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АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ІСНУЮЧИХ
ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ДОППЛЕРІВСЬКИХ РАДАРНИХ
СИСТЕМ ЗОВНІШНЬОТРАЄКТОРНИХ ВИМІРЮВАНЬ
У статті проведено аналіз існуючих та перспективних допплерівських радарних систем (ДРС), їх основних характеристик, а також
тактико-технічних характеристик сучасних радіолокаційних станцій (РЛС) вітчизняного та закордонного виробництва встановлено,
що у сучасних РЛС для вирішення завдань виявлення і супроводу
різноманітних цілей, рухомих з швидкостями від нульової (завислий
вертоліт) до 5 Махів (від артилерійського снаряда до балістичних
ракет), широке застосування знаходять як прості монохроматичні
синусоїдальні і імпульсні зондуючі сигнали різної тривалості, так
і складні пачкові широкосмугові сигнали з лінійною і нелінійною
внутрішньоімпульсною частотною модуляцією і змінним періодом
повторення або фазоманіпульовані імпульсні, шумові і шумоподібні
сигнали з використанням різних кодових послідовностей.
У статті визначено, що для подальшого визначення просторових координат і параметрів руху об’єкта можуть застосовуватися різні за
призначенням РЛС та їх модернізації, а для підвищення ефективності таких вимірів використовуватися методи спільної обробки отримуваної від них інформації, що потребує проведення додаткових досліджень. Проте найефективніші результати в межах необхідних для
проведення випробувань зразків озброєння та військової техніки
згідно з вимогами до вимірювальних даних, можуть бути отримані
лише за допомогою спеціально розроблених радіолокаційних станцій траєкторних вимірювань на основі допплеровського ефекту.
Ключові слова: засоби траєкторних вимірювань; летальний апарат;
зенітні керовані ракети; фазовані антенні решітки; радіолокаційні
станції; випробування озброєння та військової техніки.
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1. ВСТУП

