На здобуття Державної премії України
в галузі науки і техніки у 2014 році (Робота № Р-47)

НОВЕ ПОКОЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ
РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ СИСТЕМИ
КОНТРОЛЮ НАДВОДНОЇ ОБСТАНОВКИ

МЕТА роботи
Метою роботи є вирішення актуальної для
України науково-технічної проблеми, а саме,
розробка наукових основ, створення та
впровадження у виробництво вітчизняних
радіоелектронних засобів нового покоління ефективних та надійних складових системи
контролю надводної обстановки в районах
морського кордону і виключної морської
економічної зони держави, позбавлення від
імпортної залежності країни при розв’язанні
сучасних задач морської радіолокації.

В роботі

1) вперше
узагальнені
результати
багаторічних
фундаментальних
та
прикладних
радіофізичних
досліджень процесів поширення ультракороткого
електро-магнітного випромінювання в різних за
метеоролічними умовами районах Світового океану, а
також в акваторії Чорного моря, радіолокаційної
спостережуванності надводних об’єктів, дальности дії
радіолокаційних систем, а також діагностики величини
множника ослаблення сигналу у точці його прийому;
2) на основі НВЧ компонентів вітчизняного виробництва
вперше запропоновані і розроблені принципові схеми
нового покоління сучасних радіоелектронних засобів некогерентних РЛС “БУРЕВІСНИК-1”, “БУРЕВІСНИК2”,“БУРЕВІСНИК-3”,“БУРЕВІСНИК-4”,
“БУРЕВІСНИК-ЗГ”
системи
контролю
надводної
обстановки;

3)

4)

5)

описані конструкції і характеристики розроблених,
створених, доведених до серійного виробництва і
прийнятих на озброєння вітчизняних радіоелектронних
засобів - РЛС “БУРЕВІСНИК-1” і “БУРЕВІСНИК-4”,
кючові джерела електромагнітних коливань,
елементи і вузли яких розроблені і створені
фахівцями вітчизняних наукових установ та
промислових підприємств;
запропоновано спосіб модернізації згаданих РЛС з
метою забезпечення їх роботи у псевдо-когерентному
режимі;
описано принципові схеми загоризонтних РЛС на
основі активних радіобуїв.

КОМПЛЕКСНІ РАДІОФІЗИЧНІ

ДОСЛІДЖЕННЯ
ПОШИРЕННЯ РАДІОХВИЛЬ НАД ПОВЕРХНЕЮ
СВІТОВОГО ОКЕАНУ

• Мета радіофізичних досліджень:
А) виявлення та узагальнення основних фізичних явищ і
закономірностей, які визначають можливість
загоризонтного поширення радіохвиль над поверхнею
води;
Б) створення бази даних дистанційних залежностей
множника ослаблення радіохвиль у різних за
метеорологічними умовами районах Світового океану;
В) розробка методик діагнозу та прогнозу умов загоризонтного поширення радіохвиль і дальності дії
радіолокаційних засобів, оптимізація їх параметрів.

РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНИХ РАДІОФІЗИЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ:
• 1) розроблено методику вимірювань, розроблено та
створено радіофізичний комплекс вимірювальної
апаратури, призначеної для вивчення особливостей
загоризонтного поширення ультракоротких радіохвиль
над океанською поверхнею;
• 2) проведено комплексні радіофізичні дослідження у 6
(шести) різних за метеоролічними умовами районах
Світового океану;
• 3) виявлено фізичні процеси, які існують у приводному
шарі тропосфери над океанською поверхнею і
визначають умови загоризонтного поширення
радіохвиль передавачів морських радіоелектронних
засобів контролю надводної обстановки.

РАЙОНИ РАДІОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Океанське дослідницьке судно
“АДМІРАЛ ВОЛОДИМИРСЬКИЙ”

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ МОРСЬКИХ
РАДІОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
•
Представлено результати досліджень відмінностей
поширення
радіохвиль
на
океанських
трасах,
обумовлених особливостями фізичних процесів над
океанською поверхнею, від трас, які пролягають над
континентами та трас які пролягають над водною
поверхнею всерединіконтинетнтального Чорного моря.
• Описано загальні харатеристики метеорологічних
умов районів у момент проведення досліджень і середні
багаторічні дані.
• Наведено результати експериментальних досліджень
приводних тропосферних хвилеводів і інверсійних шарів.

