тен с проектното си означение Е-155, започва официално след заповед на генералния
конструктор от 10 март 1961 г., но проучвателните работи датират от втората полови-
на на 50-те години. Е-155 е извънредно амбициозен проект, който трябва да реализира
гигантски скок в съветската авиостроителна технология. Сега от дистанцията на време-
то можем да кажем, че това е достигнато по един блестящ начин.

БАРИЕРИТЕ
След  преодоляването на звуковата бариера ентусиазираните учени и конструкто-

ри, разполагащи с реактивната тяга, в която се крие голям потенциал от мощност и
икономичност, започват да работят за реализирането на крейсерски полет със скорост

Самолет Е-155Р-3 – трети прототип на МИГ-25Р с борден номер
3155. Той има крило с отрицателна напречна V-образност от 50 и

противофлатерни тежести (сн. ОКБ  „МИГ“)
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три пъти по-голяма от звуковата. Но за да стане това факт, те  трябва да  преодолеят
още една извънредно сериозна бариера – топлинната.

Топлинна бариера – това е нагряването на конструкцията на самолета от триенето
на обшивката с въздушния поток при  висока свръхзвукова скорост. Още при полет
със скорост 1,3 М (около 1500 km/h) в поток с температура 0O С, въздухът в точката на
контакта с носа на МИГ-19 се нагрява до 72O С. Температурата на аналогичната точка на
МИГ-21 при полет на скорост 2,05 М е вече 107O С, а по теоретичен път се стига до
заключението, че при 3 М  температурата ще надмине 300O С. Най-масовият конструк-
ционен материал в авиацията  по онова време, а  и днес, е дуралуминият, който в първо-
началния си вид представлява сплав на алуминия с мед, манган и магнезий. Той обаче
запазва якостта си при нагряване само до 130O С. Полупроводниковите материали, на
базата на които се изгражда бордовата авионика през 60-те години, функционират при
нагряване само до 65O С.

Това е основният проблем, към който с напредването на разработката се прибавят
и други. За преодоляването им е организирана група от 12 инженери-конструктори,
всички те  ентусиасти, с прогресивни възгледи, нестандартно мислене и склонност към
неочаквани решения. Микоян принуждава групата да работи в „обсадно положение“ и
само за половин година тя завършва проекта. Макетната комисия по разузнавателния
вариант заседава през 1962 г., а през декември 1963 г. първият прототип излиза от
монтажния цех на опитния завод на ОКБ „МИГ“ и е транспортиран до летището на
Летателно-изпитателния институт (ЛИИ) в Жуковски до Москва. На 6 март 1964 г. зна-
менитият летец-изпитател Александър Василиевич Федотов изпълнява първия полет.

СТРАННИЯТ МИГ-25
МИГ-25 не прилича на нито един познат самолет от края на 50-те и началото на 60-те

години. Едва десетилетие по-късно неговата аеродинамична схема стана предмет на
подражание при F-15. Същото може да се каже и за задокеанския му конкурент  SR-71
„Блек Бърд“. Интересно е също да се отбележи, че днес все още не са създадени други
масови  самолети с крейсерска скорост над 2 М с изключение на МИГ-31, който по
същество е дълбока модификация на МИГ-25. Единствените сериозни разработки в
тази област  са съветският Т-4 – проект на тежък бомбардировач със скорост 3 М на
ОКБ „Сухой“, чийто прототип изпълнява само 10 полета, и М-50 – тежък бомбардиро-
вач, разработван от Мясишчев с проектна скорост 2 М. В САЩ са създадени свръхзвуко-
вите бомбардировачи В-58 „Хастлър“ на ConVair (с крейсерска скорост 2 М) и ХВ-70
„Валкюрия“ North American с крейсерска скорост 3 М. От всичките гореизброени про-
екти до етапа на серийното производство достига единствено В-58, който остава на
въоръжение само 13 години.

Аеродинамичната схема на новия самолет е препоръчана от учените Георгий Бюшгенс
и Генадий Александров от Централния аерохидродинамически институт (ЦАГИ) и одоб-
рена лично от Микоян. За онова време схемата е новаторска – трапецовидно крило с

Първият излетял прототип
на МИГ-25-Е-155Р-1 (сн. ОКБ  „МИГ“)
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умерена стреловидност и свръхзвуков преден ръб, с максимална относителна дебели-
на на профила от 3-4 %  и чело с много малък радиус на закръгление (направо остро), за
да се получат допустими стойности на вълновото съпротивление. Такава компановка
на крилото позволява запазване на приемливи характеристики на излитане и кацане и
относително добри маневрени характеристики на дозвукова скорост. Малкото удълже-
ние на крилото и умерената стреловидност са продиктувани от съображения за увели-
чаване коравината на конструкцията. За подобряване на пътната устойчивост на само-
лета конструкторите за първи път прилагат два кила.

За намаляване на прекалено голямата устойчивост на самолета при полет на висока
свръхзвукова скорост (машината реагира прекалено тромаво при придвижване на лос-
та за управление напред-назад поради изместения фокус на крилото) конструкторите
решават първоначално да снабдят Е-155 с предно хоризонтално оперение (ПХО) – схе-
ма, известна като тип „патица“. На свръхзвукова скорост то играе ролята на дестабили-
затор, намалявайки запаса от надлъжна устойчивост, т.е. повишава маневреността на
самолета. ПХО е изпробвано за първи път на прототипа на МИГ-21 с означение Е-8. При
започване на  летателните изпитания става ясно обаче, че предната част на въздухоза-
борниците създава вертикална аеродинамична сила както от ПХО.

В съответствие с режимите на полета е разработен и регулируем въздухозаборник
от нов тип. Широкият диапазон на промяна на числото на Мах налага регулиране на
входа на въздухозаборника в широк диапазон, за да може да се осигурят оптимални
условия за работа на двигателя. След продължителни изследвания се стига да решени-
ето самолетът да бъде двудвигателен. Това усложнява конструкцията, но осигурява
висока надеждност на полета при сложните условия в стратосферата. Дотогава на всички
серийни и опитни реактивни самолети на МИГ се прилага само челен въздухозаборник
– добре изучен теоретически и практически и прост за регулиране. Идеологът по конс-
труирането на МИГ-25 Глеб Лозино-Лозински предлага и за новия самолет челен въздухо-
заборник по подобие на експерименталните самолети Е-150 и Е-152, които по същество
са „летящи въздухозаборници“ – огромни тръби за захранване с въздух на двигателя
преминават през целия самолет и ограничават обема на резервоарите и оборудването.
Алтернативата е страничен въздухозаборник, който освобождава носовата част за раз-
полагане в нея на мощна система за управление на въоръжението. Страничният въздухо-
заборник с правоъгълно челно сечение, регулиран от хоризонтален клин, се оказва по-
ефективен и от газодинамична гледна точка – скоковете на уплътнение на въздушния
поток могат да се подберат така, че да се възстанови пълното му налягане преди комп-
ресора, осигурявайки по този начин оптимални условия за работа на двигателя на

Административен само-
лет (макет) със скорост

2,35 М, проектиран на
базата на МИГ-25ПУ

(сн. ОКБ „МИГ“)
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свръхзвукова скорост.

СТОМАНЕНИЯТ САМОЛЕТ
Нагряването на отделни точки на планера над 300O С  изключва използването на

обичайния авиационен конструктивен материал – дуралуминия. На пръв поглед това не
оставя алтернатива на титана. По този начин се налага изпълнението на фюзелажа и
централната секция на крилото във вид на единна кесон-конструкция. По принцип е
възможно резервоарите да се направят от дуралуминий, защото те се пълнят със студено
гориво и могат да се нагреят до опасна температура чак след неговото изразходване. В
този случай обаче се налага използването на нитови съединения и херметизиране с
гумени уплътнения. Такива високотемпературни херметици по онова време обаче липс-
ват. Титанът от своя страна много трудно се поддава на обработване, а след заваряване
в материала неизбежно се появяват пукнатини. Затова след анализ на съществуващите
конструкционни материали и технологии на производство конструкторите се спират на
стоманата и се отказват от традиционните нитови съединения, заменяйки ги със завар-
яване, което автоматично осигурява херметизация на кесонната конструкция на фюзе-
лажа. Още през 40-те години в СССР са създадени висококачествени стомани с добра
заваряемост във връзка с развитието на танкостроенето. Създадена е и много солидна
школа по заваряване. Въвеждането през Втората световна война на метода за автома-
тично заваряване на академик Патон позволява петкратно увеличаване на производст-
вото на танкове.

