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Ми-24 е бойно-десантен транспортен вертолет. Той е
проектиран от опитно-конструкторското бюро (ОКБ) на
Михаил Леонтиевич Мил съгласно изискванията на модер-
ната през 60-те години концепция за аеромобилни су-
хопътни войски. Тяхното основно огнево и транспортно
средство трябва да е  летателен апарат с вертикално
излитане и кацане. Изискванията към новия вертолет
включват солидна ударна мощ  и товарна кабина, в която
да се превозва десант от осем-десет човека.

Разработката на новия тип вертолет започва през
1967 г. Първият полет на опитния образец е през
септември 1969 г., а две години по-късно стартира
серийното производство на бойния вертолет под озна-
чението Ми-24. Той е най-скоростният вертолет за
своето време. Специален вариант А-10 поставя през 1975
г. абсолютен рекорд за скорост в хоризонтален полет за
вертолети от 367 кm/h.

МИ-24
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Ми-24А- първи сериен вариант

Поглед към подвижната картечна
установка УСПУ-24 с 12,7-mm

картечница
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М и-24 е бойният вертолет, използван най-интензивно в локалните войни през
80-те и 90-те години. Според първоначалните планове на съветските въоръ
жени сили той трябваше да бъде заменен от Ми-28 или Ка-50 в края на 80-
те и началото на 90-те години. Тежката финансова криза и разпадането на

СССР спират за дълго време процеса на замяна. В руската армия той се очаква да започне
едва към 2001-2005 г. Това принуждава военните да мислят за сравнително бърза и евтина
модернизационна програма на наличния парк от Ми-24В/П/ВП, която да осигурява на
машините, произведени през 80-те години, живот поне до 2010-2015 г.

Вертолетът се произвежда в заводите в Арсеньев, Москва, Санкт Петербург и Ростов
на Дон от 1971 до 1991 г. За повече от две десетилетия са построени над 2500 вертолета
от седем модификации, които се експлоатират в над 20 страни по света. През 1993 г. на
въоръжение в руската армия остават около 1500 машини от различните варианти на Ми-
24. Серийното производство е прекратено през 1992 г., но експлоатацията ще се осигурява
с резервни части и ремонти до 2010 г.

Кодовото название на Ми-24, присвоено от Комитета по въздушните стандарти на НАТО,
е Нind – в превод от английски език означава „лопатар“ (а също и кошута, сърна). Не можем
да отречем, че то е доста сполучливо, като погледнем носовата част на машината в профил.
Тръбата на ДУАС ( датчик на ъгъла на атака и отнасянето) наподобява еленов рог. По време
на войната в Афганистан съветските войници го кръщават „бойният крокодил“.

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА АЕРОМОБИЛНОСТ
През 1965 г. америкнски военни специалисти създават концепцията за уникално

съединение в сухопътните войски – аеромобилна (въздушнопреносима) дивизия, в чийто щат
влизат 418 вертолета. Нейният личен състав от 13 000 човека може да се превози само
с три дивизионни вертолетоизлитания. Такава дивизия е създадена и прехвърлена в Южен
Виетнам, който се превръща в полигон за изпитание на американската концепция. Основно
изискване към вертолетите е да притежават не само огнева мощ, но и да превозват
отделение бойци с пълно бойно снаряжение. Първият вертолет, модернизиран за тази цел,
е многоцелевият UH-1 „Ирокез“ на фирмата Bell Helicopter, който е приспособен за
използване на различно стрелково и ракетно оръжие включително и противотанкови, ракети
SS-11.

По пътя на компромисите тръгва и конструкторското бюро на Мил при неотложната
задача за създаване на специализиран вертолет за огнева поддръжка, който също да
превозва десантчици или мотострелковаци. Резултат от опитно-конструкторските работи е
нова машина, която при постъпване в
експлоатация получва означение Ми-
24. В началото е замислена като
въздушна бойна машина на пехотата
(БМП) – трябва да притежава оръжие
за борба с бронираната техника и
живата сила на противника на бойното
поле и едновременно с това да превоз-
ва отделение от 8 бойци, които водят
огън от борда на вертолета с личното
си оръжие. Те трябва да могат бързо
да напускат вертолета при кацане и
също така бързо да се натоварват в
него. За целта в товарната кабина
конструкторът поставя две врати –
лява и дясна, а на всички прозорци
фиксиращи устройства за
огнестрелното оръжие на пехотинците и десантни пейки в средата на кабината, даващи им
възможност да сядат гърбом един към друг.

Анализът на бойните действия на съветската авиация в Афганистан показва обаче, че
замисълът вертолет да се превърне във въздушна БМП така и не е постигнат. Пехотинците
рядко откриват огън през блистерите, а екипажите отказват да водят бойни действия с
„автобус с автоматчици“. Те предпочит да запазят летателните възможности на машината

Двойка Ми-24Д на чешките ВВС
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– в афганистанските условия (голяма надморска височина и високи температури) Ми-24 се
оказва твърде тежък, когато товарната кабина е пълна.

ПРОТОТИПЪТ
В средата на 60-те години Мил предлага своята концепция за транспортно-боен вертолет

на командването на съветските въоръжени сили. Той е подкрепен от немалко млади военни
теоретици от научноизследователските институти на ВВС и Академията на сухопътните
войски. Намират се и противници сред висшите офицери от Министерството на отбраната
начело с министъра маршал Малиновски, предпочитащи традиционните образци въоръжение
пред новия, все още недоказал бойните си качества вертолет.

В края на краищата конструкторското бюро получава задача да подготви две технически
предложения. Първото е за седемтонен еднодвигателен вертолет, а второто за двудвигателна
машина с излетна маса 10,5 t, снабдена с два двигателя ТВ3-117. И конкурентното
конструкторско бюро на Николай Камов се включва в програмата с въоръжен вариант на
палубния вертолет Ка-25. Той също намира поддръжници сред военните специалисти.

Окончателният избор на военните пада върху двудвигателния вариант на Мил, който
може да носи достатъчно голям боен товар и се отличава със значително по-добри летателно-
технически характеристики. „Клиентите“ от ВВС изискват замяна на 23-mm оръдие ГШ-23
със скорострелна голямокалибрена картечница, а основното противотанково средство да
бъде не реално съще-
ствуваща ракета, а раз-
работваната по същото
време свръхзвукова ра-
кета „Щурм“ с полуавто-
матично насочване. Ма-
шината трябва да полу-
чи нов прицелен комп-
лекс, а по-късно да бъде
оборудвана с дневно-нощен прицел и система за самозащита.

Военните искат увеличаване на скоростта в хоризонтален полет, по-добри маневрени
характеристики за скрит подход към целта и намаляване на продължителността на преби-
ваване в зоната на обстрел на противниковите средства за ПВО. Зададената максимална
скорост е 320-350 km/h, статичният таван – 1500-2000 m, максимално допустимото прето-
варване – 1,75 g при скорост 100-250 km/h. Задача за достигане на определени показатели
за бойна живучест и ефективност не е поставена – по онова време представите за тези
характеристики са доста неясни.

Работното проектиране на новия вертолет, означен В-24, започва през юни 1968 г.
Общото ръководство на проекта е поето от Михаил Мил, а след неговата смърт от Марат
Тищенко. Непосредственият ръководител на конструкторските работи е Вячеслав Кузнецов.

Страничен изглед на Ми-24А

Схема в три
проекции на Ми-24В
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Проектирането и създаването на прототипните машини върви с бързи темпове и още през
лятото на 1969 г. първият вертолет е готов. За това спомага и решението на Мил за пълно
или частично унифициране на голяма част от най-сложните и отговорни агрегати с добре
отработените на Ми-8 и Ми-14. Този подход трябва да осигури и предимства при серийното
производство и експлоатация. Това се отнася най-вече за двигателите, втулката, лопатите
на носещия винт, опашния винт, автомат-наклонителя, главния редуктор и трансмисията. В
действителност обаче пълна унификация така и не е постигната.

За основа при проектирането на новата машина е взета носещата система на Ми-8, като
в нея са внесени някои конструктивни изменения като намаляване на диаметъра на носещия
винт. Компановката на В-24 е класическа едновинтова с петлопатен носещ винт и трилопатен
опашен винт. Крилото е един съществен елемент, който го отличава от Ми-8. То служи
не само за окачване на въоръжението, но и за създаване на значителна подемна сила (19-
25 % от общата). Фюзелажът има изчистена форма (доколкото може да говорим за такова
понятие при вертолетите), която снижава челното съпротивление. Характерна черта на
компановката е наклонът на вала на носещия винт заедно със силовата установка на 2,50

спрямо вертикалната плоскост. Това е продиктувано от стремеж за повишаване на точността
на стрелбата от неподвижно монтираното въоръжение. Проблемът се състои в това, че
динамиката на полета на вертолета се характеризира с висене с неголям наклон (крен) и
полет с плъзгане, за да се балансира страничният компонент на силата, създавана от опашния
винт.

Двучленният екипаж е разположен в обща кабина. Стрелец-операторът се намира вдясно,
до него и леко изтеглен назад е пилотът. Конструкторите наричат този вид кабина „веранда“.

Операторът изпълнява следните действия: откриване и разпознаване на целите, управ-
ление на подвижната картечна установка, пуск и насочване на ПТУР и бомбомятане. Пилотът
управлява вертолета и може да води огън с неподвижното въоръжение и фиксираната напред
картечница. Кабината е защитена отстрани с бронирани листа, които конструктивно са
включени в силовата схема на фюзелажа. Предвидени са челно куршумоустойчиво стъкло
и бронирани седалки на екипажа. Бронирани са и капотите (капаците) на двигателите.