ПРИВОДНІ ТРОПОСФЕРНІ ХВИЛЕВОДИ
ТА ВИСОТНІ ЗАЛЕЖНОСТІ

Рис.4. Зміни в часі висоти приводного
Хвилеводу випару

Рис.5. Зміни коефіцієнта поглинання N
від висоти Н над рівнем моря

ВИЗНАЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ МНОЖНИКА
ОСЛАБЛЕННЯ РАДІОХВИЛЬ ПОЛЯ ПРЯМОГО СИГНАЛУ ІЗ ЇХ
ДОВЖИНОЮ
3 см, 10 см, 50 см та 200 см

• В розділі 2 роботи представлено результати досліджень
однієї з основних характеристик трас поширення радіохвиль
- множника ослаблення та його дистанційної залежності .
Описано методику визначення дистанційної залежності
множника
ослаблення,
параметри
апаратурних
вимірювальних комплексів. Проведено аналіз похибок.
Дистанційні
залежності
множника
ослаблення
систематизовані та розділені на три групи: для сильних,
середніх і слабких сигналів. Наведено ймовірності появи
різних типів дистанційних залежностей множника
ослаблення (рис. )в досліджених районах Світового океану.

Результати досліджень покладені в основу створеної бази даних
дистанційних залежностей множника ослаблення, що дозволяє
раціонально вирішувати завдання керування масивами даних і
забезпечує оперативний доступ до них, їх обробку відповідно до
функції запиту.

ДИСТАНЦІЙНІ ЗАЛЕЖНОСТІ МНОЖНИКА
ОСЛАБЛЕННЯ ПОЛЯ ПРЯМОГО СИГНАЛУ

ДИСТАНЦІЙНІ ЗАЛЕЖНОСТІ МНОЖНИКА ОСЛАБЛЕННЯ
ПОЛЯ ПРЯМОГО СИГНАЛУ ПРИ СОНЯЧНОМУ ЗАТЕМНЕННІ

ЗАЛЕЖНОСТІ МНОЖНИКА ОСЛАБЛЕННЯ
ВІД ВИСОТИ ХВИЛЕВОДА ВИПАРУ

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ НАДВОДНОЇ
ОБСТАНОВКИ НА ОСНОВІ РЛС «БУРЕВІСНИК»
•
У 1999-2003 роках здійснено розробку та серійний випуск магнетронного джерела
електромагнітного випромінювання Х-диапазону для передавачів радіолокаційних станцій
(РЛС) фахівцями Інституту радіофізики та електроніки ім. А.Я. Усикова Національної академії
наук України (ІРЕ НАНУ, м. Харків) і фахівцями ДП СКБ "Спектр" Міністерства промислової
політики України (м. Київ). Серійний випуск магнетрона "БУТОН" здійснено ДП завод
"Генератор".
•
У 2002-2004 роках інженерно-технічні фахівці Київського державного заводу (КДЗ)
"Буревісник" брав активну участь у розробці і створенні конструкцій вітчизняних сучасних
РЛС ряду "Буревісник" ("Буревісник-1" і "Буревісник-4"). При цьому були використані
результати морських радіофізичних досліджень, накопичені в ІРЕ НАНУ. У розробці системи
керування РЛС і Програмного продукту активну участь приймали фахівці Відділення
гібридних, моделюючих і керуючих систем ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України, а також НДІ
телекомунікацій Національного технічного університету України "КПІ". У процесі реалізації
великого комплексу конструкторських і технологічних робіт створено і виготовлено дослідні
зразки РЛС "Буревісник-1" і "Буревісник-4". Оригінальні двигуни антенн згаданих РЛС
створили и довели до серійного випуску фахівці ООО «Електротехніка – Нові технології» (м.
Одеса). При виконанні комплексу названих робіт творчими коллективами згаданих НДІ та
підприємств придбано досвід, необхідний для створення сучасних конкурентоздатних РЛС
різного призначення.
•
У 2004 р. дослідні зразки РЛС пройшли початкову стадію військових випробувань на базі
Севастопольського загону Морської охорони України. В 2004-2005 роках проведені військові
випробування РЛС "Буревісник-1" на базі постів технічного спостереження Одеського і
Сімферопольського прикордонних загонів. У процесі військових випробувань було
підтверджено, що техніко-економічні показники РЛС "Буревісник -1" перебувають на рівні
поставлених вимог [2,14, 42]. По ряду параметрів і технічних рішень РЛС "Буревісник-1"
перевершує кращі закордонні аналоги (див. Порівняльну таблицю).