Постановка проблеми. Досвід випробувань складних технічних
систем озброєння та військової техніки довів, що обійтись без засобів
траєкторних вимірювань (ТВ) неможливо. Застосування наземних радіолокаційних та оптико-електронних засобів ТВ необхідно у випадках
оцінки параметрів руху динамічних та маневрених літальних апаратів
(ЛА), оцінки параметрів руху та промаху зенітних керованих ракет
(ЗКР) під час стрільби по повітряній мішені, проведення траєкторних
вимірювань малогабаритних об’єктів випробувань або зразків, втручання в конструкцію яких неможливо, наприклад – куля, міна, ЗКР,
реактивний снаряд реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) тощо.
Перспективними радіолокаційними засобами ТВ у сьогоденні є
мобільні багатоканальні радіолокаційні станції (РЛС) із фазованими
антенними решітками (ФАР), які дозволяють проводити вимірювання різного типу об’єктів в будь-яких кліматичних і метеорологічних
умовах. У таких засобах застосовуються складні зондуючі сигнали, реалізовані сучасні методи обробки радіолокаційної інформації, а також
системи компенсації активних і пасивних перешкод.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На основі проведеного аналізу існуючих перспективних допплерівських радарних систем
(ДРС), їх основних характеристик, а також тактико-технічних характеристик сучасних РЛС вітчизняного та закордонного виробництва
встановлено, що у сучасних РЛС для вирішення завдань виявлення і
супроводу різноманітних цілей, рухомих з швидкостями від нульової
(завислий вертоліт) до 5 Махів (від артилерійського снаряда до балістичних ракет), широке застосування знаходять як прості монохроматичні синусоїдальні і імпульсні зондуючі сигнали різної тривалості,
так і складні пачкові широкосмугові сигнали з лінійною і нелінійною
внутрішньоімпульсною частотною модуляцією і змінним періодом
повторення або фазоманіпульовані імпульсні, шумові та шумоподібні
сигнали з використанням різних кодових послідовностей [1]–[6].
Метою статті є огляд і стислий аналіз характеристик існуючих
перспективних допплерівських радарних систем вітчизняного та іноземного виробництва зовнішньотраєкторних вимірювань.
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2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Є підстави вважати, що основним критерієм під час вибору виду
зондуючих сигналів є можливість забезпечення однозначного виміру
дальності і швидкості виявлених цілей і знаходження відповідного
компромісу між роздільною здатністю за дальністю і за швидкістю. Як
відомо, короткі імпульси забезпечують достатню роздільну здатність
за дальністю і недостатню за швидкістю, а довгі імпульси – навпаки.
Проте застосування коротких імпульсів, що дозволяє підвищити роздільну здатність за дальністю, призводить до зменшення дальності дії
РЛС за рахунок зниження середньої потужності передавача. Виходом
з цього протиріччя є застосування частотно-модульованих або фазоманіпульованих складних когерентних сигналів, які у разі великої
тривалості дозволяють забезпечити необхідну роздільну здатність за
дальністю шляхом згортки сигналу на виході оптимального фільтра.
Безперечно, допплерівські РЛС є спеціалізованими РЛС, які використовують ефект Допплера для отримання даних про швидкість
об’єкта на відстані. Відбувається випромінювання сигналу надвисокої частоти (далі – НВЧ) до об’єкта й отримання відбитого сигналу,
а потім обчислюється, як частота відбитого сигналу змінилася залежно від руху об’єкта. Цей спосіб дозволяє з достатньою точністю
проводити вимірювання радіальної складової швидкості об’єкта
стосовно РЛС.
Допплерівські РЛС можуть бути або з безперервним випромінюванням або імпульсними РЛС, тобто РЛС з безперервним випромінюванням просто спостерігають допплерівське зрушення поміж
несучою частотою відбитого сигналу відносно зондуючого сигналу. В
імпульсних системах ефект Допплера вимірюється за допомогою когерентної пачки імпульсів, де є фіксоване або детерміноване співвідношення фаз сигналу несучої частоти між кожним подальшим високочастотним радіоімпульсом.
Когерентність забезпечує концентрацію енергії у спектрі частот
пачки імпульсів навколо чітких ліній спектра, розділених частотою
повторення імпульсів (ЧПІ). Цей розподіл на спектральні лінії дозволяє розрізняти допплерівські зрушення.