На В-24 са използвани новите двувални двигатели ТВ3-117, създадени от конструктор-
ското бюро на Изотов. По онова време ТВ3-117 е един от най-добрите двигатели от своя
клас в света с излетна мощност 2200 ehp, номинална мощност 1700 ehp и специфичен разход
на гориво 0,23-0,265 kg/hph. При отказ на единия двигател другият автоматично се извежда
на излетен режим. Горивната система е съставена от пет меки резервоара с обща вместимост
2125 l. Предвидена е възможност за носене на два метални резервоара в товарната кабина
с вместимост 1630 l.

Вертолетът е създаден много по-рано от оръжието, предназначено за него. Поради това
е решено първият вариант на новата машина, означен Ми-24А, да бъде въоръжен с комплекса
К-4, който добре се представя на Ми-4 и Ми-8. Неговият основен компонент е ПТУР „Фаланга-
М“ с ръчна система за насочване по линията „око-цел“ по радиокоманден път с помощта
на танков визир 9Ш121 с 8-кратно увеличение. В носа е монтирана подвижна картечна
установка НУВ-1 с 12-7-mm картечница А-12,7 с опростен колиматорен прицел.

Под всяко полукрило се намират по два пилона за окачване на блокове с НУРС С-5,
бомби с единична маса до 250 kg или резервоар с напалм. При бомбомятане се ползва
прицел ОПР-1Р, а при стрелба с НУРС колиматорен прицел ПКВ.

Първото висене на прототипа В-24 е изпълнено на 19 септември 1969 г. Държавните
изпитания на Ми-24А започват през юли 1970 г. и продължават година и половина. В тях
участват двете прототипни машини и опитните серии, първата от които е от 5 машини,
построени в Московския вертолетен завод (МВЗ). Втората опитна серия е произведена в
Арсениевския машиностроителен завод „Прогрес“. В изпитанията са задействани до 16
вертолета в най-натоварените моменти. Резултатите потвърждават очакванията на Мил. В
боен вариант (без десант) при нормална излетна маса 11 тона Ми-24 достига максимална
скорост 320 km/h и крейсерска – 270 km/h. В транспортен вариант тези скорости са 340
и 280 km/h съответно. При скорости между 100 и 200 km/h излишъкът от мощност позволява
набор на височина с вертикална скорост до 16 m/s и разгон с ускорение 3 – 3,5 m/s2. При
отказ на двигател машината продължава полета на другия повече от един час. Далечината
на полета е 450 km, при прелитане (без въоръжение и с допълнителни резервоари) достига
до 1000 km. Статичният таван извън влиянието на земята достига 1200 m, практическият
таван е 4950 m. Степента на вибрациите на фюзелажа е значително по-ниска от тази на
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Ми-8, независимо от увеличената скорост
на полета.

Не липсват и проблеми. При скорост
над 200 km/h с изключен автопилот
възникват колебания тип „холандска
стъпка“ (едновременно по крен и курс).
За подобряване на страничната устойчи-
вост се налага на крилото да се придаде
отрицателна V-образност. Първоначално
избраното място за монтиране на ПТУР
се оказва неуспешно – при стрелба с
НУРС-ове има релна опасност да бъдат
закачени противотанковите ракети. Пус-
ковите пилони за ПТУР са преместени в
краищата на крилото и така се оформя

характерният силует, станал „запазена марка“ на Ми-24.
А-вариантът е произвеждан в завод „Прогрес“ в течение на пет години. Сглобени са

общо около 250 машини, част от които са оборудвани в учебния вариант Ми-24У (изпитан
през 1972 г.). Той се отличава от бойния по липсата на картечна установка и напълно
оборудвана с пилотажно-навигационни прибори кабина на инструктора на мястото, където
на Ми-24А е разположен стрелец-операторът.

На базата на Ми-24А е създаден усъвършенстван вариант, означен Ми-24Б, който се
отличава с подвижната
картечна установка
УСПУ-24 с високоско-
рострелна четирицевна
картечница ЯкБ-12,7
(конструкция на Яку-
шев и Борозов) с дис-
танционно управление.
Б-вариантът е снабден
и с новия противотан-
ков комплекс „Фаланга-
П“ със система за на-
сочване „Радуга-Ф“,
която повишава веро-
ятността за точно по-
падение 3-4 пъти. Жи-

Контейнер УБ-35-52 за изстрелване
на 57-mm НУРС-ове

Пуск на ПТУР „Фаланга“ от Ми-24Д
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ростабилизираният прибор за насочване позволява на вертолета да маневрира +/-600 по курс
при насочване на пусната ракета.

Б-вариантът преминава успешно първият етап на изпитанията през 1971-1972 г., но след
това развитието му е прекъснато. Причината – недостътъци на избраната схема за
разместване на екипажа. Опитът от началната експлоатация на Ми-24А в бойните части
показва, че пилотът има твърде ограничено поле на обзор.

МОДЕРНАТА КАБИНА
За отстраняване на този проблем в началото на 1971 г. започва препроектиране на

носовата част. В новия вариант пилотът и операторът са разположени един зад друг (в
тандем) на различни „етажи“, като кабините са отделени една от друга и снабдени с
бронестъкла. Тази схема скоро се налага като стандартна за специализираните бойни
вертолети по света. Новата носова част позволява да се избегнат засенчванията на системата
за радиокомандно насочване на ПТУР. Антената на системата „Радуга-Ф“ е разположена извън
обвода на фюзелажа.

Два опитни вертолета получават в МВЗ новата носова част в началото на лятото на
1972 г. Предвидено е новият вариант да бъде въоръжен с ПТУР „Щурм-В“ и той получава
поредното означение Ми-24В. Разработката и серийното производство на новата ракета се
забавят значително и затова вертолетът остава със стария ПТУР „Фаланга“. Този междинен
вариант е означен Ми-24Д. Изпитанията му протичат през 1973-1974 г., а серийното
производство започва в завода в Ростов на Дон (днес производствено обединение
„Роствертоль„). До 1977 г. са построени около 350 машини. През 1980 г. се появява учебният
вариант Ми-24ДУ, при който са снети катечната установка и системата за насочване на ПТУР,
а предната кабина получава пълен комплект пилотажно-навигационно оборудване. За експорт
в страни от третия свят е създаден подвариант на Ми-24Д, носещ означението Ми-25. В
страните-членки на Варшавския договор, са доставени стандартни Ми-24Д.

Серийното производство на варианта Ми-24В с комплекса „Щурм-В“ започва през 1976
г. То продължава десет години, броят на машините е около хиляда. За експорт в Третия
свят е създаден опростеният подвариант Ми-35.

Огневата мощ на картечницата ЯкБ-12,7 – основното стрелково въоръжение на Ми-24Д/
В се оказва недостатъчна
за борба с бронетанкова
техника. Затова още в
началото на 1974 г. конст-
рукторското бюро започва
да реализира отдавнашни-
те планове за въоръжава-
нето на Ми-24 с оръдие.
Избрано е двуцевното 30-
mm авиационно оръдие
ГШ-30 (конструкция на Гря-
зев и Шипунов). То обаче
се оказва тежко и с много
силен откат, което прави
невъзможно монтирането
му на подвижна установка.
Затова ГШ-30 е инстрали-
рано неподвижно на дес-
ния борд, като прицелване-
то става с насочване на
целия вертолет в посока
към целта. Отработката на
новия вариант, означен Ми-
24П (П-пушечной – оръде-
ен), се забавя поради сери-
озни трудности в приспо-
собяването на ГШ-30 къмАнтена на системата „Радуга-Ф“ за насочване на ПТУР
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вертолета и неговото съвместяване с приборното и прицелното оборудване на Ми-24.
Серийното производство започва през 1981 г. За десет години са произведени над 620 броя.

През 1989 г. се появява най-новата модификация Ми-24ВП, снабдена с подвижна
оръдейна установка НППУ-23 с 23-mm двуцевно оръдие ГШ-23Л. По този начин едва към
края на серийното производство е реализиран първоначалният замисъл на Мил за въоръ-
жението на летящата БМП.

Бойните варианти на Ми-24 – А, Б, В, Д, П и ВП са предназначени за решаване на задачи
от общовойскови характер в три основни направления. Първото и основно е бойното –
борба с танкове, огнева поддръжка на сухопътните войски и тактически десанти в тила на
противника, унищожаване на точкови цели, опорни пунктове и десанти. Второто направление
е транспортното – стоварване на тактически десанти, превоз на войски и товари за частите
на предната линия. Третото направление е медицинската евакуация – в санитарен вариант
Ми-24 служи за извеждане от района на бойните действия на ранени и болни, като може
да превозва двама лежащи и двама седящи бойци с един придружител.

СПЕЦИАЛНИТЕ ВАРИАНТИ
Товарната кабина с немалки размери и високата енерговъоръженост на Ми-24 са

естествени предпоставки за появата на нови тясноспециализирани варианти, част от които
обаче остават само на хартия. Още през 1971 г. на базата на Ми-24А е разработен вариантът
за борба с подводници Ми-24М, но той се оказва без бъдеще. Командването на флота
предпочита проекта на Камов, чието конструкторско бюро има натрупан солиден опит в
проектирането на палубни вертолети. През 1974 г. е построен и изпитан вариантът за борба
с морски мини Ми-24БМТ. Той също е създаден на базата на Ми-24А, от който са свалени
въоръжението, бронята и крилото, а колесникът е направен неприбираем. Във фюзелажа
са монтирани трално устройство и допълнителен горивен резервоар. И този вариант не
получава „зелен светофар“ от командването на флота и остава в един-единствен екземпляр.

