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ДП «АНТОНОВ»

ДКБ і науково-дослідні лабораторії Льотно-випробувальний центр та авіакомпанія 

Дослідне виробництво Cерійний завод  «АНТОНОВ»
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68 років у авіабудуванні

Більш 22000 літаків

Більш 100 типів 

та модифікацій
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5030 літаків в 78 країнах

СНД

1 1 країн

Україна, Росія, Бєлорусь,
Азербайджан, Арменія, 

Казахстан, Узбекистан,
Киргизстан, Туркменістан,

Таджикистан, Молдова,

Африка

Лівія, Південна Африка, Судан, 

Малі, Екваторіальна Гвінея, 

Ефіопія, Джибутті, Ангола,

Танзанія, Гвінея, 
Мозамбік, Конго, ДРК, Габон,
Бурунді, Єгипет, Намібія, Руанда

Сієрра-Леоне, Мадагаскар, ЦАР,

Сао Том і Прінсіпі, Свазіленд

23 країни
Азія

Китай, Індія, Іран, Ірак, Сірія,
Йемен, С.A.E., Монголія,
В’єтнам, Лаос, Камбоджа,
Турція, П. Корея, Шрі Ланка,

Бангладеш, Афганістан, Сінгапур

Саудовська Аравія, 

Таїланд, Іорданія

20 країн

Європа

Болгарія, Угорщина, Німеччина,
Польща, Чехія,

Словакія, Сербія, Боснія,

Хорватія, Румунія, Македонія,

Литва, Латвія, Естонія,

Грузія

1   країн5

Північна та

Південна Америка

США, Мексика, Куба,
Колумбія, Венесуела,

Нікарагуа, Перу, Панама,
Сурінам

9 країн
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► Пасажиромісткість - 85 пас.

► Дальність - 4240 км

► Крейсерська швидкість - 850 км/год

Ан-148-100 – регіональний пасажирський літак

73 пас. – двохклас. компоновка83 пас. – одноклас. компоновка
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97 пас. – однокласна компоновка86 пас. – двокласна компоновка

► Пасажиромісткість - 99 пас.

► Дальність - 3000 км

► Крейсерська швидкість - 850 км/год

Aн-158 – регіональний пасажирський літак
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МЕТА СТВОРЕННЯ ЛІТАКІВ АН-148-100 / АН-158

створення високоекономічного регіонального пасажирського літака 
нового покоління, повністю відповідного сучасним і перспективним нормам льотної придатності;

заміна в авіакомпаніях СНД парку застарілих регіональних пасажирських літаків Ту-134;

забезпечення авіакомпаній і інших замовників новим вітчизняним конкурентоспроможним регіональним літаком, що 
не поступається, а по ряду показників і переважає закордонні аналоги;

створення реактивного регіонального пасажирського літака з високими показниками паливної ефективності, 
екологічності, надійності,  підвищеним комфортом і безпекою для пасажирів, а також низькими експлуатаційними 
витратами;

створення регіонального пасажирського літака з істотно розширеним, у порівнянні з наявним у сучасних аналогів, 
діапазоном умов експлуатації;

розширення ринків збуту й експлуатації літаків «АНТОНОВ»;

подальший розвиток вітчизняного наукового й виробничого потенціалу, створення робочих місць у 
високотехнологічних галузях промисловості України.



Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію сімейства літаків Ан-148-100/Ан-158

ДП «АНТОНОВ», 2014 р.

Чисельні методи проектування і розрахунків
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Чисельні методи проектування і розрахунків
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Дослідження моделей у аеродинамічних трубах
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Дослідження аварійної посадки на воду на гідродинамічному стенді ІГМ НАНУ
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Стенди  дослідження 

роботи агрегатів літака

Виготовлення 

дослідних літаків

Експериментальні роботи при створенні літака

Міцністні дослідження планеру
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3-D моделювання і конструювання
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ПілонКрило

Стабілізатор Кіль

3-D моделювання і конструювання
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Кабіна екіпажу

• забезпечення виконання польоту екіпажем з двох льотчиків;

• розподіл обов'язків згідно з прийнятим у міжнародній практиці принципом: льотчик, що «пілотує» та льотчик, що 
«не пілотує»;

• принцип «скляної» кабіни;

• принцип «темної» кабіни;

• принцип візуального, звукового та форменого кодування під час видачі інформації екіпажу.