Приемането на стоманата като основен конструкционен материал налага коренна
промяна в производствената технология и методите за проектиране. Стоманата е три
пъти по-тежка от дуралуминия, но има и три пъти по-голяма якост. За да не се утежни
прекалено много конструкцията, всеки елемент трябва да бъде три пъти по-тънък, кое-
то от своя страна налага нов подход към проблемите по съпротивлението на материа-
ла, устойчивостта и вибрациите. Преминаването към стоманата е сравнимо по слож-

Чертеж в три проекции
на МИГ-25П
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ност с преминаването през 20-те години от дървената към дуралуминиевата конструк-
ция. За първи път в СССР е създаден планер с кесонна конструкция, усилен отвътре с
ребра, разделен на отсеци, заварени херметично и запълнени с гориво. Резервоарите
заемат 70 на сто от обема на фюзелажа. Ремонтът им не представлява трудност – за-
варчикът може да работи по самолета направо на стоянката.

Разпределението на отделните конструкционни материали в планера на самолета е
както следва: стомана – 80 %; титанови сплави – 8 %; термоустойчив дуралуминий Д19
– 11 %. Разпределението на методите за съединение е: точково и ролково електроза-
варяване – 50 %, повече от 1 400 000 заварни точки; различни методи на аргоново-
дъгово заваряване – 1,5 %; дъгова заварка чрез разтопяване  в  среда от инертен газ –
1,5 %; болтови и нитови съединения – 23,5 %.

Като се изключат материалът и технологията на съединяване, крилото има класи-
ческа конструкция от два главни надлъжника, образуващи кесон (точките за закрепва-
нето му са разположени на силови ребра 7 и 9), преден надлъжник , два задни надлъж-
ника и двусекционни елерони с обща площ 2,72 m2. На горната обшивка са разположе-
ни два аеродинамични гребена. Предният ръб на трапецовидното крило има сложна
форма – стреловидност 42O30’ в основата, малко увеличена в средната част и 41O в
крайната. На опитния самолет Р-1 са добавени вертикални плоскости с триъгълна фор-
ма в краищата на крилото, което няма V-образност. Силовата конструкция е от стома-
на, а обшивката е частично от титан – предната част, и дуралуминий Д19 – задната част.
Атакуващият  ръб на крилото се нагрява до 240O С при полет на скорост 2,8 М. Пълната
температура на въздуха на входа на двигателите достига 320O С, а на обшивката – до
303O С.

Основата на конструкцията на фюзелажа е образувана от 14 силови ребра. Номер
едно от тях е разположено на нивото на кабината, а номера 13 и 14 са на осите на
завъртане на стабилизатора. Добавени са и голям брой междинни ребра и надлъжници.
Каналите на въздухозаборниците са неотделима част от конструкцията на планера.

В носовата част на прехващача МИГ-25П е разположена параболичната антена на
РЛС „Смерч-А“. Между нея и кабината е приборният отсек. В носа на разузнавателния
вариант се разполагат фотографското и радиолокационното оборудване, за което се
поддържа специален температурен режим.

Фанарът на кабината се отваря встрани – вляво. За предпазване от прегряване на
главата на пилота в кабината е осигурено нагнетяване на студен въздух през специални
сопла. Образуваният въздушен поток обдухва и плексигласа на фанара, като по този
начин го предпазва от разтопяване. Въпреки тази мярка на максимална скорост нагря-
ването е толкова силно, че  докосването с незащитена ръка  до него е равносилно на
допир на нагорещена ютия.

Учебно-боен самолет МИГ-25РУ на 931-ви ОРАП
от Верньойхен, Германия (сн. AFR)
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Въздухозаборниците са разделени от фюзелажа със стена, която позволява отдел-
янето на пограничния слой. В опашната част на фюзелажа са разположени въздушни
спирачки – по една отдолу и отгоре. Опашното оперение се състои от два вертикални
стабилизатора, наклонени навън на 11O и изцяло подвижен хоризонтален стабилизатор
със стреловидност по предния ръб 50O и площ 9,81 m2.

Колесникът е триопорен, изпълнен по класическа схема. Предната стойка има две
колела и се прибира напред. Основните стойки имат по едно колело с диаметър на
гумата 1300 mm и също се прибират напред в ниши между каналите на въздухозабор-
ника и фюзелажа.

Двигателният отсек е разделен със стоманена термопреграда, чиято повърхност
има сребърно покритие, отразяващо топлината. Съюзната планова организация ГОСП-
ЛАН – стожерът на плановата икономика на СССР, отделя по 5 kg сребро на самолет.
Дебелината на покритието е 50 микрометра, а изборът на материала се определя от
големия коефициент на топлоотразяване.

ДВИГАТЕЛИТЕ
От самото начало МИГ-25 е проектиран за продължителен свръхзвуков полет. Това

поражда нови изисквания към характеристиките на двигателите. Идеологът на проекта
Глеб Лозино-Лозински (по-късно главен конструктор на МИГ-31 и „Буран“) обаче няма
богат избор на силови установки. Единствено конструкторското бюро на Микулин, за-
менен по-късно от Тумански, предлага подходящ двигател – изделие 15К – нисконапо-
рен турбореактивен двигател, който по газодинамика е близък до правопоточния. Първо-
начално изделие 15 е създадено за високоскоростен безпилотен летателен апарат. Не-
говите преимущества пред традиционните турбореактивни двигатели се проявяват са-
мо на скорости около и над 3 М.

Двигателистите бързо приспособяват 15К за новия самолет, увеличават запаса от
устойчивост на компресора, повишават максималната работна температура на целия
газов тракт с 50O и най-накрая добавят ново трирежимно сопло. За да се постигнат
минимални загуби на тяга при съвместна работа на двата разположени плътно един до
друг двигателя, соплата са придвижени едно спрямо друго на разстояние, по-малко от
диаметъра им, т.е. те се пресичат. За да се получи това на практика, соплата са изрязани
на мястото, където се допират едно до друго, и получената празнина между тях е запъ-
лнена със специален обтекател, осигуряващ равностойни условия за работа при разли-
ка в работния режим на двигателите.

Едно от основните нововъведения в изделието, получило означение Р-15Б-300, е
новата напълно електронна система за управление. Още при изпитанията на новия дви-
гател на прототипите Е-150 и Е-152 става ясно, че при интензивен набор на височина
традиционната хидромеханична система за управление има значителна инертност. При
изменение разхода на гориво от 150 kg/h на режим малък газ до 15 000 kg/h на максимал
традиционната хидромеханична система  просто  не може да осигури необходимата
приемственост. В резултат двигателят „гладува“ и не успява да поддържа оборотите с
достатъчна точност, която за МИГ-25 е 0,2 % – много повече от всеки друг самолет.
Затова най-подходяща се оказва електронната система за управление, дублирана от

МИГ-25РБВ, снабден със система за РТР „Вираж“
(сн. AFR)
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хидромеханична с ограничителни функции.

Опитният самолет Е-155П-1 (първи прототип на прехващача) е снабден с два двига-
теля с максимална тяга 75 kN (7500 kgf) без и 100 kN (10 210 kgf) на форсаж, чиито
основни агрегати са изпитани на опитния Р-15-300, монтиран на Е-150. Ресурсът на про-
тотипите, предсерийните и двигателите от първите серии е ограничен до 150 часа. От
1978 г. всички самолети получават нов двигател Р-15БД-300 с максимална тяга 86,25 kN
(8800 kgf) без и 10,976 kN (11 200 kgf) на форсаж. Той е с удължен общ ресурс до 1000
часа.

