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На даний час в провідних країнах світу одним із пріоритетних напрямків є
широке застосування географічних інформаційних систем (ГІС), які надають
можливість формувати та постійно поповнювати картографічних бази даних на
основі космічних та аерофотозйомок. Застосування цифрових карт місцевості
дозволяє враховувати стан рефракції атмосфери в географічному районі розгортання системи рухомого радіозв'язку, що є без сумніву перевагою ГІСтехнологій у порівнянні з існуючими на сьогодні статистичними методами врахування впливу морфології місцевості на якість зв'язку. Наявність достовірної
інформації щодо топографії та підстелаючої поверхні місцевості необхідна для
вирішення низки завдань в області радіозв'язку.
Переваги ГІС очевидні, оскільки проектування та управління будь-якого рівня
системи зв‟язку пов'язані із просторовим розташуванням. Історично, вирішення цих
питань підтримувалися паперовими картами, однак зараз все більшого практичного
впровадження набули цифрові карти, які надають можливість 3D візуалізації картографічної інформації, недоступні для паперових карт.
Створення цифрових карт місцевості, незважаючи на впровадження автоматизованих технологій, як і раніше, залишається найбільш складною і трудомісткою операцією при створенні і функціонуванні ГІС. Найбільш часто використовуються технології сканування паперових картографічних матеріалів, геометрична корекція сканованого зображення для усунення просторових похи-
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бок, цифрування паперових або сканованих карт із використанням ручної або
напівавтоматизованої технології розпізнавання картографічних об'єктів.
За оцінками різних експертів, вартість введення даних може досягати 80%
вартості всього ГІС-проекту, включаючи вартість апаратних засобів і зарплати
висококваліфікованого персоналу. Помилки і пропуски, допущені при створенні карт, можуть призвести до спотворення інформації на наступних етапах її
обробки і цілком знецінити кінцевий результат. Тому основним напрямком зростання розвитку цифрового картографування є подальше вдосконалення автоматизованих методів створення цифрових карт: підвищення якості розпізнавання картографічних образів сканованих карт даних дистанційного зондування
Землі та аерофотозйомки.
Якість радіолокаційного зображення при картографуванні визначають роздільна здатність і динамічний діапазон зображень об'єктів моніторингу. Крім
того, роздільна здатність в значній мірі визначає ефективність вирішення завдань виявлення малорозмірних об'єктів радіолокаційного моніторингу, розпізнавання групових і зосереджених об'єктів, а також визначення їх координат.
В роботі проведено аналіз існуючого науково-методичного апарату отримання й обробки інформації напівактивних систем радіобачення (НА СРБ) з відомими структурними побудовами.
Удосконалена структура побудови НА СРБ, використання якої дозволяє
реалізувати: напівактивний режим моніторингу за місцевістю зі значним покращенням якісних характеристик зображень її елементів на визначених інтервалах часу синтезування; цифрову передачу радіолокаційної інформації, що забезпечує високу точність її передачі й відображення, практично недосяжної при
сучасній технології в аналогових системах; високу завадостійкість радіолокаційного каналів передачі інформації; можливість багаторазової ретрансляції та
перезапису інформації; малу питому витрату смуги частот та зручність використання часового розподілу каналів.
Удосконалено алгоритми радіокерування рухомими радіолокаційними вимірювачами НА СРБ, використання яких дозволяє збільшити кількість прийма-
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льних позицій просторово-часового сигналу на визначених інтервалах часу та
реалізувати необхідну конфігурацію системи в залежності від геометричних характеристик об'єктів спостереження.
Удосконалені алгоритми частотної, фазової та просторово-часової синхронізації функціонування НА СРБ із запропонованою архітектурою. Відмінність
розроблених алгоритмів від існуючих у стаціонарних багатопозиційних радіолокаційних системах (комплексах) полягає в тому, що при спільній обробці радіолокаційної інформації постійно враховуються інформація про параметри руху радіолокаційних вимірювачів на інтервалах часу синтезування апертури.
В роботі отримав подальшого розвитку алгоритмічний апарат обробки радіолокаційної інформації в НА СРБ із запропонованою архітектурою, застосування якого дозволяє розширити зображення радіолокаційних об‟єктів на більше число розмірностей в залежності від часу синтезування апертури.
Отримала подальший розвиток методика підвищення імовірності розпізнавання об‟єктів моніторингу за рахунок підвищення деталізації радіозображення.
Вперше отримана методика покращення якісних характеристик зображень
радіолокаційних об'єктів на основі синтезованої апертури, яка на відміну від існуючих, за рахунок збільшення приймальних позицій просторово-часового сигналу на визначених інтервалах моніторингу в напівактивному режимі локації
дозволяє
- покращити радіометричне розділення зображення в середньому на
12 – 31 % одним бортовим радіолокаційним засобом у складі запропонованої
системи спостереження в залежності від кута нагляду радіолокаційного об‟єкта;
- підвищити динамічний діапазон зображення радіолокаційного об‟єкта в
середньому від 7% (при здійсненні моніторингу двома носіями в приймальній
групі) до 12 % (при моніторингу трьома носіями в приймальній групі).
Ключові слова: напівактивна система радіобачення, радіолокаційний
об‟єкт, радіолокаційне зображення, радіолокаційна інформація, роздільність за
азимутом, радіометричне розділення, динамічний діапазон.
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ANNOTATION

