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За останнє десятиліття використання платформи Стюарта в антенній техніці 
значно зросло. Передумовами стали переваги конструкцій: точність позиціювання ан-
тени, динамічні характеристики системи, надійність; гнучкість для відстеження як по-
лярних, так і екваторіальних супутників, швидке відстеження навіть при високих кутах 
нахилу.  

Слід відзначити досягнення у створенні та впровадженні 
інноваційної концепції дизайну антен для MMA[1]. 
Конструкція якої є альтернативою традиційним системам. 
Опорно-поворотний пристрій (ОПП) складається з шести 
стійок зі змінною довжиною, які з'єднуються з трьома 
точками на кожному з двох кінців. З однієї сторони стійки 
зафіксовані до бази або землі, а з іншої – до рухомої пло-
щини, яка може мати шість ступенів свободи. Стійки (ак-
туатори) можуть бути механічними, кульковими гвинтами, 
планетарними роликовими гвинтами або гідравлічними 
приводами. Шарніри, до яких кріпляться актуатори, 
повинні ретельно розраховуватись для досягнення опти-

мального та точного руху. Як правило, використовують шарнір карданного типу або 
кулькові опори. На рис. 1 показана концепція гексаподного ОПП з рефлектором і  
приймачем в центрі кріплення. [1]. За останні роки створено обсерваторія ALMA 
(Atacama Large Millimeter Array), яка є найбільшою та найсучаснішою системою 
астрономічних телескопів у світі. ALMA - це не класичний оптичний телескоп, а 
комбінація до 66 радіотелескопічних антен, які отримують електромагнітне 
випромінювання на міліметровому та півміліметровому діапазонах. Паралельна 
кінематика Hexapod є легшою, компактнішою і жорсткішою, ніж класичні багатоосьові 
системи.[2] Використання даного механізму є новим для радіоастрономічних застосу-
вань. Проте переваги даної системи знаходять все більше використання в 
конструюванні антенних систем та телескопів, зокрема Телескопи GBT та Keck вико-
ристовують гексаподний кронштейн для своїх вторинних дзеркал. 
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Рисунок 1. Конструкція 
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