РЛС "Буревісник-1" та «Буревісник-4» забезпечують реалізацію моніторингу та контролю
надводної обстановки на постах технічного спостереження Держприкордонслужби в районах
морського кордону та виключної морської економічної зони України. За своїми тактикотехнічними характеристиками вони спроможні працювати в єдиній системі радіолокаційного
та оптико-електронного спостереження і контролю надводної обстановки . Результати
військових випробувань підтвердили їх ефективну роботу в єдиній системі контролю
надводної обстановки, РЛС було прийнято на озброєння (Наказ №248 від 04.04.2007 р).

Рис.11. Структурна схема
радіоелектронного засобу Х-діапазону РЛС
«Буревісник-1»:
БПО – блок первинної обробки
інформації;
БВО – блок вторинної обробки,
ГСІ – генератор синхроім-пульсів;
БК – блок керування; ПО – пульт
оператора.

ПЕРЕДАВАЧ
• Серцем передавача РЛС «Буревісник-1» є
коаксіальний магнетрон «Бутон» із холодним
вторинно-емісійним катодом. Його успішна
розробка,
виконана
вченими
Інституту
радіофізики та електроніки ім. А.Я. Усикова
НАН України (м. Харків) разом з інженернотехнічними працівниками СКБ «Спектр»
Міністерства промислової політики України
(м. Київ), доведена до серійного виробництва
на ДП завод «Генератор» (м. Київ).

КОАКСІАЛЬНИЙ МАГНЕТРОН
із холодним катодом

•Зовнішній вигляд серійного магнетрона «Бутон», пакетованого з
магніт-ною системою, показано на Рис.12. Магнетрон «Бутон» має
анод 5 з періодичною структурою 30 лопаткових резонаторів 4 і
холодний катод 6-9, розташований коаксіально аноду уздовж осі
магнетрона, що стабілізує резонатор 2, пов'язаний через щілини 3
зв'язку з 15 лопатковими резонаторами 4 (Рис.13).

Рис.12. Зовнішній вигляд пакетованого
коаксіального магнетрона «Бутон».

Рис.13. Схематичне зображення електродинамічної
системи магнетрона «Бутон»: 1 – хвилеводний вивід
енергії, 2 – стабілізуючий резонатор, 3 – щілини зв'язку,
4 – лопатковий резонатор, 5 – анод, 6 – технологічний
підігрівник, 7 – керн холодного катоду, 8 – вторинноелектронний емітер, 9 – лезовий польовий емітер, 10 –
простір взаємодії електронів і хвиль.

Основні енергетичні параметри імпульсного магнетрона
коаксіальної конструкції з холодним катодом («Бутон»)
наведені в Таблиці

Вихідна потужність, кВт
Напруга анода, кВ

.

25
8

Струм анода в імпульсі, А

7,5

Тривалості імпульсу, мкс

0,05 - 6,0

Мінімальна шпаруватість

500

Тривалість фронту
модулюючого імпульсу, мкс

0,02 – 0,2

Гарантований термін
безвідмовної роботи, годин

10 000

Конструкція коаксіального магнетрона «Бутон» захищена
патентами України №20319 ,№83354. Власниками патентів є ІРЕ
ім. О.Я. Усикова НАН України та ДП завод «Генератор».