Tsopa N. Method of improvement of the qualitative characteristics of images of
radar objects based of synthesized apertures - Manuscript.
A thesis submitted in fulfillment of PhD in technical sciences in specialty
05.12.13 - radioengineering devices and telecommunications means. - State University of Telecommunications of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv
2017.
Currently, in the leading countries of the world, one of the priority areas is the
widespread use of geographic information systems (GIS), which provide an opportunity to form and constantly replicate cartographic databases on the basis of space
and aerial photography. The application of digital terrain maps allows to take into account the state of atmospheric refraction in the geographic area of deployment of the
mobile radio communication system, which is undoubtedly an advantage of GIS
technologies in comparison with the statistical methods currently available for taking
into account the influence of the morphology of the terrain on the quality of communication. The availability of reliable information about topography and the underlying
surface of the terrain is necessary for solving different problems in the field of radio
communication.
The advantages of GIS are obvious, since the design and management of any
level of communication system associated with spatial location. Historically, the solution of these issues was supported by paper maps, but now digital maps are becoming more and more practical, which enable 3D visualization of cartographic information that is not available for paper maps.
Creation of digital maps of the area, despite the introduction of automated technologies, remains the most complex and laborious operation in the creation and operation of GIS. The most commonly used technology for scanning paper cartographic
materials, geometric correction of a scanned image to eliminate spatial errors, digitization of paper or scanned maps using manual or semi-automated technology for recognizing cartographic objects.
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According to various experts, the cost of data entry can reach 80 % of the cost of
the entire GIS project, including the cost of hardware and salaries of highly qualified
personnel. Errors and omissions made in the creation of maps can lead to distortion of
information in subsequent stages of its processing and completely depreciate the final
result. Therefore, the main direction of growth in the development of digital mapping
is the further improvement of automated methods for creating digital maps: improving the quality of recognition of cartographic images of scanned maps, remote sensing data of the Earth and aerial photography.
The quality of the radar image during mapping determines the resolution and
dynamic range of images of monitoring objects. In addition, the resolution to a large
extent determines the effectiveness of solving problems of detecting small objects of
radar monitoring, recognizing group and lumped objects, and determining their coordinates.
The analysis of the existing scientific and methodical apparatus for obtaining
and processing information of semi-active radio-vision systems (SARVS) with
known structural designs is carried out.
The improved structure of the construction of the SARVS, the use of which
makes it possible to realize: a semi-active mode of monitoring the terrain with a significant improvement in the quality characteristics of the images of its elements at
certain intervals of the synthesis time; digital transmission of radar information, provides high accuracy of its transmission and display, almost unattainable with modern
technology in analog systems; high noise immunity of radar data transmission channels; possibility of multiple retransmission and rewriting of information; a small specific bandwidth consumption and the convenience of time division channels.
The algorithms of radio control of mobile radar sensors on SARVS are improved, the use of which allows increasing the number of receiving positions of the
space-time signal at certain time intervals and realizing the necessary system configuration depending on the geometric characteristics of the objects of observation.
Advanced algorithms of frequency, phase and space-time synchronization of the
SARVS with the proposed architecture. The difference between the developed algo-
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rithms and those existing in stationary multi-position radar systems (complexes) is
that, when the radar information is processed together, information on the parameters
of the motion of radar meters on the intervals of the aperture synthesis is constantly
taken into account.
In the thesis, the algorithmic apparatus for processing radar information in the
SARVS with the proposed architecture was further developed, the application of
which makes it possible to expand the image of radar objects by a larger number of
dimensions, depending on the time of aperture synthesis. Also, the method of increasing the probability of recognition of monitoring objects by increasing the detail of the
radio image was further developed.
For the first time, a technique has been obtained to improve the qualitative characteristics of images of radar objects based on a synthesized aperture, which, unlike
existing ones, by increasing the receiving positions of the space-time signal at certain
intervals of monitoring in a semi-active location mode allows:
- improve the radiometric resolution of the image on average by 12 to 31% with
one airborne radar in the proposed surveillance system, depending on the viewing angle of the radar object;
- to increase the dynamic range of the image of the radar object on average from
7% (when monitoring by two carriers in the receiving group) to 12% (when monitoring by three carriers in the receiving group).
Key words: semi-active radio-vision systems, radar object, radar image, radar information, the angular coordinate resolution, radiometric resolution, dynamic range,
the space-time signal, the theory of synthesized apertures.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АЛП

- арифметичний логічний пристрій

АС

- антенна система

АЦП

- аналого-цифрове перетворення

БРЛВ

- бортовий радіолокаційний вимірювач

БРТС

- бортова радіотехнічна система

БСС

- блок складання сигналів

ЗП ЦОМ

- запам‟ятовуючий пристрій
центральної обчислювальної машини

ГІС

- геоінформаціна система

ДЗП

- допплерівське звуження променя

ДПФ

- дискретне перетворення Фур'є

ДСА

- діаграма спрямованості антени

ЕПВ

- ефективна площа відбиття

ЕПР

- ефективна площа розсіювання

КК

- команди керування

КТВК

- канал точного визначення координат

ЛА

- літальний апарат

ЛЧМ

- лінійна частотна модуляція

МОРЛІ

- модуль обробки радіолокаційної інформації

НА СРБ

- напівактивна система радіобачення

НПКЗО

- наземний пункт керування збору та обробки

НРЛВ

- носій радіолокаційного вимірювання

ОП

- обчислювальний пристрій

ОС

- об'єкт спостереження

ПК

- пункт керування

ПМВ

- підмодуль радіовипромінювання
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ПМП

- підмодуль прийому радіолокаційної інформації

ППМ

- приймально-передавальний модуль

ПРД

- передавач низькочастотних коливань

ПРМ

- приймач низькочастотних коливань

РК

- радіокоманди

РЛЗ

- радіолокаційне зображення

РЛІ

- радіолокаційна інформація

РЛК

- радіолокаційний канал

РЛО

- радіолокаційний об‟єкт

РП

- реальний промінь

РПр

- радіопромінь

РСА

- радіолокатор із синтезованою апертурою

РТС

- радіотехнічна система

РХ

- радіохвиля

САР

- синтезована антенна решітка

СКВ

- середньоквадратичне відхилення

СКП

- система керування польотом

СУ

- система утримання (ЛА на визначеній траєкторії руху)

ФАР

- фазована антенна решітка

ФН

- функція невизначеності

ФСА

- фокусування синтезованої апертури

ЦАР

- цифрова антенна решітка

ЦФ ДС

- цифрове формування діаграми спрямованості

ШПФ

- швидке перетворення Фур'є
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ВСТУП