В основі концепції лежать наступні основні положення:
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Структурна схема БРЕО літаків Ан-148, Ан-158
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СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПОЛЬОТОМ

У сімействі літаків Ан-148-100 застосована інноваційна система керування польотом. На момент першого

зльоту 27 грудня 2004 року літакі Ан-148/Ан-158 стали першими у світі літаками транспортної категорії, бустерна

необоротна система керування яких одержує живлення тільки від двох гідравлічних систем. Раніше, для

забезпечення виконання вимог норм льотної придатності по надійності й безпеці, живлення бустерних

необоротних систем керування літаків здійснювалося не менш ніж трьома гідравлічними системами.

На літаках Ан-148/Ан-158 замість додаткових гідравлічних систем для живлення силових приводів

(«бустерів») основних поверхонь керування використовується енергія двох централізованих електричних систем

змінного струму.

• зниження установочної маси обладнання;

• оптимізацію енергоспоживання системи керування польотом;

• поліпшення екологічної безпеки шляхом значного зниження об’єму токсичної
робочої рідини гідросистем;

• підвищення живучості літака за рахунок різнорідного резервування силової
енергії приводів поверхонь системи керування.

Прийняті системотехнічні рішення дозволили забезпечити:

На сьогоднішній день подібний підхід до проектування системи керування польотом і енергетичним

комплексом літака став загальноприйнятим і знайшов застосування в новітніх розробках провідних

авіабудівельних компаній: Airbus (A380, A400M, A350), Dassault (Falcon 7X), Gulfstream (G650)
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АВТОНОМНИЙ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНИЙ РУЛЬОВИЙ ПРИВІД 

АРП-21Н

АВТОНОМНИЙ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНИЙ РУЛЬОВИЙ ПРИВІД

АРП-20Н

АРП-21Н призначений для відхилення керма

напряму по вхідному механічному сигналу в

основному або резервному режимі системи

штурвального управління літака.

АРП-20Н призначений для відхилення керма

висоти по вхідному механічному сигналу в

основному або резервному режимі системи

штурвального управління літака

Робоча рідина НГЖ-5У или Skydrol LD-4

Робочий хід вихідної ланки, мм 106±1

Максимальний хід вхідної ланки, мм 118+1

Максимальне зусилля, кН

• в автономному режимі керування 25

• при живленні від гідросистеми літака 30±2

Максимальна швидкість штоку, мм/с:

• завідсутності навантаження 45+20

• при навантаженні 17000 Н не менее 14

Напруга живлення електродвигуна змінним 

трифазним струмом при частоті 400 Гц, В 

115/200

Маса, кг не більше 20

Робоча рідина НГЖ-5У или Skydrol LD-4

Робочий хід вихідної ланки, мм 76±1

Максимальний хід вхідної ланки, мм 97,5

Максимальне зусилля, кН

• в автономному режимі керування 20

• при живленні від гідросистеми літака 30±2

Максимальна швидкість штоку, мм/с:

• завідсутності навантаження 50+20

• при навантаженні 13000 Н не менее 16

Напруга живлення електродвигуна змінним 

трифазним струмом при частоті 400 Гц, В 

115/200

Маса, кг не більше 17,5
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Випробування у різних регіонах і складних умовах експлуатації

Випробування на 

великих кутах атаки

Природнє зледеніння

при температурах

повітря до -20°С.
Архангельськ,

Нарьян-Мар (Росія)

Спека (температура повітря до + 45°С) і 

високогір'я (висота аеродромів до 4100 м).
Гюмрі (Вірменія), Карші (Узбекистан), Ла-Пас ( Боливия)

Наднизькі температури

повітря ( до -55°С).
Якутськ, Нерюнгрі (Росія).
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Серійне виробництво літаків 

виконується в кооперації з 

підприємствами України й Росії на 

двох складальних лініях: в ДП 

«АНТОНОВ» (м. Київ, Україна) і в 

ОАК Росії на авіазаводі «ВАСО»                

(м. Воронеж, Російська Федерація)

Серійне виробництво літаків
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Сертифікаційні випробування

Сертифікаційні випробування літака Ан-148-

100/Ан-158 були проведені спільно фахівцями

ДП «АНТОНОВ», ДААУ і АР МАК у відповідності

з узгодженими і схваленими програмами

випробувань.

