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Розроблення й вдосконалення портативних радіолокаційних станцій  (РЛС) 

для  визначення локальних об'єктів є актуальною задачею [1,2]. В роботі наведено 
порівняння даних сучасних РЛС. Високі тактико-технічні показники забезпечено вна-
слідок використання новітніх технологій оброблення інформації (Табл. 1). 

 
Табл. 1 Технічні характеристики 112L1А «Барсук»  та 112L1А «Барсук-А» 

 
 112L1”Барсук” 112L1A”Барсук-А” 
Зона огляду за азимутом 0…360 0…360 
Зона огляду за дальністю, км 0…1.6  0…1.6  
Дальність виявлення одинич-
ної людини, м 

600...-800  1000  

Дальність виявлення автот-
ранспорту та плавзасобу, м 

до 1600  до 1600  

Частота, ГГц 36  36  
Потужність передавача, мВт 30…40  60  

 
У цих радіолокаційних станціях (рис. 1) застосовано передавач з дуже малою 

потужністю випромінювання, що ускладнює її виявлення. 



 
 

 
 

Рисунок 1 – Радіолокаційні станції 
 
За використання кодової маніпуляції РЛС «Барсук» є нечутливою до завад, 

водночас це робить моделі нечутливими до електромагнітних завад, прилад не ство-
рює їх для інших радіотехнічних засобів. При цьому передавач формує безперервний 
сигнал, передавальна антена створює вузький промінь, а приймання сигналу здійс-
нює окрема антена. Однією з беззаперечних переваг 112L1A є змога визначати ра-
діолокаційною станції зони підвищеної уваги. Тобто «Барсук-А» концентрує максима-
льну увагу на підступах до об’єкта і на найбільш імовірних ділянках проникнення не-
санкційованих порушників і. Це не означає, що решту площини РЛС не відслідковує. 
Станція ретельніше досліджуватиме задані зони своїми променями. Складовими 
станції є антенний пристрій, СВЧ-трансивер: на приймання і передавання даних, 
апаратура оброблення і управління, а також засіб відображення. 

Ця модель є дуже ефективною на відкритій місцевості та під час використан-
ня її з іншими радіолокаційними станціями. Збільшення зони огляду, дальності вияв-
лення цілі для цієї моделі позитивно відобразилось на її ефективність. Але за підви-
щення потужності РЛС може створювати завади для інших радіотехнічних засобів. 
Отже підвищення ефективності роботи станції можливе за збільшення кількості та 
високої якості приєднаного обладнання. 
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