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Є впевненість у тому, що основна перевага імпульсно-допплерівської РЛС полягає в її здатності виявляти сигнали малої амплітуди,
відбиті від рухомого об’єкта, на фоні сигналів від пасивних перешкод
переважно великої амплітуди.
Насамперед, РЛС розрізняють за конкретними завданнями, які
вони виконують автономно або у комплексі засобів, з якими вони взаємодіють і використовують для рішення широкого кола цивільних і
військових завдань: виявлення та супроводження ЛА, відстеження запуску балістичних ракет, артилерійська розвідка й інше. На даному
етапі сучасні радари відрізняються розмірами, характеристиками та
призначенням.
Можна з упевненістю сказати, що серед усіх існуючих РЛС нас цікавлять лише ті, які призначені, або при відповідних доробках можливо використовувати, для проведення вимірювань траєкторних параметрів об’єктів з точностними характеристиками, що відповідають
вимогам до засобів РЛС ТВ.
Розробка та широке впровадження на полігонах високоточних
радіолокаційних та оптико-електронних засобів ТВ із одночасним застосуванням радіолокаційних, телевізійних, інфрачервоних і лазерних
каналів дозволяє реалізувати високоточний однопунктовий метод вимірювання параметрів руху об’єктів випробувань, виключити вплив
похибок геодезичної прив’язки територіально рознесених засобів ТВ,
а також похибок взаємної часової прив’язки вимірювальної інформації до єдиної шкали часу.
У цьому аспекті варто взяти до уваги, що на теперішній час найбільше розповсюдження отримують РЛС ТВ, в яких технічно реалізоване одночасне використання радіолокаційного та оптико-електронних (телевізійний, інфрачервоний) каналів вимірювань. У таких
РЛС ТВ телевізійна й інфрачервона камери закріплені паралельно
напрямку головного випромінювання приймальної антени. Оптикоелектронні вимірювальні канали синхронізовані за часом з радіолокаційним.
Результати дослідження траєкторних вимірювань під час проведення випробувань доводять, що за наявністю двох (трьох) типових
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радарних систем можливо реалізувати проведення ТВ об’єкта з достатньою точністю для випробувань будь-яким пеленгаційним методом або побудови вимірювальної траси.
У сучасних засобах ЗТВ синхронізація виміряної інформації за
часом з заданою точністю реалізована за допомогою апаратури споживання сигналів супутників GPS/ГНСС.
Під час випробувань доцільне використання для проведення ТВ
допплерівськими ЗТВ безперервного або імпульсного випромінювання, що дасть можливість з необхідними точностями отримати просторову інформацію про об’єкт (дальність, азимут, кут місця, координати) та отримати його швидкісні характеристики (допплерівська
РЛС здатна виявляти ЛА, БпЛА, крилаті ракети, ЗКР і реактивні снаряди
швидкість, прискорення).
На жаль в Україні
не виробляються
засоби
ДРС ЗТВ,кліматичних,
тому є необ-метеорологіч
вимірювати
їх координати
у будь-яких
хідність у їх розробці
та
виробленні
або
закупівлі
готових
зразків іноелектромагнітних умовах. РЛС має можливість здійснення виз
земного виробництва, які будуть наведені нижче.
приналежності об’єкта в усіх режимах роботи систем впізнання свій
Оборонна компанія
Великобританії BAE Systems у 2015 році на виПівнічноатлантичного
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– НАТО)
– IFF/SSR
ставці IDET, що проходила
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координатну РЛС Mode
із ФАР
середнього та дальнього радіусу дії “Comander
5 [6].
SL” (рис. 1, 2). Зазначена
РЛС здатна виявляти
ЛА, БпЛА,SL»
крилаті
Радіолокаційна
станція «Comander
(рис.раке1) підтвердила
ти, ЗКР і реактивні снаряди РСЗВ і вимірювати їх координати у будьефективність і високу надійність (у разі незначних експлуатаційних витр
яких кліматичних, метеорологічних та електромагнітних умовах. РЛС
бойових діях в Іраку та Афганістані, має комплексне вбудоване діагн
має можливість здійснення
визначення приналежності об’єкта в усіх
обладнання
та систему
автоматичної
передачі діагностичних даних Te
режимах роботи систем
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Mission– через
стандартний
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Рис. 1. Зовнішній вигляд РЛС «Comander

