
МІКРОХВИЛЬОВИЙМІКРОХВИЛЬОВИЙ ЛОКАТОРЛОКАТОР ЗЗ
СИНТЕЗОВАНОЮСИНТЕЗОВАНОЮ АПЕРТУРОЮАПЕРТУРОЮ
ЗОНДУВАННЯЗОНДУВАННЯ МЕТАЛОМЕТАЛО--

ДІЕЛЕКТРИЧНИХДІЕЛЕКТРИЧНИХ ОБОБ’’ЄКТІВЄКТІВ УУ
БЛИЖНІЙБЛИЖНІЙ ЗОНІЗОНІ

КафедраКафедра прикладноїприкладної іі компкомп’’ютерноїютерної радіофізикирадіофізики
ФакультетФакультет фізикифізики, , електронікиелектроніки тата компкомп ’’ютернихютерних системсистем



ОсновнийОсновний змістзміст проектупроекту
nn ПроектПроект спрямованийспрямований нана створеннястворення методуметоду отриманняотримання

33--DD радіообразіврадіообразів металометало--діелектричнихдіелектричних обоб’’єктівєктів. . 
nn СтворенаСтворена вв межахмежах проектупроекту технологіятехнологія додо вимірюваннявимірювання
комплексногокомплексного коефіцієнтукоефіцієнту відбиттявідбиття нана багатьохбагатьох частотахчастотах
базуєтьсябазується нана використаннівикористанні простихпростих референснихреференсних
неоднорідностейнеоднорідностей уу випромінюючійвипромінюючій системісистемі. . 

nn ВикористанняВикористання сучаснихсучасних методівметодів спектральногоспектрального аналізуаналізу
дозволилидозволили відділитивідділити часовічасові компонентикомпоненти, , якіякі відповідаютьвідповідають
корисномукорисному сигналусигналу, , відвід завадзавад, , спричиненихспричинених оточуючимоточуючим
середовищемсередовищем. . ЦеЦе дозволилодозволило значнозначно знизитизнизити вимогивимоги додо
рівнярівня відлуннявідлуння полігонуполігону..

nn ПокращенняПокращення просторовоїпросторової розділювальноїрозділювальної здатностіздатності
забезпеченозабезпечено використаннямвикористанням оригінальногооригінального підходупідходу щодощодо
реалізаціїреалізації інверсногоінверсного синтезуваннясинтезування апертуриапертури уу ближнійближній
зонізоні випромінюваннявипромінювання нана основіоснові узагальненогоузагальненого методуметоду
інверсноїінверсної фільтраціїфільтрації. . 



СфераСфера застосуваннязастосування

nn ЗапропонованаЗапропонована технологіятехнологія можеможе бутибути
використанавикористана нана підприємствахпідприємствах ракетноракетно--
космічноїкосмічної, , авіаційноїавіаційної, , машинобудівноїмашинобудівної тата
енергетичноїенергетичної галузейгалузей, , радіолокаційноїрадіолокаційної
промисловостіпромисловості..

nn ПотенційнимиПотенційними споживачамиспоживачами продукціїпродукції єє ДПДП
ВОВО ««ПівденнийПівденний машинобудівниймашинобудівний заводзавод імім. . 
ОО..ММ..МакароваМакарова»», , ДПДП КБКБ ««ПівденнеПівденне»» iiмм..
M.K. M.K. ЯнгеляЯнгеля, , АНТКАНТК імім. . АнтоноваАнтонова, , ВАТВАТ
««МоторМотор СічСіч»», , УкрНДІТМУкрНДІТМ, , КПКП ««ІскраІскра»», , заводзавод
імім..МалишеваМалишева..



ЗагальнийЗагальний виглядвигляд установкиустановки длядля отриманняотримання
частотночастотно--просторовихпросторових залежностейзалежностей відбиттявідбиття



СхемаСхема вимірюваннявимірювання коефіцієнтукоефіцієнту відбиттявідбиття

1 1 –– мікрохвильовиймікрохвильовий генераторгенератор; 2 ; 2 –– атенюаторатенюатор; 3 ; 3 –– узгодженеузгоджене
навантаженнянавантаження; 4 ; 4 –– індикаторнийіндикаторний блокблок панорамногопанорамного вимірювачавимірювача; ; 

5 5 –– детекторнийдетекторний діоддіод; 6 ; 6 –– спрямованийспрямований відгалужувачвідгалужувач; ; 
7 7 –– рупорнарупорна антенаантена; 8 ; 8 –– досліджуванадосліджувана структураструктура..



РадіозображенняРадіозображення контурівконтурів стальногостального
паралелепіпедапаралелепіпеда (3) (3) розмірамирозмірами 110 110 ×× 25 25 мммм

заза діелектричнимдіелектричним екраномекраном (1,2)(1,2)



РадіозображенняРадіозображення контурівконтурів стальногостального
паралелепіпедапаралелепіпеда післяпісля видаленнявидалення
сигналусигналу, , щощо відповідаєвідповідає екрануекрану



РезультатиРезультати скануваннясканування длядля циліндрациліндра: : 
аа –– результатирезультати додо синтезуваннясинтезування апертуриапертури; ; 

бб –– результатирезультати післяпісля синтезуваннясинтезування



33DD--радіообразрадіообраз длядля стрічкистрічки додо
синтезуваннясинтезування апертуриапертури



33DD--радіообразрадіообраз длядля стрічкистрічки післяпісля
синтезуваннясинтезування апертуриапертури
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ПриПри слабкомуслабкому звзв’’язкуязку двохдвох резонаторіврезонаторів
резонанснірезонансні пікипіки частковочастково абоабо повністюповністю
перекриваютьсяперекриваються
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ЧастотнаЧастотна характеристикахарактеристика припри частковомучастковому перекриттіперекритті
резонанснихрезонансних піківпіків: 1 : 1 –– результуючарезультуюча характеристикахарактеристика; 2 ; 2 –– першийперший
резонансрезонанс; 3 ; 3 –– другийдругий резонансрезонанс

ЧастотнаЧастотна характеристикахарактеристика припри повномуповному перекриттіперекритті резонанснихрезонансних піківпіків::



ЗалежністьЗалежність помилкипомилки оцінокоцінок полюсаполюса відвід відношеннявідношення
сигналсигнал / / шумшум


