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РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ 

Сучасні радіоелектронні засоби (РЕЗ) зразків озброєння та війсь-

кової техніки постійно потребують досліджень щодо підвищення ефе-

ктивності їх застосування. Особливості функціонування таких засобів 

найчастіше визначають їх антенні системи (АС), параметри яких знач-

ною мірою впливають на якісні показники функціонування РЕЗ різно-

го призначення. У доповіді, на прикладі радіолокаційної станції (РЛС) 

наземної розвідки типу ПСНР “Кредо” (1РЛ133) (рис. 1, 2), доведено 

що удосконалення АС іде головним чином не шляхом створення 

принципово нових антен, а шляхом покращення характеристик спря-

мованості, узгодження, поляризації, розрізнювальної здатності та зме-

ншення ефективної поверхні розсіювання (ЕПР) існуючих, що обумов-

лює необхідність з’ясування їх розсіювальних властивостей. Пропону-

ється вдосконалений математичний апарат дослідження електромагні-

тного поля, розсіяного АС з пірамідальним рупорним опромінювачем 

колової поляризації, розташованим у фокусі параболоїда обертання 

(рис. 3), на прикладі станцій наземної розвідки типу ПСНР “Кредо” 

(1РЛ133). 
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Рис. 1. Модернізована 

РЛС «Кредо-М» у 

складі БРМ-3К 

Рис. 2. РЛС наземної 

розвідки ПСНР-8 

«Кредо-М1» 

Рис. 3 Дзеркальна 

антена параболічного 

профілю  
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Принцип роботи АС (рис. 3) ґрунтується на тому, що сума відста-

ней від фокусу F  до дзеркала і від дзеркала до апертури є величиною 

постійною  FA AA FD DD    . Відповідно, якщо у фокусі розташо-

вано джерело сферичної хвилі, то після відбиття від дзеркала хвиля 

перетворюється в плоску, і випромінюючий розкрив антени збуджу-

ється синфазно. Визначення електромагнітного поля, розсіяного від 

антени, що розташована у фокусі параболоїда обертання, з точки зору 

класичної фізичної теорії розсіяння і дифракції хвиль на перешкодах, 

вже давно відноситься до числа вивчених у тому сенсі, що відомі ди-

ференційні рівняння. Для того щоб повністю знайти дифраговане поле, 

потрібно лише знайти рішення рівняння, що задовольняє граничним 

умовам та відповідає конкретному джерелу і перешкоді. Однак прак-

тично це дуже складна задача, навіть за простих і ідеалізованих умов. 

Відомі наближені математичні методи розв’язку таких задач, що слу-

гують для вивчення оптичних явищ, пов’язаних з розсіюванням і диф-

ракцією, мало придатні для розв’язку електродинамічних задач, особ-

ливо для радіолокаційних РЕЗ. Доведення інформації, що утримується 

у неявному вигляді у хвилевому рівнянні і відповідних граничних 

умовах, до чисел і графіків, потрібує нових математичних і експериме-

нтальних методів. Вдосконалення полягає у застосуванні нового мето-

ду визначення розсіяного поля, перевипроміненого рупорним опромі-

нювачем, розташованим у фокусі параболоїда обертання АС при нор-

мальній поляризації падаючої плоскої хвилі до площини її падіння та 

збігу поляризації хвилі і площини її падіння, як суперпозиції довільно-

го падіння. Поставлена задача включає дві складові: визначення елект-

ромагнітного поля в площині фокуса параболоїда обертання при дові-

льному падінні плоскої електромагнітної хвилі та визначення електро-

магнітного поля, розсіяного від рупорного опромінювача колової по-

ляризації, розміщеного в площині фокуса параболоїда обертання. На-

дані у доповіді та отримані автором раніше матеріали об’єднує випа-

док довільного падіння електромагнітної хвилі, що є суперпозицією 

двох ортогональних випадків падіння хвилі. Розрахунки за новим ме-

тодом дозволять оцінювати вплив елементів, розміщених в площині 

фокуса, на розсіяння АС в цілому при будь якому випадку падінні 

хвилі на дзеркало. Побудова РЛС на основі розрахованої за новим 

методом параболічної антени, дозволить отримати значні переваги над 

традиційними однополяризаційними РЛС при виявленні об’єктів з 

малюю ЕПР і виділенні їх інформативних ознак та дозволить підвищи-

ти якість виявлення цілей на фоні (пасивних метеоутворення, рослин-

ність тощо) і активних перешкод. 