Рекордният вариант А-10 е създаден през 1975 г. на базата на един от първите опитни
Ми-24А, който е олекотен максимално, а крилото е снето. С него са поставени редица
световни скоростни рекорди, включително абсолютен рекорд за максимална скорост в
хоризонтален полет от 367 km/h. През 1975 г. на един от експерименталните варианти е
изпитан опашен винт тип фенестрон, но той не дава големи предимства и не е приложен
при бъдещите модификации на Ми-24.

Интерес представляват два тясноспециализирани варианта от началото на 80-те години,
построени в относително големи бройки. Първият от тях е Ми-24Р, предназначен за
химическо и радиационно разузнаване. Той е снабден със специално оборудване на крилните
пилони и дистанционно управлявана механична „ръка“ за вземане проби от почвата. Вторият
вариант е Ми-24К – за разузнаване на бойното поле и коригиране на артилерийския огън.
Той е снабден с мощна камера с 1300-mm обектив, който заснема целите през специален
илюминатор в десния борд. И на двете модификации липсва системата за управление на
ПТУР, но е запазена картечницата и възможността за използване на НУРС-ове. В носовата
част вертолетът има оптически наблюдателен прибор. Ми-24Р и Ми-24К са в серийно
производство от 1983 до 1989 г., като от всеки са сглобени по около 150 броя.

„НОВИЯТ СТАР“ МИ-24ВМ
Забавянето на изпитанията и серийното производство на бойните вертолети от ново

поколение Ка-50/52 и Ми-28/28Н отлага масовото им постъпване на въоръжение поне до
2006-2008 г. Това принуди командването на руската армейска авиация (която организационно
влиза в структурата на сухопътните войски) да мисли за бърза модернизация на по-новите
Ми-24, построени през 80-те години. Осъвременяването на Ми-24 включва подобряване на
летателните характеристики, ново въоръжение, възможности за денонощни действия,
удължаване на жизнения цикъл на машината и нейните системи. Част от нововъведенията
са взаимствани от Ми-28Н.

Модернизационната програма е разделена на пет отделни блока, всеки от които може
да се изпълни поотделно или в комбинация с един или няколко от другите по заявка на клиента.

Първият блок включва удължаване на ресурса на машината по часове и календарно време
(години на експлоатация). Вторият предвижда модернизация на носещата система и опашния
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Близък поглед към носовата част на Ми-24П с
неподвижно монтираното оръдие ГШ-30

винт, взаимствани от Ми-28Н. Лопатите на НВ са изготвени от композитни материали и
се отличават с много голям ресурс и бойна живучест. Третият блок включва модернизация
на планера, въоръжението и свързочното оборудване. Колесникът е направен неприбираем,
крилото е скъсено и на него са монтирани нови пилони за окачване на оръжието. В четвъртия
блок е предвидено повишаване на ефективността на въоръжението. Новият противотанков
комплекс „Атака“ заменя „Щурм“ на Ми-24В/П/ВП, като боекомплектът е увеличен до 16
ракети. Максималната далекобойност е повишена до 6000 m.

Стрелковото оръжие се състои от установка НППУ-24 с 23-mm оръдие ГШ-23, която
заменя използваната на Ми-24В 12,7-mm картечница. В новата система за управление на
оръжието БВК-24 влиза нов цифров изчислител и подсистема за стрелба с ракети от тип
„Игла“ и „Стингър“. Добавен е и лазерен далекомер-целеуказател, който повишава точността
на неуправляемото въоръжение.

Петият и най-скъп блок включва осигуряване на възможност за нощни бойни действия.
За вертолетоводене се използват стандартните очила за нощно виждане на пилота. За
прицелване се предвижда монтиране на нова дневно-нощна обзорно-прицелна система с
топловизионен, телевизионен и далекомерен канал. Първоначално (през 1995 г.) е предвидено
да се използва френската прицелно-навигационна система NOCAS (разработка на Thomson-
TTD и Sextant Avionique). През 1998-1999 г. се появи информация, че модернизираните Ми-
24 на руската армия ще ползват система за нощно виждане местно производство. Френско
и друго западно оборудване се предлага за чуждестранни клиенти, каквито все още липсват.

Първият полет на модернизирания Ми-24ВМ е изпълнен през май т.г. На него се изпитват
новите елементи на носещата система и опашния винт. На втори прототип се отработват

новите елементи на авиониката. При
успешно осъществяване на програма-
та обновените Ми-24ВМ могат да
останат в строя още 10-15 години.

Израелската фирма Israel Aircraft
Industries (IAI) също участва в борбата
за клиенти за модернизацията на Ми-
24. През май т.г. се появиха съобще-
ния, че отделението на IAI Taman е
завършило модернизацията на прото-
типен вертолет Ми-35 на неназована
държава-клиент. Смята се, че това е
част от сделка на стойност $20 млн.
за 24 Ми-35 на индийската армия.

Внимание заслужават и полицей-
ските варианти на Ми-24, предложени
от ОКБ „Мил“ през 1995 г. на мос-
ковския авиосалон. Първата версия
на Ми-24ПС е предназначена за под-
дръжка, транспорт и десантиране на

щурмови групи и за извършване на операции за търсене и спасяване. Тя е създадена на
базата на Ми-24П, снабден допълнително със спътникова навигационна система и средства
за свръзка, а също и с радиостанция, използвана от силите на спецназа. На мястото на
станцията за насочване на ракетите са разположени мощен прожектор, високоговорител
и жиростабилизирана обзорна система. В носа е монтиран и метеолокатор. В товарната
кабина машината може да превозва шестчленна щурмова група.

Втората версия на Ми-24ПС, също показан на авиосалона през 1995 г. е без стрелково
въоръжение и метеолокатор. Тя е снабдена с крило с по-малка разпереност, на краищата
на което са монтирани допълнителни горивни резервоари. В носовата част на турелната
установка е инсталирана топловизионна система за нощно виждане.

НА ВЪОРЪЖЕНИЕ
Първите серийни Ми-24А постъпват в бойните части през 1970-1971 г. Първата част,

която получава новият вертолет, е воронежкият филиал на 4-ти Център за бойно използване
и приучване. Бързо са превъоръжени два полка на ВВС, базирани в ГДР. До началото на
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80-те години в Съветска-
та армия има 15 отделни
вертолетни полка, всеки
от които е съставен от
две ескадрили от по 20
Ми-24 и една от 20 Ми-
8. Бойни вертолети са
включени и в състава на
отделните вертолетни
полкове за бойно управ-
ление, а след създаване
на армейската авиация и
в отделните вертолетни
ескадрили на общовойс-
ковите дивизии. Ми-24
са на въоръжение и в авиацията на Гранични войски.

Експлоатацията на първите варианти на Ми-24 е съпроводена с редица проблеми от
техническо естество. На първо място те са създавани от все още „суровите“ двигатели
с междуремонтен ресурс само от 50 часа. При нощни полети на малка височина плоските
стъкла на „верандата“ отразяват наземните светлини, влошавайки видимостта и водейки до
загуба на пространствена ориентация на пилота. Особено опасен недостатък е склонността
на Ми-24А към въртене в хоризонталната плоскост, което се появява при висене в условията
на силен поривист вятър. Понякога въртенето не може да се парира дори и при пълно
отклонение на педалите и това води до произшествия.

Противотанковото въоръжение на А-варианта, взаимствано от Ми-4, създава проблеми
с точността на попадение на ПТУР-овете, която не надминава 30 %. След поставянето на
Ми-24Д на комплекса за насочване „Радуга-Ф“ тя се увеличава до 80 %. Новите ПТУР „Щурм“
се отличават с още по-голяма надеждност – вероятността за точно попадение нараства до
92 %.

Стрелковото въоръжение на Ми-24Д/В е допълнено в края на 80-те години с подкрилните
контейнери ГУВ, които се произвеждат в два варианта. Първият съдържа една картечница
ЯкБ-12,7 и 7,62-mm високоскорострелни картечници ТКБ-621. Вторият тип съдържа картеч-
ница ЯкБ-12,7 и един 30-mm гранатомет АГС-17 „Пламя“. По-късно арсеналът на Ми-24Д/

Модернизираният вертолет Ми-24ВМ
изпълнява своя първи полет

Ми-35М - модернизиран експортен вариант. Машината е демонстрирана на авиосалона в
Бурже през 1995 г.
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В е попълнен с новите оръдейни контей-
нери УПК-23-250, съдържащи по едно
двуцевно оръдие ГШ-23Л. По време на
афганистанската война е разработен и
вариант с картечна установка за защита
на задната полусфера.

ВЕРТОЛЕТ-ИЗТРЕБИТЕЛ
През 80-те години на екипажите на

Ми-24 в Съветската армия е възложена
нова отговорна задача – борба с нискос-
коростни и нисколетящи апарати, на
първо място вертолети над бойното
поле. За основен противник на Ми-24
през 80-те години е считан американски-
ят ударен хеликоптер АН-1 „Кобра“,
който в различните си варианти е на
въоръжение в армията и Корпуса на

морската пехота на САЩ и в немалко страни – Иран, Япония, Турция и др. Предимствата
на Ми-24 са по-голямата скорост и скороподемност, но той отстъпва по хоризонтална
маневреност, най-вече на ниски скорости (по-големи шансове за победа във въздушния
бой има този вертолет, който може да изпълнява вираж на по-ниска скорост, т.е. има
по-малък радиус на виража). Други сериозни недостатъци на Ми-24 са по-големите габарити
(25 % в странична и 50 % в планова проекция), което го прави по-лесно откриваем, а
също и по-лошия обзор на пилота назад и напред-надолу.

