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ПОРІВНЯННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ВПЛИВУ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ЗБРОЇ
І КРИТЕРІЇВ СТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
ТА РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ ТЕХНІЧНИХ
ЗАСОБІВ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Завдання підвищення рівня захисту технічних засобів логістичного забезпечення в сучасних умовах стає все більш актуальним. Це
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пов’язано з тим, що в останні роки, на основі зростання темпів науково-технічного прогресу, рівня економічної бази багатьох країн,
упровадження нових технологій розширились межі розробки, виготовлення і застосування нових видів сучасної зброї. Насамперед,
це зброя, що заснована на використанні альтернативних джерел
енергії і на нетрадиційних фізичних принципах, до яких належить
зброя електромагнітного імпульсу. Тому значно збільшується імовірність застосування противником саме цього виду зброї, через те,
що об’єкти і технічні засоби логістичного забезпечення є першочерговими цілями для ураження з боку противника.
З метою вирішення цих проблем пропонується порівняти енергетичні характеристики сучасних видів зброї електромагнітного імпульсу та відповідні показники електромагнітної стійкості зразків
технічних засобів логістичного забезпечення Збройних Сил України з метою визначення фізичних механізмів впливу потужного
електромагнітного впливу ультракороткої тривалості на елементну
базу радіоелектронної апаратури.
Порівнявши приведені дані першого та другого показників, можна
зробити висновок, що критерії стійкості агрегатів електрообладнання
та радіоелектронної апаратури, що входять до складу технічних
засобів логістики Збройних Сил України, значно поступаються
енергетичним показникам сучасної електромагнітної зброї. Крім
того, ми бачимо тенденцію до збільшення долі електричної і
радіоелектронної апаратури в існуючих і перспективних технічних
засобах логістичного забезпечення, що також поглиблює цю
невідповідність.
Взаємодія електромагнітного впливу з мікроструктурами
радіоелектронної апаратури має складний характер, пов’язаний з
різноманіттям фізичних процесів, що лежать в його основі. Високий
ступінь інтеграції сприяє зниженню захищеності радіоелектронної
апаратури.
Механізми взаємодії електромагнітного впливу і надвисокочастотного
імпульсу з радіоелектронної апаратури мають ряд суттєвих
відмінностей. З точки зору структури полів, зазначені відмінності,
передусім, обумовлені спектральними характеристиками.
Дослідження елементної бази щодо дії на неї зовнішнього потужного електромагнітного впливу показали, що найбільш чутливими
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до таких впливів є напівпровідникові прилади (діоди, транзистори,
інтегральні мікросхеми, ін.), світлочутливі прилади та елементи,
термоелементи.
У подальшому стає завдання визначення недоліків існуючого захисту радіоелектронної апаратури технічних засобів логістики з метою
підвищення його ефективності.
Ключові слова: електромагнітний вплив; електромагнітна стійкість; радіоелектронна апаратура.