Двигателят използва специалното високотемпературно гориво Т-6, което се отлича-
ва с висока пламна температура (това е от съществено значение при продължителни
полети със свръхзвукова скорост, когато се получава значително нагряване на констр-
укцията, горивото и горивните пари в резервоарите). Т-6 се използва и като топлоноси-
тел  в охладителната система на самолета.

МИГ-25 не е подложен само на аеродинамично нагряване – значително количество

Поглед в кабината на МИГ-25П
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топлина се отделя и от работещото авиационно и радиоелектронно оборудване. За
нормалното функциониране на част от бордовите системи е необходимо тяхното прин-
удително охлаждане. Охладителната система на самолета е с мощност 18-24 kW.
Въздухът за нея се взема от компресора на двигателя, където при сгъстяването се наг-
рява до 700O С. Той се охлажда до 300O С във въздухо-въздушен радиатор, откъдето
постъпва в гориво-въздушен радиатор, след което преминава през водно-изпарителен
радиатор. Там  топлината се поглъща от кипяща водно-спиртна смес. В турбохладилни-
ка температурата спада с още 97O С и на входа на отсека на оборудването тя вече е -20O

С. В резултат работната температура в отсеците се поддържа в границите от 50 до 70O

С, при която полупроводниковата електроника може да функционира нормално. При
желание пилотът може да намали температурата в кабината до 3-4O С.

БАВНОТО „УЗРЯВАНЕ“
На 6 март 1964 г. „фирменият“ шеф-пилот Александър Федотов вдига от пистата на

ЛИИ в Жуковски първия прототип на разузнавателния вариант на самолета Е-155Р-1.
Първият полет на прототипа на прехващача Е-155П-1 е на 9 септември с.г. Пилот е
Пьотр Остапенко.

В процеса на летателните изпитания прототипите претърпяват редица доработки.
Серийните самолети се различават по външен вид от тях – площта на всеки от верти-
калните стабилизатори е увеличена до 8 m2, намалена е височината на подфюзелажните
гребени, снети са вертикалните плоскости в краищата на крилото, въведена е отрица-
телна V-образност от -5O С, монтиран е нов изцялоподвижен стабилизатор, осигуряващ
управление на самолета както по тангаж, така и по крен при високи скорости. Доработ-
ките позволяват увеличаването на максималната приборна скорост на малки височини
до 1300 km/h. В процеса на серийното производство конструкторите постепенно по-
добряват експлоатационните характеристики и удължават ресурса на планера и само-
летните системи.

„Узряването“ на самолета е съпроводено  с големи технически трудности – лесно
обясними, като се имат предвид революционните нововъведения и конструктивни ре-

МИГ-25П – подготвя се за полет на аеродрум на ПВО
някъде в Задбайкалието (сн. архив)
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шения, въплътени в МИГ-25. Големи проблеми създава диференциалният стабилиза-
тор. Поради самото естество на крилото при маневриране то се поддава на значително
усукване, при което  се деформира така, че се получава опасното явление реверс на
елероните (самолетът се накренява на страна, противоположна на придвижването на
лоста за управление). Затова конструкторите решават да въведат за първи път дифе-
ренциален стабилизатор за управление по крен при високи скорости (при даване лоста
за управление встрани едната плоскост на стабилизатора увеличава ъгъла си на атака,
другата го намалява, създавайки по този начин момент на сили, аналогичен на този,
който се създава при подобно отклонение на елероните), който после прилагат успеш-
но и на МИГ-23 (при него елерони въобще не съществуват). На първия прототип няма
диференциален стабилизатор и за избягване на реверса елероните са разположени в
средата на крилото, като по този начин ефективността им намалява значително. Повод
за въвеждането на диференциален стабилизатор е катастрофата на 30 октомври 1967
г., когато при опит за поставяне на световен рекорд загива пилотът-изпитател на науч-
ноизпитателния институт на ВВС Игор Лесников. В процеса на изпитанията на новия
тип управление  катастрофира и водещият пилот-изпитател на ЛИИ Олег Гудков. При
заход за кацане самолетът му започна самопроизволно въртене около надлъжната ос,
причината за което се оказва недоразчетена мощност на бустерното управление на
стабилизатора.

При изпитанията на прототипа на прехващача се появяват проблеми с несиметрич-
ното окачване на ракетите – поведението на самолета при полет само с една ракета и
при пуск е нестабилно. Всичко това проточва значително изпитанията. Серийното про-
изводство на МИГ-25П (изделие 84) започва през 1969 г.,  държавните изпитания са
завършени през 1969 г., но на въоръжение самолетът е приет с постановление на Ми-
нистерския съвет на СССР от 13 април 1972 г. Непосредствено преди завършването на
летателните изпитания на 26 април 1969 г. при пожар на борда на МИГ-25 загива коман-
дващият авиацията на ПВО генерал Кадомцев. Причината за пожара е откъсване на
лопатка на турбината на единия от двигателите.

В същото време обаче самолетът се оказва достатъчно прост за пилотиране – осо-
беностите на полетата на свръхзвукова скорост са както при всички други самолети. На
стратосферна височина, където самолетът лети, той е забележимо инертен. На ско-
рост 2,5 М обаче лесно изпълнява тоно и може да маневрира с претоварване 3-4 g. При
полетна маса 30 t разрешеното пределно претоварване е 5 g. Има случай, когато  пилот
достига 11 g и самолетът не се разрушава. Макар и с деформирана обшивка, машината
успява да кацне благополучно.

За пилотите МИГ-25 не е необичаен самолет, просто режимите на полета му са нео-
бичайни. Лостът за управление отначало се придвижва тежко, но на серийните машини
ходът е олекотен. Когато достига десетгодишна възраст, МИГ-25 започва да изпълнява

МИГ-25РБТ (изделие 02Т), снабден с фоторазузнавателна апаратура
и системата за РТР „Тангаж“ (сн. AFR)



МИГ-25РБ в полет. Много добре се виждат
трапецовидното крило и соплата (сн. ВВФ)
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всички фигури от висшия пилотаж – лупинг, полулупинг и т.н., но с големи радиуси. Към
края на 1968 г. започват и изпитанията по бойно използване, включващи пускове на Р-
40 по реални въздушни мишени.

РЕКОРДИТЕ
На 16 март 1965 г. Александър Федотов поставя с МИГ-25 първия от поредицата

световни рекорди. Пред Международната авиационна федерация (FAI) е заявено, че
рекордната машина е Е-266. В действителност зад това означение се крие не един, а три
различни самолета – прототипите Е-155Р-1, Е-155Р-3 и Е-155П-1. Техните постижение са
както следва:

 16 март 1965 г. Скорост по затворен маршрут от 1000 km без полезен товар –
2319,12 km/h. Скорост по затворен маршрут от 1000 km с полезен товар 1000 kg  и 2000
kg. Летец  А. Федотов;

 5 октомври 1967 г. Скорост по затворен маршрут от 500 km – 2981,5 km/h. Летец
М. Комаров. Този и горният рекорд не са подобрени и до днес;

 27 октомври 1967 г. Скорост по затворен маршрут 1000   km без полезен товар –
2929,67 km/h. Летец  П. Остапенко. Скорост по затворен маршрут 1000 km с полезен
товар 1000 kg и 2000 kg;

 8 април 1973 г. Скорост по затворен маршрут 100 km – 2605,1 km/h. Летец  А.
Федотов;

 5 октомври 1967 г. Рекорд за височина с полезен товар 1000 kg – 29,977 m. Летец
А. Федотов. Рекорд за височина с полезен товар 2000 kg;

 25 юли  1973 г. Рекорд за височина с полезен товар 1000 kg – 35 230 m. Летец  А.
Федотов. Рекорд за височина с полезен товар 2000 kg;

 25 юли  1973 г. Рекорд за височина (абсолютен и неподобрен до днес)  36 240 m.
Летец  А. Федотов;

 4 юни 1973 г. Рекорд за скоростно изкачване на височина 20 000 m 2 min 49,8 s.
Летец  Б. Орлов;

 4 юни 1973. Рекорд за скоростно изкачване на височина 25 000 m  3 min 12,6 s.
Летец  П. Остапенко;

 4 юни 1973. Рекорд за скоростно изкачване на височина 30 000m – 4 min 3,86 s.
Летец  П. Остапенко.