ПРИЙМАЧ
Зовнішній вигляд прийомного модуля «Океан» РЛС
«Буревісник-1» з цифровим керуванням режимами
роботи показаний на Рис.15. На відміну від відомих
аналогів приймачів, на вході прийомного модуля РЛС
«Буревісник-1» встановлено малошумливий підсилювач,
сигнал з виходу попереднього підсилювача проміжної
частоти надходить на трьохсмуговий фільтр зосередженої
селекції, що сприяє збільшенню чутливості приймача.
Чутливість:
• - смуга 18 МГц не менш 128 дБ/Вт;
• - смуга 6 МГц не менш 132 дБ/Вт;
• - смуга 3 МГц не менш 134 дБ/Вт;

СПЕЦОБЧИСЛЮВАЧ
Спецобчислювач являє собою сукупність
апаратно-програмних засобів, що забезпечують
подальшу обробку сигналів, які надходять із
приймача РЛС, та відображення її результатів на
рідинно-кристалічному
екрані
монітора
індикаторного пристрою. Первинна та вторинна
обробка
радіолокаційної
інформації
здійснюється у відповідних функціональних
блоках спецобчислювача. Конструктивно дані
блоки виконані роздільно, міжблочний обмін
інформацією організований за допомогою каналу
Ethernet. Зовнішній вигляд блоку первинної
обробки
відеосигналу
спецобчислювача
наведений на Рис.16.

ПРИЙМАЧ ТА
СПЕЦОБЧИСЛЮВАЧ

Рис.15. Зовнішній вигляд приймача
РЛС «Буревісник-1» з відкритою
кришкою:
1 - приймач «Океан»; 2 - двигун
антени; 3 -вузол хвилеводів; 4 редуктор антени.

Рис.16.

РЛС «Буревісник - 1»

Прилад 1П-132
Приймач-передавач

Прилад 1П-132 відкритий

Пульт керування
Прилад 1П-54

Прилад 1П-54-1
(У скаді РЛС «Буревісник-4»)

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ РЛС

• огляд простору до 64 миль на дев'яти шкалах
дальності;
• Відображенням інформації на кольоровому ЖКмоніторі 19";
• автоматичний і ручний захват цілей на автосупровід
• стійкий супровід не менш 50 надводних цілей;
• Відображення малорозмірних цілей;
• рішення тактичних і навігаційних завдань;
• передача інформації користувачеві про
супроводжувані надводні об'єкти по стандартних
каналах зв'язку;
• підключення до корабельних систем і приладів
навігації по погоджених інтерфейсах

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ РЛС
• архівація даних про супроводжуваних, цілях не
менш 48 годин;
Електрона Картографічна Навігаційна Інформаційна
Система (ЕКНІС):
• прийом інформації від САРП і GPS;
• інформаційний обмін із прийомопередавачем АІС;
• використання електронних навігаційних карт, що
поставляються у форматі S-57/3
• можливість коректування карт;
• відображення параметрів електронних карт у
системі координат WGS-84..

Приймач-передавач
• Приймач: Прийомний модуль «Океан» у
гібрідно-інтегральному виконанні є приймачем
супергетеродинного типу з поліпшеною
лінійно-логарифмічною
характеристикою
коефіцієнта
підсилення
із
цифровим
керуванням режимами роботи.
• Чутливість:

- смуга 18 МГц не менш 128 дБ/Вт;
- смуга 6 МГц не менш 132 дБ/Вт;
- смуга 3 МГц не менш 134 дБ/Вт;

Магнетронний передавач

В передавачі використано магнетрон
БУТОН із холодним катодом (без
розжарювання)