1. ВСТУП

Постановка проблеми у загальному вигляді. Для забезпечення
тривалого ведення операції в сучасних умовах основним джерелом
поповнення матеріальних засобів (МЗ) для ОТУВ, що сформовані
на базі оперативного командування (ОК), будуть комунікації
стратегічного рівня, зокрема об’єднані центри забезпечення (ОЦЗ).
Зрозуміло, що в штатах ОЦЗ знаходиться досить велика
номенклатура МЗч До даної номенклатури МЗ належать і технічні
засоби логістичного забезпечення. До складу цих технічних засобів
входить велика кількість кіл електрообладнання та радіоелектронної
апаратури (РЕА), які досить уразливі до зовнішніх електромагнітних
впливів (ЕМВ).
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблемам
захисту озброєння і військової техніки (ОВТ) від засобів виявлення
і зброї приділялась та приділяється значна увага, як в нашій країні,
так і в світі [1], [2]. Це пов’язано, насамперед, з тим, що в останні
роки, на основі зростання темпів науково-технічного прогресу, рівня
економічної бази багатьох країн, упровадження нових технологій
розширились межі розробки, виготовлення і застосування нових видів
сучасної зброї. Передусім, це зброя, що заснована на використанні
альтернативних джерел енергії і на нетрадиційних фізичних
принципах [3].
До таких видів зброї належить зброя електромагнітного імпульсу
(ЕМІ), яка миттєво виводить із ладу РЕА і кола електрообладнання
зразків ОВТ, завдяки енергії потужного ЕМВ, що робить неможливим
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підтримання боєздатності ОВТ на визначеному рівні під час виконання
завдань за призначенням в умовах ЕМВ [4], [5].
Тому в сучасних умовах відбиття збройної агресії Збройних
Сил (ЗС) України значно збільшується імовірність застосування
противником саме цього виду зброї через те, що об’єкти і технічні
засоби логістичного забезпечення є першочерговими цілями для
ураження з боку противника.
Зрозуміло, що у разі ефективного застосування цієї зброї
противником за технічними засобами, які знаходяться на ОЦЗ, це
може призвести до повного припинення забезпечення ведення операції
технічними засобами ОТУВ з ОЦЗ, тобто з основного джерел поповнення
МЗ стратегічного рівня і повністю зірве виконання завдань логістичного
забезпечення операції. Тому успішне вирішення проблем створення
захисту технічних засобів логістичного забезпечення на ОЦЗ забезпечить
необхідний рівень боєздатності ЗС України за рівнем укомплектованості
справним ОВТ за рахунок поповнення з ОЦЗ під час ведення бойових дій
і виконання завдань за призначенням в умовах ЕМВ.
З урахуванням цих міркувань, метою даної статті є порівняти
енергетичні характеристики сучасних видів зброї ЕМІ та відповідні
показники електромагнітної стійкості (ЕМС) зразків технічних засобів
логістичного забезпечення ЗС України з метою визначення фізичних
механізмів впливу потужного ЕМІ ультракороткої тривалості (УКТ)
на елементну базу РЕА.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Російські розробники беруть активну участь у створенні
зброї ЕМІ. Так, на виставці ЛІМА-2001 в Малайзії (2001 рік) Росія
продемонструвала зразок бойового ЕМІ – генератора “Ранец-Е”.
Потужність його випромінювання в імпульсі тривалістю 10÷20
нс в сантиметровому діапазоні хвиль перевищує 500 МВт. Такі
параметри, за твердженням Рособоронекспорта, дозволяють
приголомшувати системи наведення й електронне устаткування
високоточних боєприпасів і керованих ракет на відстані до 10 км
в 60˚ секторі [6]. Російськими фахівцями розглянута можливість
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реалізації електромагнітних боєприпасів з різними принципами дії і
досягнутими енергетичними показниками (табл. 1).
Таблиця 1
Досягнуті енергетичні показники електромагнітних боєприпасів
Тип ЕМБП

Трива- Спектральна густина НВч енергії в діапазонах, Дж/Гц
лість
імпульсу,
0,86 ГГц
11,4 ГГц
37 ГГц
75 ГГц 150 ГГц
нс

Циліндричний,
ударно-хвильової
дії

1

11,0 .10-12 3,0 .10-11 0,9 .10-14 1,0 . 10-12 1,2.10-12

Сферичний, ударно-хвильової дії

1

1,0. 10-15 7,0 . 10-11 1,0 . 10-14 6,0 .10-14 2,0 . 10-12

104

1,9 . 10-12 1,4 . 10-11 7,0 . 10-15 1,0 .10-14 2,2 . 10-13

103

9,5 . 10-11 6,0 . 10-11 0,8. 10-14 0,6 .10-14 3,2 . 10-13

103

1,0 . 10-12 0,5 . 10-12 6,3 . 10-15 1,4 . 10-15 1,1 . 10-14

103

0,9. 10-12 1,6 . 10-13 6,6 . 10-15 4,8 . 10-15 1,7 . 10-14

Вибухово-магнітний генератор
Імплозивно-магнітний генератор
Феромагнітний
генератор
П’єзоелектри.ний
генератор