Рис. 2. Відображення тилової ч

Рис. 1. Зовнішній вигляд
“Comanderобстановки
SL” і відображення
обстановки
SL» і РЛС
відображення
на
радару РЛС «Comander SL»
робочому
місці
операторів
на робочому місці операторів
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ня та систему
автоматичної
передачі діагностичних даних TeleVIEW

ерез стандартний веб-браузер [6].
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відображення обстановки на
радару РЛС «Comander SL»
му місці операторів Радіолокаційна станція “Comander SL” (рис. 1) підтвердила

свою
ефективність і високу надійність (у разі незначних експлуатаційних
алогом РЛС «Comander SL» є розроблена оборонною компанією China
витратах) у бойових діях в Іраку та Афганістані, має комплексне вбуcs Technology
Groupдіагностичне
мобільна трикоординатна
РЛС
середнього
та
доване
обладнання та
систему
автоматичної
передачі діао радіусу дії гностичних
«YLC-2V» (рис.
3), яка
була представлена
на China
Airshowданих
TeleVIEW
Mission через
стандартний
веб-браузер [6].
РЛС “Comander
розробленазасіб
оборонною компаніХ РЛС «YLC-2V»Аналогом
дають можливість
розглядати SL”
її якє потенційний
єю China Electronics Technology Group мобільна трикоординатна РЛС
середнього та дальнього
радіусу
діїпрацюють
“YLC-2V” у(рис.
3), яка була
пред- значн
Країни
НАТО
кооперації,
приділяючи
ставлена на China Airshow-2014. ТТХ РЛС “YLC-2V” дають можлициклу
сумісності.засіб
Так,
наприклад, Литовська Республіка
вість розглядати
її як та
потенційний
ЗТВ.