Характеристикі магнетрону
Вихідіна потужність
……….……….
25 кВт
Напруга аноду
……………….
8 кВ
Струм к аноду в імпульсі ………….……
7,5 А
Тривалість імпульсу
……….……… 0,05 – 6,0 мкс
Мінімальна шпаруватість ………….…...
500
Тривалість фронту
модулюючого імпульсу …..………….. 0,02 - 0,2 мкс
• Гарантований термін
безвідмовної роботи
…………...…. 10 000 годин
•
•
•
•
•
•

Блок первинної обробки
•

•
•
•

Блок первинної обробки забеспечує:
керування режимами роботи (тривалістю і
частотою зондувальних імпульсів, сектором
випромінювання);
аналогово-цифрове перетворення відеосигналу,
що надходить від прийомного модуля;
кореляційну та просторово-тимчасову обробку
сигналу;
формування і видачу потоку даних для блоку
вторинної обробки по каналу Ethernet;

Блок вторинної обробки
•
•

•

•
•
•
•
•

здійснює траєкторні виміри;
вирішує тактичні завдання:
a) вимір відстані між об'єктами, наведення на ціль;
b) розрахунок координат точки зустрічі об'єктів, що рухаються, та
розрахунок часу їхнього приходу в цю точку (перехват);
здійснює відображення на моніторі РЛС надводної обстановки та результатів
рішення тактичних завдань (рішення тактичних завдань відображає в
текстовому і графічному видах з накладенням на надводну обстановку);
здійснює зберігання даних про супроводжувані цілі;
прийом інформації від блоку керування про дії оператора й формування
керуючих впливів з наступною передачею в блок первинної обробки;
здійснює реєстрацію даних про працездатність основних вузлів РЛС;
здійснює формування й зберігання додаткових (допоміжних) графічних
елементів (охоронна зона і т.д.);
здійснює формування й видачу по каналу Ethernet відаленним користувачам
інформації про супроводжувані об'єкти і/або надводну обстановку.

Технічні характеристики РЛС
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Максимальна дальність виявлення:
буй морський середній.....................................................6 миль;
судно тонажністю 5000 р.т.............................................40 миль;
віхи, моторні човни..........................................................4 мили;
Мінімальна дальність виявлення:
на висоті підйому антени над рівнем моря 10 м. ….......36 м;
Діаметр зображення на ІКО
(кольоровий ЖК- монітор, 19"), не менше .................250мм;
Шкали дальності……….0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64 мили;
Частота носій передавача ..........................................9430 МГц;
Імпульсна потужність передавача, не менше …….....8 кВт;
Живлення ........................... ..........~(180-245)В, 1Ф, (47-440)Гц;
Споживана потужність, не більше .............................0,3 кВт;

Технічні характеристики РЛС
• Частота слідування зондувальних
імпульсів, Гц....................................................750, 1500, 3000;
• Тривалість зондувальних
імпульсів , мкс. .................................................0,8; 0,25; 0,07;
• Чутливість приймача,
відношення сигнал/шум, дБ:
зондувальний імпульс .................................. 0,07мкс - 132;
..........................................................................0,25мкс - 134;
......................................................................... 0,9мкс - 136;
• Вага, кг:
прилад 1П-132 .............................................не більше 90;
прилад 1П-54 ................................................не більше 50;
прилад 1П-54-1 .............................................не більше 45.

Прилади 1П54 та 1П54-1 РЛС
«Буревісник-1» в цеху заводу

Прийомопередавач РЛС

В цеху заводу «Буревісник».
Налагодження прийомопередавача
(прибор 1П-132).

Передавач РЛС «Буревісник-1»
на основі магнетрона «Бутон»

Антена РЛС «Буревісник -1» із блоком
прийомопередавача (прибор 1П-132) у цеху
заводу

У цеху заводу “Буревісник”

Прийомопередавач із антеною
РЛС»Буревісник-1» у цеху заводу

Настройка РЛС “Буревістник-1”
на постах спостереження морського
кордону України

Настройка РЛС “Буревістник-1”
на постах спостереження морського
кордону України(район Одеси)