Також найактивніше розробки систем ЕМІ для поразки РЕА
проводяться в США. Початок робіт у військово-повітряних силах США
щодо створення мобільного генератора радіочастотного ЕМІ і вивчення
впливу надвисокочастотного (НВч) випромінювання на РЕА авіаційних
і космічних носіїв датується 1986 роком. У 1987 році на авіабазі
Kirtland (шт. Нью-Мексіко) було введено в дію імітаційне устаткування
“Джіпси” з імпульсною потужністю 1 ГВт у діапазоні частот від 0,8 до
40 ГГц. У 1991 році науково-технічний напрям створення зброї ЕМІ в
США виділився як самостійний і був включений в перелік критичних
військових технологій. У той же час в США почалися роботи (Adelphi
Laboratory Center) зі створення мобільних систем радіочастотної зброї
(1–40 ГГц) з вузькою діаграмою спрямованості, заснованої на синхронізації випромінювання великого числа джерел.
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Тенденції розвитку зброї ЕМІ спрямовані на збільшення
ефективності виводу з ладу РЕА і кіл електрообладнання, не
потребуючи точного знання характеристик систем противника,
здійснення ураження та знищення електронних компонентів та
підсистем противника в умовах, коли вони вимкнені, примушення
його захищати не окремі елементи, а в цілому всю систему. У
подальшому ці тенденції удосконалюватимуться. У перспективі зброя
ЕМІ розглядається, насамперед, як силовий, наступальний засіб інформаційної і радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Найбільш компактними на сьогодні джерелами енергії для
електромагнітних боєприпасів вважаються спіральні вибухомагнітні
генератори (ВМГ), або генератори з вибуховим стискуванням
магнітного поля, що мають найкращі показники питомої щільності
енергії по масі (100 кДж/кг) і об’єму (10 кДж/см3), а також вибухові магнітодинамічні генератори (ВМДГ) [7]. У ВМГ за допомогою
вибухової речовини відбувається перетворення енергії вибуху в
енергію магнітного поля з ефективністю до 10 %, а при оптимальному виборі параметрів ВМГ – навіть до 20 %. Такий тип пристроїв здатний генерувати імпульси енергії в десятки МДж і тривалістю до 100 мкс. Пікова потужність випромінювання може досягати
10 ТВт. Унаслідок цього, виникає проблема створення компактних
антенних систем, погоджених з параметрами ЕМІ, що генеруються.
У вибухомагнітних динамі.них генераторах (ВМДГ) вибухівка
або ракетне паливо застосовуються для утворення плазмового
потоку, швидке переміщення якого в магнітному полі наводить до
виникнення надпотужних струмів із супутнім ЕМВ. Основна перевага
ВМДГ – багаторазовість вживання, оскільки касети з вибухівкою
або ракетним паливом можуть закладатися в генератор багато разів.
Проте його питомі вагогабаритні характеристики в 50 разів нижчі,
ніж у ВМГ, і додатково технологія ВМДГ ще не досить відпрацьована,
аби в найближчій перспективі робити ставку на ці джерела енергії.
Джерело живлення може виступати у вигляді ємнісних чи індуктивних
накопичувачів, акумуляторів, електричних потужних джерел
живлення, вибухових речовин чи органічних палив [6].
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Склад генераторів відеоімпульсів, які використовують традиційну
елементну базу, залежить від вимог, що ставляться до їх вихідних
характеристик. Найбільш компактними джерелами відеоімпульсів
є спіральні ВМГ, що мають найкращі показники питомої густини за
масою (100 кДж/кг) і об’ємом (до 109 Дж/м3) в імпульсі тривалістю десятки – сотні мкс з максимальними рівнями потужності від одиниць
до десятків ТВт [6], [7].
Основою створення джерел радіоімпульсу для зброї ЕМІ можуть
стати також традиційні надпотужні електронні НВч прилади, які
використовують релятивістські електронні пучки (релятивістські
магнетрони, гіротрони, вiркатори тощо), а також ВМГ, магніто-плазмові
компресори, генератори на базі SOS-діодів, іскрові генератори [6], [7].
Найбільш цікавий варіант для розробки Е-бомб та електромагнітних
боєприпасів – віркатор. Це пристрій, здатний створювати одиночний
потужний імпульс ЕМВ, має механічну просту, невелику і міцну
конструкцію і може діяти в порівняно широкій смузі частот НВчдіапазону. Віркатор здатен утворювати радіочастотний імпульс піковою
потужністю до 40 ГВт. Завдяки високій швидкості наростання струму
у віркаторах є можливість генерування дуже коротких імпульсів,
тривалість яких обмежена часом розплавлення анода [8].
Рівень параметрів більшості з таких надпотужних НВч приладів,
який досягнуто за кордоном, відповідно до наявної відкритої
інформації, наведено у таблиці 2 [6].
Типовий рівень потужності випромінювання вказаних джерел
НВч-імпульсу, що знаходяться в межах 1÷10 ГВт, можна вважати
досить близьким до необхідного для створення ефективного
електромагнітного боєприпасу. ВМГ теж має можливість генерувати
імпульси радіочастоти. Але основною особливістю ВМГ є обмежена спектральна смуга випромінювання (до 1 МГц) [6]–[9].Принцип
дії багаторазових мобільних генераторів ЕМІ, що створюються в
Росії, доцільно розглянути на прикладі досить перспективних SOSгенераторів, в основі яких лежить застосування ефекту наносекундного
обриву надгустих струмів у напівпровідниках (SOS-ефект, скорочено
від Semiconductor Opening Switch) [6].
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Таблиця 2
Характеристики надпотужних НВч генераторів
НВч – генератор