• наземні і льотні випробування проводилися 
на літаках Ан-148 
сер. № 01-01 и № 01-02,

• випробування на міцність – на літаку 
Ан-148 № 01-03 та літаку Ан-158 №01-02

Випробування проведено на 
трьох літаках Ан-148 та Ан-158:

• 833 випробувальні польоти

• 1453 льотних години випробувань

Всього виконано
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Літаки були випробувані в умовах 

низьких температур, високих 

температур, високогір'я, зледеніння. 

• звіти по літних випробуваннях, 

• звіти по випробуванням на міцність,

• стендовим випробуванням,

• а також інженерні аналізи. 

підготовлено 321 доказовий 
документ:

• низьких температур,

• високих температур,

• високогір'я, 

• зледеніння. 

Літаки були випробувані в умовах
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Роботи з розширення умов експлуатації літака 

Валідація за CS-25

Експлуатація із ґрунтових аеродромів 

III категорія посадки ICAO 

Здійснення польотів у системі зональної 
навігації P-RNAV з точністю RNP-1

Здійснення польотів на широтах до 73°

Виконання польотів на аеродроми, висота 
розташування яких сягає до 4100 м над 
рівнем моря.
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Система післяпродажної підтримки

• Центр навчання 

• Авіаційні тренажери 

1. Підготовка льотного і 
технічного персоналу

• Підрозділ з розробки документації 
(російською та англійською мовами)

2. Забезпечення 
експлуатаційною документацією 
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Система післяпродажної підтримки

• Цех гарантійного обслуговування 

• Інженерно-авіаційний центр ЛВ та ДБ

• Сервісний центр 

3. Гарантійне та післягарантійне 
обслуговування літаків

• склади,  «аптечки» та т.ін.

4. Забезпечення запасними 
частинами та устаткуванням 
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Система післяпродажної підтримки

• Інформаційний центр, 
режим 24 год / 7діб / 365 діб

• Інтернет-портал

• Авторський нагляд 

5. Інженерно-технічна 
підтримка 
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Літаки сімейства Ан-148 / Ан-158 у експлуатації

АК «Россия», РосіяДАП «Україна», Україна АК «Полет», Росія АК «АНГАРА», Росія

МНС, РосіяСпеціальный льотний загін, 

Росія

ВПС, Росія ФСБ, Росія

АК «AIR KORYO», КНДР АК «Cubano de Aviacion»,

Куба Aн-158
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Ан-148T

Розвиток сімейства пасажирських регіональних літаків Ан-148 і середніх 

транспортних літаків Ан-178

Базовий літак Ан-148

Ан-148-100 Ан-148-200Ан-158

85 пасажирів 99 пасажирів 89 пасажирів

Серійне виробництво та експлуатація літаків

Ан-148-100А Ан-148-100В Ан-148-100Е

Ан-148-100ЕА Ан-148-100ЕМ

2180 км 3520 км 4240 км

VIP-літак Медичний літак

Ан-148-300

VIP-літак великої 

дальності

Розробка

Спеціальні 

варіанти

Ан-148-300МП

Морський 

патрульний літак

Середній 

транспортний літак 

Розробка

Спеціальні 

варіанти

Легкий 

транспортний 

літак 

Розробка

Спеціальні 

варіанти

Ан-178
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Aн-148-100, Aн-148-200, 

Ан-158

Aн-148Т

Aн-148-300

Aн-178

Спеціальні 

варіанти    

Aн-148

Призначення літаків родини Ан-148, Ан-158 і Ан-178

Заміна літаків                

Ту-134 та Як-42

Заміна                            

VIP-вариантів Ту-134 

та Ан-74

Заміна                          

спецвариантів

Ту-134,  Ан-72, Ан-26

Заміна літаків Ан-72,  

Ан-74, Ан-32, 

Ан-26

Заміна літаків Ан-12
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Ан-148-100 – унікальні спроможності

Літак-високоплан має більш високу 
захищеність двигунів від ушкодження  
сторінними предметами.

