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Анотацiя
У роботi розглянута можливiсть застосування генераторiв потужних електромагнiтних iмпульсiв для боротьби з
малими безпiлотними лiтальними засобами.
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Вступ

Враховуючи те, що бiльшу частину злiтної маси малих БЛА займають каркас та полiтнi системи
(двигуни, акумулятори, тощо), стає очевидним, що
дiапазон систем захисту вiд електромагнiтних iмпульсiв, якими можуть обладнуватися данi апарати,
значно зменшений через їх велику масу. Тому у данiй роботi не розглядається вплив екранувальних
систем на параметри уражуючого iмпульсу.
Серед корисного навантаження, яким можуть
бути обладнанi малi БЛА для виконання поставлених задач можуть бути видiленi пристрої
прийому∖передачi для зв’язку з вiддаленими операторами, фото- та вiдеокамери, лазернi системи
цiлевказання, реєструюча апаратура, системи постановки електромагнiтних завад, тощо. Виведення з
ладу цих систем являється достатньою умовою для
ефективної боротьби з малими БЛА.

Розвиток обчислювальної технiки та компонентної
бази малих безпiлотних лiтальних апаратiв (БЛА)
дозволяє значно розширити можливi сфери використання лiтальних засобiв, що зумовило зростання
їх використання пiд час бойовiх дiй. Зокрема, до
задач малих БЛА (МБЛА) може входити розвiдка,
ретрансляцiя, цiлевказування, електронна протидiя.
Невелика цiна та ромiри малих БЛА дозволяють
їх використання у группах, що значно поскладнює
ефективну протию їх роботi. Пiд группою в даному випадку слiд вважати два та бiльше безпiлотних
лiтальних аппратiв, що виконують задачi на невеликiй (не бiльше 200 м) вiдстанi один вiд одного.
Таким чином, протидiя роботi МБЛА є актуальною
задачею.
Цiллю даної роботи є оцiнка можливостi використання генераторiв потужних електромагнiтних
iмпульсiв для захисту вiд групп малих безпiлотних 1. Методи впливу на корисне навантаження
малих БЛА
лiтальних засобiв, що дасть можливiсть ураження
довiльної кiлькостi малих БЛА, що ведуть розвiдуРозглянемо види впливу на корисне навантаження
вальну дiяльнiсть (без застосування буд-якої зброї, малих БЛА:
у тому числi засобiв деструктивного електромагнi1) Створення наводок на провiдники у БЛА зовнiтного впливу) у контрольованiй зонi.
шнiм електромагнiтним полем;
2) Фiзичне знищення радiоелектронної апаратури
Огляд параметрiв малих безпiлотних лiтальБЛА високоенергетичним електромагнiтним iмних апаратiв
пульсом.
Оскiльки компонентна база логiчної частини (проУ таб. 1 наведено основнi параметри малих безпiлоцессори, блоки пам’ятi тощо) корисного навантажентних лiтальних засобiв згiдно класифiкацiї DARPA
ня є загальнодоступною, доцiльним буде розглянути
[1].
рiвнi напруги, що вiдповiдають за формування логiчних бiтiв у комп’ютернiй апаратурi: “0” – вище +3
В, “1” – нижче −3 [2]. Таким чином, для внесення
Табл. 1. Основнi параметри малих БЛА
помилки достатньо наведення на провiдник напруги,
Максимальна злiтна маса, кг
< 30
бiльше 6 В.
Максимальна висота польоту, м
Розглянемо стандартнi швидкостi, необхiднi для
150–300
передачi
сигналiв у комп’ютернiй технiцi: аудiо – 96
Тривалiсть польоту, годин
<2
Кбiт, вiдео – 1 Мбiт. Отже, при частотi слiдування
Дальнiсть передачi данних, км
< 10
зовнiшнiх iмпульсiв бiльше 1 МГц кожен бiт iнформацiї у корисному навантаженнi буде спотворено.
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оцiнка параметрiв уражуючого iмпульсу зводиться
до оцiнки необхiдного рiвня вiпромiненої енергiї для
формування заданої рiзницi потенцiалiв на максимальнiй висотi польоту малих БЛА. Для розрахунку
скористаємося формулою залежностi напруженостi
електромагнiтного поля вiд вiдстанi та потужностi
на передавачi:
√
30 * 𝑃 * 𝐺𝑎
(1)
𝐷
де – потужнiсть передавача; 𝐺𝑎 – коефiцiєнт пiдсилення антени; 𝐷 – вiдстань. Для локалiзацiї потоку
потужностi скористаємося антенною, параметри якої
наведенона рис. 1.
Графiк залежностi напруженостi поля вiд вiдстанi
для рiзних потужностей передавача зображено на
рис. 2. Як видно з графiка, достатньою потужнiстю
передавача для наведення помилок є 170 МВт. У
той же час для деструктивного впливу на компонентну базу потужнiсть iмпульсу передавача повинна
складати не менше 1ГВт. Даним вимогам задовiльняє генератор потужних електромагнiтних iмпульсiв
S-5N, параметри якого представленi нижче:
𝐸=

Рис. 2. Залежнiсть напруженостi поля вiд вiдстанi

Табл. 2. Параметри генератора електромагнiтних
iмпульсiв
Iмпульсна напруга, кВ
300 – 1000
Рис. 1. Випромiнюючий рупор (а) та його дiаграма
спрямованостi у Н та Е площинах (б).

Для оцiнки можливостi ураження корисного навантаження БЛА єлектромагнiтним iмпульсом достатньо розглянути мiнiмальнi рiвнi пробивної напруги
для основних елементiв компонентної бази комп’ютеної технiки:
∙ Iнтегральнi мiкросхеми – 10 В;
∙ МОП транзистори – 6-20 В;
∙ Дiоди: 3,3 – 16 В.
Враховуючи малi геометричнi розмiри елементiв
компонентної бази (не бiльше 5 мм), напруженiсть
електричного поля, що впливає на корисне навантаження БЛА, повинно складати не менше 20 В/см:

Iмпульсний струм, кА

1– 3

Тривалiсть iмпульсу, нс

35–50

Пiкова потужнiсть, ГВт

4

Габарити, см

0,61 × 0,42 × 0,23

Маса, кг

120

Висновки
У роботi показано, що для єфективної протидiї
розвiдувальнiй дiяльностi БЛА на дальностi до 300
м достатньо використання iмпульсiв потужнiстю 170
МВт (внесення помилок) та 1 ГВт (деструктивний
вплив).
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Оскiльки необхiднi рiвнi напруг на елементах компонентної бази корисного навантаження вже вiдомi,
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