Актуальність теми дослідження обумовлена зростаючими потребами щодо постійного поповнення картографічних баз даних радіозображеннями об'єктів з необхідними якісними характеристиками при здійсненні частотнотериторіального планування.
На даний час в провідних країнах світу одним із пріоритетних напрямків є
широке застосування географічних інформаційних систем (ГІС), які надають
можливість формувати та постійно поповнювати картографічних бази даних на
основі космічних та аерофотозйомок. Застосування цифрових карт місцевості
дозволяє враховувати стан рефракції атмосфери в географічному районі розгортання системи рухомого радіозв'язку, що є без сумніву перевагою ГІСтехнологій у порівнянні з існуючими на сьогодні статистичними методами врахування впливу морфології місцевості на якість зв'язку [1-6].
Наявність достовірної інформації щодо топографії та підстелаючої поверхні місцевості необхідна для вирішення низки завдань в області радіозв'язку. Зокрема, данні про підстелаючі поверхні необхідні для розрахунку втрат на трасах розповсюдження сигналів при частотно-теріторіальному плануванні систем
рухомого та фіксованого радіозв'язку [5, 7].
Переваги ГІС очевидні, оскільки проектування та управління будь-якого рівня
системи зв‟язку пов'язані із просторовим розташуванням. Історично, вирішення цих
питань підтримувалися паперовими картами, однак зараз все більшого практичного
впровадження набули цифрові карти, які надають можливість 3D візуалізації картографічної інформації, недоступні для паперових карт.
Створення цифрових карт місцевості, незважаючи на впровадження автоматизованих технологій, як і раніше, залишається найбільш складною і трудомісткою операцією при створенні і функціонуванні ГІС [9-11]. Найбільш часто
використовуються технології сканування паперових картографічних матеріалів,
геометрична корекція сканованого зображення для усунення просторових по-

15

хибок, цифрування паперових або сканованих карт із використанням ручної або
напівавтоматизованої технології розпізнавання картографічних об'єктів.
За оцінками різних експертів [8-9, 12], вартість введення даних може досягати 80% вартості всього ГІС-проекту, включаючи вартість апаратних засобів і
зарплати висококваліфікованого персоналу. Помилки і пропуски, допущені при
створенні карт, можуть призвести до спотворення інформації на наступних етапах її обробки і цілком знецінити кінцевий результат. Тому основним напрямком зростання розвитку цифрового картографування є подальше вдосконалення
автоматизованих методів створення цифрових карт: підвищення якості розпізнавання картографічних образів сканованих карт, радіолокаційних зображень
дистанційного зондування Землі та аерофотозйомки, що потребує вирішення
наукової задачі покращення якості радіозображень об'єктів місцевості при визначеному часі моніторингу.
Якість радіолокаційного зображення при картографуванні визначають роздільна здатність і динамічний діапазон зображень об'єктів моніторингу. Крім
того, роздільна здатність в значній мірі визначає ефективність вирішення завдань виявлення малорозмірних об'єктів радіолокаційного моніторингу, розпізнавання групових і зосереджених об'єктів, а також визначення їх координат.
Задачам підвищення роздільної здатності радіотехнічних систем шляхом
реалізації багатопозиційного (БП) режиму та цифрової обробки радіолокаційної
інформації (РЛІ) присвячені праці широкого кола вітчизняних та зарубіжні вчених: Богданович В.Ю., Рудаков В.І., Слюсар В.І.,Кузьмін С.З., Антіпов В.М.,
Бойко Б.В., Буренін Н.І., Горяїнов В.Т., Караваєв В.В., Кондратенков Г.С.,
Мельник Ю.А., Митник Л.М., Михайлов Б.А., Потєхін В.А., Реутов А.П.,
Саблін В.М., Сазонов В.В., Толстов Є.Ф., Феоктистов Ю.А., Wiley C.A. та ін.
Виходячи з зазначеного актуальним питанням дослідження є розроблення
методичного апарату покращення якісних характеристик зображень радіолокаційних об‟єктів при визначеному часі моніторингу, який би дозволив отримувати радіозображення із покращеними якісними характеристиками для отримання
достовірної інформації при плануванні систем радіозв‟язку.
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в Державному університеті телекомунікацій (ДУТ) у
межах виконання науково-дослідних робіт (НДР), а саме: «Розробка теоретичних основ й методів побудови перспективних вимірювальних радіосистем ракетно-космічних комплексів з використанням шумоподібних просторово-часових
сигналів» № 0116U006099 від «03» січня 2017 р. та «Аналіз методів радіолокаційного виявлення людей під завалами при надзвичайних ситуаціях»
№ 0115U004192 від «19» травня 2017 р.
Результати дисертаційної роботи пропонуються для використання профільним науково-дослідними установам та галузевим підприємствам України при
створенні перспективних, а також при удосконаленні існуючих напівактивних
систем радіобачення (НА СРБ).
Мета роботи та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є
створення відповідного науково-методичного апарату для покращення якісних
характеристик зображень об'єктів моніторингу.
Вирішення зазначеної науково-технічної проблеми реалізовується шляхом
розв‟язання таких наукових завдань:
- аналіз існуючого науково-методичного апарату отримання й обробки інформації в НА СРБ з відомими структурними побудовами;
- удосконалено структуру побудови НА СРБ, використання якої дозволить
реалізувати напівактивний режим моніторингу за місцевістю зі значним покращенням якісних характеристик зображень її елементів; цифрову передачу радіолокаційної інформації, що забезпечує високу точність її передачі й відображення, практично недосяжної при сучасній технології в аналогових системах; високу завадостійкість радіолокаційного каналів передачі інформації, можливість багаторазової ретрансляції та перезапису інформації; малу питому витрату смуги частот та зручність використання часового розподілу каналів.;
- удосконалення алгоритмів спільної обробки РЛІ в умовах напівактивного
режиму спостереження об„єктів при реалізації збільшення приймальних позицій на визначених інтервалах часу;

