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A leírás a rendszerről Neva 07 és Hpasp kommentjeinek szerkesztett formában történő közlése 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=102586631&t=9120320  

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=102626159&t=9120320  

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=102627257&t=9120320 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=102627281&t=9120320 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=102718061&t=9120320  

Egy érdekes projekt, amit a közelmúltban lengyel barátaink a http://www.wria.pl/ oldalakon megpróbáltak 

részletesebben is kielemezni. További forrás. 

http://infowsparcie.net/wria/o_autorze/pzr_system_dal.html  

Amíg Moszkva körül kiépült az Sz-25, addig az akkori Leningrád köré egy olyan komplex légvédelmi 

rendszert képzeltek el, amelynek az Sz-50 Dál rakétarendszer meghatározó elemét képezte (a projekt 

kiírása 1955-ben történt). A komplex rendszer elengedhetetlen elemei voltak a különböző rendeltetésű 

repülőgépek is. 

Az Sz-50 Dál rendszer megvalósításához az alábbi alapkövetelmények voltak a mérvadóak: 

 megsemmisítési zóna külső határ:  160 km 

 megsemmisítési zóna magassági határok: 5-20 km 

 max. célsebesség:    2000 km/h 

 Valós idejű információ a célról 300-400 km távolságból és biztosítani a rakéta 12-15km közelségébe 

vezetését (ezen a távol a rakéta önrávezető feje vette volna át a teendőket). 

 Egy időben 10 db cél követése és azokra 10 db rakéta rávezetése. 

A rendszerhez az akkor már fejlesztés alatt lévő P-90 "Pamir" lokátorból fejlesztették ki az 5N21 „Dal-1” 

típusjelű felderítő-rávezető állomást. A Pamir állomás az orosz oldalakon leírt információk alapján ugyanúgy 

monumentális és elképesztő paraméterekkel bírt, mint a rendszerhez kifejlesztett 5V11 (400 típusú) rakéta. 

A lokátor paramétereit részletesebben a VKO alapján cseh nyelvre fordított 

http://forum.valka.cz/viewtopic.php/title/SOV-PLRK-Dal/t/68949 oldalakon meg lehet találni. Az 

antennarendszer méreteihez csak annyit, hogy a mozgórészek tömege 130 tonna volt... 

Végeredményben Leningrád köré az öt tervezett komplexum helyett csak hármat telepítettek  

 Uglovo:   60° 5'12.04"N  30°44'19.98"E,  

 Dolgaja Niva:  59°43'0.87"N  29°18'10.91"E,  

 Makejevo:  60°26'57.09"N  29°42'59.55"E  

A lengyel oldalakon más községek neveit adták a pozícióknak, de szerintem ez lényegtelen). Ezen kívül a 

fejlesztéshez elengedhetetlen tesztelések miatt Kapusztyin Jar is kapott egy komplexumot. 

Néhány kép a fent említett oldalakról. 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=102586631&t=9120320
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=102626159&t=9120320
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=102627257&t=9120320
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=102627281&t=9120320
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=102718061&t=9120320
http://www.wria.pl/
http://infowsparcie.net/wria/o_autorze/pzr_system_dal.html
http://forum.valka.cz/viewtopic.php/title/SOV-PLRK-Dal/t/68949


HTKA.hu Sz-25 Dál 

2 

 
A későbbi győztes Vega és a korábbi Sz-75M és Sz-125M rendszer rakétái. 

 
5N21 radar. 
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Munkaállomások. 

A Dál felderítő-rávezető állomás megvalósulása után elképesztő paramétereket és nagyon egyedi 

megoldásokat mutatott be. Az, hogy a kiírásnak megfelelő paramétereket elérte és tesztek hosszú sora 

után eredményesnek és csapatszolgálatra valónak tekintették, 1961. február 27-én történt. A cseh 

oldalakon egy az egyben átvették a kiváló orosz VKO oldalakon leírtakat. 

Az állomás technikai megoldásairól majd én is írok röviden és lehet elemezgetni. 

A "Dal" irányítórendszerének komplexuma az alábbi eszközökből állt: 

1. 2 db rádiólokátor állomás, amely az ellenséges repülőeszközök felderítését és elsődleges célinformációk 

átvitelét biztosították az úgynevezett UMN-be (УМН = irányító és rávezető berendezés) és a 

célinformációk átadását az UMN felé automatikus követés mellett. 

