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Streszczenie. W artykule przedstawiono modele i charakterystyki wybranych układów aparatury 
pokładowej toru transmisji komend sterowania PZR NEWA S.C. Zastosowanie opracowanych modeli 
do budowy aparatury pokładowej pozwoli na eliminację technologii lampowej, a przez to na znaczną 
jej miniaturyzację oraz znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię. 
Słowa kluczowe: aparatura pokładowa, system radiosterowania
Symbole UKD: 623.746.066

1. Wprowadzenie

Współczesna aparatura części naziemnej i pokładowej systemów transmisji 
komend sterowania oparta jest na technice półprzewodnikowej. Jednak ze względu 
na jej niejawny charakter, brak jest informacji na temat prowadzonych prac i ofe-
rowanych rozwiązań układowych. Duże doświadczenie w tym zakresie ma Polska, 
która jest jednym z niewielu krajów, gdzie podjęto problem i zmodernizowano 
przeciwlotniczy zestaw rakietowy NEWA do standardu NEWA S.C., w którym zmie-
niono większość aparatury lampowej na półprzewodnikową. Jedynym elementem, 
który nie podlegał zmianie podczas modernizacji była aparatura pokładowa rakiet. 
Doświadczenia zdobyte podczas modernizacji aparatury naziemnej pozwalają są-
dzić, że modernizacja aparatury pokładowej systemu transmisji komend sterowania 
pozwoli w znacznym stopniu zminiaturyzować tę aparaturę oraz: 

— znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na energię, co przy określonej 
objętości zbiornika powietrza pozwoli na dłuższą pracę źródła zasilania, 
a przez to na zwiększenie zasięgu rakiety; 
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— wyeliminować heterodynę wymienną; 
— zmienić zasady kodowania sygnałów przesyłanych na pokład rakiety i sy-

gnałów odzewowych oraz wprowadzić komendę HOLD FIRE; 
— zmienić dotychczasowe pasmo częstotliwości pracy, zbliżone obecnie do 

pasma zajmowanego przez system identyfikacji „swój-obcy” (IFF).

2. Modele wybranych układów aparatury pokładowej toru 
transmisji komend sterowania 

2.1. Moduł UR-3A

W skład modułu UR-3A wchodzą mieszacz i heterodyna. Jako mieszacz wy-
brano podwójnie zrównoważony mieszacz MA4EX950L-1225 firmy M/A-COM
o parametrach:

— pasmo pracy (700÷1200) MHz; 
— wymagana moc heterodyny (3÷7) dBm; 
— straty przemiany na poziomie 6,5 dB; 
— wzajemna izolacja wrót: LO-RF, LO-IF i RF-IF na poziomie 28 dB. 

Rys. 1. Schemat mieszacza MA4EX950L-1225

Rolę heterodyny spełnia generator VCO typu V585ME41 firmy Z-Communi-
cations, którego częstotliwość pracy wynosi 720÷1750 MHz. Generator obciążony 
impedancją równą 50 Ω i zasilany napięciem 5 V dostarcza moc 5±3 dBm. Przeciętna 
czułość strojenia generatora w całym paśmie utrzymuje się na poziomie 55 MHz/V 
(rys. 2). 

2.2.  Moduł UR-4 

Wzmacniacz pośredniej częstotliwości w module UR-4A (rys. 3) oparto na 
wzmacniaczach operacyjnych AD603 firmy Analog Devices, posiadających układ
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automatycznej regulacji wzmocnienia w granicach 0÷42 dB. Wzmacniacz p.cz, 
którego przykładową charakterystykę, określoną za pomocą filtru SAW, pokazano
na rysunku 4, ma następujące podstawowe parametry: 

— częstotliwość pośrednia fp = 40 MHz; 
— pasmo przenoszenia 2∆f = 3 ± 0,5 MHz; 
— wzmocnienie wzmacniacza regulowane napięciem ARW w granicach 

0÷80 dB. 

Rys. 2. Charakterystyka przestrajania generatora VCO

Rys. 3. Schemat ideowy wzmacniacza pośredniej częstotliwości



406 S. Żygadło

2.3.  Moduł UR-5A

Schemat ideowy wstępnego wzmacniacza modułu deszyfratora UR-5A, na 
bazie układu OP282 firmy Analog Devices, przedstawiono na rysunku 5.