17

- удосконалення методів і алгоритмів радіокерування групою носіїв
НА СРБ;
- удосконалення алгоритмів синхронізації функціонування НА СРБ;
- удосконалення алгоритмічного апарату обробки радіолокаційної інформації при БП прийомі сигналів, віддзеркалених від радіопомітних об‟єктів локації;
- розробка методики покращення якісних характеристик зображень радіолокаційних об'єктів на основі теорії синтезованих апертур, яка дозволить покращити деталізацію РЛЗ в залежності від конфігурації системи спостереження.
Об’єкт дослідження – процес формування зображень радіолокаційних
об'єктів в умовах напівактивного режиму спостереження.
Предмет дослідження – методи та засоби покращення якісних характеристик зображень радіолокаційних об'єктів.
Методи дослідження. Для вирішення поставлених наукових завдань використовується сучасний математичний апарат теорії синтезованих апертур, теорії оптимальної фільтрації і статистичного оцінювання; теорії оптимальної класифікації, ідентифікації та розпізнавання; теорії оптимального управління; лінійної алгебри; теорії імовірності й математичної статистики; теорії матриць та
теорії нечітких множин.
Наукова новизна результатів, отриманих у дисертаційній роботі:
- виконано аналіз існуючого науково-методичного апарату отримання та
обробки інформації в НА СРБ, результати якого дозволили виявити його недоліки та визначити шляхи подальшого удосконалення в існуючих та перспективних системах радіолокаційного спостереження;
- удосконалено структурну побудову НА СРБ, використання якої дозволяє
забезпечити покращення якісних характеристик зображень радіолокаційних
об‟єктів (РЛО) при заданому часі локації;
- удосконалено алгоритми радіокерування рухомими радіолокаційними
вимірювачами НА СРБ, використання яких дозволяє збільшити кількість приймальних позицій просторово-часового сигналу на визначених інтервалах часу
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та реалізувати необхідну конфігурацію системи в залежності від геометричних
характеристик об'єктів спостереження;
- удосконалені алгоритми частотної, фазової та просторово-часової синхронізації функціонування НА СРБ із запропонованою архітектурою;
- отримав подальший розвиток алгоритмічний апарат обробки РЛІ в
НА СРБ із запропонованою архітектурою, застосування якого дозволяє розширити зображення РЛО на більше число розмірностей в залежності від часу синтезування апертури;
- отримала подальший розвиток методика підвищення імовірності розпізнавання об‟єктів моніторингу за рахунок підвищення деталізації радіозображень;
- вперше отримана методика покращення якісних характеристик зображень
радіолокаційних об'єктів на основі теорії синтезованих апертур.
Практична цінність отриманих результатів.
1. Розроблена методика покращення якісних характеристик зображень радіолокаційних об'єктів на базі синтезованих апертур, що забезпечує підвищення
радіометричного розділення в середньому на 12 – 31 % та динамічного діапазону зображення РЛО в середньому від 7% - 12 %;
2. Сформульована структурна побудова НА СРБ;
3. Запропоновані алгоритми забезпечення синхронізації роботи радіолокаційних засобів в умовах багатопозиційного прийому інформації;
4. Алгоритми радіокерування рухомими радіолокаційними вимірювачами в
умовах багатопозиційного прийому радіолокаційної інформації які дозволяють
збільшити кількість приймальних позицій просторово-часового сигналу на визначених інтервалах часу та реалізувати необхідну конфігурацію системи в залежності
від геометричних характеристик об'єктів спостереження.
Теоретичні і практичні положення дисертаційної роботи були використані
та реалізовані в науково-дослідних та дослідно-конструкторських роботах на
замовлення Національного космічного агентства України шифри «Впровадження-КС», «Обґрунтування-КС», «Перспектива-КА», головним виконавцем
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якої є Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, а також
у навчальному процесі Державного університету телекомунікацій що підтверджується актами впровадження.
Особистий внесок здобувача. Результати, що становлять основний зміст
роботи, отримані автором самостійно. Основні наукові результати дисертації
отримані здобувачем особисто, опубліковано в [13] – проведений аналіз методів
формування багатовимірних зображень радіолокаційних об‟єктів.
У наукових працях, опублікованих у співавторстві, особисто дисертанту
належать: [14] – проведений аналіз сучасного стану та перспективних напрямків розвитку науково-методичного апарату покращення якісних характеристик
зображень об‟єктів спостереження; [15] – запропонованні раціональні підходи
експерементальних досліджень надрозрізнювальних методів спектрального
аналізу; [16, 17] – проведено аналіз впливу параметрів антен на ефективність
вирішення задач радіомоніторингу; [18] – запропонована структура НА СРБ для
реалізації багатовимірних зображень об‟єктів спостереження;.
Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи, були представленні на шести науковотехнічних конференціях та форумах: XVIII Міжнародний молодіжний форум
“Радіоелектроніка та молодь в ХХІ столітті” 14-16 квітня 2014. р. (Харків,
Україна); Науково-технічна конференція студентів, аспірантів, викладачів та
науковців, «Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави», 18 грудня 2014 р. (Київ, Україна); I міжнародна науково-технічна конференція «актуальні проблеми розвитку науки і техніки», 22 жовтня 2015 р. (Київ,
Україна); Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні інформаційнотелекомунікаційні технології». 17-20 листопада 2015 р. (Київ, Україна); VIII
Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформатизації». 1112 квітня 2017 р. (Київ, Україна); Науково-технічна конференція студентства
Навчально-наукового інституту Телекомунікацій та Інформатизації факультету
Телекомунікацій «Актуальні питання розвитку телекомунікацій в Україні» 10
травня 2017 р. (Київ, Україна).
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Публікації. Основні положення та зміст дисертації відображено в 12 наукових публікаціях: 1 монографіях, 5 наукових статтях (1 з яких одноосібна) в
фахових журналах ДАК України та в 6 тезах і матеріалах доповідей на конференціях.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає 157 сторінок друкарського тексту, із них
8 сторінок анотації, 149 сторінок основного тексту у тому числі містить
57 рисунків та 2 таблиці, список використаних джерел із 100 найменувань на
9 сторінках та 4 сторінки додатків.