2. 2 db SzAZO állomás (САЗО = aktív kérdő- és válaszadó rendszer), amelyek automatikus 

információátadást biztosítottak a rakétákról az UMN felé, azok automatikus elfogásával és követésével. 

3. Maga az UMN, amellyel az automatikus cél- és rakétakövetést biztosították azok koordinátáinak 

meghatározásával, valamint az irányítóparancsok átadását az SzPK (СПК = parancs kisugárzó állomás) 

felé. 

4. SzPK – rádió parancsadó berendezés, amely az irányítóparancsokat sugározta a rakéták felé. Itt az RPK-t 

így jelölték. 

5. Rakétafedélzeti vevő- és aktí válaszadó berendezést („Fénix”). 

6. „Zenit” típusú rádiólokációs önrávezető fejet (RL GSzN, РЛ ГСН = radiolokaciónnaja golóvka 

szamonavegyényija). 
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A két rádiólokátor, a SzAZO és az SzPK körkörös üzemmódban dolgoztak Magyarul a felderítő és a tűzvezető 

lokátor szerepeket egybe gyúrták ezért nem is látni a Dál körül további lokátorokat. Ezeket a szerepeket 

még a modern fázisvezérelt antennarendszereknél is különválasztják (nem mindenhol, az orosz módszer ez, 

lásd lábjegyzetben), elsősorban a pontosság és még sok más paraméter miatt. 

Abban az időben amikor a fejlesztők asztalára kerültek a Dál rendszer elképzelései, elvárt paraméterei, 

bemenő adatai, már sikeres fejlesztések folytak a „Pamir” rádiólokációs rendszeren. A „Pamir” 

karakterisztikái nagyon közeliek voltak a "Dal" komplexum mellé elképzelt lokátorhoz. A lokátor 

fejlesztését annak taktikai-technikai paramétereinek jóváhagyását a különböző kiegészítésekkel 1956-ban 

hagyta jóvá Sz. Sz. Birjuzov marsal a honvédelmi miniszter helyettese. 

A lokátor felépítése 

Az '50-'60-as években (de még napjainkban is) a távolsági célkutatásra, valamint a rakéták pontos 

célravezetésére általában több lokátorból álló rendszert alkalmaztak.1 A rendszerben lévő felderítő 

lokátorok feladata volt a célkutatás-felderítés és a rávezető (tűzvezető) lokátorok feladata pedig a rakéták 

pontos célra irányítása. 

Olyan nézet uralkodott, hogy a felderítő lokátorokat nem lehet egyszerre felhasználni rakétarávezetésre is. 

A lokátorok felépítésének specifikumai és az elfogadott légtér-felderítési alapelvek függvényében a „hibrid” 

rendszerek nem voltak képesek a mindkét feladathoz szükséges elfogadható pontosságra. Ezen kívül 

negatívan hatott több tényező is, mint pl. az elégséges pontosságú rakétarávezetéshez elengedhetetlenül 

szükséges információátadás rendkívül alacsony tempója. Ezért alkalmazták (és még napjainkban is 

alkalmazzák) a felderítő lokátorok adatait a tűzvezető lokátorok, mint egy elsődleges információt.2 

A Dál komplexum 5N21 lokátorának azt a feladatot szabták, hogy körkörös üzemmódban távolsági 

célfelderítés mellett képes legyen a rakétarávezetésre is. A lokátor adatátviteli és koordináta meghatározási 

tempójának olyannak kellett lennie, hogy a rakétarávezetés (vagy inkább kivezetés) elvárt pontossága 

teljesüljön (megjegyzem: ha a rakétarávezetésre nem az az elvárás, hogy 12-15 km re a célközelbe 

irányítsák, ahol az önrávezető fej dolgozni kezd, nem biztos, hogy kellő pontossággal biztosították volna a 

rávezetést. Persze lehetne kombinálni: pl. nukleáris harci rész, stb...). Gyakorlatilag egy 3D lokátor 

rakétarávezetési képességgel. 

A három koordináta mérésére (oldalszög, távolság, magasság) abban az időben (és még napjainkban is 

annak függvényében, hogy a mérés pontossága felé milyen elvárások vannak) távolságmérő és 

magasságmérő lokátorok komplexumait alkalmazták, vagy olyan távolságmérő lokátort amit kiegészítettek 

néhány antennával és adó- és vevőcsatornával, amelyek hozzávetőlegesen képesek voltak a magassági 

információ meghatározására (ezen lokátorok magasságmérési képessége meg sem közelíti a 

magasságmérők pontosságát, de erről valahol az előzőekben már több helyen írtunk). Ezekben az 

esetekben tehát szükség volt valamiféle kiegészítő potenciálra a magasságmérés érdekében (nagyobb 

teljesítmény, több, vagy nagyobb antenna). 