РЛС «Буревісник -1» на морському
кордоні України біля Одеси

РЛС»Буревісник-4» на острові
ЗМІЇНИЙ

Прикордонний пост на острові
Зміїний

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЛС “Буревісник-1”та
РЛС “Буревісник-ЗГ”
Значення дальності дії РЛС
«Буревісник-1» та « Буревісник – ЗГ»
Ϭ, м2

100

1000

10 000

rпред(1), км

23

26

30

r’пред(1), км
rпред(2), км

37

42

48

35

45

55

r’пред(2), км
rпред(3), км

70

76

85

48

62

30

r’пред(3), км

92

105

48

rпред(сверхрефр), км

23

26

30

r’пред, км

37

42

48

ВИСНОВКИ

Вперше в Україні створено систему контролю надводної обсатановки на основі
сучасних вітчизняних РЛС «Буревісник-1» та «Буревісник-4», які послугують
базовими моделями при створенні низки нових модификацій мрських РЛС, зокрема
псевдокогерентних РЛС «Буревісник та загоризонтних РЛС.. Їх блок – схеми містять
у собі низку нових технічних рішень, а саме:
• Передавач на магнетроні із холодним катодом та приймач із оригінальною
технологіеюпідсилювачів, розроблених і створенимх в Україні.
• систему живлення РЛС, яка потребує потужності електричного забезпечення не
більше 240 Вт при напрузі від 180 В до 240 В і частоті від 40 Гц до 440 Гц;
• вентильнєж.ий індукторний двигун антени із відносно малим числом обертів та
значним навантаженням на валу, що позбавитло від багатоланкового редуктора та
підвищити надійність роботи антенного приводу, суттєво зменшує витрати
електроенергії, підвищити точність позиціонування антени;
• цифрове керування сувміщеними приймачем-передавачем та антенним постом, що
дозволило збільшити до 70 м довжину кабельної мережі , яка з’єднує їх із
індикатором, та забезпечує конкурентоспроможні параметри у порівнянні із
кращими закордонними аналогами (наприклад, чутливість приймача не гірше 136
дБ);
• разроблене
програмне забезпечення дозволило значно расширити область
застосування РЛС, покращити їх параметри без збільшення ціни антени.

ДУМКА КОРИСТУВАЧІВ
Думка персоналу постів спостереження
Держприкордонслужби України
відносно експлуатаційних показників
радіолокаційних станцій
«Буревісник-1» («Буревісник-4»)
вітчизняного виробництва
та Furuno FAR-2127 закордонного
виробництва

Furuno FAR-2127
Програмне забезпечення РЛС Furuno FAR-2127 сумісно
працюєзі спеціалізованим програмним забезпеченням
для систем технічного спостереження за надводною
обстановкою «NaviServ» (Україна), яке розроблене для
застосування на постах спостереження.

Компанія Furuno не запроваджує технічної підтримки
своєї продукції на протязі гарантованого 5-річного
терміну безвідмовної роботи, не створює запасів
запасних частин і при проведенні ремонту несправні
вузли та блоки виготовляє по замовленню.
Експлуатація РЛС Furuno FAR-2127 після закінчення
гарантованого терміну (5 років) експлуатації суттєво
ускладнюється, при цьому збільшуються фінансові
витрати на утримання станцій.
Вартість ремонту може перевищити вартість нової РЛС
Furuno FAR-2127.

Суттєві енерговитрати при експлуатації РЛС Furuno
FAR-2127 (до 1,2 кВт/ч).