21

РОЗДІЛ 1
АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ ОТРИМАННЯ
ГЕОГРАФІЧНИХ ДАНИХ ЗА РАХУНОК
РАДІОЛОКАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ МІСЦЕВОСТІ

1.1 Моделі географічних даних при проектуванні систем зв’язку
В умовах постійного ускладнення проектованих систем зв'язку та скорочення термінів на їх реалізацію, все більше зростає роль автоматизації планування систем. Тому важливим напрямком планування систем зв'язку є застосування методів моделювання, а також оптимізації систем зв'язку за допомогою
обчислювальних засобів.
Для виконання зазначених проектних процедур доцільно застосувати географічно-інформаційні системи (ГІС) планування й оптимізації. Такі системи
являють собою системи автоматизованого проектування, які можуть бути використані на різних етапах планування й керування системами зв'язку.
Переваги ГІС очевидні, оскільки проектування та управління будь-якого
рівня системи зв‟язку пов'язані із просторовим розташуванням. Історично, вирішення цих питань підтримувалися паперовими картами, які потребували збору просторових даних, відображення їх у вигляді картографічних продуктів,
виробництво й поширення створених карт. Однак зараз ситуація істотно змінилася. В останні часи все більшого практичного впровадження набули цифрові
карти, які надають можливість формувати та постійно поповнювати бази картографічних даних на основі космічних та аерофотозйомок. Крім того, не можна
не враховувати той факт, що ГІС системи дають нові можливості 3D візуалізації картографічної інформації, недоступні для паперових карт [12, 19].
Сучасні ГІС проектування систем зв'язку відносяться до класу складних, і
мають наступні риси: високу розмірність, багатоплановий зв'язок елементів, різноманіття природи елементів і видів зв'язків між ними, мінливість структури
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(значне число можливих станів), різноманітність виконуваних функцій і структурних надлишків.
Тому важливо чітко сформулювати мету моделювання вже на початковому
етапі побудови моделі. При цьому необхідно враховувати той факт, що модель
необхідно будувати для розв'язку конкретного завдання дослідження. Досвід
створення моделей на всі випадки життя не виправдав себе через громіздкість
цих універсальних моделей і їх практичної не придатності до застосування.
Моделі даних ГІС описують цифрове представлення й взаємозв'язки географічних об'єктів, що є логічним описом обраних об'єктів реального світу. До
того ж вони описують службову інформацію, необхідну для ефективної комп'ютерної обробки географічних об'єктів. До недавнього часу в ГІС найбільш
застосовувались кілька різних моделей даних для певних областей застосування, наприклад, векторні, растрові, тріангуляційні й інші моделі даних.
Модель геоданных - це інструментальна основа для конструювання користувацької моделі ГІС із використанням об'єктних компонентів, орієнтованої на
велику кількість користувачів і застосування спеціальних моделей (наприклад,
мережа зв‟язку, дані про комунікації й ін.).
1.1.1 Вихідні дані моделей бездротових систем зв'язку
Моделювання бездротових мереж передачі даних – це одне із складних завдань для побудови діючої ГІС. Особливість таких мереж, що виділяє їх з великої
різноманітності інших мереж передачі даних, полягає в наявності радіоканалу
(об'єкта, відсутнього в провідних мереж) та визначеного показника якості передачі інформації. У випадку бездротових мереж передачі інформації першорядну
роль відіграє проблема електромагнітної сумісності (ЕМС), що означає в цьому
випадку, здатність різних компонентів мережі одночасно функціонувати в реальних умовах експлуатації з необхідною якістю при впливі ненавмисних завад,
не створюючи при цьому неприпустимих завад один одному.

23

Вирішення даної проблеми пов'язане з оптимальним вибором місць розміщення прийом/передаючої апаратури й призначенні оптимальних режимів її
роботи, у першу чергу потужності й частоти випромінювання. Етап розв'язку
такого завдання в процесі проектування нової бездротової мережі називається
частотно-територіальним плануванням.
Метою моделювання бездротових мереж є розв'язок наступних ключових завдань [18]:
1. Частотно-територіальне планування мережі, що забезпечує мінімізацію
внутрісистемних перешкод, максимальний покриття території з необхідною
якістю передачі інформації й ЕМС із існуючими радіотехнічними засобами;
2. Верифікація характеристик діючої мережі;
3. Оптимізація методів перетворення й передачі інформації проектованої
мережі;
4. Оптимізація параметрів устаткування, призначеного для роботи в даній
мережі.
Для розв'язку перерахованих завдань планування мереж зв'язки потрібні
наступні вихідні дані:
1. Карта місцевості, необхідна для адекватного опису умов поширення
сигналу району, де планується розгортання мережі; при використанні моделі
в комп'ютерних автоматизованих системах проектування радіомереж карта місцевості повинна бути представлена в електронному виді в одному зі стандартних форматів (наприклад, «Maplnfo" або «Панорама»);
2. Відомості про закон розподілу абонентів на цій території (трафіку) і
їх характеристики (питоме ерленгове навантаження), задані аналітично або
представлені в обмінному форматі картографічних даних;
3. Технічні характеристики планованої мережі (технологія передачі й обробки інформації, частотний діапазон, необхідне відношення сигнал/завадв і
т.д.), зазначені в її стандарті;
4. Характеристики застосовуваного устаткування;
5. Координати й технічні характеристики радіозасобів, що функціонують
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у даному регіоні, необхідні для розрахунків показників ЕМС проектованої
й діючих у цьому регіоні мереж.
У зв'язку з різноманіттям і складністю завдань планування бездротових
мереж важко розраховувати на реалізацію в одній універсальній моделі повного набору функцій, необхідних для розв'язку всіх перерахованих завдань. Тому, на сьогодні існує кілька спеціалізованих типів автоматизованих комп'ютерних систем аналізу й оптимізації характеристик бездротових мереж, кожному
з яких властиві свої особливості застосовуваних моделей. Серед них слід виділити 4 ключових типи [19]:
1) системи частотно-територіального планування бездротових мереж;
застосовуються на етапі розгортання нових або модернізації існуючих бездротових мереж різного призначення для оптимального вибору місць та обл аднання прийом/передаючих станцій; їхніми особливостями є: використання
електронних географічних карт для точної прив'язки моделі мережі до місцевості; застосування чітких моделей поширення електромагнітних хвиль у каналах зв'язку; широкий спектр характеристик, що розраховуються;
2) системи, що забезпечують розв'язок завдань електромагнітної сумісності бездротових мереж; застосовуються, як і перші, на етапі розгортання нових
або модернізації існуючих бездротових мереж різного призначення для узгодження їх параметрів з параметрами інших мереж з метою мінімізації взаємних
перешкод; для них характерно: можливість підключення до баз даних з місцями розміщення та складом обладнання всіх радіозасобів, що працюють у
регіоні; можливість підключення до баз даних параметрів прийом/передаючих
апаратури різних виробників; використання електронних географічних карт
для точної прив'язки моделі мережі до місцевості; застосування чітких моделей поширення електромагнітних хвиль у каналах зв'язку; розрахунки характеристик завад різного виду й оцінка їх впливу на параметри мереж.
3) системи моніторингу якості роботи існуючих мереж; застосовуються
для виміру й наступного аналізу характеристик мережі в реальних умовах її
функціонування; у системах такого типу забезпечується: обмін інформацією з
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базами даних вимірів параметрів реальних мереж; можливість порівняння результатів розрахунків і експерименту й корегування параметрів моделі мережі
за його результатами;
4) системи, призначені для оптимізації принципів передачі інформації й
параметрів устаткування розроблювальних мереж; у таких системах: немає необхідності в точній прив'язці моделі мережі до певної місцевості; повинна бути
забезпечена можливість перевірки працездатності системи в різних