A „szkennelő” (bólogató) magasságmérők képesek voltak mindhárom dimenzió mérésére, viszont a 

"bólogatás" nagymértékben hatott a szögmérés (oldalszög) pontosságára. 

                                                           
1
 MIM-104 Patriot kivétel, és egyre inkább terednek a rávezető állomás nélküli, aktív radaros SAM rendszerek. Molnár 
Balázs megjegyzése. 

2
 Ma már inkább az adatkapcsolaton keresztüli továbbítás dívik és nem feltétlen az osztály felderítő radarja adja az 
információt. Molnár Balázs megjegyzése. 
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A Dál komplexum lokátorában sikeresen valósították meg azokat az elveket, amelyek egy és ugyanazon 

kisugárzott energianyaláb mellett lehetővé tették az adatátviteli tempó vesztése nélkül mindhárom 

koordináta mérését - oldalszög, távolság, magasság. 

A Dál komplexum 5N21 lokátora 

Ott maradtunk el, hogy a Dál komplexum 5N21 lokátorában sikeresen valósították meg az elvárt adatátviteli 

sebesség biztosítását, valamint mindhárom koordináta mérését. (oldalszög, távolság, magasság) 

A magasságmérés abban az esetben volt lehetséges, ha vertikális irányban az antennák 

iránykarakterisztikáinak összesítését külön vevőberendezésre dolgozó részkarakterisztikák sora képezte. 

Viszonylag magas számú részkarakterisztikák segítségével lehetséges volt a cél helyszögének 

meghatározása, amennyiben a hasznos jel jelen volt a részkarakterisztikák bármelyikében, vagy két 

szomszédos iránykarakterisztikában egyszerre. A célról visszaverődő hasznos jel jelenléte két szomszédos 

csatornában azt igazolta, hogy annak helyszöge közel áll a két karakterisztika átfedési síkjához. 

Kiegészítő jelenségek alkalmazásával a helyszög mérésének pontosságát jelentősen növelni lehetett (pl.: a 

hasznos jelek amplitúdójának összehasonlítása, a visszaverődő impulzusok mennyisége, a szomszédos 

csatornákban a jelek fázisának összehasonlítása). 

Az 5N21 lokátorban a magasságmérés pontosabb meghatározásához (az indikátorokra történő jelátadási 

munka során!) a két szomszédos csatornában megjelenő jelek amplitúdójának összehasonlítását 

végezték egy kiegészítő (referencia) szinthez viszonyítva. Az UMN felé történő jelátadás során a mérés 

pontosságát még a visszaverődő impulzusok mennyiségének összevetése növelte a két csatornán belül. 

A magasságmérés pontosságát, valamint az oldalszög mérési pontosságot az iránykarakterisztikák 

szélessége határozta meg. Egy adott működési frekvenciasávon belül az iránykarakterisztikák szélességét az 

antennaméretek határozták meg. 

Az alsó csatornákban az iránykarakterisztikák szélességére (vízszintes és függőleges irányra egyaránt) egy 

szögfok (1o) került meghatározásra. Ilyen iránykarakterisztikák formázásához ilyen nyalábszélesség mellett 

az oldalszirmok lehetőségek szerinti legnagyobb elnyomásához 15 x 18m antennaméretre volt szükség  

a lokátor 19,3-27,3 cm hullámhossza mellett- 

Az adatátviteli sebesség elvárt szintjének eléréséhez egyszerűen két egyforma antennarendszert 

alkalmaztak egymástól 180o elfordítva, közös forgórészre helyezve (lásd képek). Ez az elhelyezés lehetővé 

tette a koordináták bevitelét, átadását kétszer, a berendezés egyszeri körbefordulása alatt. Amennyiben 

szükségessé vált a magassági adatok kétszer gyakrabban történő átadása az indikátorokra történő 

megjelenéskor nagy céltávon, lehetséges volt a mérés pontosságát, sebességét növelni két egymást követő 

ismétlőperiódus (kitérítés) középértékének kiszámításával. 