збройних
упродовж
років
закуповує
мобільну

трикоординатну
РЛС малого
таРЛС
середнього
Рис. 3.
Відображення зовнішнього
вигляду
“YLC-2V” радіусу дії «TRM

Країни НАТО
працюють
у кооперації,
приділяючи
значну
увагу
виробництва
німецького
концерну
AIRBUS
Defence
and Space [6
життєвому циклу та сумісності. Так, наприклад, Литовська Республіка
для потреб своїх збройних сил упродовж 10 років закуповує мобільну
трикоординатну РЛС малого та середнього радіусу дії “TRML-3D/32”
(рис. 4) виробництва німецького концерну AIRBUS Defence and Space
[6, с. 23–25].
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2 1 включено до аналізу радіолокаційних засобів.
у лише цю

183

вузькосмугові передавальні та приймальні твердотільні антени. У

синхронізовані за часом по IRIG-B або GPS. Доступно д

ТЕХНІЧНІ НАУКИ конфігурацій станції. Головна відмінність між ними полягає

підсилення антени. Це впливає на розмір антени та пов’

Королівство Данія пропонує зразки високоточних РЛС виробниплатформою. На даний час доступні такі антени: 35, 37, 40, 43, 46
цтва фірми “Weibel Scientific A/S” типу MFTR-2100 (рис. 6), які скласистеми
лінійки MFTR-2100
замінили
Hawk
Radar System дл
дають цілісну систему
модульного
типу із повною
(у межах
кластера)
сумісністю елементів.
Це властиво
радіолокаційним,
так іякоптикобоєприпасів
у арміїякСША.
З 1988 року більш
80 радарних сист
електронним засобам.
типу були встановлені у всьому світі.

Рис. 6. Відображення зовнішнього

Рис. 7. Відображення зовнішнь

Рис. 6. Відображення
вигляду радара MFTR-2100/40
виглядузовнішнього
радару MFTR-2100/40
вигляду радару РЛС «AN/TPS-

Радіолокаційна станція
типу MFTR-2100
– мультичастотна
Американською
компанією
Lockheed Martinтрирозроблена
координатна траєкторна допплерівська радарна система безперервмобільна РЛС “AN/TPS-59” (рис. 7), яка призначена для
ного випромінювання азимутально-вертикального супроводження
супроводження вузькосмугові
балістичних та аеродинамічних
цілей
різного класу
об’єктів. У РЛС застосовують
передавальні та
приймальні твердотільні антени.
Усі вимірювання
синхронізовані
за ча- типу були
Виготовлено
всього 12 одиниць.
Дві РЛС даного
сом по IRIG-B або GPS. Доступно декілька різних конфігурацій станції. Головна відмінність між ними полягає в коефіцієнті підсилення
антени. Це впливає на розмір антени та пов’язаною з нею платформою. На даний час доступні такі антени: 35, 37, 40, 43, 46 і 49 Дб. Радарні системи лінійки MFTR-2100 замінили Hawk Radar System для випробувань боєприпасів у армії США. З 1988 року більш як 80 радарних
систем визначеного типу були встановлені у всьому світі.
Американською компанією Lockheed Martin розроблена
трикоординатна мобільна РЛС “AN/TPS-59” (рис. 7), яка призначена
для виявлення та супроводження балістичних та аеродинамічних цілей різного класу.
Виготовлено всього 12 одиниць. Дві РЛС даного типу були
розгорнуті під час операцій “Щит пустелі, Незламна свобода”.
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отовлено всього 12 одиниць.
Дві РЛС даного типу були розгорнуті під
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Рис. 8. Відображення зовнішнього вигляду РЛС “AN/TPS-75”