През втората половина на 80-те години на Ми-24В са изпитани ракетите „въздух-въздух“
Р-60 с топлинна ГСН. Прицелването се осъществява с помощта на прицела АСП-17В –
летецът насочва вертолета към целта, докато тя се захване от ГСН на ракетата.

Ми-24Д е зависнал на пределно малка височина

Двойката застава на боен курс
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Експерименталните пускове по светещи авиобомби са успешни, но срещу вертолети,
снабдени с екранно-изходни устройства (които размиват в околния въздух струята
отработени газове, главен източник на топлинно излъчвнане), Р-60 се оказват слабоефективни.
Далечината, при която се получава сигурен захват, е не повече от 600 m. При действия
срещу самолети с бутални двигатели далечината на захват пада още повече. Оказва се,
че в пустинни условия, където са извършвани експериментални пускове на Р-60, ГСН
реагира и на нагорещената до 600 С земна повърхност. Тези недостатъци препятстват
масовото въвеждане на въоръжение на ракетата. Р-60 получават само няколко ескадрили,
на първо място тези, базирани в ГДР.

След скандалния полет на германеца Матиас Руст (който посред бял ден необезпокоявано
каца с лекомоторен самолет на Червения площад) в състава на изтребителната авиация на
войските на ПВО са включени няколко ескадарили Ми-24, които поддържат денонощно бойно
дежурство на най-опасните направления за влитане на нискоскорости цели, като например
района около Калининград.

КОНСТРУКЦИЯТА
Ми-24 е построен по класическата едновинтова аеродинамична схема с

рулеви (опашен) винт. Носещата система на Ми – 24 е създадена на базата
на вертолета Ми-8, но има множество особености на конструкцията на
носещия винт (НВ). Той се отличава с по-малък диаметър, но по-голямо
специфично натоварване от този на Ми-8. Лопатите притежават стъклоплас-
това обшивка, а останалите елементи на конструкцията са изработени от
алуминиева сплав. Про-
филът на лопатите е
NACA-230. НВ е 5-ло-
патен и се състои от
втулка и 5 цяломета-
лически лопати. Втулката е три-
шарнирна конструкция. За управление
на НВ, т.е. за изменение на общата му и
цикличната му стъпка (общия ъгъл на поставяне на
лопатите и цикличния ъгъл) на вала на НВ е поставен автомат-
наклонител.

Пътното управле- ние на Ми-24 се осъществява от
опашния винт,
състоящ се от
втулка карданен
тип и три лопати.
Лопатите на
опашния винт
имат профил
NACA-230М. При
Ми-24А и първите Ми-
24Д опашният
винт е от тлас-
кащ тип, разпо-
ложен от дясната страна на
опашния стабилизатор. При
следващите варианти опашният
винт е от теглещ тип, разположен от
лявата страна на опашния стабилизатор.

С цел разтоварване на НВ и монтиране на
въоръжението на вертолета е поставено свободно
носещо крило с отрицателна напречна V-образност.
Крилото е цялометалическо и се състои от дясна и лява конзола
с трапецовидна в план форма. На всяка конзола са поставени по
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два възела за подкачване на въоръжение (или резервоари с гориво), а в краищата са
поставени пилони/пети за противотанковите управляеми ракети. Крилото позволява НВ да
разтовари носещия винт при големи скорости на полета с около 20%.

Тялото на Ми-24 е с променливо сечение, цялометалическо, нитована конструкция и се
състои от носова, централна, опашна и крайна част. Носовата и централната са конструк-
тивно неразединяеми и образуват общ херметичен отсек на кабините. В носовата част е
разположена кабината на екипажа, в която има работно място за летеца и оператора,
необходимите прибори и органи за управление.

Екипажът се състои от пилот, летец-оператор (стрелец-оператор) и борден техник. На
Ми-24Д и следващите модификации кабината на екипажа е с тандемно разположение.
Пилотът се намира в задната кабина и осъществява управлението на вертолета. Операторът
е в предната кабина и управлява артилерийското и противотанковото въоръжение. Той има
възможност да извършва и напълно самостоятелно управление на веротолета. Бордният
техник е в товарната кабина, като през тунелна връзка периодически следи състоянието
на системите по показанията на приборите в пилотската кабина.

Фанарите на кабините са изработени от органично стъкло. Ми-24 има система за
херметизация и кондициониране, позволяващи полети в условията на радиационно и
химическо заразяване. Кабината на пилотите е защитена с броня. В предната част на
фюзелажа, непосредствено пред кабината на оператора е монтирано артилерийското
въоръжение.

В централната част на тялото е разположена товарна кабина и радиоотсек. На левия
и десния борд са поставени врати за бързо натоварване или стоварване на десантчиците.
В кабината са разположени два броя четириместни десантни седалки. На пода на кабината
са поставени възли за закрепвне на товари. В товарната кабина могат да се разположат
до осем десантчици с пълно бойно снаряжение.

В транспортен вариант Ми-24 превозва в кабината товари с обща маса до 1500 кg, а
за транспортиране на голямогабаритни товари с маса до 2400 кg е предвидена система за
външно окачване, разположена под пода на товарната кабина. Тя включва гредова ферма
с траверса и товарна ключалка ДГ-64 М с дистанционно управление.

При преоборудване в санитарен вариант в товарната кабина се поставят: две санитарни
носилки; двуместна седалка за медицински работник и лекар; една седалка

за леко ранен и
стойки за необхо-

димите санитарни сред- ства.
Опашното оперение на Ми-24 включва управляем

стабилизатор и превърната във фиксиран кил опашна
част.

Устройството за излитане и кацане на вер-
толета се състои от триопорен прибираем в

полет колесник с неприбираема опашна
опора. На основните стойки на шасито

са поставени спирачни колела.
Движението от двигателя към

носещия и опашните винтове сеп-
редава от трансмисия, която

Схема на Ми-24Д.
Отстрани са дадени елементи

от вариантите В и П



16 Български Ми-24Д в полет над Тракия



17



18

 Близък поглед към опашната част на Ми-24Д

включва главен редуктор ВР-24, кутия на
приводите, промеждутъчен и опашни ре-
дуктори, опашен вал и вал на вентилато-
ра. На главния редуктор са поставени
хидропомпи, въздушен компресор и дат-
чици за обороти на носещия винт.

Главният редуктор има самостоятел-
на маслена система с радиатори за охлаж-
дане на маслото. Те се охлаждат от
вентилатор поставен над двигателите.

ДВИГАТЕЛ
Силовата установка на вертолета

включва два турбовални двигателя ТВ3-
117 на производственото обединение
„Моторостроитель“.

По своите технически данни и експ-
лоатационни качества ТВ3-117 съответ-
ства на съвременните изисквания, предя-
вявани към двигателите от този клас. Той
има следните качества: нисък специфи-
чен разход на гориво в целия експлоата-
ционен режим; висока надеждност; голям
ресурс; простота на обслужване и висока
ремотнопригодност.

Левият и десният двигател са взаи-
мозаменяеми при условията на
завъртането на изходящата тръба. Особеност в конструкцията на ТВ3-117 е наличието на
свободна турбина, кинематически несвързана с ротора на турбината на компресора. Това
позволява да се получат необходимите обороти на въртене на свободната турбина
независимо от оборотите на ротора на турбокомпресора, да се облекчи развъртането на
ротора на турбокомпресора при запускане на двигателя и да се осигури оптимален разход
на гориво при различните условия на експлоатация. Предвидена е система за поставяне на
прахозащитно устройство (ПЗУ).

Конструктивно двигателят се състои от: 12-степенен осеви компресор; пръстеновидна
горивна камера; възел на турбината на компресора; възел на свободната турбина; изходящо
устройство; приводи на спомагателните устройства; система за суфлиране и смазка; система
за захранване с гориво и регулиране; система за вземане на въздух; прибори за контрол
на работата на двигателя; система за запуск.

На Ми-24 се използват следните модификации: ТВ3-117А ; ТВ3-117В; ТВ3-117ВМ; ТВ3-
117ВМА, ТВ3-117МТ.

Усъвършенствуването на конструкцията на силовата установка е наложено от изисква-
нията на бойните действия в Афганистан. При обикновен летен ден там температурата е
+ 400 С . При тези условия дори и на равнинни аеродруми разполагаемата мощност на
двигателя ТВ3-117А пада с една трета, а при високопланински условия мощността –
наполовина. Това влече след себе си рязко намаляване на товароподемността и вертикалната
скорост. За да се реши този проблем, е създаден вариантът ТВ3-117В (В – височинен).

Системата за запуск на двигателя е с въздушен стартер. Той работи с въздух от
спомагателния двигател АИ-9В, който е предназначен за захранване на земята и в полет
с въздух (за системата за запуск на двигателите) и с електроенергия (за бордовата
електросистема при проверка на електро– и радиоборудването).