умо-

вах, внаслідок чого застосовуються статистичні моделі поширення еле ктромагнітних сигналів; є можливість завдання різних алгоритмів роботи мережі.
Мережні ГІС, що застосовуються в сфері планування систем зв‟язку можна
за принципом використання можна розділити на мережеві ГІС та ГІС для одного користувача.
Мережні ГІС - дають можливість багатьом користувачам одночасно маніпулювати з одним набором гео-інформаційних просторових даних, що припускає системні вирішення таких проблем, як забезпечення цілісності бази даних;
погоджене внесення одночасних змін у дані різними особами; наскрізне застосування системи унікальних імен і ідентифікаторів створюваних об'єктів.
ГІС, що орієнтована на одного користувача для планування системи зв'язку може містить систему зберігання й пошуку даних, що являє собою базу даних електронних карт, яка має ієрархічну структуру.
Система пошуку й зберігання дозволяє обробляти наступні види картографічних даних: векторні карти, растрові зображення місцевості (растрові карти),
матричні дані про місцевість.
Структура векторних карт дозволяє зберігати не лише цифровий опис реальних об'єктів місцевості, але й прикладні користувацькі дані, що можуть швидко змінюватись в часі. Наприклад, метеодані, відомості про розміщення засобів зв'язку, дані про умови радіовидимості та ін.
Отже якість ГІС планування мереж зв'язку визначається покладеної в її основу математичною моделлю мережі. При цьому ключовою ланкою моделі ме-

