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И.В. Волощук, Н.А. Королев к.т.н, с.н.с.,
Н.М. Никитин к.т.н, доцент,
Л.Г. Шацман к.т.н, доцент, Д.В. Шраев
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А.М. Алесин, А.А. Алесин, П.Ф. Король
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Академия военно-морских сил им. П.С Нахимова
В.И. Слюсар д.т.н., профессор
ЦНИИ ВВТ ВС Украины, г. Киев
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ,
ВЫПОЛНЕННОЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВЫХ
АНТЕННЫХ РЕШЕТОК
Необходимость построения перспективных радиолокационных
станций (РЛС) для боевых кораблей по технологии цифровых антенных решеток (ЦАР), достигаемых при этом преимуществах и возможности реализации такого подхода в современных условиях отмечались в докладе на предыдущей конференции. Возможности современной элементной базы позволяют получать при реализации
технологии ЦАР довольно компактные технические решения, о чем
свидетельствует опытный образец РЛС с 64-канальной ЦАР, изготовленный Корпорацией „НПО „Арсенал” (г. Киев).
На первом этапе испытаний РЛС внимание уделялось исследованию стабильности технического состояния приемных трактов.
На втором этапе испытаний РЛС внимание уделялось проверке работоспособности и качества ее функционирования в условиях реальной радиолокационной обстановки.
Работа исследуемой РЛС осуществлялась в секторах: 18 градусов по углу места и ±30 градусов по азимуту - в режиме приема сигналов; ±15 градусов по углу места и ±10 градусов по азимуту – в
режиме излучения. При этом передатчик облучал сразу весь указанный сектор пространства, а прием отраженных сигналов происходил
одновременно по всем направлениям в пределах сектора работы приемной антенной решетки.
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В ходе проведенных испытаний опытного образца РЛС с 64канальной ЦАР наблюдались и устойчиво сопровождались все надводные объекты, которые находились в выбранном рабочем секторе,
в частности: морские буи, движущиеся и неподвижные лодки, парусные и моторные яхты, катера, судна и корабли среднего и большого
водоизмещения.
В ходе проведения экспериментов зафиксированы факты автоматического захвата и устойчивого сопровождения воздушных целей. При сравнении результатов измерения дальности РЛС с данными лазерного дальномера ДАК-2 разность составила для неподвижных объектов 3...10 м, а для движущихся протяженных объектов – до
30 м. В целом, сопоставление результатов измерений дальности и
азимута целей с данными лазерного дальномера показало их расхождение в пределах паспортной точности прибора ДАК-2.
Проведенные натурные испытания опытного образца 64канальной радиолокационной станции, выполненной по технологии
ЦАР, доказали эффективность основных принципов построения,
реализованных технических решений и разработанного программноалгоритмического обеспечения.
Опыт, полученный при создании нового типа РЛС, и достигнутые во время испытаний результаты, позволяют обеспечить успешное изготовление опытного образца корабельной РЛС с ЦАР, который удовлетворял бы современным требованиям, предъявляемым к
подобному классу РЛС.
С.В. Миронюк, Б.Я. Коваленко, В.П. Субач
ГП «КБ «Южное» им. Н.К. Янгеля», г. Днепропетровск
РАЗВЕРТЫВАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ
БЕСПИЛОТНЫХ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
КООПЕРАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
Успехи кибернетики, радиоэлектроники, космической и авиационной техники, новых технологий и новых конструкционных материалов обусловили новые подходы и новые военные доктрины. Особое место в военной технике начинают занимать робототехнические
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