Наличието на този спомагателен двигател дава по-голяма автономност при експлоатация
на вертолета при полеви условия. При необходимост той може да се използва в качеството
на резервен източник за електроенергия в полет. АИ-9В е конструиран като отделнозавършен
агрегат, притежаващ собствена горивна апаратура, автономна маслена система и система
за регулиране и запуск.
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ТВ3 – 117ВМА ТВ3 – 117ВМ
На излетен режим при Н=0, V=0, МСА
Мощност, ehp (kWt) 2200  (1618) 2000 (1471)
Специфичен разход на гориво, kg/ehph 0,230 0,236
Разход на въздух, kg/s – не по-малко от 8,7 8,7
Степен на повишаване на налягането 9,4 9,4
На крейсерски режим при Н=0, V=0, МСА
Мощност, еhp (kWt) 1500 (1103) 1500 (1103)
Специфичен разход на гориво, kg/ehp.h 0,258 0,258
Габаритни размери, mm

дължина 2055 2055
ширина 650 650
височина 728 728

Маса – суха, кg 285 285

ВЕРТОЛЕТНИТЕ СИСТЕМИ
Ми-24 е оборудван със следните системи: противопожарна, горивна, система за неутрален

газ, система за управление, хидросистема, система за въздух, противообледенителна система,
система за конденциониране.

Противопожарната система на вертолета включва две 4-литрови бутилки и система от
противопожарни колектори, разположени в четири отделени един от друг отсека: ляв
двигател, десен двигател, главен редуктор и разходни резервоари и отсек на двигателя АИ-
9В. Там се намират и датчиците-сигнализатори за пожар.

Горивната система на вертолета се състои от пет меки резервоара. В товарната кабина
могат да бъдат монтирани и два допълнителни метални резервоара. На Ми-24В и следващите
варианти могат да се поставят и по два допълнителни горивни резервоара на крилните
пилони.

Управлението на вертолета се състои от надлъжно, напречно, пътно управление,
обединено управление „стъпка-газ“ и стабилизатор, разделно управление на двигателите,
управление за пренастройка на оборотите на двигателите, управление за спиране на
двигателите, управление на спирачката на НВ и управление на спирачките на колелата.

Всички органи за управление на вертолета са разположени в кабината на екипажа на
работните места на летеца и оператора. Управлението на вертолета е сдвоено, т.е. може
да се управлява както от задна кабина, така и от предна кабина.

В системите на вертолета е включена и система за автоматично управление САУ-В24-
3, в която влизат вертолетен унифициран автопилот ВУАП-2 и траекторна част.

Автопилотът осигурява стабилизация на вертолета в полет по наклон (крен), курс, тангаж
и скорост на полета. Той работи съвместно с агрегатите от навигационното оборудване на
вертолета. Траекторната част на САУ дава възможност да се извършва висене над зададена
точка.

Хидросистемата на вертолета се състои от основна, дублираща и спомагателна подси-
стема. Те са предназначени за обезпечаване на системата за управление на вертолета, в
която са включени така наречените хидроусилватели КАУ-110, прибирането и пускането на
колесника и други функции.

Въздушната система е предназначена за спирачките на колесника, за херметизация на
кабината и работата на пневматичните помпи от противообледенителната система (защитава
лопатите на носещия и опашните винтове, стъклата на кабините на летеца и оператора и
входните устройства на двигателите и прахозащитните устройства от обледеняване).
Лопатите на носещия и опашния винт имат вградени нагревателни елементи, които се
захранват с ел. напрежение от генераторите, монтирани на вертолета. Останалите елементи
се отопляват с помощта на топъл въздух.

Системата за кондициониране на вертолета е предназначена за създаване на нормални
температурни условия и поддържане на свръхналягане в кабините. Системата включва
турбохладилник, въздуховъздушни радиатори, въздушни филтри. Захранване се осъществява
с въздух от компресора на двигателите.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Конструктивно на Ми-24 са създаде-
ни редица удобства и условия за него-
вото наземно обслужване от площадки,
т. е. осигурена е повишена автономност.
Наличието на спомагателен двигател АИ–
9В с генератор за постоянен ток е еле-
мент на тази автономност, защото по-
зволява екипажът да извърши контрол
„под ток“ на основното приборно, елек-
тро– и радиоборудване.

ОБОРУДВАНЕ
Електрозахранването на вертолета се

осигурява от два генератора за промен-
лив ток 208 V, 400 Hz и два акумулатора
САМ-28.

На Ми-24 се използва пилотажно-
навигационно оборудване, състоящо се от система за автоматично управление САУ-24-1 с
автопилот ВУАП-1, която служи за автоматична стабилизация на машината по курс, крен
и тангаж, височина и скорост. Вертолетът е снабден с автоматични радиокомпаси АРК-15М
и АРК-У2, доплеров измерител на скоростта и ъгъла на отнасяне ДИСС-15Д, радиовисотомер
РВ-5, курсова система „Гребен-1“, УКВ– радиостанция Р-863, самолетно разговорно устройство
СПУ-8, речеви информатор РИ-65, бордови регистратор на полетните данни САРПП-12 и
система за опознаване „свой – чужд“ СРО-2. Ми-24 е снабден с оптико-електронно-обзорно-
прицелна система, приемник за предупреждение за радиолокационно облъчване С-3М
„Сирена“ (или Л-006) и система за създаване на инфрачервени смущения Л-166В-11Е „Липа“.

ВЪОРЪЖЕНИЕТО
Ми-24Д е снабден с артилерийска установка УСПУ-24 с дистанционно управление, на

която е поставена четирицевна картечница ЯкБ – 12,7-mm с боекомплект 1400 патрона.
На варианта Ми-24П е поставено 30-mm двуцевно оръдие ГШ-30-2, намиращо се в дясната

носова част на тялото, или сдвоено оръдие калибър 23 mm в подвижна носово разположена
установка.

На пилоните на крилото на Ми-24В/П се подкачват: до 12 свръхзвукови ПТУР “ Штурм-
В“ или ракети за близък въздушен бой Р-60 (2); блокове УБ-32-57 или УБ-20 с НУРС С-5
(с различни заряди – осколъчни, кумулативни и др.), блокове с НУРС С-8 или с нуправляеми
ракети с калибър 240 mm; оръдейни контейнери УПК-23-250 с оръдия ГШ-23, контейнери
ГУВ с картечници и/или гранатомети; авиобомби с обща маса до 1500 kg.

Неуправляемите ракетни снаряди С-5 са предназначени да поразяват разнообразни цели
в зависимост от варианта. Отделните варианти се различават по устройството на бойната
част. Най-разпространени са осколъчно-фугасните НУРС-ове С-5М и С-5МО. Първите
създават 70-75 осколки с маса 0,5 – 1 g. На корпуса на С-5МО са поставени още 20 стоманени

Двигател ТВ3-117

Зареждане на картечната лента на ЯкБ-12,7
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пръстена С-5КО, които притежа-
ват кумулативно действие. Значи-
телното разсейване на неуправ-
ляемите снаряди изисква те да
бъдат използвани по площадни
цели, въпреки че ефективно се
използват и по точкови цели, тъй
като от залпа по целта една или
две винаги постигат пряко попа-
дение. Броят на снарядите в залп
е 8, 16 или 32. Препоръчителната
ефективна далечина на стрелбата
е 1600-1800 m. При реално бойно
използване често се налага стрел-
ба от по-малка дистанция за
постигане на по-висока точност.
Основен недостатък на НУРС С-
5 е относително слабата поразя-

ваща способност, която особено силно проличава при борба със защитени цели. Фугасното
действие на неуправляемите снаряди съдържащи общо 200 g взривно вещество, бързо се
неутрализира от дебели тухлени или глинени прегради. С-5 се изстрелват от УБ-32А-24 –
универсален блок за 32 снаряда. 80-mm НУРС С-8 са значително по-ефективни от С-5. Те
се изстрелват от 20-зарядни блока Б-8В20. Бойната част на С-8 е с маса 3,6 kg. Тя притежава
мощно фугасно действие и при взривяването създава множество 3-грамови осколки с
поразяващо действие в радиус от 10-12 m. Установъчният механизъм ПУС-36-71 позволява
НУРС-овете да се изстрелват в серии от по 4 и 8 снаряда от блок Б-8 и по 8 и 16 от блок
УБ-32. УПК-23-250 е унифициран оръдеен контейнер с вградено двуцевно 23-mm оръдие ГШ-
23Л с боекомплект от 250 снаряда. Бомбите, които може да носи Ми-24, са от типове: ФАБ-
500 (2 бр. на вътрешните пилони); ФАБ – 250-270 (4 бр.); ОФАБ-100-120 и ОФАБ-100М (4
бр.); Б-50-75 (4 бр.); АО-50-100М (4 бр.).

Ми-24В в полет на пределно малка височина
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При атака на съоръжения и
укрития широко приложение на-
мират осколъчните бомби АО-
50-100М, ОФАБ-100М и ОФАБ-
250-270. При тяхното взривява-
не се получават до 2500 големи
осколки с радиус на поразяване
35-40 m.

Вариантите на въоръжение
на различните модификации на
Ми-24 са дадени в таблицата.

БОЙНАТА
БИОГРАФИЯ

С пълно основание можем
да отнесем семейството на Ми-
24 към първото поколение
бойни вертолети, в което влиза и американският АН-1 „Кобра“.

Ми-24 е разработен по концепцията на транспортно-боен вертолет, която принципно
се отличава от концепцията на вертолета за огнева поддръжка АН-1. Това обаче не означава,
че Ми-24 не е жизненоспособен. Нещо повече – използването му в конфликтите в
Афганистан, Иран, Ирак, Ангола, Сирия, Либия , Йемен, Етиопия и др. доказват, че той е
надеждно средство за огнева поддръжка на сухопътните войски.

По време на бойните действия в Афганистан са изпълнявани задачи с десанчици на борда.
Те имат възможност да водят огън с личното си оръжие, с което нараства ударната мощ.

