
ІНФОРМАЦІЯ 

про науковий об’єкт, що становить національне надбання України 

1. Назва наукового об’єкту. 

Об’єкт – Іоносферний зонд Інституту іоносфери (м. Зміїв Харківської області). 

Нормативний документ – Постанова Кабінету Міністрів України за № 1709 від 19 грудня 

2001 р. про внесення Іоносферного зонду Інституту іоносфери до Державного реєстру науко-

вих об’єктів, що становлять національне надбання.  

2. Короткий опис Іоносферного зонду. 

Структура Іоносферного зонду: 

1. Радар некогерентного розсіяння метрового діапазону з зенітною параболічною анте-

ною діаметром 100 м (НДА-100). 

2. Радар некогерентного розсіяння метрового діапазону з параболічною повно поворот-

ною антеною діаметром 25 м (ППА-25). 

3. Нагрівний стенд з широкосмуговою антеною вертикального випромінювання (ДАРЗІ) 

розміром 300 х 300 м.  

4. Іоносферна станція "Базис" з антеною. 

5. Комплекс споруд інфраструктури для забезпечення належного функціонування науко-

вого об’єкту. 

Мета використання Іоносферного зонду в науковій діяльності. 

Тематика наукових робіт Інституту іоносфери присвячена спостереженню з поверхні Зе-

млі за допомогою Іоносферного зонду фізичних явищ у навколоземному космічному просторі 

шляхом випромінювання зондуючого сигналу, одержання некогерентного розсіяння в діапазоні 

висот 100 – 1500 км та розрахунку за цим сигналом ряду іоносферних параметрів (електронної 

концентрації, температури електронів та іонів, іонного складу – кисню, водню, гелію і молеку-

лярних іонів, а також швидкості дрейфу іоносферної плазми, електричних струмів в плазмі, ча-

стоти зіткнень часток, потоків тепла і плазми та інше).  

Ці експериментальні і теоретичні дослідження навколоземного космічного простору рег-

ламентуються співпрацею як міжнародної мережі радарів некогерентного розсіяння, так і дія-

льністю українських науково-дослідних організацій. З метою створення віртуальної лабораторії 

спільного наукового користування на базі спеціалізованих радіолокаційних систем вони наці-

лені на: 

– дослідження фізики сонячно-земних зв'язків; 

– експериментальні вимірювання параметрів іоносфери у природному та штучно збуре-

ному станах та розвиток її теорії .  

– математичне моделювання та прогнозування процесів в іоносферній плазмі і т.п. 

Прикладне призначення іоносферних досліджень – задоволення потреб потенційних ко-

ристувачів, які враховують вплив ефектів “космічної погоди” на функціонування енергетичних, 

інформаційних, супутникових та інших технічних систем, вивчають техногенний вплив на се-

редовище з метою вирішення екологічних проблем, а також враховують вплив іоносферних 

ефектів на погоду та самопочуття і здоров’я людей. 

Задачі використання Іоносферного зонду в навчальній роботі. 

Інститут іоносфери спільно з Національним технічним університетом «ХПІ» ведуть під-

готовку фахівців за спеціальностями 7.04020402 і 8.04020402 – радіофізика і електроніка та 

6.050102 – “Спеціалізовані комп’ютерні системи”. З цією ж метою створено і спільно з універ-

ситетом діє науково-учбовий центр «Іоносфера», задачею якого є: 

– встановлення співробітництва між навчальними закладами з метою подальшого удоско-

налення навчально-виховного процесу в Україні в області вищої освіти, використання устатку-

вання Іоносферного зонду для підвищення якості вищої освіти до рівня стандартів європейської 

зони освіти; 

– розробка та поширення фундаментальних і прикладних знань про властивості навколозе-

много космічного простору, впровадження сучасних наукових теорій і методів діагностики на-

вколишнього середовища, проведення сумісних наукових досліджень з провідними обсервато-

ріями та університетами світу в плані взаємних наукових та освітніх заходів; 

– поліпшення освітніх стандартів при підготовці молодих висококваліфікованих фахівців в 

галузі досліджень “космічної погоди”, впровадження нових учбових програм, організація семі-

нарів і практичних робіт для студентів в області космічної фізики, радіофізики, електроніки та 

спеціалізованих комп’ютерних систем.  



3. Фото радіолокаційного обладнання та споруд Іоносферного зонду: 

 

 
Зенітна антена діаметром 100 м 

радара некогерентного розсіяння 

 

 

 

 
Повно поворотна антена діаметром 25 м 

радара некогерентного  розсіяння 



 

 

 
Антена 100 х 100 м 

іоносферної станції "Базис" 

 

 

Комплекс споруд інфраструктури 

Іоносферного зонду  