A lokátor teljes hatótávolságán függőleges síkban a magasságmérés egy és ugyanazon lineáris 

pontossághoz a felső csatornákban más karakterisztika szélességet alkalmaztak. A helyszög 

növekedésének függvényében megengedett volt szöghiba növekedése a céltávolság csökkenésével 

egybekötve. Az antennarendszer alsó hét csatornájának iránykarakterisztika szélessége gyakorlatilag 

egyforma volt (1o). A további (felső) iránykarakterisztikák minden antennánál szélesedtek. A legfelső 

csatornákban, amelyek a maximális helyszögre (29o-30o) voltak fókuszálva, az iránykarakterisztikák 

szélessége 3ovolt. 
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A két antennarendszerből álló lokátor állomás adatátviteli sebessége 3,6-4sec volt, amit az 

antennarendszer forgási sebességével változtatni lehetett. A forgási sebesség növelése viszont kihatott az 

oldalszögmérés pontosságára, a pontosság csökkenésére, amit a "pácskában" (a célról visszaverődő 

impulzuscsoport) megjelenő kevesebb impulzus eredményezett (az antennák gyorsabban átszaladtak a 

célon = kevesebb visszaérkező hasznos jel a célról). 

A "Dal" rendszer munkája során a magasan repülő gyors célok ellen 2,7 sec alatti letapogatási intervallum 

magvalósítása vált szükségessé. Egy ilyen üzemmód biztosításához két egyforma szinkronban, "egy 

központra dolgozó" lokátor állomást alkalmaztak. Ebben az esetben egy lokátor állomás által egy 

letapogatási periódusban (kitérítésben) az adatok átviteli sebessége csökkent és jelentősen (a 

többszörösére) növekedett az oldalszög mérési pontosság is. 

A rakétakoordináták meghatározására aktív kérdő- és válaszadó berendezést (SzAZO) alkalmaztak. A 

megvalósítás több lehetséges változata közül az került kiválasztásra, amelyben a kérdőimpulzusokat 

előállító, valamint az aktív válaszok vételét biztosító berendezések egymástól elkülönítettek voltak. 

A kérdőimpulzusok cm hullámhosszon történő kisugárzása külön adóval és önálló antennával történt. Az 

antenna a többi antennával egyszerre mozgott, azokkal egy talapzaton volt telepítve. 

A rakéta aktív válaszának vétele a lokátor „alap” antennáival történt a lokátor működési 

frekvenciatartományának közepének megfelelő frekvencián. A rakéták magasságának mérése hasonló 

módszerrel történt, mint a célmagasság mérése - elkülönített iránykarakterisztikák segítségével, azokat az 

aktív válaszra fókuszálva. Az aktív válaszok vételét biztosító vevőcsatornából kétszer több volt, mint a 

célcsatorna vevőkből, ugyanis biztosítani kellett a letapogatásra kerülő légteret helyszögben 60o-ra (a 

célcsatornában 29o-30o). 

Az antennarendszer felépítéséből eredő összesített (bonyolult) iránykarakterisztika diagramnak 

természetesen így is megvoltak a maga hátrányai. Előfordult, hogy a letapogatott térnek levágásra kerültek 

azok a kontúrjai, amelyekben az iránykarakterisztikák átfedése volt, vagy az energiaelosztás gazdaságtalanul 

valósult meg a szomszédos karakterisztikák meghatározott zónáiban. Az első eset eredményeként 

jelentősen lerövidült a lokátor távolság felderítési képessége szögméréskor, ami a felderítés csökkenéséhez 

vezetett bizonyos helyszögek alatt. A második esetben a felderítés csökkenése nem volt olyan magas, 

viszont ezt csak kétszeres energiafelhasználással érték el azokban a zónákban, ahol a láthatóság megfelelő 

volt e nélkül is. 

A lokátorban intézkedéseket hoztak ezen hiányosságok elkerülésére: 

1. Az iránykarakterisztikák kialakítása ugyanazon tükörre, de önálló sugárzóval történt. 

2. Az egy lokátoron alkalmazott két különálló antennarendszere lehetővé tette az egyik 

antennának azon területekre történő fókuszálást, amelyek a másiknál nem voltak elfogadhatóak, 

nem biztosították a megfelelő felderítést. Az iránykarakterisztikák összesített diagramja ezáltal 

egységesebbé vált. 

Jó kis betekintés ez a rádiólokáció alapjaiba, ahol bizonyos elvárt eredményeket csak kompromisszumok 

ezreivel lehet megvalósítani. 