ПРЕХВАЩАЧЪТ
Програмата Е-155 започва да се изпълнява по постановление на Министерския съвет

на СССР от февруари 1962 г. Често се споменава, че програмата е била предназначена
за противодействие на американския свръхскоростен бомбардировач ХВ-70 „Валкюрия“.
В действителност тя е контрамярка – срещу  А-12 „Локхийд“. За да може да се разберат
по-лесно уникалните технически решения, въплътени в МИГ-25, то трябва да бъдат из-
редени основните постижения на конструкторите. А те са:

 Създаден е боен комплекс, осигуряващ прехват на всички типове въздушни цели
– от нисколетящи крилати ракети до височинни свръхзвукови самолети от класа на SR-

Поглед на носовата част на МИГ-25РБШ на 931-ви ОРАП. Вижда се
радиопрозрачният обтекател на антената на радиолокатора за

страничен обзор (сн. AFR)
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71;

 Създадена е конструкция на самолета, осигуряваща преодоляването на топлинна-
та бариера – т.е. осигурена е възможност  за продължителен полет на скорост над 2,5
М;

 Осигурено е високо аеродинамично качество на самолета, устойчивост и управл-
яемост в широк височинно-скоростен диапазон;

 Създадена и изпитана е нова (за конструкторското бюро) аеродинамична схема
със странични въздухозаборници, високоразположено крило, два кила и два подфюзе-
лажни гребена;

 Създадена и изпитана е заварена конструкция от неръждаема високояка стомана.
Тя осигурява ниска собствена маса, добра ремонтопригодност, висока технологичност
на изготвяне, стабилност на производството за сметка на автоматизация на заваръчни-
те процеси и поевтиняване на производството;

 Разширен е броят на режимите за автоматично управление – за първи път е въве-
ден програмен набор на височина, полет по зададен маршрут, заход за кацане, привеж-
дане към хоризонта, ограничения в автоматичен и полуавтоматичен режим, предупреж-
дение за достигане на пределна скорост;

 Внедрени са нови материали и полуфабрикати от високояки неръждаеми стомани,
титан и термоустойчив дуралуминий;

 Внедрена е система за автоматичен контрол и регистрация на полетните данни;
 Осигурен е голям ресурс по наработка (1800 часа) и по календарен срок на боен

самолет от изтребителен клас.
Опитният самолет Е-155П-1 получава въоръжение от две ракети „въздух-въздух“ Р-

40 (кодово име в НАТО АА-6 Achrid), а серийните самолети са въоръжени с четири
ракети от този тип – две Р-40Т (с топлинна глава за самонасочване) и две Р-40Р (с пасив-
на радиолокационна ГСН). Разработката на тежката ракета Р-40, известна като изделие
46 по шифъра на конструкторското бюро, започва през 1962 г. от ОКБ-4, оглавявано от
Матус Бисноват, като част от височинната система за прехват МИГ-25-40. Ракетата има
стоманен корпус и титаново крило – аеродинамичното нагряване от високата скорост
на полета принуждава конструкторите да се откажат от дуралуминия. Самолетната РЛС
„Смерч-А“ осигурява откриване и захват на една цел на достатъчно големи разстояния,
но всеракурсната РГСН захваща целта на разстояние по-малко от 30 km. Затова и при
пуск от 35-40 km насочването на ракетата се осъществява на два етапа – отначало
ракетата се насочва по радиокоманден метод от самолетния радиолокатор, а при сбли-
жението с целта РГСН осъществява захват и поема насочването на ракетата. Тази мето-
дика изисква сложно ракетно оборудване – САУ, антени и блокове за радиоуправление,
три газови генератора за  кормилните приводи и електрогенераторите на апаратурата.
Плътната компановка на Р-40 принуждава конструкторите да поставят бойната част с
маса 38 kg в опашния отсек. За повишаване на надеждността на взривяване на бойната

Високоскоростно катапултиране от самолета –
лаборатория МИГ-25РУ на ЛИИ  (сн. Aviation Week Space Technology)
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част това се извършва от комбиниран радиооптически взривател. Голямата далечина
на стрелбата (35-60 км на големи височини и насрещни курсове) обуславя и голямата
маса на ракетата – 475 kg. Максималната скорост е над 5 М.

При доработката на прехващача в края на 70-те години и ракетите преминават мо-
дернизация. Те са снабдени с нова ГСН с повишена чувствителност, способна да откри-
ва и нисковисочинни цели. Доработените ракети получават означението Р-40ТД и Р-
40РД. Първата влиза и в комплекта въоръжение на МИГ-31, но вече като ракета със
средна далечина на стрелбата.

В края на 70-те години МИГ-25ПД получи и допълнително въоръжение от четири
ракети за близък въздушен бой Р-60, окачвани на сдвоени пускови установки на външните
подкрилни пилони. Топлинната ГСН на Р-60 използва неохлаждаем високочувствителен
фотоелемент и има висока подвижност на координатора за следене на маневрираща
цел. Пускът на Р-60 е възможен на максимално разстояние  12 km и минимално само
250 m. Бойната част е с маса само 3,5 kg и е заредена с готови поразяващи елементи
(метални парчета).

Системата за управление на оръжието на МИГ-25П  е изградена на базата на мощна-
та РЛС „Смерч-А“ (РП-25), разработвана от края на 50-те години от конструкторското
бюро на Ф.Волков. Тя има параболична антена с ъгъл на обзор плюс-минус 60O в хори-
зонталната и 6O във вертикалната плоскост и е способна да открива нисколетящи цели.

„Смерч-А“ има далечина на откриване до 100 km, може да захваща само една цел и
да я съпровожда автоматично на разстояния под 50 km. Отразеният сигнал от „осветя-
ването“ на целта с мощния лъч на радиолокатора се използва за насочването на Р-40Р.

В състава на бордовото радиоелектронно оборудване влиза прицел К-10Т, приемоп-
редавател на системата за опознаване „свой-чужд“ СРО-2М/СРЗМ-2 (земя-въздух/въздух-
земя), антената на който е монтирана в десния вертикален стабилизатор, датчик за кръгов
обзор на системата за предупреждение за радиолокационно облъчване „Сирена-3“ (ан-
тените й са разположени в контейнерите с противофлатерни тежести на краищата на
крилото и на горната повърхност на десния кил), радиовисотомер в диапазона 0-600 m
РВ-УМ или РВ-4, радиокомпас АРК-10, маяков приемник МРК-56П, система за кацане по
прибори СП-50, система за близка радионавигация РСБН-6С, приемопредавател УВЧ-
СВЧ Р-832М, приемопредавател ВЧ „Призма“, команден радиоприемник на системата
„Лазур“ (която осигурява насочване към целта в автоматичен или директорен режим

Единственият МИГ-25 в Германия с маскировъчна окраска  –
МИГ-25РБТ, борд 38 (сер. номер 02032317) (сн. AFR)
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по командите на наземния щурман насочвач от автоматизираната система за управле-
ние „Воздух-1“), система за автоматично управление САУ-155.

Катапултното кресло КМ-1, заменено по-късно от КМ-1М,  осигурява спасение на
пилота на нулева височина и минимална скорост 120-130 km/h. При реално катапултира-
не при скорост 2,67 М  заводски летец-изпитател от Горки оцелява без контузии и дори
след това е признат отново за годен за летателна работа.

За намаляване дължината на пробега самолетът е снабден с два спирачни парашута
с кръгли куполи и площ 60 m2 всеки или с правоъгълни купол и площ 50 m2.

За приучване на пилотите и проверка на техниката на пилотиране е създаден учебен
вариант на МИГ-25П, носещ означението МИГ-25ПУ. Той се отличава с добавената вто-
ра кабина на инструктора в носа на самолета на мястото на радара. Максималната ско-
рост на МИГ-25ПУ е ограничена до 2,65 М. На базата на МИГ-25ПУ е проектиран
свръхзвуков самолет за превоз на висш команден състав, който запазва предната каби-
на на „спарката“, зад която се разполага пътническият салон за 4-5 души. Но проектът
не получава по-нататъшно развитие.

