


«ПРОСТІР» - приставка  для модернізації  штатної  
РЛС  ПСНР-5 (1РЛ133). 



Переносні радіолокаційні станції наземної розвідки типу ПСНР-5 сантиметрового діапазону розроблені в CРCР
в кінці 60-х років та призначені для пошуку, виявлення, супроводу та визначення координат рухомих
наземних цілей типу техніка/людина.
Приставка «Простір» призначена для заміни штатного блоку управління та індикації П-02 і блоку живлення П-
81 на сучасний цифровий блок управління та обробки інформації, а також встановлення на РЛС оптико-
електронної приставки.
Застосування сучасного цифрового блоку обробки інформації та оптико-електронної приставки значно
розширять ТТХ РЛС ПСНР-5.

• Збільшення дальності виявлення цілей. 
• Можливість працювати по БПЛА.
• Можливість точної ідентифікації цілі в оптичному каналі. 
• Зменшення ваги та габаритів – збільшення мобільності.
• Спрощення підготовки операторів.
• Можливість дистанційного керування/отримання даних, підключення  до  АСУВ



Приставка «Простір» призначена для заміни штатного блоку управління та індикації П-02 і блоку живлення П-81
на сучасний цифровий блок управління та обробки інформації, а також встановлення на РЛС оптико-електронної
приставки.



Дальність виявлення цілей ПСНР-5: Дальність виявлення цілей ПСНР-5 з приставкою «Простір» 
(розрахункова). 

- «танк» - 8-10 км,
- «група солдатів» - 5-6 км,
- «людина» - 3-4 км,

- «танк» - 10-15км,
- БПЛА – 1-5 км,
- «людина» - 5-6 км,



Інтерфейс програмного забезпечення приставки «Простір».



Функції інтерфейсу:

Кнопка «імітатор або робочий режим» Використовується для перевірки софта при виключеному радарі.

Кнопка «запису поточного азимуту»- приводить апаратний азимутальний кут радару до реального 
азимутального кута, приведеного до північного полюсу.  Реальний азимутальний кут вводиться у 
відповідне вікно.

Кнопка "накопичення даних" або "нові дані"- переключає режими відображення- тобто або показує 
траекторію руху цілі, або показує тільки поточні дані з поточного огляду.

Крім того, є вікна вводу початку та кінця сектору огляду по азимуту, та вікно воду порогу автоматичного 
спрацювання сигналу тривоги, та вікно з інформацією про тип тривоги.



Програмне забезпечення  дозволяє:

1) Відображати   радіолокаційну інформацію на екрані в координатах  азимут-дальність.
2) відображати формуляри цілей в наступному форматі:
- номер цілі, пеленг, дальність, класифікаційний ознака (в найпростішому випадку-нерухома або рухома) 
і час виявлення цілей. 
3) Зберігати інформацію на екрані протягом  одного огляду. Поточний пеленг відображається на екрані 
світлою вертикальною смугою.
4) Відображати на екрані і заносити в формуляр окремо рухомі цілі в режимі роботи СДЦ. В даному 
режимі  відображається не лише поточна мітка  рухомій цілі, а й позначки за попередні 2-4 циклу огляду 
(будується траєкторія руху).
5) встановлювати діапазон переміщення антени по азимуту і куту місця, швидкість переміщення по 
азимуту, пороги спрацьовування для амплітудного режиму і режиму роботи СДЦ
6) керувати режимом переміщення антени (автоматичний або робота на заданому пеленг)
виконувати топографічну  прив'язка станції шляхом отримання GPS-координат.

7) виконувати орієнтування станції  автоматично від датчика магнітного компасу, або вручну по відомих 
орієнтирах . 





Організація передачі даних між приставкою «ПРОСТІР» та комп’ютерами споживачів розвідувальної 
інформації.

Приставка віддає по Ethernet первинні дані у ПК  по протоколу UDP. Можлива передача даних двом 
абонентам (в два ПК). В такому випадку підключення виконується через хаб. Довжина кабелю між ПК 
та приставкою «ПРОСТІР» - до 100 метрів.

Програмне забезпечення на ПК формує формуляри цілей, які можуть бути передані іншим споживачам 
через послідовний інтерфейс у стандартний радіо модем або вхід цифрової передачі у радіостанції, 
дротову мережу, супутниковий Інтернет. 

Формуляр цілі включає: 

номер цілі (до 16), тип цілі (рухома, нерухома, умовний розмір, особливі цілі наприклад  типу металева 
ціль за кущами), координати географічні , висота (опціонально) , час виявлення. 

Таким чином, інформація, що передається через радіо тракт має невеликий об’єм, і може бути 
передана на невеликій швидкості компактним пакетом.

Попередньо запропонована схема організації передачі даних пропонується за основу і може бути 
змінена/адаптована під вимоги замовника. 




	Slide Number 1
	«ПРОСТІР» - приставка  для модернізації  штатної  РЛС  ПСНР-5 (1РЛ133). 
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11