Прискорювач
Тип приладу

Віркатор

Релятивістський
магнетрон

триватривапотужчастота
напруга, струм, лість
частота, лість
ність,
повтоМВ
кА імпульГГц
імпульГВт
рення
су, нс
су, нс

1

100

60

0,9

70

60

1,9

35

70

1,5

80

80

10

250

180

1,2

50

65

0,7

20

65

0,5...1 10...20
0,75
10

50
60

ККД,
%

Моно1
імпульс
Моно0,35
8...12
30
0,6
імпульс
Моно1,4
3,9
40
2
імпульс
Моно4,0
6,5
40
3,3
імпульс
Моно8,0 10,6...12 180
1
імпульс
6,9
4,5
20...40
–
10...35
		
3,2
2,8
20
11
–
0,5...0,7 3...5
50
10 Гц
3...15
0,5
1
50
100 Гц
–
1

8...12

-

Найпотужніший з розроблених на сьогодні SOS-діодів при площі
структури 4 см2 має робочу напругу 200 кВ і перериває струм 32 кА,
що відповідає розривній потужності 6 ГВт.
Розроблені генератори дозволяють від 5 до 10 разів збільшувати
номінальну частоту слідування імпульсів і вихідну потужність у
режимі пачки тривалістю від 30 до 60 с [6]–[9].
Якщо ЕМВ проникає в електронну систему через антену, обтічник
або інший відкритий датчик цілі, то цю дорогу називають “парадним
входом”, якщо через тріщини, шви, дроти і тому подібне, це називають
”чорним ходом” [6].
Таким чином, проведений аналіз принципів побудови, функціонування та основних характеристик зразків зброї ЕМІ, радіочастотної
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та оптичної зброї та перспектив їх розвитку дозволяє однозначно зробити такі висновки:
на даний час зроблені значні кроки та відбувається інтенсивний
розвиток в створенні потужних, малогабаритних і ефективних
генераторів, які є основою для створення зброї ЕМІ, радіочастотної
та оптичної зброї, завдяки яким ця зброя за своїми характеристиками
здатна успішно вирішувати завдання бойових дій на різній відстані як
на землі, так і в повітрі;
зброя ЕМІ розглядається, насамперед, як наступальний засіб інформаційної і радіоелектронної боротьби (РЕБ);
основними стратегічними і оперативними завданнями зброї ЕМІ,
радіочастотної та оптичної зброї є:
а) стратегічна заборона агресії противника;
б) дезорганізація систем управління військами і зброєю противника;
в) зниження ефективності наступальних повітряних, сухопутних
і морських дій противника;
г) забезпечення панування в повітрі шляхом поразки засобів протиповітряної оборони (ППО) і РЕБ протиборчої сторони.
Визначивши основні енергетичні показники сучасних і перспективних зразків ЕМЗ та напрями їх подальшого розвитку, порівняємо
показники і критерії ЕМС агрегатів електрообладнання та РЕА, що
входять до складу технічних засобів логістики ЗС України і знаходяться на ОЦЗ.
У таблиці 3 відповідно до роботи [6] в залежності від зворотних
та необоротних видів їх ураження приведені параметри чутливості та
види ушкоджень виробів елементної бази РЕА від дії ЕМІ.
Порівнявши приведені дані першого та другого показників, можна
зробити висновок, що критерії ЕМС агрегатів електрообладнання та
РЕА, що входять до складу ОВТ, а також технічних засобів логістики
ЗС України значно поступаються енергетичним показникам сучасної
ЕМЗ. Крім того, ми бачимо тенденцію до збільшення долі електричної
і РЕА в існуючих і перспективних технічних засобах логістичного
забезпечення, що також поглиблює цю невідповідність.
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Таблиця 3
Параметри чутливості і види ушкоджень виробів елементної бази
радіоелектронної апаратури від дії електромагнітного імпульсу
Енергія, Дж
Клас виробу