СЛУЧАЯТ „БЕЛЕНКО“
6 септември 1976 г. е датата на най-странната страница от историята на МИГ-25,

оказала силно влияние върху по-нататъшната съдба на самолета. При поредния учебно-
тренировъчен полет над морето безследно изчезва един от изтребителите на авиопол-
ка за ПВО, базиран на летище Сахаровка, на 200 km от Владивосток в Далечния изток.
Изчезването на пилота лейтетант Виктор Беленко и самолета първоначално се приема
от командването на авиацията на ПВО като поредното летателно произшествие с фата-
лен изход.  След няколко дни обаче става ясно, че се е случило нещо много по-лошо –
Беленко просто е избягал със самолета си в Япония. Той не успява да намери военно
летище, където пристигането му щеше да се запази в тайна, и се приземява на цивилно-
то летище Хакодате на остров Хокайдо. Странният самолет веднага прави впечатление
на местните журналисти, които бързо разпространяват новината за пристигането му.

Самолетът с борден номер 31  излиза от късата писта и веднага е покрит с брезенти
в напразен опит да се запази тайната му. Бързо пристигат американски авиационни
специалисти, които натоварват самолета в търбуха на военнотраспортния гигант С-5А
„Галакси“ и го прехвърлят в Хикаури. Самолетът е изпробван – оборудване, двигатели,
след това е разглобен напълно, направен е подробен анализ на конструкционните мате-
риали, изучени са оригиналните технически решения (особено на въздухозаборници-
те). Самият Беленко получава политическо убежище в САЩ и дава максимално подроб-
ни сведения за самолета и тактиката на съветската ПВО. Съветското правителство
прави активни постъпки за връщане на самолета и в края на краищата успява. На 12
ноември 1976 г. в разглобено състояние и опакован в дървени сандъци той е натоварен
в пристанище Хитачи  на съветския търговски кораб „Тайганос“.

Интересни са оценките от изпитанията на самолета и системите му, публикувани в
специализираните американски и японски авиационни издания. Към недостатъците са

Излита единият от трите български разузна-
вача МИГ-25РБТ  – борд 754 (сн. архив „Криле“)
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посочени: стара елементна база на електрониката, неикономичност на силовата уста-
новка (но реално двигателят не е разчетен за работа на дозвукова скорост), тежката
стоманена конструкция (това мнение скоро е променено към противоположното). Ин-
тересно е, че катапултното кресло е определено като примитивно. Положителните мне-
ния са: идеологическите и фунционални задачи на самолета, макар и осъществени със
слаба електронна база, са решени на възможно най-високо ниво – на борда на самолета
има автопилот, предвиден е автоматичен режим на самонасочване и взаимодействие с
наземните системи за управление.

ДОРАБОТЕНИЯТ ПРЕХВАЩАЧ
Още на 4 ноември 1976 г., няколко дни преди да бъде върнат отвлеченият самолет,

излиза обширно правителствено постановление за модернизация на всички дотогава
произведени МИГ-25П, чиито технически секрети вече са известни на Запада. За две
години трябва да завършат изпитанията и самолетите да преминат доработка в ремон-
тните заводи на ВВС. Задачата е подмяна на системата за управление на оръжието и
двигателя. Доработените МИГ-25П получават новото означение МИГ-25ПДС, а ново-
построените МИГ-25ПД. Самото серийно производство на прехващача завършва през
1982 г.

Повишените бойни възможности на МИГ-25ПД се дължат на новия радиолокатор –
импулсно-доплеровата станция „Сапфир-25“, която има възможност за едновременно
съпровождане „на проход“ на 5 цели и осигурява ракетен обстрел на най-опасната от
тях. Станцията има сектор на обзор плюс-минус 65O в хоризонталната и 6O във верти-
калната плоскост. В допълнение към радиолокатора на самолета има вече и топлопе-
ленгатор ТП-23 (разработен първоначално само за другия изтребител от трето поколе-
ние на ОКБ „МИГ“ – МИГ-23). С него може да се откриват цели, летящи на фона на
земната повърхност, без прехващачът да се демаскира чрез радиолокоационно излъч-
ване. Далечината на откриване обаче е съществено ограничена и зависи от ракурса,
под който се намира целта спрямо прехващача. Най-голямо естествено е разстоянието
на откриване на цел в догон, летяща на голяма височина.

Въоръжението на самолета също е подобрено – ракетите Р-40Т/Р също са дорабо-
тени и са добавени и четири ракети за близък бой Р-60. Самолетът получава възмож-
ност да носи и допълнителен подфюзелажен резервоар с вместимост 5380 l.

Серийното производство на МИГ-25ПД продължава до 1982 г. Според командване-
то на ПВО на Русия модернизираният изтребител остава напълно съвременен боен
самолет от своя клас в началото на 90-те години, а остатъчният ресурс на планера и
двигателите позволяват на самолетите, произведени от 1978 до 1982 г., да останат на
въоръжение и през първите години на следващия век. Разпадането на СССР, загубата
на обширни територии, на които бяха дислоцирани цели армии на войските на ПВО, и
значителните съкращения на руските въоръжени сили в периода 1992-1996 г. решиха
еднозначно съдбата на МИГ-25. До края на 1995 г. всички изтребители на ПВО от типа
на МИГ-25ПД/ПДС и Су-15 бяха спрени от експлоатация. В момента авиацията на ПВО
на Русия разполага с малък брой МИГ-23П, около 300 МИГ-31 и 200 Су-27. Общо във
войските на ПВО от 1969 до 1982 г. постъпват на въоръжение над 600 броя МИГ-25,
варианти П, ПД и ПДС, както и няколко десетки учебно-бойни двуместни самолета МИГ-
25ПУ. Освен в ПВО на СССР и по-късно на Русия общо 60 самолета МИГ-25П постъп-
ват на въоръжение във ВВС на Либия (около 10), Алжир (12), Сирия (около 20) и Ирак
(около 20 ).

МИГ-25 – РАЗУЗНАВАЧЪТ
За разузнавателния самолет скоростта означава нещо повече от живот. Летейки

със скорост над 2,5 М, той може да се изплъзва от атаките на противниковите ракетни
прехващачи и да пребивава минимално време в зоната на обстрела на вражеските зе-
нитно-ракетни комплекси, разположени около разузнаваните обекти. След масовото
въвеждане през 60-те години  на ЗРК от типа на „Найк-Аякс“, „Найк-Херкулес“ и „Хоук“,
както и свръхзвукови ракетни прехващачи F-104 и F-106 в Западна Европа – най-вероят-
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ното място за разпалване на трета световна война, съветските военни експерти оценя-
ват, че наличните разузнавателни самолети Як-25Р, Як-28Р, Ил-28Р и МИГ-21Р няма да
могат да добиват пълноценна фото– и радиоинформация. Изходът е въвеждането на
нов височинен скоростен самолет, недосегаем за модерните средства за ПВО. Тъй като
по онова време – началото на 60-те години, вече е започнало създаването на самолет с
подобни височинно-скоростни характеристики, но като прехващач Е-155П, то е решено
на негова основа да се разработи и разузнавач. Това се оказва много по-евтино и много
по-бързо, отколкото ако бе започнато създаването на изцяло нова конструкция.

Прототипът на разузнавача Е-155Р-1 излита преди прехващача – на 6 март 1964 г., а
пет години по-късно Горкиевският авиационен завод No 21 „Серго Орджоникидзе“ (се-
га завод „Сокол“ в Нижни Новгород) произвежда първите серийни МИГ-25Р (изделие
02 по шифъра на конструкторското бюро).

МИГ-25Р е предназначен за откриване и фотографиране на цели в оперативна дълбо-
чина при високи скорости (2,35-2,83 М) и големи височини (21-23 km). Заедно с фотоо-
борудването е предвидена и апаратура за радиотехническо разузнаване. Високите ле-
тателни характеристики и значителната товароподемност на базовия самолет позволя-
ват още през 1970 г. да се появи следващата модификация – разузнавач-бомбардирова-
ча МИГ-25РБ (изд. 02Б), чийто прототип става доработеният първи сериен МИГ-25Р,
борд 024.