Радіолокаційна станція “AN/TPS-75” є модифікацією радара “AN/
TPS-43”. Основна відмінність – наявність ФАР антени. У радарі використовується фазова кодована імпульсна компресія для підвищення
точності і роздільної здатності за дальністю. Як активний захист від
завад можливо змінювати частоту передачі від імпульсу до імпульсу.
Початково виготовлялась Westinghouse Defense and Electronic Division,
тепер Northrop Grumman.
№ 1(84)
2021
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Радіолокаційна станція “AN/TPS-75” у розібраному вигляді може
перевозитись двома вантажними автомобілями типу M939 або транспортним літаком типу C-130 “Геркулес”. На дійсний час у США йде
програма з удосконалення та модернізації застарілих РЛС “AN/TPS75”, яка почалася ще у 2004 році. Фінансування виділено для корекції
стабільності роботи радара, робочої частоти, шумів, а також для усунення збоїв передавача та живлення. Головною метою є заміна радіолокаційної антени обертання та підшипника на антену більш надійної
конструкції. Теперішній підшипник не витримує осьові та радіальні
ударні навантаження. Необхідність заміни застарілих РЛС “AN/TPS75”, викликана їх недостатніми можливостями щодо виявлення сучасних малорозмірних і високоманеврених аеродінамічних цілей з малою
ефективною площею розсіювання, у тому числі виконаних за технологією “Стелс”, а також їх низькою надійністю (малий час напрацювання на відмову
– операцій
до 1500 годин)
складністю
проведення
ремонту.
час
«Щит іпустелі,
Незламна
свобода».
У перспективі всі РЛС, аналогічні “AN/TPS-75”, плануються до заміни
На “3DELRR”
даний момент
основною РЛС,
що використов
на РЛС нового покоління
(Three-Dimensional
Expeditionary
Long-Range Radar)
компанії “Raytheon”.
До кінця
2018
рокузВПС
Повітряними
Силами (далі
– ВПС)
США
1968США
року, є трикоо
повинно було отримати 3 з 35 станцій “3DELRR” (рис. 9).
РЛС «АN/TPS-75» (рис. 8), що призначена для виявлення

балістичних
та аеродинамічних
цілей
класів [7].
Рис. 9. Відображення
зовнішнього
вигляду радара
РЛСрізних
“3DELRR”

Трикоординатна РЛС “3DELRR” призначена для виявлення, ідентифікації та супроводження балістичних і аеродинамічних об’єктів на
дальності до 450 км, а також для керування діями тактичної авіації і
повітряним рухом. Діапазон робочих частот (4÷6) ГГц (С-діапазон),
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який найменше завантажений порівняно з діапазоном (2÷4) ГГц
(S-діапазон), що позволяє створити менше проблем по електромагнітній сумісності (далі – ЕМС) з потенційними РЛС, які можуть застосовуватись поруч одночасно.
Основними перевагами РЛС “3DELRR” є використання сучасної
елементної бази на основі нітриду галія (GaN) під час виготовлення
приймально-передавальних модулів АФАР. Це дозволяє суттєво підвищити можливості щодо виявлення цілей і швидкість оброблення
даних про них при менших розмірах антени та потужності споживання порівняно з приймально-передавальними модулями на основі арсеніду галлія.
З 2003 року у США ведуться роботи зі створення РЛС “AN/TPS-80
G/ATOR” (Ground/Air Task Oriented Radar) для експедиційних формувань морської піхоти США в межах проєкту MRRS (Multi-Role Radar
System). Вона повинна забезпечувати захист наземного угруповання
від авіаційних, ракетних і артилерійських ударів. Водночас радіолокаційний комплекс за рахунок використання сучасної АФАР і спеціального ПО може вирішувати завдання контрбатарейної боротьби, у
тому числі під час одночасної роботи декількох станцій у складі єдиної
мережі. Компанія Northrop Grumman Corporation поставила Корпусу
морської піхоти США першу РЛС “AN/TPS-80 G/ATOR” (рис. 10), яка
одночасно може діяти по повітряним і наземним цілям. Станція має
активну ФАР на нітриді галія (GaN). Повномасштабне серійне виробництво цих станцій заплановано організувати на початку 2019 року.
Для закупівлі заплановано 57 РЛС “AN/TPS-80 G/ATOR”, повне розгортання системи планується на 2024 рік.
Радіолокаційна станція “AN/TPS-80 G/ATOR” є імпульсно-допплерівською, працює у 10-см діапазоні хвиль. Вона призначена для
виявлення, розпізнавання, класифікації і визначення координат повітряних цілей, у тому числі малорозмірних (крилатих ракет, БпЛА),
вогневих позицій стріляючої артилерії противника і рішення завдань
управління повітряним рухом. Також підсистема контрбатарейної боротьби повинна забезпечувати виявлення, засічку та визначення координат батарей РСЗВ, мінометних і артилерійських позицій проти№ 1(84)
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Радіолокаційна станція «AN/TPS-80 G/ATOR» є імпульс