Бойният потенциал на Ми-24 е напълно съпоставим с американския вертолет АН-1G
„Кобра“. Коефициентът на боен потенциал (универсален показател за ефективността на
летателния апарат в сравнение с аналог, изразяващ се в това колко пъти повече/по-малко
даденият летателен апарат може да унищожи цели на единица бойна загуба спрямо еталона
за сравнение) при изпълнение на ударни задачи в сравнение с АН-1G е съответно: за Ми-
24Д – 0,9; за Ми-24В – 1,0; за Ми-24П – 1,2.

За ефективността на вертолета при изпълнение на щурмови задачи говори и следният
тактически разчет: за унищожаване на взводен опорен пункт батарея от 122-mm гаубици
за 15 минути трябва да изстреля 900 снаряда, докато Ми-24 решава тази задача в състав
на едно звено (четири машини) само с едно излитане.

Основното развитие както на конструкцията на вертолета, така и на тактиката на бойното
му използване е стимулирано от бойните действия в Афганистан. В началото на 1980 г.
в състава на контингента съветски войски в страната има само 6 Ми-24А. В развилите се
по-късно обаче ситуации и започналата ожесточена гражданска война муджахидините
започват да използват основно тактиката на засадите и бързите нападения, което налага
светкавична реакция и точен отпор. В планините, където противникът се ползва от
предимствата на височината (който е по-високо, той е по-силен), прилагането на авиацията
е жизненоважно за поддръжка на сухопътните войски. На фона на тази картина войната
се очертава да стане „вертолетна“. Главният герой в нея е Ми-24 и той нееднократно казва
тежката си дума.

Още в края на февруари 1980 г. е извършено прехвърляне с Ан-22 „Антей“ на две
ескадрили Ми-24Д. Те са натоварвани по две машини на самолет със снети лопати,
стабилизатор и крило, с „изпуснати“ амортизатори на колесника. До края на годината броят
на съветските бойни вертолети в Афганистан нараства до 200.

При първите бойни действия се налага задачите да се изпълняват минимум в двойка,
защитавайки се взаимно в случай на принудително кацане на една от машините. Основната
тактическа единица става звеното, като възможността да се формира осмица (две звена)
осигурява необходимата ефективност на удара спрямо изобилстващите естествени укрития
на местността. При среща с добре въоръжен и укрепен противник звеното има възможност
да реализира голям набор от тактически прийоми: атака в кръг (взаимствана от щурмовиците
от Втората световна война); „поточна“ обработка на целите с построяване на строй с

Ми-24Д на стоянката на авиобаза Стара Загора
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отстъпка с последователно завъртане на водещия към целта; маньовър „лайкучка“ –
разпускане на групата при подхода за атака и последователни удари от различни страни
с минимални „разстояния“ между атакуващите; противозенитна „ножица“ с разминаване по
височина (по курс), като горната двойка прикрива атакуващите.

Екипажите на Ми-24 разчитат на внезапността и непрекъснатостта на огневото въздей-
ствие и взаимното прикриване. Плътността на удара е свеждана до краен предел – случва
се ракетите на водения вертолет да свистят покрай неуспелия да се отдръпне встрани от
бойния курс водещ. Не по-малко значение има и гъвкавостта на тактиката и нейното
усъвършенствуване – всеки шаблон в локалната война се наказва жестоко. За да не попаднат
под един залп на противника и да успеят да реагират, отклонявайки се встрани или подавяйки
огневата точка, при полет към целта или при патрулиране, интервалът между машините е
увеличен до 1200 – 1500 m.

При обучението на екипажите в бойно маневриране характеристиките на вертолета
позволяват да се създадат нови прийоми и маньоври, които често излизат извън пределите
на предвидените в инструкцията за експлоатация ограничения. Освен обичайните виражи,
бойни и форсирани завои са практикувани и горка с претоварване 3 g, излизане от атака
със стръмно кабриране до 500 и рязък завой в горната точка, където машината се „сваля“
в наклон 900. Това позволява Ми-24 моментално да се окаже в обратен курс и с лице към
противника за повторна атака.

Специфично влияние върху поведението на вертолета в Афганистан оказват метеоро-
логичните условия. За нанасяне на удари по предварително зададени цели в Афганистан
са сформирани и смесени ударни и осигуряващи групи. В тях Ми-24 е включван в ударните
групи в състав на 1-2 звена с типов боекомплект от две бомби ОФАБ-250-270, два блока
УБ-32 с 64 НУРС-а С-5К/КО, две ПТУР, боекомплект за картечницата ЯкБ-12,7. В групата за
подавяне на ПВО са включвани по два Ми-24, а групата за прикритие на транспортните
вертолети се състои от 2-4 машини.

Друга бойна задача, изпълнявана често от Ми-24, е разузнавателно-ударни действия (РУД)
– търсене и ликвидиране на придвижващи се части на противника. Тя се осъществява от
двойка вертолети, летяща в пеленг под ъгъл 15-20 градуса, на височина 1500-1700 m,
поддържайки дистанция от 600-800 m. Този боен строй позволява добър обзор и свобода
за маневриране. При изпълнение на РУД въоръжението на Ми-24 включва два блока за НУРС-
ове, два ПТУР и 500-700 патрона за картечницата.

Особено важна задача е стоварването на десанти, като при нея Ми-24 играят ролята
на „тарана“ – разчистват с бомби и ракети зоната, където ще кацнат транспортните вертолети
Ми-8 и Ми-6. При самото стоварване няколко двойки Ми-24 патрулират над района в
готовност моментално да атакуват оцелели огневи точки на муджахидините, които действат
срещу десанта.

Друга сериозна задача е съпровождането на автомобилни колони, доставящи гориво,
боеприпаси и продоволствие на частите на 40-а армия в Афганистан. Всяка автоколона е
съпровождана от няколко двойки Ми-24, чиито екипажи оглеждат местността на 2-3 km
встрани от пътя и напред на разстояние 5-8 km от челото на колоната. При откриване на
засада тя бързо се атакува от посока, перпендикулярна на пътя, за да не се засегнат
собствените машини. За да се ескортират непрекъснато колоните, чиято средна скорост е
само 15-20 km/h, по пътищата на определени пунктове са създавани площадки, където
вертолетите се зареждат с гориво.

При нощни бойни действия за подсвет на целите се използват НУРС-ове С-5О със
специална осветяваща БЧ, а също и бомби-фотосветкавици ФОТАБ които след взривяване
в радиус от 30-50 m изваждат от строя противниковите бойци, лишавайки ги временно от
зрение (до няколко часа). Новите мощни НУРС С-8 са използвани в Афганистан за първи
път през 1983 г. и веднага получават висока оценка. Бойната част с маса 3,6 kg притежава
силно фугасно действие, а металната „риза“ дава многобройни 3-грамови осколки с
поразяващо действие в радиус от 10-12 m. В Афганистан са правени опити да се използвта
голямокалибрените неуправляеми ракети С-24 с мощна 123-kg осколъчно-фугасна бойна глава.
Тя позволява да се поразяват цели от дистанция над 2000 m, не попадайки под огъня на
зенитните средства. Успешно са извършени 50 пуска на С-24, но масово въоръжаване на
вертолета с този тип ракети така и не е разрешено. Основната причина е, че при пуск
на ракетата голям облак барутен дим покрива целия вертолет, създавайки опасност от
помпаж на двигателите.
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Успешни изпитания в Афганистан преминава и новият проти-
вотанков комплекс „Щурм-В“ . При него операторът има възмож-
ност от далечина 1,5-2 кm да порази точкова цел с 35-кg ракета.
Особен успех има вариантът на ракетата 9М120 с обемнодето-
нираща бойна част. Точността на поразяване на подвижни цели
от комплекса достига 0,75-0,80 m.

През август 1980 г. за първи път Ми-24 използват обемно-
детониращи бомби. При тяхното взривяване порязаването е както
чрез обгаряне, така и с ударна вълна, осколки, ослепяване и
загубване на слуха.

В Афганистан излизат наяве сериозни недостатъци на картеч-
ницата ЯкБ-12,7. Кинематиката с въртящи се цеви и електропри-
водно насочване се оказва прекалено сложна. Върху работата
вредно влияние оказват прахта, калта и прегряването. Често
откази дава и системата за обтягане на патронната лента, под-
веждана с многократна промяна на посоката. След 200-250 изстре-
ла ЯкБ-12,7 започва да „плюе“ и заклинва. Изстрелването на 500
патрона без отказ е считано за добро постижение. Препоръките
на конструктора са екипажите да стрелят на къси редова. Това
невинаги е възможно. Налага се боекомплектът от 1470 патрона
да бъде орязан наполовина. Да погледнем статистиката за бойните
повреди на Ми-24 в Афганистан през 1980 г., оформена в
таблицата.
Агрегати Количество %
Фюзелаж 96 12,8
Капотаж на двигателите 17 2,3
Стабилизатор 40 5,1
Фанар, остъкление 43 5,6
Крило 4 0,5
Килева, крайна част 87 12,2
Главен редуктор 14 1,9
Втулка на НВ, автомат наклонител 17 2,3
Система за конденциониране 20 2,7
Противопожарна система 29 3,6
Горивна система 38 4,5
Хидросистема 40 6,2
Шаси 20 2,3
Въздушна система 28 3,7
Носещ и опашен винт 91 11,9
Силова установка 35 4,6
Управление 11 1,5
Управление на двигателите 47 6,1
Маслени системи 30 3,8
Трансмисия 29 3,7
Управление на стабилизатора 31 4,0
ОБЩО 781 100

МИ-24 – БОЙНА БИОГРАФИЯ ПО СВЕТА
Вертолетът е доставян на 21 държави по света, без да смятаме

републиките на ОНД. За две десетилетия Ми-24 взема участие в
повече от 30 локални войни и въоръжени инциденти в Европа,
Азия, Африка и Америка, с което уверено държи палмата на
първенството като най-воювал (и все още воюващ) боен вертолет
в света.