Серийните МИГ-25РБ могат да носят четири взаимозаменяеми коплекта фотообор-
удване, разработено от ОМЗ „Зенит“ и разположено в носовата част на самолета на
люлеещи се платформи. За общо фоторазузнаване в ивица с ширина 90-120 km се из-
ползва апарат АФА А-70М. За детайлно фоторазузнаване с висока разделителна спо-
собност – А-72. За нощно фоторазузнаване и сумрак – НАФА НА-75, а за учебни цели се
ползват габаритно-масови макети. Общото разузнаване и привързване към трасето се
водят с АФА АЕ-10. За водене на общо радиотехническо разузнаване се използва стан-
цията „Ромб-4“ във варианти СРС-4А, Б или В. Индивидуалната защита от ракети с ради-
олокационна глава за самонасочване се осигурява от самолетния смутител СПС-141
„Сирена“. За разширяване на възможностите на самолета  са разработени и произвеж-
дани серийно специални контейнери за външно окачване, но по ред причини те така не
успяват да намерят широка употреба и повечето от тях така и остават по складовете.

Радиусът на действие на самолета без въоръжение и с допълнителен горивен ре-
зервоар от 5380 l при полет до целта и обратно на височина 20 km достига 920 km. При
скорост 2500 km/h на височина 21 000 m без допълнителен резервоар разходът на
гориво за километър изминат път е 6,5 kg, а часовият разход – 16 250 l (разчетното

5300-литровият подтелен резервоар на МИГ-25РБ. Неговите огром-
ни размери могат да се оценят в сравнение с големината на хората

и подфюзележния резервоар на МИГ-21, разположен зад него
(сн. архив Ал. Младенов)
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количество гориво във вътрешните резервоари е 13 658 l). За целия полет с продължи-
телност 48 min МИГ-25РБ изминава 1045 km (радиусът на действие е 522 km), като за
набор на височина се изразходват 255 km от пътя, за полет на височина – 545 km и  за
снижение – 245 km.

Максималният бомбен товар на самолетите от първите серии достига 4000 kg. На
четири многоболтови гредови държателя – 2 под фюзелажа и два под крилото – само-
летът може да носи до 8 осветителни бомби за нощно фотографиране ФОТАБ-100-80
или 8 фугасни бомби ФАБ-500М-62Т (термоустойчиви). МИГ-25РБ може да носи и една
ядрена бомба с малка мощност. Самолетите от по-късните серии (от номер 02022077)
имат увеличен бомбен товар до 5000 kg  – общо 10 ФАБ-500М-62Т, от които 6 се окач-
ват под фюзелажа, а 4 под крилото (по две бомби на един държател, една зад друга).

Експлоатацията на МИГ-25РБ с максимален боен товар причинява значително спада-
не на тактическия таван и увеличаване на натоварванията върху конструкцията на пла-
нера. За съхранение на височинността и намаляване на натоварванията от 1976 г. на
серийните машини е увеличена площта на горния панел на въздухозаборника. Макси-
малната скорост с боен товар не превишава 2550 km/h (без бомби тя достига 3010 km/
h).

Високоточно автоматично бомбомятане по невидима цел с предварително извест-
ни географски координати се извършва от навигационната система „Пеленг Д/ДМ“, в
състава на която влизат инерциална курсова система ИКС-8 (изд. „Анис-8“), доплеров
измерител на скоростта и ъгъла на отнасяне ДИСС-3С (по-късно заменен с ДИСС-7
„Поиск“) и бордова цифрова електронно-изчислителна машина ЦВМ-10-155 „Орбита-
155“. След хвърлянето на бомбите от пилота се изисква да не допуска в завоя падане на
скоростта под 2,25 М. Самият завой се осъществява с крен от 60O през деня и 40-45O

през нощта. При отказ на системата „Пеленг“ на бойния курс  бомбомятането може да
се изпълни и в ръчен режим с използване на комплекса „Полет-1И“, съставен от радио-
техническа система за близка навигация и кацане „Ромб-1К“ (по-късно заменен от „Клис-
трон“), курсовертикала и система въздушни сигнали.

В началото на 80-те години МИГ-25РБ с опростено бордово оборудване е продаден
на  Алжир (30 машини), Ирак(8), Либия (5), Сирия (8) и Индия (6).

На базата на МИГ-25РБ е създадена и произвеждана серийно малкоизвестната мо-
дификация МИГ-25МР, предназначен за метеорологично наблюдение. Той се различава
от разузнавача по отсъствието на фотоапарати и станцията за РТР, заменени със специ-
ално оборудване.

Създаден е и учебен вариант на самолета, който освен за приучване и контрол на
техниката на пилотиране служи и за обучение по бомбомятане с използване на система-
та „Пеленг“. Спарката МИГ-25РУ (изд. 22) е създадена на базата на МИГ-25РБ и МИГ-
25ПУ и е пусната в серийно производство през 1972 г.

Следващият етап в усъвършенстването на 02 е МИГ-25РБВ (изд. 02В), на който апа-
ратурата „Ромб 4 „е заменена с по-модерната СРС-9 „Вираж“ (изд 31). Тя се отличава по
значително разширения диапазон на разузнаваните  РЛС, вида на режимите им на рабо-
та (импулсен, непрекъснат, с пренастройка на честотата). Изменен е и начинът за запис-
ване на информацията. В процеса на експлоатация почти всички МИГ-25РБ са доработе-
ни до стандарта на РБВ. Осем самолета получават специалната апаратура „Высота“ с
контейнер за радиационно разузнаване. Тези самолети летят около китайската граница
през 70-те и 80-те години, следейки за ядрените изпитания в милиардната държава.

През 1978 г. се появява последната модификация на фоторазузнавача  МИГ-25БРТ
(изд. 02Т), която се отличава със съвременната станция за радиотехническо разузнава-
не „Тангаж“ (изд 33) и системата за държавно опознаване „Пароль“. От 1980 г. на само-
лета се монтира новата станция за предупреждение за радиолокационно облъчване
СПО-15 „Берьоза“, която не само открива противниковите РЛС, облъчващи самолета,
но и определя типа на станцията, направлението на облъчването и режима на работа.
През ноември 1982 г. България получи три МИГ-25РБТ и един МИГ-25РУ.

От 1972 до 1980 г. в серийно производство се намира вариантът МИГ-25РБК (изд.
02К или 51), предназначен за водене на детайлно радиотехническо разузнаване с апа-
ратурата „Куб-3М“. Фотооборудване на борда на 02К отсъства. За водене на РЕБ само-
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летът използва новата станция СПС-143 „Сирень“.

Заедно с МИГ-25РБК започва и производството на МИГ-25РБС (изд. 02С или 52),
снабден е с първата съветска радиолокационна станция за страничен обзор „Сабля Е“
(изд. 122), разработвана от 1965 г. След 7 години изпитания и доработки тя е поставена
на самолета, осигурявайки получаването на радиолокационна картина с близко до фо-
тографското качество. На външен вид К-вариантите се различават по наличието на голям
радиопрозрачен панел в носовата част, под който е скрита антената на станцията.

През 1981 г. Р-вариантите преминават широкомащабна модернизация. МИГ-25РБС
получава новата по-сигурна РЛС за страничен обзор „Шомпол“, която променя означе-
нието на самолета на РБШ (изд. 02Ш). МИГ-25РБК сменя „Куб-3“ с по-съвършената стан-
ция за РТР „Шар“ (изд. Ф-25С), която променя означението на самолета на РБФ. Модер-
низацията засяга също системите за навигация, държавно опознаване и РЕБ.