Імовірність дострокового зняття 
двигуна на  високоплані на порядок 
нижча, ніж на низкоплані.

Ан-148-100 єдиний у світі сучасний регіональний

реактивний літак, що може працювати з грунтових

аеродромів

Наявність двері-трапу

розширює автономність

експлуатації.
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Ан-148-100 – результати експлуатації

Середня наробка 300 льот. год/ міс

Максимальна  наробка 400 льот. год/ міс

Літаки у повітрі до 12 год на добу

Середня кількість рейсів 6 – 8 на добу

ТО у транзитному аеропорту виконується силами льотного екіпажа

Питома трудомісткість планового 

ТО

1,3 людино-годин на годину 

нальоту

Імовірність вильоту за розкладом 0,993
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Ан-148-100ЕА
VIP- варіант на 39 паc.

Трисалонний варіант                            

4 мед. модулів + 14 місць

Ан-148-100ЕМ
конвертований

медичний варіант

Aн-148-100 – спеціальні варіанти літака

Двохсалонний варіант                            

6 мед. модулів + 6 місць



Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію сімейства літаків Ан-148-100/Ан-158

ДП «АНТОНОВ», 2014 р.

14 пассажиров

18 пассажиров

19 пассажиров

Aн-148-300 – корпоративний літак великої дальності

Ан-148-300МП

Морський патрульний літак

Патрулювання – до 10 год.

Проектування, запуск виробництва

Оптимізація 

конфігурації, пошук 

замовників

► Пасажиромісткість - 19 пас.

► Дальність - 7000 км

► Крейсерська швидкість - 850 км/год
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Aн-148T – легкий рамповий транспортний літак

Площа підлоги без рампы – 36,1 м2

Обсяг кабіни без рампы – 68,04 м3

Гермоперегородка

Вантажна підлога Рампа
Створка 

люка

Унифікація з Ан-148-100 і 

Ан-158 за конструкцією, 

обладнанню та системами

► Макс. вантажопідйомність - 10 т

► Макс. дальність (з 10 т) - 2600 км

► Макс. крейс. швидкість - 825 км/год
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Порівняння літака Ан-148-100 з Ту-134

Ан-148-100 має в 1,77 рази більшу дальність польоту - 4240 км проти 2400 км, 

повністю відповідає нормам льотної придатності АП-25, має в 1,5 рази меньші

годинні витрати палива й більшу в 1,7 рази паливну ефективність.
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Порівяння рівня аєродинамічної досконалости регіональних літаків
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Висока конкурентоспроможність та комфорт

ПЕВ= прямі експлуатаційні витрати

Ан-148/Ан-158
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Досяжність літака Ан-148-100 з Київа

Ан-148-100А

75 пас. х 2180 км

Ан-148-100В

75 пас. х 3520 км

Ан-148-100Е

75 пас. х 4240 км
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Основні висновки

створити сучасний конкурентоспроможний літак, що здатен   задовольнити потреби 
замовників у новій авіаційній техніці; 

створити в Україні робочі місця в кількості більш ніж 14 000 чоловік; 

забезпечити економічний ефект  2338,6 млн. USD від розробки, серійного 
виробництва й впровадження в експлуатацію літаків Ан-148-100/Ан-158, у порівнянні з 
варіантом закупівлі аналогічної по призначенню закордонної авіатехніки. 

освоїти нові технології, що сприяють динамічному розвитку авіабудування України; 

створити умови для розвитку галузевої науки в Україні. 

Розробка, виробництво та впровадження в експлуатацію 

регіональних пасажирських літаків Ан-148-100 та Ан-158

дозволила:



Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію сімейства літаків Ан-148-100/Ан-158

ДП «АНТОНОВ», 2014 р.



Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію сімейства літаків Ан-148-100/Ан-158

ДП «АНТОНОВ», 2014 р.



Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію сімейства літаків Ан-148-100/Ан-158

ДП «АНТОНОВ», 2014 р.

ДЯКУЕМ ЗА УВАГУ!