Дебютът му е още в началото на 1978 г. във войната между
Сомалия и Етиопия. Управляваните от кубински екипажи етиопски
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Ми-24А действат, без да срещат особена съпротива в продължение на няколко години. През
1988 г. на Етиопия са доставени Ми-35, които вземат активно участие в гражданската война
в републиката. Освен обичайните задачи по огнева поддръжка те успешно действат срещу
скоростни катери на еритрейските сепаратисти в Червено море.

Първите Ми-24А са доставени на афганистанската армия през април 1979 г., последвани
след година от Ми-25 и след още шест от Ми-35. Те вземат участие във войната срещу
непримиримата опозиция – поддържаните от западните правителства муджахидини. След
победата на опозицията през 1992 г. авиопаркът на афганистанските ВВС е поделен между
враждуващите фракции и бойните вертолети продължават да воюват още няколко години,
докато все още има гориво, въоръжение и боеприпаси.

Друго забележително място, където Ми-24 отбелязва силно присъствие, е Персийският
залив. Ирак разполага с голямо количество Ми-24, които активно са задействани в
многогодишната война на изтощение с Иран. Особено внимание заслужава широкото
използване на Ми-24 за борба с въздушни цели. Според украинското списание „Авиация
и время“ (бр. 2 от 1996 г.) по време на конфликта са регистрирани общо 118 схватки между
самолети и вертолети, при десет от които се срещат Ми-24 и AH-1J „Сий Кобра“. Резултатите
зависят от конкретната ситуация на завързване на боя и от нивото на подготовка на
екипажите. Ако иранските пилоти първи открият Ми-24, те се стремят да пуснат ПТУР TOW
от пределна дистанция. При неуспех на атаката е трудно да се избегне ответното нападение
на по-скоростния Ми-24. Ако иракските екипажи първи забележат противника, те се стремят
бързо да наберат височина до 1000 m и да атакуват AH-1J от задната полусфера.

Крайният резултат от схватките, проведени между 1980 и 1986 г., е 10 свалени AH-1J
срещу 6 Ми-24, но според някои западни източници съотношението е точно обратното.

Само през май и юни 1988 г. иракските Ми-24 унищожават шест ирански транспортни
вертолета АВ 214 и един АВ 212. Най-голям интерес обаче представлява свалянето на
изтребител F-4E „Фантом“ на 27 октомври 1982 г. Според повече от публикациите в
специализираните списания това е постигнато с ПТУР „Щерм-В“, пусната в насрещен курс.
Съществуват и твърдения, че иранският изтребител е свален с ракета Р-60, пусната в догон.

Иракската армия използва Ми-24 в подавянето на бунтовете на кюрдското население
в края на 80-те години и окупацията на Кувейт в началото на Август 1990 г. Няколко вертолета
са повредени е и свалени от отбраняващите се кувейтски войски в кратките бойни действия.
Половин година по-късно Ми-24 не успяват да се проявят срещу съюзническата авиация
и сухопътни войски, настъпващи в Кувейт и Южен Ирак. Няколко машини са унищожени,
а поне една е пленена от американските предни части, превзели иракско летище. По-голямата
част от иракските Ми-24 са запазени и по-късно отново започват действия срещу кюрдски
и шийтски бунтовници.

Ми-24 нееднократно влиза в действие и в Либия. Машините от първия вариант Ми-24А
са използвани при бойните действия в Чад през 1980 г. Сраженията продължават с прекъсване
до 1986-1987 г., когато няколко машини са свалени от чадските войски, а през март 1987
г. след завземане на либийска авиобаза три от вертолетите са пленени. Два са предадени
на САЩ и Великобритания. През лятото на същата година са загубени още три Ми-24.

Сирийската армия използва за първи път Ми-24Д по време на войната в Ливан през
лятото на 1982 г. Въпреки че сирийската авиация понася сериозно поражение във войната,
нейните бойни вертолети работят достатъчно успешно, унищожавайки няколко десетки
израелски танка. След края на войната сирийските Ми-24 участват в спорадичните операции
срещу християнските милиции в Ливан и блокадата на крайбрежието в районите, контро-
лирани от противника.

Южноафриканската бойна кариера на Ми-24 започва в средата на 80-те години.
Управлявани от кубински и източногермански екипажи, анголските Ми-25 и Ми-35 започват
сериозна бойна работа срещу партизаните от УНИТА и редовните бойни части на ЮАР,
действащи в южната част на страната. По-късно екипажите на вертолетите постепенно стават
изцяло местни. Машините показват висока живучест, устоявайки на огъня на малокалиб-
рените оръжия. Но са уязвими от огъня на зенитни оръдия с калибър 23 mm и по-голям,
а също и от преносимите зенитни рактети „Стънгър“, „Стрела-2М“ и „Игла“. Към средата
на 90-те години липсата на ремонти и резервни части оставя на земята всички анголски
бойни вертолети.

„Необузданият лопатар“ действа успешно и в Югоизточна Азия. От средата на 80-те
години виетнамските Ми-24 участват в бойните действия срещу отрядите на „червените
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кхмери“ в Камбоджа. Индийските ВВС също използват Ми-24 в бойни условия. Дебютът
на вертолета е през 1987 г. при инцидент на границата с Пакистан. Най-активно индийските
ВВС участват в омиротворителната мисия на индийските войски в Шри Ланка. Основен
противник там са отрядите на групировката „Тигри за освобождение на Тамил-Илам“.

Ми-24 участва в сражения и в Латинска Америка. Първите Ми-24Д са доставени на
никарагуанските войски още през 1983-1984 г. Най-малко четири от машините са свалени
или унищожени на земята от контрите, а един е отвлечен в Хондурас. След края на
гражданскта война в републиката поддръжката на Ми-24 е сметната за излишен лукс и
оцелелите машини са продадени на Перу. Тази страна също закупува от СССР партия от
12 Ми-25 още в началото на 80-те години. Те вземат участие в бойни действия през 80-
те и 90-те години срещу партизанските отряди на маоистките групировки „Сендеро
Луминосо“ и „Тупак Амару“, а също така и срещу силите на наркомафията.

Допълнителни страници в бойната биография на Ми-24 са записани в конфликтите в
Йемен, Алжир, Мозамбик, Судан, Сиера Леоне и др. Интересно е да се отбележи балканската
страница на бойното използване на вертолета. Тя започва още през 1993 г. с доставката
на първите Ми-24 от варианти Д и В в Хърватска. Машините са закупени с първоначалната
цел да се използват „невъоръжени“ за медицинска евакуация на бойното поле. Така
веролетите преминават през „ситото“ на оръжейното ембарго, наложено от ООН на
републиките, получени при разпадането на Титова Югославия. Скоро след пристигането им
в Хърватска Ми-24 получават нови бордови картечници и пилони за ПТУРС (снети при
доставката). Предполага се, че са закупени около 15-20 машини от република на ОНД, най-
вероятно Украйна. Не е изключено част от машините (тези от Д-варианта) да имат и германски
произход. В напълно въоръжен вариант хърватските Ми-24 взеха активно участие в
настъпателните операции в Западна Славония и Крайна през пролетта и лятото на 1995
г., поддържайки настъплението на сухопътните войски. Няма съобщения за бойни загуби.

В СССР И ОНД
Първото реално

„бойно“ използване на
Ми-24 на територията
на СССР е през април
и май 1996 г. Известен
брой машини от вари-
анта Ми-24Р са задей-
ствани при ликвидира-
нето на последствията
от аварията на Черно-
билската АЕЦ в Украй-
на. Налага се екипажи-
те и машините да ра-
ботят в условия на
силно радиоактивно за-
разяване на местност-
та. Затова и повечето
от вертолетите са изо-
ставени в зоната око-
ло експлоадиралия ре-
актор след приключва-

не на операцията. Преценено е, че е невъзможно те да се деактивират напълно и по-изгодно
се оказва да се бракуват.

Още преди разпадането на СССР в южните републики се разпалват междуетнически
и сеператистки конфликти. Първи е Нагорни Карабах, превърнат в арена на кървави сблъсъци
между арменци и азърбейджанци. И двете страни използват Ми-24, „приватизирани“ от
частите на съветската армия в Армения и Азърбейджан. Загуби има и от двете страни. Руските
Ми-24 също се намесват в конфликта в началото на 1994 г.

Следващата „гореща“ точка е Грузия, където армията на републиката се бие с абхазки
сепаратисти от 1991 г. Руските Ми-24 вземат участие в бойни действия за сдържане, но

Ми-24 е бойният вертолет, използван най-масово в локалните
конфликти през 80-те  и 90-те години
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през лятото на 1992 г. полкът, базиран в Цхинвали, Южна Осетия, е предаден на Грузия.
Машините са задействани веднага срещу отрядите на абхазките сепаратисти, които се
защитават с малокалибрена артилерия и ПЗРК. След края на военната кампания вертолетите
участват в разгромяването на отрядите на бившия президент Звиад Гамсахурдия.