СЪВЕТСКАТА „ДИВА НЕВЕСТУЛКА“ (WILD WEASEL)
През 1977 г. един сериен МИГ-25РБВ (борд 47) е преоборудван в специализиран

самолет за радиоелектронна борба.
На негова основа е създадена и се-
рийно се произвежда от 1982 до 1985
г. съветската алтернатива на „Уайлд
Уизл“ – специализиран самолет за ог-
нево подавяне на противниковата
ПВО. Това е МИГ-25БМ (изд. 02М или
66). Той е снабден с противорадио-
локационната система „Ягуар“, в чий-
то състав влиза станция за открива-
не и целеуказание „Сыч-М“, мощна
апаратура за създаване на радиоелек-
тронни смущения и противорадиоло-
кационни ракети Х-58У (изд. 112У).
Пускът на ракетите се осъществява
от четири авиационни катапултни
пускови установки АКУ-58.

Х-58У е твърдогоривна авиацион-
на ракета с маса 650 kg, снабдена с
пасивна радиолокационна глава за са-
монасочване. Тя има далечина на
стрелбата 40-60 km и бойна част с ма-
са 149 kg.  Вероятността за попаде-
ние в окръжност с радиус 20 m и ра-
ботеща РЛС в центъра  е 0,8. Бомбо-
вото въоръжение на РБ-вариантите
е съхранено, но фотоапаратурата е
премахната. За затрудняване на опоз-
наването на самолета от противни-
ковото разузнаване на носовата част
на самолета се нанася с боя фалшив
конус, подобен на този на МИГ-25ПД.
Външната прилика се подсилва и от
наличието на четири големи подкрил-
ни пилона за ракетите.

В момента в състава на ВВС на
Русия има не повече от 75-95 разуз-
навача и самолета за РЕБ от семейс-
твото на МИГ-25Р. Общият брой на
произведените самолети от Р-серии-

Капитан Иван Цветков, командир
на ЗОР/26-ти РАП, в кабината

на МИГ-25РБТ (сн. архив „Криле“)
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те е около 400, а от всичките модификации на МИГ-25 са произведени общо 1186 маши-
ни.

И разузнавачите, и прехващачите носят стандартна светлосива окраска с черна ан-
тибликова полоса пред кабината. Радиопрозрачните панели са тъмносиви или тъмнозе-
лени. През 80-те години част от разузнавателните самолети получиха нови камуфлаж –
зелен с кафяви ивици. Някои от либийските МИГ-25П са боядисани с пустинни цветове.

НА БОЙНА РАБОТА В ЕГИПЕТ
В сравнение със своите предшественици МИГ-21 и МИГ-23, стратосферният „слон“

МИГ-25 няма толкова богата бойна биография, но при участието си в локалните военни
конфликти уникалният самолет постига забележителни резултати. Бойният дебют на
МИГ-25РБ предшества с повече от година  официалното му приемане на въоръжение.

През март 1971 г. специална съветска авиочаст, означена като 63-ти отделен авиа-
ционен отряд, е прехвърлена на летище Кайро Уест в Египет. Отрядът е съставен от 70
висококвалифицирани специалисти от НИИ на ВВС, Липецкия учебен център, лидерни
части на ВВС, инженери и техници от ОКБ и Завод 21 в Горки. Летателният състав се
състои от петима военни пилоти и заводския летец-изпитател Гордиенко. Групата полу-
чава два МИГ-25Р и два МИГ-25РБ. Веднага след пристигането самолетите получават
египетски опознавателни знаци.

В края на април отрядът започва пробни полети, а през май самолетите започват
реални разузнавателни полети над Синайския полуостров с основна задача разкриване
на израелската отбранителна система, построена след завземането на териториите през
1967 г. През май ОКБ на Тумански разрешава да се увеличи работата на двигателите на
пълен режим от 3 до 8 минути, а по-късно и до 40, с което става възможно целият полет
да се извършва на максимална скорост. С излизането на боен курс на височина 17-23
km и скорост 2,8 М автоматиката активира плановите фотоапарати, а преминаването

Въздухозаборникът на МИГ-25 – не само създава оптимални
условия за работа на двигателя, но и замества предното

хоризонтално оперение (сн. архив „Авиоклуб КРИЛЕ“)
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по цялото трасе от Суец до Порт Саид трае само 1,5 – 2 минути. Полетите са изпълня-
вани с интензивност два пъти месечно. След заснемането на района около Суецкия
канал идва редът и на вътрешността на полуострова. Всяка задача донася по стотици
метри фотолента. Качеството на снимките, направени от височина 20 km, е великолеп-
но – на тях може да се различат групи хора, автомобили, оръдия, танкове. С помощта на
апаратурата за РТР е разкрит център за радиосмущения и позициите на всички израел-
ски радари и зенитно-ракетни комплекси.

След заснемането на Синай маршрутите на разузнавачите се насочват към самия
Израел. МИГ-овете нямат проблеми с противовъздушната отбрана – ЗРК „Хоук“ – ос-
новното средство за ПВО на противника има досегаемост по височина само 12 200 m.
Изтребителите F-4 и „Мираж III“ също не са способни да достигнат МИГ-25. Надежд-
ността на техниката се оказва изненадващо висока – отказите, които дават все още
„суровите“ машини, са рядкост.

През юли 1972 г. новият египетски президент Ануар Садат се отказва от помощта
на 21-хилядния съветски военен контингент. Успешната работа на 63-ти ОАО обаче
доказва уникалните бойни възможности на самолета и убеждава командването на ВВС
в неговата перспективност и надеждност. През декември с.г. е подписан актът за прие-
мане на МИГ-25РБ на въоръжение.

НА ЗАПАДНИЯ ФРОНТ  НЕЩО НОВО – МИГ-25
Най-вероятното място за възникване на широкомащабен военен конфликт между

свръхсилите през 70-те и 80-те години беше Централна Европа. МИГ-25 се появява в
състава на базираната в ГДР 16-а въздушна армия през 1975 г. Първи пристигат МИГ-
25РБ, които заменят Як-28Р в двете ескадрили на 931-ви ОРАП, базиран във Верньойхен
(Werneuchen) до Берлин. През 1978 и 1979 г. прехващачи МИГ-25ПД от 933-ти ИАП от
2-ра армия на ПВО започват полети от Пархим. Тяхната основна задача е да противо-
действат на американските свръхскоростни разузнавачи SR-71, опериращи от Милдън-
хол, Англия. Активирането на авиокрилата на американските ВВС в Западна Европа, въор-
ъжени с крилати ракети с наземно базиране и ядрени бойни глави, както и зачестяване-
то на полетите на SR-71 по германската граница принуждават командването на ПВО да
прехвърли в Германия допълнително количество прехващачи, които заменят  МИГ-23М
в трета ескадрила на 787-и ИАП във Финов. Следващата година са превъоръжени и
останалите две ескадрили. В средата на 80-те години 931-ви ОРАП получава трета ес-
кадрила, въоръжена с МИГ-23БМ – специализираният вариант за борба с противнико-
вата ПВО.

След изтеглянето на SR-71 и крилатите ракети с наземно базиране от Европа в края
на десетилетието техните противници – МИГ-25ПД са върнати на „голямата земя“. Пос-
ледните прехващачи са изтеглени от ГДР на 10 август 1989 г. След обединениeто на
Германия постепенно са изтеглени и разузнавателните варианти, последният от които
се отлепя от германска земя и взема курс към Шаталово в Русия на 1 юли 1991 г.

Втората линия на отбраната на ПВО и разузнавателно-ударните сили на ВВС е под-
държана в Белорусия. 151-и ОПРЕБ, базиран в Шчучин, е въоръжен през 80-те години с
26 МИГ-25БМ/РУ, а 10-ти ОРАП на същото летище разполага с 31 МИГ-25РБ/БМ/РУ.
Войските на ПВО в републиката също имат два полка МИГ-25ПД – в 61-ви ИАП в Бара-
новичи (13 ПДС/ПУ) , който получава своите първи самолети още през 1971 г. и 28-и
ГвИАП в Кричев (38 ПД/ПУ).