26

режі є моделі каналів зв'язку. Точність моделі мережі зв'язку залежить від
того, наскільки повно в ній у моделях каналів зв'язки враховані вихідні дані
про місцевість, а от же в першу чергу від того наскільки точними є цифрові карти місцевості що формують ГІС.
Як показано в [12, 19, 20] застосування ГІС проектування систем зв'язку,
що базуються на максимальному використанні інформації про умови розповсюдження сигналів у вигляді електронної карти місцевості й чітких моделях
каналів зв'язку, дозволяє підвищити якість передачі інформації в мережі і оптимізувати її показники ЕМС з іншими бездротовими мережами.
1.1.2 Моделі створення цифрових карт місцевості
Створення цифрових карт місцевості, незважаючи на впровадження автоматизованих технологій, як і раніше, залишається найбільш складною і трудомісткою операцією при створенні і функціонуванні ГІС. Найбільш часто використовуються технології сканування паперових картографічних матеріалів, геометрична корекція сканованого зображення для усунення просторових похибок, цифрування паперових або сканованих карт із використанням ручної або
напівавтоматизованої технології розпізнавання картографічних об'єктів.
За оцінками різних експертів [8-9, 12, 20], вартість створення і введення даних карт місцевості може досягати 80% вартості всього ГІС-проекту, включаючи вартість апаратних засобів і зарплати висококваліфікованого персоналу. Помилки і пропуски, допущені при створенні карт, можуть призвести до спотворення інформації на наступних етапах її обробки і цілком знецінити кінцевий
результат.
Розглянемо основні методи отримання цифрових карт місцевості.
1. Отримання цифрових карт за допомогою паперових карт. Вихідною
елементарною одиницею для векторизації є аркуш карти або плану на паперовому, лавсановому або іншому (твердому) носії. Звичайно використовується
наступний алгоритм отримання векторних цифрових карт [6, 11]:
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перший крок - сканування вихідного аркуша карти або плану;
другий крок – підготовка отриманого за допомогою сканера растрового зображення аркуша карти до векторизації;
третій крок – проводиться векторизація расторового зображення;
четвертий крок – ідентифікація та уточнення просторових об‟єктів;
п‟ятий крок – забезпечується зв‟язок просторових об‟єктів із базою атрибутивних даних по цих об'єктах;
шостий крок - виконуються комплексні перевірки отриманої векторної карти й ведеться редагування помилок.
На жаль, як правило, вихідні карти й плани на паперових і інших носіях
неоднорідні усередині кожного аркуша, в тому розумінні, що їх стан зафіксований на різні моменти часу. Відповідно, просторові відносини між об'єктами
внаслідок зазначеної різнорідності на вихідному матеріалі можуть бути зафіксовані невірно. Тому вихідна установка на адекватну передачу в цифровій карті
об'єктів і відносин між ними, зафіксованих на вихідній карті, не гарантує адекватну фіксацію дійсної ситуації на місцевості.
Структура витрат на створення векторної карти для ГІС включає витрати
на підготовку карти, її векторизацію, ідентифікацію просторових об'єктів і зв'язок їх з базою атрибутивних даних, а також необхідні перевірки й редагування,
при цьому підготовка векторної карти (крок 2-4) можуть на практиці займати
від 20 до 50 відсотків кожна (спільно займаючи зазвичай до 80 відсотків від
усього технологічного циклу) [12]. Відповідно, економія часу за рахунок прискорення робіт на цих стадіях має найважливіше значення.
Самий надійний варіант підвищення швидкості за рахунок підготовки й відбору операторів з високими професійними якостями й створення цифрових
карт вручну. У цьому випадку якість карт гарантована. При використанні технології автоматичної й/або напівавтоматичної векторизації (наприклад, за допомогою напівавтоматичних програм-векторизаторів EasyTrace і MapEdit) виникає кілька істотних проблем. По-перше, векторизатори повинні забезпечувати якість, відповідну до якості цифрування вручну добре підготовленим опера-
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тором. По-друге, при низькій якості цифрування постає проблема редагування
створених цифрових карт, що може не лише зменшити переваги в часі, отриманні за рахунок застосування векторизатора, а навіть потребувати додаткового
часу. При цьому немає гарантії, що всі помилки будуть виявлені й коректно виправлені. Окрім того, більшості традиційних карт створювалися без розрахунків на їх оцифрування й використання у середовищі ГІС.
Альтернативою методу векторизації на основі відсканованого зображення
є метод дигіталізації [6, 12]. Суть методу полягає у використанні спеціального
пристрою - дигітайзеру й спеціального програмного забезпечення для підтримки інтерактивного режиму роботи із цим пристроєм. Цей метод реалізований
також у деяких сучасних ГІС (при цьому оператор використовує «мишку» при
проході по контурах об'єктів).
У цілому щодо цифрування вихідних паперових карт слід відзначити, що
для створення по них векторних карт, які б відповідали всім вимогам ГІС, необхідні досить значні витрати, високий рівень професійної картографічної підготовки операторів і редакторів саме в області ГІС.
2. Отримання карт за даними дистанційного зондування Землі. Використання даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) – аеро- й космознімків - у
якості вхідних даних для ГІС є безумовно перспективним напрямком. Матеріали зйомок можуть бути представлені у вигляді єдиного набору растрових зображень, прив'язаних до потрібної координатної системи, і, на відміну від паперових картографічних матеріалів, дійсно можуть відображати практично одномоментну фіксацію всіх просторових об'єктів і зв‟язків між ними.
Слід зазначити, що при дешифруванні матеріалів дистанційного зондування існує досить багато підводних каменів, і не завжди точність виділення різних
об'єктів буде однакова, що вимагає звичайно додаткових вимірювальних робіт
на місцевості. На сьогодні аерофотозйомка є допоміжним засобом дослідження
земної поверхні. Суть економічного й ієрархічного збору даних полягає в максимальному отриманні інформації космічними засобами, заповнення й деталі-
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зації відсутніх даних космічною зйомкою кращого розрізнення й аерозніманням
і, нарешті, у підтвердженні на місцевості отриманих даних.
Використання ДЗЗ при моніторингу територій міста й регіону виглядає в
такий спосіб [6].
1. Використання дрібних- і середньомасштабних (1:1000 000-1:500 000) космознімків для аналізу загального стану урбанізації регіону, комунікаційної (за
транспортними шляхами) взаємодії великих промислових центрів та ін.
Цей рівень забезпечується космічними зйомками супутників серії «Ресурс0» (камера МСУ-Э, розрізнення 45-50 м), Landsat (ТМ, розрізнення 28-30 м),
SPOT (ХМ, дозвіл 20 м), «Ресурс-Ф» (камери КА-20, КА-200, розрізнення 15-30
м), «Алмаз-1» (використовується радіолокаційна синтезована апертура, розрізнення 18-20 м). Об'єктна генералізація таких даних 100-500 м, що відповідає
картографічним масштабам 1:50000-1:200000.
2. Наступний рівень - це знімки близьких масштабів (1:100 000-1:300 000),
але більш високого розрізнення, з космічних систем типу SPOT (Pan, розрізнення 10 м), «Ресурс-Ф» (камери МК-4, КФА-1000, КФА-3000, розрізнення 812, 5-10, 2-3 м). Їхнє поєднання з даними меншого розрізнення дозволяє виявити об'єктну структуру й деталі міської забудови на фоні зональних і синтезованих знімків більшої генералізації; крім того, на спектрозональних кольорових
фотознімках камер МК-4 і КФА-1000 краще виглядають лісові масиви й інші
рослинні компоненти.. Об'єктна генералізація цього рівня 10-100 м, що відповідає картографічним масштабам 1:10000-1:50000.
3. Для більш детального аналізу міської забудови, проведення інженерних
та планових досліджень, ведення містобудівного кадастру, забезпечення муніципальних ГІС і уточнення відсутніх деталей по ДДЗ попередніх рівнів доцільно використовувати спеціальну космічну зйомку з розрізненням 1-10 м або аерознімання. За цим даними звичайно будуються цифрові моделі рельєфу й
створюються об'єктні карти, що сполучаються з картами зонування, одержуваними на попередніх рівнях, що дозволяє більш точно врахувати особливості місцевості, рельєф, вплив експозиції, ландшафтні закономірності і т.д. Детальну
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інформацію отримують із супутників типу SPOT, «Ресурс-Ф» (камери ТК-350,
КВР-1000) і перспективних супутникових систем типу QuickBird або системи
компанії Space Imaging з розрізненням 1 м.
4. Вибіркове уточнення територій, планів міської забудови, виявлення аварійних ситуацій у теплових, транспортних і електричних мережах, проведення
робіт, що передують проектуванню та плануванню нових систем з урахуванням
природних факторів здійснюється на основі аерознімання; вона може проводитися цифровими сканерами (типу МСУ-Э), фотокамерами (АФА, МКФ-6 та ін.)
та спеціальними засобами (тепловізори типу «Вулкан», радіолокатори та ін.).
Детальність зйомки може досягати десятих частин метра.
Основні технічні характеристики систем ДЗЗ природно-ресурсного призначення [6] наведенні в таблиці 1.1.
Основною проблемою при ДЗЗ є проблема автоматизованої інтерпретації
(дешифрації) аерокосмічних знімків. Розв'язок цієї проблеми на сьогодні ведеться, в основному, з використанням теорії розпізнавання образів. Вивчення
методів розв'язку проблеми продовжує залишатися вкрай актуальним напрямком наукових досліджень.
3. Отримання карт за даними наземних вимірів і за даними супутникових
систем. Використання даних супутникових навігаційних систем GPS або
ГЛОНАСС про координати об'єктів, що рухаються, отриманих за допомогою
наземних приймачів і даних електронних тахеометрів дозволяє накопичувати
просторові дані в цифровій формі й використовувати їх безпосередньо в середовищі ГІС, оминаючи проміжні матеріали на паперовій основі. Зберігання матеріалів безпосередньо в цифровій формі виключає проблему створення твердих копій і проблему використання вже знятих границь суміжних об'єктів при
нових зйомках.
Досвід показує [20-21], що використання зазначених приладів при досить
значних обсягах робот (тисячі об'єктів, тисячі погонних кілометрів автодоріг і
т.п.) дозволяє знизити вартість зйомок у порівнянні із традиційними паперови-
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ми технологіями в 3-4 рази й більше. Важливим є також значне збільшення
швидкості зйомок (в 3 – 4 рази).
Таблиця 1.1
Основні технічні характеристики систем ДЗЗ