Деградація па- Структурраметрів більше ні ушко10 %
дження

Генератори, електродвигуни, потужні силові 104...106
трансформатори

>107

Котушки індуктивності

>1

10-2...10-1

Реле, вимірювальні прилади, електродвигуни малої потужності, малопотужні транс- 10-3...1
форматори

>10

Електровакуумні і газорозрядні прилади

10-2...10

>102

Вакуумні електронні лампи, електронно- 10 ...10
променеві трубки

>102

-3

Резистори:
проводові;
плівкові (металоплівкові);
композиційні

10-4...102
10-4...10-2
10-4...1

>103
>10-1
>10

Конденсатори:
плівкові;
танталові

10-4...10-3
10-6...1

>10-2
>10

Діоди напівпровідникові:
випрямні і стабілізувальні;
10-4...1
сигнальні, перемикаючі, лавинні і тунельні; 10-6...10-2
мікрохвильові
10-8...10-4

>10
>10-1
>10-3

Тиристори

10-5...10-1

>1

Транзистори:
великої та середньої потужності;
малої потужності

10-5...10-2
10-7...10-4

>10-1
>10-3

Інтегральні мікросхеми і логічні елементи 10-8...10-4
ЕОМ

>10-3
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Для визначення напрямів підвищення ефективності захисту необхідно
проаналізувати механізми впливу потужного ЕМІ ультракороткої
тривалості (УКТ) на елементну базу РЕА.
У залежності від типу РЕА вплив НВч енергії може здійснюватися
за такими основними шляхами [10]: смуговий вплив через антеннофідерний тракт (РЕА з приймально-передавальними трактами);
позасмуговий вплив; через конструктивні елементи РЕЗ (панелі,
отвори, неекрановані провідники та ін.).
Відомо, що потужність НВч-випромінювання PB, яка здійснює
вплив на вхідні кола РЕЗ, пов’язана з потоком падаючої потужності
П(r) таким співвідношенням [11]:
PB = П (r ) Sеф ( f )
де П(r)– вектор Умова-Пойтинга; Sеф(f) – ефективна поверхня об’єкта.