Третият значим локален конфликт в ОНД избухва в Таджикистан. През 1992 г.
мюсюлманските метежници правят опити да свалят правителството на републиката. Руски,
таджикски и узбекски Ми-24 действат срещу отрядите на бунтовниците на цялата територия
на републиката – от Душанбе до Памир и афганистанската граница. В задачите на бойните
вертолети Ми-24 влиза и унищожаването на бронетанковата техника на руски полк, базиран
в Курган-Тюбе, която е отвлечена от метежниците. По-късно действията на войските се
пренасят към афганистанската граница, където сблъсъците продължават и до днес.

Най-сериозното изпитание за руските Ми-24 е Чеченската война. Още през септември
1994 г. четири стари Ми-24Д на Временния съвет на Чеченската република (ръководно тяло
на опозицията срещу Дудаев, финансово поддържана от Русия). Те атакуват Грозни и
летищата около него. В края на октомври действат вече съвместно с руски Су-25. Бойните
вертолети на руската армия също вземат участие в боевете, подкрепяйки щурма срещу
Грозни през декември. След превземането на града действията на бойните вертолети
прибиват противопартизански характер – атакуват се отделни отряди, точки на съпротива,
транспортни средства и се патрулира за прикритие на колоните на собствените войски.

В СЛУЖБА НА ООН
Интересно е да се проследи биографията на Ми-24 по флага на ООН. Най-известната

омиротворителна операция, в която участва вертолетът е в Хърватска – областта източна
Славония, където се намират оспорвани между сърби и хървати територии, за които през
1992-1993 г. са водени ожесточени сражения. Войските на ООН установяват демилита-

Ми-24В, въоръжен с четири контейнера за
НУРС С-8 и четири ПТУРС, изпълнява

бойно маневриране
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ризирана зона между враждуващите страни, а от 1995 г. там са пребазирани две украински
ескадрили за участие в омиротворителната операция – едната въоръжена с Ми-24 (6 от
варианта П и 4 от варианта К), другата с Ми-8. По-късно те са обединени в една, която
де факто е единствената авиационна част на войските на ООН в Хърватска. Бойните
вертолети изпълняват всички задачи с пълен боекомплект, но до употреба на оръжието
така и не се стига. Ми-24 патрулират в демитализираната зона, водят въздушно разуз-
наване, съпровождат транспортните Ми-8. Интензивността на използване е много висока
– само за първите два месеца Ми-24 изпълняват 237 полета с общ нальот 288 часа. За
всеки летателен час ООН плаща на украинското правителство $2900.

В БЪЛГАРИЯ
Ми-24 е основен боен вертолет на ВВС на Република България вече две десетилетия.

Той постъпва на въоръжение през 1979 г., а периодът на окомплектоване продължава до
1986 г.

През първата година пристигат 16 вертолета Ми-24Д; през следващите четири по 4
машини Ми-24Д, през 1985 г. 6 и през 1986 г. още 6, но от по-новия вариант Ми-24В. Общо
са закупени 44 машини, които получават бордови номера от 101 до 144. Ми-24Д, борд 130,
е единственият загубен вертолет – при авария през януари 1996 г., екипажът е невредим.

Интересно е усвояването на Ми-24 у нас. За първи път е използвана нестандартна
схема – теоретично изучаване на вертолета от малка смесена група летци и техници в
Съветския съюз и летателно и наземно-експлоатационно приучване в България на основния
състав от съветски екипаж и представителите на завода производител. Първоначално
вертолетите влизат в състава на тогавашния 44-ти вертолетен транспортен полк (ВТП).
Той е базиран на летище в самия град Пловдив, където днес се намира жк „Тракия“.
Впоследствие полкът е преместен на летище Крумово, разположено между Пловдив и
Асеновград. Там е формирана новата бойна част – 13-и вертолетен полк бойни вертолети
(ВПБВ), която през 1982 г. е пребазирана на летището до Стара Загора. От септември
1994 г. авиополкът е реформиран в 23-та авиобаза бойни вертолети.

Вертолетите са раз-
пределени по 22 в двете
ескадрили на полка. Всяка
от тях е съставена от 5
звена с по 4 машини плюс
още две за командването
на ескадрилата.
Наличието на управление
и в предната кабина дава
възможност за бързото
приучаване на летателния
състав, а впоследствие и
за водене на нормална
учебно-бойна подготовка.
Оборудването на верто-
лета позволява бойно из-
ползване денем и нощем
в прости и сложни метео-
рологични условия.

Въпреки че са от една
и съща модификация Ми-
24Д, вертолетите присти-
гат по партиди, които
доста се различават по
комплектация. Това се
дължи на усъвършенства-
нията, следствие от бой-

Сянката на „бойния крокодил“ Ми-24 ще се появява на
бойното поле на локалните войни и през първото

десетилетие на ХХI век
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ния опит в Афганистан. Особено утежняващо и оскъпяващо експлоатацията е наличието
на вертолети с височинни двигатели – ТВ3-117В. Този вариант на двигателя не може да
се поставя на първите 16 пристигнали Ми-24Д (оборудвани с двигатели от първия вариант
ТВ3-117А). Налага се създаване на два фонда оборотни двигатели с почти адва пъти по-
голям брой от необходимия, ако всички двигатели са от един и същи тип. Аналогичен
е случаят с различните радиостанции на машините от различните партиди. Като капак на
всичко последните 6 вертолета са от модификацията Ми-24В. Те са въоръжени с новия
противотанков комплекс „Щурм-В“, което налага създаване на допълнителни боекомплекти
и съответно оборудване за обслужването на ракетите. Наличието само на шест машини
от В-варианта силно затруднява и тактическото им използване, тъй като те имат по-
различни бойни възможности и оборудване и трудно се включват единично в състава на
двойка или звено. Доставката на различни варианти за въоръжение на един полк говорят
за липсата на професионален подход на тогавашното военно ръководство при изготвяне
на стратегически решения в областта на превъоръжаването. Загърбен е основният подход
за въвеждане на система въоръжение, а не само единица бойна или обслужваща техника.

В процеса на eксплоатацията като най-ненадеждни елементи и системи се проявяват:
лопатите на носещия винт в резултат на динамичните и механичните въздействия се
разлепват елементите им; шланговете на хидросистемата, които не издържат определения
ресурс в резултат на високото налягане и неподходящото им конструктивно изпълнение;
системата за конденциониране, поради неподходящото място на разполагане на нейните
основни детайли – вляво ниско на носовата част на тялото (по посока на полета), което
създава възможност при рулиране мощната струя на винта да вдига прашна пелена, набиваща
лагерите на турбохладилника с твърди частици, доплеровият измерител на скоростта и
отнасянето ДИСС-15, чиито електорни елементи под въздействие на вибрациите и ниската
конструктивна надежност отказват често.

Заедно с горепосочените откази допълнително затруднение създава и разработената
технология за залепване на лопатите, изискваща специален топлинен режим, устройства
за притискане и лепило с голям брой съставки, руско производство. Поради наслоен
бюрократизъм не е въведена разработената българска технология за бързо лепене на
метали.

В периода на експлоатация наличният вертолетен парк е доработван. На двигателите
на всички машини са поставени прахозащитни устройства. Вертолети са снабдени със
системи за защита от топлиннонасочвани зенитни ракети – автомати за ръзпръскване на
топлинни капани АСО-2В и система за създаване на инфрачервени смущения „Липа“.

Ремонтът на вертолетите в началния етап на експлоатация е извършван в Съветския
съюз и Унгария, а по-късно е усвоен, макар и на ниво агрегатен метод, от военноремонтния
завод „Летец“ в София. Проблемите по усвояването на ремонта на Ми-24 у нас са много.
Липсва част от оригиналната документация и лиценз за ремонта, невъзможно е да се
оборудват стендове за ремонт и изпитание на трансмисията, на втулката на носещия винт.
Съществуват трудности при доставката на ремонтни възли, агрегати и части, не липсват
и кадрови проблеми на самия завод.

Поради икономическата криза, политическата конюнктура в България и некомпетентното
управление на военните ресурси изправността и боеготовността на вертолетите през втората
половина на 90-те години спадна под 40 %. Очаква се Ми-24 да остане на въоръжение у
нас до края на 2006 г. Календарният ресурс на вертолетите от 20 г. започва да изтича от
1999 г. до 2006 г. Не се изключва и възможност за удължаване на ресурса по време при
определени условия на част от по-новите машини, които да останат на въоръжение поне
до 2010 г.

ОПЕРАТОРИ
Афганистан, Алжир, Ангола, България, Камбоджа, Куба, Чехия, Словакия, бившата ГДР

(предадени на Полша и Унгария), Унгария, Индия, Ирак, Северна Корея, Либия, Монголия
(бракувани), Мозамбик, Папуа Нова Гвинея, Никарагуа, Перу, Полша, Виетнам, Йемен,
Югославия и в повечето от бившите републики на Съветския съюз.
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ТЪРСЕТЕ

NORTHTROP P-61 Black Widow

(„Черната вдовица“)

Очаквайте следващата книжка

от поредицата „Ретросалон“ -

Dornier Do 335 Pfeil
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ТАКТИКО–ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

НА МИ-24В
Размери, m

- дължина с върт. се винтове 21,35

- дължина на фюзелажа 17,506

- височина 3,97

- разпереност 6,650

Диаметър на винтовете, m

 - носещ 17,3

 - опашен 3,9

Маса, kg

 - празен 8500

 - макс. излетна 11 200

 - макс. на полезния товар 2400

Скорост, km/h

 - максимална 320

 - крейсерска 270

Таван (при маса 11200 m, МСА), m

 - статичен 1050

 - динамичен 4500

Далечина на полета

  (без ДГР), km 595