працює у 10-см діапазоні хвиль. Вона призначена для виявл
класифікації
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і

визначення

координат

повітряних

ціле

малорозмірних (крилатих ракет, БпЛА), вогневих позицій с
вника на дальності до 70 км, виявляти місця падіння боєприпасів і копротивника і рішення завдань управління повітряним рухом
регувати вогонь своєї артилерії з передачею даних за каналами зв’язку
контрбатарейної
сучасних автоматизованих
систем боротьби
управління.повинна забезпечувати вияв

батарей G/ATOR”
РСЗВ, мінометних і арти
Рис.визначення
10. Зовнішній координат
вигляд РЛС “AN/TPS-80

противника
на дальності
до 70 компанією
км, виявляти
місця пад
Компанія BAE
Systems, Inc.,
яка є дочерньою
в США
оборонної компанії
Великобританії
BAEартилерії
Systems plc,
надала у даних
широ- за канала
корегувати
вогонь своєї
з передачею
кий доступ інформацію про багатоцільовий радар для відстеження
автоматизованих
системсистема,
управління.
об’єктів “іMOTR”
(рис. 11). Це радарна
що забезпечує високоточне відстеження в реальному часі декількох об’єктів, що знаходяться у повітрі. У радарній системі “iMOTR” реалізовані алгоритми
придушення завад, щоб забезпечити більш точну оцінку траєкторії
запуску об’єкта та траєкторних даних руху об’єкта. У радарній системі
“iMOTR” реалізовано масив all-COTS, він включає у себе когерентну
обробку сигналів для отримання швидкісних параметрів об’єктів супроводження, а також алгоритми відстеження декількох об’єктів для
забезпечення отримання даних про їх час і місцеположення в реальному часі у стандарті Time-Space-Position Information (TSPI). Стандарт
Рис.
10. Зовнішній
РЛС «AN/TPSРис.
11. Зовнішній вигл
інформації про час
і простір
TSPIвигляд
забезпечує
єдиний засіб
кодуван80 G/ATOR»
«iMOTR»
ня просторово-часової інформації для зберігання, обробки, обміну
та експлуатації просторово-часових даних. Оскільки системи уряду
США стають більш сумісними, необхідність однозначного кодування
просторово-часових даних для обміну між системами стає першорядним. Стандарт загального ядра TSPI розроблений для того, щоб бути
цим однозначним стандартом кодування розширюваної мови розмітки eXtensible Markup Language (XML). Далі отримані дані можуть пе188
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-см діапазоні хвиль. Вона призначена для виявлення, розпізнавання,
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засічку

та

координат батарей РСЗВ, мінометних і артилерійських позицій
Рис. 11. Зовнішній вигляд радара РЛС “iMOTR”
на дальності до 70 км, виявляти місця падіння боєприпасів і

Радарна станція “iMOTR” розроблена з урахуванням захисту від

вогонь своєї
артилерії з передачею
каналами
зв’язку
сучасних
атмосферного
впливу, даних
ударів,запилу,
піску,
вологості
та дощу, з метою
підвищення
аних систем
управління.її надійності та сталості.

Крім того, компанія BAE Systems, Inc. представила допплерівські
радари безперервного випромінювання BAE Systems Continuous CW з
потужністю від 20 Вт до 1200 Вт (рис. 12). Допплерівський радар BAE
Systems CW – це радар стеження, який надає у стандарті TSPI точні
данні про час і місцеположення в реальному часі декількох об’єктів.
У першу чергу він призначений для відстеження балістичних об’єктів,
але також здатен надавати високоточні траєкторні данні інших типів
об’єктів. Він здійснює активне відстеження у реальному часі повітрявнішній вигляд
«AN/TPSЗовнішній
вигляд радаруУРЛС
нихРЛС
об’єктів,
ракет,Рис.
мін,11.бомб
і боєприпасів.
радарі BAE Systems CW
»
«iMOTR»
завдяки використанню багаточастотного діапазону реалізовані алгоритми виконання прямих вимірів дальності рухомих об’єктів.
Компанія BAE Systems для прикладу надає дані, що 320-ватна версія допплерівського радара “BAE Systems CW” відстежує 155-мм снаряди на дальність до 40 км у реальних умовах експлуатації зі співвідношенням сигнал/шум 10 дБ. Одним з прикладів розвитку РЛС є зразок
виробництва акціонерного товариства “Конструкторське Бюро “Кунцево”” – мобільна РЛС огляду і цілевказівок “Узола” (рис. 13), що за№ 1(84)
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кодування розширюваної мови розмітки eXtensible Markup Language (XML). Далі
отримані дані можуть передаватись другим радарам або датчикам збору даних у
режимі реального часу. Керування масивом здійснюється електронним способом з
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
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BAE Systems для прикладу надає дані, що 320-ватна версія
радара «BAE Systems CW» відстежує 155-мм снаряди на