«Буревісник-1» («Буревісник-4»)
Програмне
забезпечення
РЛС
«Буревестник-1»
и
«Буревестник-4» створено вітчизняними фахівцями для
розв’язання конкретнихзадач моніторингу і контролю
надводної обстановки на морському державного кордоні та
у виключній морській економічній зоні України,адаптоване
для передачі інформації до ІТС Морської охорони «Гарт-12»
Держприкордонслужби України.
Гарантована
технічна
підтримка
виробником
працездатності РЛС «Буревестник-1» та «Буревестник-4»
становить 10 років.
Працювати на РЛС «Буревестник-1» та «Буревестник-4»
комфортніше, ніж на РЛС Furuno FAR-2127.
Експлуатація РЛС «Буревестник-1» та «Буревестник-4»
після закінчення гарантованого терміну (10 років) можлива
після заміни непрацездатних елементів та вузлів
вітчизняного виробництва. Вузловий ремонт станцій
спроможний виконати кваліфікований персонал.
Сьогодні наявні РЛС «Буревісник-1» та вітчизняного
виробництва відповідають вимогам та завданням
Держприкордонслужби України на практиці, а не на
підставі математичного аналізу.
Енерговитрати при експлуатації РЛС «Буревестник-1» та
«Буревестник-4» не перевищують 300 Вт.
Промислова база та інтелектуальний потенціал України
спроможні продовжувати створювати нові вітчизняні
радіоелектронні засоби системи моніторингу та контролю
надводної обстановки для реалізації поставлених завдань з
охорони державного морського кордону.

Гумінський Олександр Вікторович
Начальник відділення інженерного облаштування державного кордону Ізмаїльського
прикордонного загону

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ ПРЕТЕНДЕНТІВ

із 7 організацій
ІРЕ ім. О.Я. НАН України (2) , м. Харків
ВідділенняГМУСЕ ІПМЕ ім. Г.Є Пухова НАН України (1), м. Київ
НДІ телекомунікацій НТУ «КПІ» (1), м. Київ
ДП завод «Буревісник» (3), м. Київ
ДП завод «Генератор» (1), м. Київ
ТОВ «Електротехніка-нові технології» (1), м. Одеса
ДПС України (1), м. Київ

№п/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Місце роботи

Посада

претендента

Коротке обгрутування
творчого внеску

1.

Прокопенко Олег Іванович

ДП НДІ «КВАНТ»
м.Київ

Начальник сектора

Головний конструктор РЛС
«Буревісник-1»,
“Буревісник – 4"

2.

Дзюба Валентин Павлович

ДП «Завод «Генератор»
м. Київ

Головний інженер
заводу

Розробка конструкції та
технології серійного
магнетрона «Бутон» із
холодним катодом

3.

Доріченко Анатолій
Денисович

Пенсіонер
м. Київ

До 2013 р
головний інженер
ДП КДЗ «Буревісник»

Проведення дослідноконструкторських робіт,
забезпечення серійного
виробництва РЛС.

4..

Єрьомка Віктор Данилович

ІРЕ ім. О.Я.Усикова НАН України м.
Харків

Старший науковий
співробітник

Математичне моделювання
характеристик та розробка
функціональних вузлів
експериментального зразка
магнетрона «Бутон» із холодним
катодом

5..

Зиков Андрій Феліксович

Відділення гібридних моделюючих та
керуючих систем в енергетиці ІПМЕ НАН
України, м. Київ

Старший науковий
співробітник

Розробка програмного
забезпечення, алгоритму
керування та системи
керування РЛС

Авторський колектив претендентів
6.

Мальований Олег Євгенович

ТОВ «Електротехніка-нові
технології»,м. Одеса

Керівник проекту

7

Міліневський Леонід Петрович

Пенсіонер

Провідний інженер –
конструктор

Розробка та створення
приводу антенны РЛС
Розробка схемно-технічних
рішень РЛС

ДП КДЗ «Буревісник»

8.

Миценко Ігор Михайлович

ІРЕ ім. О.Я.Усикова НАН
України м. Харків

Старший науковий
співробітник

Розробка фізичних основ та
функціональних можливостей
РЛС

9.

Півень Андрій Миколайович

Державна прикордонна
служба України м. Київ

Заступн. начальника
Департаменту
адміністрації ДПСУ,
м. Київ

10.

Розкoшний Дмитро Васильович

НДІ телекомунікацій
Національного технічного
університету України
”КПІ”

Провідний
інженер

Постановка РЛС на
озброєння, експлуатація та
оптимізація роботи РЛС в
умовах контролю морського
кордону
Розробка та створення блоку
первинної обробки
радіолокаційних сигналів
спецобчислювача