В НЕБЕТО НА БЛИЗКИЯ ИЗТОК
Експортните МИГ-25 вземат участие само в два по-значителни локални конфликта –

ирано-иракската война от 80-те години и в израело-сирийските въздушни боеве над Ли-
ван през 1981 г. В първия конфликт иракските МИГ-25Р изпълняват редовни разузнава-
телни полети дълбоко в противниковата територия, достигайки до Техеран. Въпреки че
иранските ислямски ВВС разполагат с модерни прехващачи F-14А, те не успяват да свалят
иракски МИГ-25. Няма сведения за бойни полети на иракските скоростни разузнавачи
по време на войната в Залива от 1991 г. Прехващачите обаче изпълняват бойни полети
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и дори постигат една победа – на 17 януари МИГ-25 сваля над морето с ракета Р-40
изтребител F/A-18 на флотската авиация на САЩ.

Американски изтребители F-15C успяват да свалят два иракски МИГ-25 с ракети AIM-
7F. Според пилота на един от „Ийгъл“-ите единият от МИГ-овете е свален, когато е
атакувал изтребител-бомбардировач F-16.

На 27 декември 1992 г. в небето на Южен Ирак отново се разгарят схватки с участи-
ето на МИГ-25, но с неблагоприятен за него резултат. Един е свален от F-16C с ракета
AIM-120 AMRAAM. 90 минути по-късно се провежда нов въздушен бой с изтребител-
бомбардировач F-15E на ВВС на САЩ, но този път без резултат. На 2 януари 1993 г.
прехващач МИГ-25П атакува американски височинен разузнавач U-2, но когато на по-
мощ се притичва двойка F-15C,  иракският изтребител е принуден да се спасява с бягство
на форсаж.

В небето над Ливан сирийските прехващачи МИГ-25П правят своя дебют на 13 фев-
руари 1981 г. Сирийският изтребител, баражиращ в зона за дежурство, е подмамен да
преследва двойка RF-4C и попада под обстрела с ракети AIM-7F „Спъроу“ от намиращ
се в засада F-15А. На 29 юли се провежда втори въздушен бой – двойка МИГ-25П атак-
ува два F-15А, преследващи демонстративна група МИГ-21. Единият от сирийските са-
молети, атакуващ от височина 7000 m, успява да захване противника на разстояние 40
km, но получава срив на автоматичното съпровождане и е улучен от ракета „Спъроу“,
изстреляна от израелския изтребител. Другият МИГ-25 започва флангова атака, но зак-
ъснява и съвсем случайно открива на 40 km по курса воденият F-15. Веднага пуска по
него две ракети Р-40, едната от които поразява целта.

Повече въздушни боеве с участието на МИГ-25П над Ливан не са водени – в разго-
релите се през пролетта на 1982 г. групови схватки на средни и големи височини за
стратосферния прехващач просто не е намерена подходяща роля. Той участва само в
няколко прехвата над сирийска територия на израелски безпилотни разузнавачи „Файъ-
рбий“.

МИГ-25 В БЪЛГАРИЯ
Историята на българските МИГ-25, обвита в най-строга секретност до 1991 г., започ-

ва девет години по-рано – през 1982 г. Група от седем пилоти  и двадесетина наземни
специалисти заминава в края на март за приучване в учебния център на съветските ВВС
в Краснодар. Курсът е завършен в края на август, а в началото на ноември на летище
Толбухин пристигат три МИГ-25РБТ (бордове 731, 736 и 754) и една спарка МИГ-25РУ

Борд 731 на летище Толбухин (сега
авиобаза Добрич) малко преди заминава-

нето си за Русия през май 1992 г.
(сн. архив „Авиоклуб КРИЛЕ“)
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(борд 51). Те се числят към новосформираното звено за оперативно разузнаване към
26-и РАП на летище Толбухин (сега Добрич). Първият полет на самолета в българското
небе е направен в началото на декември от полк. Влаю Генов, инспектор от отдел „Бой-
на подготовка и бойно използване на авиацията“ на ПВО и ВВС, който лети на спарката
с инструктора Мироненко. Ето какво разказва той за първите си впечатления за само-
лета: „Слонският характер на МИГ-25 усетих още при първия полет. Той бе спокоен,
гладък, дори тромав в поведението си – на тези височини, където неговите по-малки
събратя бяха царе да се премятат и преобръщат презглава, както си искат. Но по-наго-
ре – на височини над 20 хил метра , които те не можеха да помиришат, МИГ-25 беше
царят, той беше господарят.“

Активната бойна подготовка на звеното започва през пролетта на следващата годи-
на. Самолетът определено не е лесен за управление, но екипажите успяват за кратко
време да усвоят всички видове бойна подготовка, заложени в курса за МИГ-25РБ, без
бомбомятане поради липсата на полигон с подходящи размери. В случай на война е
предвиждано самолетите да нанасят удари по столиците на съседни държави.

Трите МИГ-25РБТ на 26-и РАП са предназначени за водене на оперативно въздушно
разузнаване в интерес на командването на Варшавския договор. Само един самолет е
способен за един-единствен свой полет да свърши работа колкото цял полк МИГ-21Р.
Освен фотозадачи, за които е снабден с великолепно фотооборудване, МИГ-25РБТ из-
пълнява много прецизно радиотехническо разузнаване с модерната станция „Тангаж“.
Още след започване на полетите в България се оказва, че територията е недостатъчна
за нормални операции. При типов полет по маршрут след излитане от Толбухин само-
летът набира височина и се разгонва до скорост над 2,5 М в посока Плевен. Над Червен
бряг започва ляв завой на 180O с крен 45O и радиус 85 км, по време на който преминава
над София. Завоят завършва южно от Пловдив, след което самолетът продължава на
изток, докато пресече бреговата черта и навлезе в морето, откъдето започва завой за
прибиране на летището.

Пилотите от звеното са специално подбрани измежду летателния състав на 1-ва
ескадрила, която лети на МИГ-21Р/Ф-13. Основното изискване към тях е да имат ста-
билна техника на пилотиране и голяма психическа устойчивост предвид на екстремните
условия, при които протича типовият полет на МИГ-25 – на непознати дотогава скорос-
ти и височини – в стратосферата, където небето е виолетово, а самолетът за една сек-
унда прелита 600-800 m. Щатното височинно оборудване се състои от височинно-ком-
пенсиращ костюм ВКК-6 и хермошлем ГШ-6.

Звеното има личен състав от 31 човека, от които четирима са пилоти. Пръв коман-
дир е майор Кунчо Милов, заменен по-късно от Иван Цветков Йорданов. Инженер е
капитан Румен Христов. Освен първоначалната група от седем пилоти (трима от които
инспектори съответно към Щаба на  ПВО и ВВС ,10-и САК и 26-и РАП) в България са
обучени още двама. Всеки пилот от звеното изпълнява годишно по 100-120 часа нальот
на боен и учебно-боен самолет.

По време на експлоатацията в България самолетите показват висока надеждност.
На 12 април 1984  г. при внезапно влошаване на времето на летището и неподготвени
радиосредства за кацане капитан Чолаков се катапултира успешно от борд 736 след
свършване на горивото и невъзможност да достигне запасно летище. Самолетът пада
близо до Балчик, при което е непоправимо разрушен.

След разпадането на Варшавския договор през 1990 г. и последвалите промени във
военната доктрина на България се оказа, че по-нататъшната експлоатация на МИГ-25 е
икономически неизгодна. Само за един полет самолетите гълтат по 10-15 тона керосин
и са страшно скъпи за поддръжка. През есента на 1990 г. звеното е разформирано, а
последните си полети у нас трите МИГ-25 извършват през април 1991, когато са преба-
зирани от Балчик на Толбухин. През май те отлитат за Русия, в замяна на което нашите
ВВС получиха пет изтребители-прехващачи МИГ-23МЛД втора ръка, използвани през
80-те години в бойните действия в Афганистан. С отлепянето си от толбухинската писта
последният от трите МИГ-25 затвори финалната страница от историята на най-тежкия
боен самолет, летял в българското небе.
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МИГ-25РУ – поглед
отпред (сн. ВВФ)

Излита МИГ-25БН. Много добре
се виждат пламъците от форса-

жа на двигателите (сн. ВВФ)

МИГ-25РБС с радиолокатор за
страничен обзор (сн. „Военен парад“)