0 км у реальних умовах експлуатації зі співвідношенням
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Одним з полігонів, які обладнані найсучаснішою апаратурою і
ов.
устаткуванням, є ракетний полігон “Уайт Сендз” [10]. Він розташований у південно-центральній частині Нью Мексико. Маючи загальну
площу близько 19 700 км2 і площу зарезервованого повітряного простору 27 300 км2, полігон Уайт Сендз є однією з найбільших військових
баз у країні. Основними засобами ТВ полігону є електронно-оптичні
та радіолокаційні засоби. Радіолокаційні виміри у межах усього ракетного полігону “Уайт Сендз” здійснюються 12 радіолокаційними вимірювальними станціями, а саме: 2 багатоканальними РЛС AN/MPS-39;
10 одноканальними РЛС AN/FPS-16 (рис. 15). Останні поступово замінюються допплерівськими РЛС безперервного випромінювання фірми
Рис. 14. Відображення
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аження загального
вигляду
Weibel типу
MFTR-2100/43.
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станція AN/MPS-39 оснавигляду РЛС 48Я6-К1 «Подлёт»
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ьных приборов». На озброєння 48Я6-К1 прийнята у 2013 році [8].

радіолокаційними вимірювальними станціями, а саме: 2-ма багатоканальними
РЛС AN/MPS-39; 10-ма одноканальними РЛС AN/FPS-16 (рис. 15). Останні
поступово замінюються допплерівськими РЛС безперервного випромінювання
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фірми Weibel типу MFTR-2100/43. Радіолокаційна станція AN/MPS-39 оснащена
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Допплерівські РЛС неперервного випромінювання “MFTR2100/43” використовуються на ракетному полігоні “Уайт Сендз” для
вимірювання початкової швидкості ракет наземного базування та
початкової швидкості снарядів артилерійського озброєння. Завдяки
тому, що ці станції безперервно випромінюють сигнал, це дозволяє
програмно аналізувати значення допплерівського зсуву частоти та
використовувати виміряні дані під час оцінки процесів обертальних
рухів, перевантаження, розльоту осколків.
У таблиці наведено основні ТТХ вищезазначених радіолокаційних засобів, які є найважливішими для оцінки можливості їх застосування
як РЛС ТВ зовнішнього
(за умови відповідних
доробок
у разі
іншого приРис.
15. Відображення
вигляду антенної
системи
«AN/FPS-16»
значення РЛС) під час проведення випробувань. Радіолокаційна станція з круговим оглядом простору мають недостатню для проведення
випробувань зразків ОВТ частоту оновлення вимірювальних даних і
точність визначення траєкторних параметрів.
Дослідження ТТХ РЛС виявило, що в сучасних ДРС ЗТВ втілені
методи адаптивного приймання сигналів на базі плоскої ФАР (АФАР),
застосувують широкосмугові зондуючі сигнали та цифрову обробку
радіолокаційної інформації, автоматизовані процедури виявлення
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сигналів та виміру їх параметрів, а також процес збору, узагальнення,
ототожнення, передачі та відображення інформації. Точність вимірювань багатьох сучасних ДРС ЗТВ значно більша потрібної під час проведення випробувань відповідно до стандартних вимог до РЛС ЗТВ,
що суттєво впливає на оцінку якості функціонування об’єктів.
Ці факти переконують, що передові країни світу для проведення
досліджень надають перевагу ДРС ЗТВ з безперервним випромінюванням та інтегрованими оптико-електронними каналами вимірювань (телевізійним, інфрачервоним), що значно поширює можливості
використання радарних систем під час проведення випробувань. Крім
частоти дискретизації основною вимогою до вимірювальної інформації є точність визначення параметрів траєкторії, яка складає [9]:
для БпЛА, ракет і бойових частин:
δx, δz ≤ (0,2÷10) м;
δу ≤ 0,2% від Н – 10 м;
δvx, δvу, δvz ≤ (08÷10) см/с;
для авіаційної техніки:
δx, δу, δz ≤ 1 м;
δvx, δvу, δvz ≤ 0,2 м/с.
Похибка визначення координат точки падіння бойової частини
(далі – БЧ) повинна бути не більше 10 м, а для БЧ із самонаведенням –
не більше 1 м, потрібна точність виміру промаху для ЗРК σ ≤ 0,1 м.
Виходячи із вищезазначеного, і з урахуванням ТТХ радіолокаційних
засобів, можна стверджувати, що РЛС з круговим оглядом лише
потенційно можливо розглядати для застосування як РЛС ТВ, за умови
відповідних доробок, таких як: реалізація безперервного супроводження
об’єкта; реалізація необхідної частоти (періоду) оновлення даних;
реалізація проведення вимірювань з необхідною точністю визначення
параметрів траєкторії; реалізація відповідних алгоритмів обробки
масиву отриманих даних. Це потребує додаткової роботи (розробок) за
цими напрямками, додаткових фінансових витрат і втрати часу.
Застосування РЛС з круговим оглядом під час проведення
випробувань зразків ОВТ доцільне лише для виявлення об’єкта
вимірювань (у межах ТТХ РЛС) для надання цілевказівок до РЛС ТВ.
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3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, можна стверджувати, що для визначення просторових координат і параметрів руху об’єкта можуть застосовуватися різні за
призначенням РЛС та їх модернізації, а для підвищення ефективності
таких вимірів використовуватися методи спільної обробки отримуваної
від них інформації, що потребує проведення додаткових досліджень.
Проте найефективніші результати в межах необхідних для проведення
випробувань зразків ОВТ згідно з вимогами до вимірювальних даних
можуть бути отримані лише з допомогою спеціально розроблених для
цього РЛС ТВ на основі допплерівського ефекту.
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use of the MFTR-2100/40 radar system during tests of armaments and military equipment in the Armed Forces of Ukraine. The materials were approved by the order of the
head of the State Research Institute for Testing and Certification of Arms and Military
Equipment dated April 30, 2020 № 172]. Кyiv : МО ZSU. 124 p. [in Ukrainian]
Liashenko V., Lysyi M., Vorobiov O., Liashenko V., Kuznetsov V.,
Yula O. Analysis of existing and perspective characteristics of Doppler
radar systems of external trajectory measurements
The materials of the articles analyze the existing and perspective Doppler radar systems, their main characteristics, as well as tactical and technical characteristics of modern radar stations of domestic and foreign production. In
the process of comparing these characteristics, it was revealed that there are
as spatial monochromatic sinusoidal and pulsed sounding signals of different durations and the composition of bundled large-scale signals with line
and nonlinear intra resistance frequency modulation and changeable period
of repetition in modern radar stations in order to solve the problem of detecting and tracking different targets. The main criterion in the choice of the
type of probing signals allows to provide unambiguous measurement of the
range and speed of the detected targets and to find the appropriate compromise between the developed capacity according to the data and the speed.
Comparative review of radar stations was conducted to distinguish them
by specific tasks that are used autonomously or in a set of means with
which they interact and are used to solve a wide range of civilian and
military missions: detection and tracking of aircrafts, ballistic missile
launching and artillery intelligence.
With the aim of further determination of the spatial coordinates and parameters of the object radar stations of different purposes and their upgraded counterparts can be used to increase the efficiency of such measurements using methods of common development of received information from them, which requires additional research. However, the most effective results, within the limits required for testing samples of armaments
and military equipment in accordance with the requirements for measurement data, can be obtained only with the help of specially designed radar
stations of tractor measurements based on the Doppler Effect.
Key words: trajectory measuring instruments; aircraft; anti-aircraft guided missiles; phased array antennas; radar stations; weapons and military
equipment test.
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