Для першого шляху Sеф(f) являє собою ефективну поверхню об’єкта
як приймальної антени. Тому для підвищення ефективності протидії
РЕЗ потужним ЕМВ, при прийомі через антену зазвичай обмежують
робочу смугу частот. У разі впливу коротких і ультракоротких
імпульсів, такий підхід призводить до значного зменшення їх
спектральної щільності потужності.
При впливі ЕМВ на приймально-передавальні тракти
розрізняють два режими: смуговий і позасмуговий [12]. Особливістю
смугового впливу є незначні втрати енергії ЕМВ, при проходженні
через узгоджений приймальний тракт навіть при наявності
смугових фільтрів на вході. Втрати в даному випадку визначаються
співвідношенням між смугою пропускання вхідного кола і шириною
спектра ЕМВ. У більшості випадків ці втрати не перевищують 10–15
дБ [13].
Позасмуговий вплив ЕМВ здійснюється за межами смуги
пропускання приймача. При позасмуговому впливі необхідно
враховувати втрати потужності в тракті, які можуть становити до
40–60 дБ [11].
Рівні впливу потужного ЕМІ на РЕЗ розрізняють на [10]: рівень,
що характеризує нормальну роботу системи; рівень, при якому
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виникають тимчасові порушення штатного режиму; рівень стійких
збоїв; рівень, при якому відбуваються незворотні катастрофічні
деградації.
У деградаційних явищах елементної бази теплові ефекти відіграють визначальну роль за рахунок процесів локального енергопоглинання і тепловідведення. При цьому розрізняють умови стаціонарного і короткочасного енерговиділення. Перше відповідає стаціонарним або довгоімпульсним впливам, а друге – імпульсним впливам
УКТ, коли поглинена енергія випромінювання локалізується і за час
імпульсу не встигає передатися навколишнім елементам структури.
Більш висока щільність енергії в другому випадку сприяє більш ефективному виникненню дефектів в чутливих зонах виділення тепла [12].
Причини явищ, що характеризують надпорогові режими впливу
імпульсного ЕМВ УКТ на РЕЗ та її елементи, можуть бути зведені до
таких основних ефектів [12]: антенний механізм струмів і напруги, що
виникають у зовнішніх і внутрішніх структурах РЕЗ; множинність резонансів, обумовлених складністю РЕЗ та широкосмуговістю випромінювання; великий спектр деструктивних явищ ударного теплового
типу у сферах енерговиділення; множинність одночасних локалізацій
дефектів, утворених в структурах у процесі одноразового впливу ЕМВ
УКТ; просторове зонування дефектів.
Взаємодія ЕМВ з мікроструктурами РЕА має складний характер,
пов’язаний з різноманіттям фізичних процесів, що лежать в його основі. Високий ступінь інтеграції сприяє зниженню захищеності РЕЗ.
Механізми взаємодії ЕМВ і НВч імпульсу з РЕА мають ряд суттєвих відмінностей. З точки зору структури полів, зазначені відмінності,
зокрема, обумовлені спектральними характеристиками.
За спектральними характеристиками ЕМВ можна розділити на
два види: низькочастотне, що створює ЕМІ випромінювання на частотах нижче 1 МГц, і високочастотне (спектр може займати будь-яке
місце в межах всього радіочастотного діапазону (від одиниць до сотень гігагерц)), що забезпечує випромінювання НВч-діапазону. Обидва види ЕМВ мають відмінності також в способах реалізації і якоюсь
мірою в шляхах впливу на РЕЗ. Так, проникнення низькочастотного
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ЕМВ до елементів РЕЗ обумовлено, в основному, наведеннями на дротову інфраструктуру, що включає телефонні лінії, кабелі зовнішнього
живлення, подачі і знімання інформації. Шляхи ж проникнення ЕМВ
НВч-діапазону більш великі, вони ще включають пряме проникнення
через антенну систему, оскільки НВч-спектр охоплює і робочу частоту апаратури, на яку здійснюється вплив. Проникнення енергії через
конструктивні отвори і стики залежить від їх розмірів і довжини хвилі ЕМІ. Найбільш сильний зв’язок виникає на резонансних частотах,
коли геометричні розміри співрозмірні з довжиною хвилі. На хвилях,
довше резонансної, зв’язок різко зменшується, тому вплив низькочастотного ЕМВ, що залежить від наведень через отвори і стики в корпусі
апаратури, невеликий. На частотах вище резонансної спад зв’язку відбувається повільніше, але через безліч типів коливань в обсязі апаратури виникають гострі резонанси [12].
Якщо потік НВч випромінювання досить інтенсивний, то повітря
в отворах і стиках іонізується і стає добрим провідником, екрануючим
апаратуру від проникнення енергії ЕМВ. Таким чином, збільшення падаючої на об’єкт енергії може привести до парадоксального зменшення енергії, що впливає на РЕА, і, як наслідок, до зниження ефективності впливу ЕМВ.
Низькочастотний характер ЕМВ створює серйозні проблеми для
його спрямованої каналізації в просторі, тоді як для НВч-імпульсів