Rys. 4. Charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa wzmacniacza p.cz.

Rys. 5. Schemat ideowy wejściowego wzmacniacza deszyfratora
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Jest to wzmacniacz pasmowy, którego wzmocnienie i pasmo zostało dobrane pod 
kątem częstotliwości podnośnych sygnałów komend sterowania K1, K2 oraz komend 
jednorazowych K3 i K6. Za szerokość pasma i wzmocnienie odpowiadają pojemności 
C1 i C2 oraz rezystory R1 i R2 znajdujące się w pętli sprzężenia zwrotnego. 

Rys. 6. Charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa wejściowego wzmacniacza deszyfratora

Schemat ideowy filtru pasmowo-przepustowego, również na bazie układu
OP282, pokazano na rysunku 7. Częstotliwość środkowa filtru regulowana jest
przez zmianę indukcyjności dławika nastawnego L1. Wielkość indukcyjności została 
tak dobrana, aby zmiany częstotliwości środkowej filtru zachodziły w granicach
od 60 do 160 kHz. 

Na rysunku 8 przedstawiono charakterystykę amplitudowo-częstotliwościo-
wą filtru dla częstotliwości podnośnej 93 kHz (druga częstotliwość podnośna
komendy K2). 

Z wyjścia detektora sygnał podawany jest na komparator napięcia (rys. 9) 
zbudowany na układzie LM211 firmy Texas Instruments. Na wejście komparatora
podawany jest sygnał o amplitudzie równej 3 V i gdy przekroczy on ustalony 
próg następuje zadziałanie komparatora i na jego wyjściu pojawia się stan wy-
soki. Czas zadziałania komparatora wynosi około 1,5µs. Stan niski komparatora 
utrzymuje się na poziomie 65 mV, natomiast stan wysoki na poziomie napięcia 
zasilania. 
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Rys. 7. Schemat ideowy filtru pasmowo-przepustowego w układzie deszyfratora

Rys. 8. Charakterystyka filtru pasmowego o f0 = 93 kHz
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2.4.  Moduł UR-6

W stopniu wejściowym modułu UR-6 zastosowano przełącznik mikrofalowy 
SPDT firmy M/A-COM typu MASW20000V4 o następujących parametrach:

— szerokość pasma pracy: DC-18 GHz;
— szybkość przełączania typ.: 3 ns;
— maksymalna moc sygnału wejściowego: +34 dBm. 

Rys. 9. Schemat ideowy komparatora

Rys. 10. Schemat przełącznika

Przełącznik jest sterowany przez układ pokazany na rysunku 11. Impuls doprowa-
dzony z modułu wzmacniacza p.cz. UR-4 do gniazda G powoduje odblokowanie tran-
zystora T1. Jednocześnie impuls powoduje zmiany stanów logicznych dwóch bramek 
układu U1. Na wyjściach wy1 i wy2 układu uzyskuje się dwa impulsy o przeciwnych 
wartościach logicznych podawane do wejść sterujących przełącznika SPDT.
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Do generacji impulsów odpowiedzi zastosowano generator VCO typu CL 2200 
firmy COMLAB o następujących parametrach:

— częstotliwość pracy generatora: 8÷10 GHz;
— moc wyjściowa: min. 12 dBm;
— szybkość strojenia: > 200 MHz/ns;
W stopniu wyjściowym modułu UR-6, do wzmacniania sygnałów pochodzą-

cych z generatora, zastosowano wzmacniacz P35-5122-000-200 firmy Bookham
Technology. Charakteryzuje się on następującymi parametrami:

— szerokość pasma pracy: 8,5÷10,5 GHz;
— moc wyjściowa: 28 dBm. 

Rys. 11. Schemat układu do zasilania przełącznika mikrofalowego

Rys. 12. Charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa wzmacniacza
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Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2006-2008 jako projekt badawczy
Nr 0012/T02/2006/30.

Artykuł wpłynął do redakcji 28.03.2007 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu 
2007 r. 
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Models of selected board devices of NEWA SC anti-aircraft unit’s  
command control transmission system

Abstract. Models and characteristics of selected board devices of NEWA SC anti-aircraft unit’s
command control transmission systems are presented. Due to application of selected models for 
board devices building, the lamp technology can be eliminated so, the devices can be miniaturized 
and the consumed energy reduced.
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