така каналізація реалізується як звичайними антенними системами,
так і застосуванням радіопрозорих лінз. Крім того, внаслідок відносно низькочастотного характеру ЕМВ, його вплив на РЕЗ пов’язано,
головним чином, з проникненням полів через технологічні отвори і
щілини в корпусах, а також наведеннями, що виникають на корпусах,
проводах і роз’ємах.
Дослідження елементної бази щодо дії на неї зовнішнього потужного ЕМВ [11], [13] показали, що найбільш чутливими до таких
впливів є напівпровідникові прилади (діоди, транзистори, інтегральні
мікросхеми, ін.), світлочутливі прилади та елементи, термоелементи.
Істотний вплив на працездатність елементів РЕЗ можуть надавати
наведення НВч-імпульсу на кабельні лінії, антенно-фідерні пристрої
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та міжблочні з’єднання. Крім того, наведені напруги можуть змінити
режими роботи вузлів, що призведе до тимчасової або катастрофічної
відмови в цілому.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вплив потужного ЕМВ УКТ, завдяки високій проникаючій
здатності і граничним рівням збоїв і відмов, виявляється найбільш
небезпечним фактором по відношенню до різних видів електронних
пристроїв, а також їх компонентів, насамперед, напівпровідникових
приладів і елементів мікроелектроніки.
У подальшому стає завдання визначення недоліків існуючого
захисту РЕА технічних засобів логістики з метою підвищення його
ефективності.
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Sivak V. A., Vorobiov O.M., Sereda Y. A. Comparison of Energy Indicators of Influence of modern Electromagnetic Weapons and criteria
of stability of Electrical Equipment and Electronic Equipment of technical means of Logistical Support
The task of increasing the level of protection of technical means of logistics in modern conditions is becoming increasingly important. This is
due to the fact that in recent years, based on the growth of scientific and
technological progress, the level of economic base of many countries, the
introduction of new technologies, the boundaries of development, manufacture and use of new modern weapons have expanded. First of all, it is
a weapon based on the use of alternative energy sources and on non-traditional physical principles, which include weapons of electromagnetic
pulse. Therefore, the probability of the enemy using this type of weapon
increases significantly, precisely because the objects and technical means
of logistics are the primary targets for defeat by the enemy.
In order to solve these problems, it is proposed to compare the energy
characteristics of modern types of electromagnetic pulse weapons and
the corresponding indicators of electromagnetic stability of samples of
technical means of logistics of the Armed Forces of Ukraine to determine
the physical mechanisms of powerful short-term electromagnetic effects
on electronic equipment.
Comparing the data of the first and second indicators, we can conclude
that the stability criteria of electrical equipment and electronic equipment, which are part of the technical means of logistics of the Armed
Forces of Ukraine are significantly inferior to the energy performance
of modern electromagnetic weapons. In addition, we see a tendency
to increase the share of electrical and electronic equipment in existing
and promising technical means of logistics, which also deepens this
discrepancy.
The interaction of electromagnetic influence with the microstructures of
electronic equipment is complex, associated with the variety of physical
processes underlying it. A high degree of integration helps to reduce the
security of electronic equipment.
The mechanisms of interaction between electromagnetic influence and
ultrahigh-frequency pulse from electronic equipment have a number of
significant differences. In terms of field structure, these differences are
primarily due to spectral characteristics.
270

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СЕРІЯ: ВІЙСЬКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ТЕХНІЧНI НАУКИ

Studies of the element base on the action of external powerful electromagnetic influences have shown that the most sensitive to such influences are semiconductor devices (diodes, transistors, integrated circuits,
etc.), light-sensitive devices and elements, thermocouples.
In the future it becomes a task to determine the shortcomings of the existing protection of electronic equipment of technical means of logistics in
order to increase its efficiency.
Key words: electromagnetic influence; electromagnetic stability; electronic equipment.
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