МСУ-СК
Ресурс_О
(Росія)
МСУ-Э
ЕТМ
Landsat
(США)

PAN

IRS
(Індія)

LISS-3

WiFs

SPOT
(Франція)

Січ-1
(Україна)
QuickBird
(США)

HRV
(SPOT
1,2,3)
HRVIR
(SPOT 4)

0,5-0,6
0,6-0,7
0,7-08
0,8-1,1
10,4-12,6
0,5-0,6
0,6-0,7
0,8-09
0,52-0,9
0,45-0,52
0,52-0,6
0,63-0,69
0,76-0,9
10,4-12,5
0,5-0,75
0,52-0,59
0,62-0,68
0,77-0,86
1,55-1,7
0,62-0,68
0,77-0,86
1,55-1,75
0,5-0,59
0,61-0,68
0,79-0,89
0,5-0,59
0,61-0,68
0,79-0,89
1,58-1,73

МСУ-М

0,5-1,1

МСУ-С

0,5-1,0
0,45-0,9

Просторові точності, м

Повторювальність
днів

Смуга зйомки, км

Спектральні канали
(мкм)

Система
(країна)

Скануючий
пристрій

природно-ресурсного призначення

140 (видимий)
600

550 (тепловий ІЧ)

24

45

до 25 (видимий і
ближній ІЧ)

24

185

15 (панхроматичний)
30 (багатоспектральний)

16

60 (тепловий)
5,8 (видимий)
23,5 (видимий)
23,5 (видимий)
23,5 (ближній ІЧ)
70,5 (ближній ІЧ)
188 (видимий)
188 (ближній ІЧ)
188 (тепловий ІЧ)

24

60

10 (панохроматичний)
20 (багатоспектральний)

26

60

10 (панохроматичний)
20 (багатоспектральний)

26

70-96
142

804

6,5

1500
(видимий і ближній ІЧ)
340
(видимий і ближній ІЧ)
0,61 (панохроматичний)
2,44
(багатоспектральний)

5

5

1-4
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Приймачі GPS можуть бути розділені на кодові з точністю позиціонування
30-100 м, кодово-фазові - 0,5-3 м і фазові з точністю позиціонування 5-50 мм.
Кодова апаратура працює в автономному режимі, але може працювати й у диференціальному режиму позиціонування (DGPS). Останній режим полягає в
тому, що по радіоканалу від базової станції на віддалені до 100-150 км можуть
ухвалюватися диференціальні виправлення дворівневої точності - до 10 м і до
1 м. Сучасні приймачі мають внутрішню пам'ять і тоді разові визначення місця
розташування можна осереднити протягом певного проміжку часу, отримуючи
точність позиціонування 7-10 м навіть без DGPS.
На сьогодні в Україні найбільш значний обсяг робіт із введення картографічних даних здійснюється в процесі трансформації паперових топографічних
карт різних масштабів у цифрову форму [20-21]. Багато цифрових карт, особливо в неспеціалізованих установах і організаціях, виконується в ручному режимі,
тому суб'єктивний фактор, тобто кваліфікація оператора і контролера, є основним стримуючим фактором для збільшення кількості якісної цифрової продукції. Для підготовки кваліфікованого оператора для екранного або апаратного
дигітизування необхідно кілька років практичної роботи за наявності відповідної геодезичної, картографічної або географічної освіти. Унаслідок цього все
більш істотним фактором картографічного виробництва стає зростання вартості
кваліфікованої праці фахівців.
Тому основною лінією зростання продуктивності цифрового картографування є подальший розвиток автоматизованих методів створення цифрових
карт: підвищення якості розпізнавання картографічних образів сканованих карт
даних дистанційного зондування Землі та методів отримання більш якісних радіолокаційних зображень об‟єктів земної поверхні. Для цього в даній роботі
пропонується розглянути систему радіолокаційного моніторингу для отримання
цифрових карт місцевості, з більш якісними характеристиками.
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1.2 Моделі

режимів

спостереження

об'єктів

моніторингу

в

радіолокаційних системах
Сучасна система спостереження являє собою бортову моноімпульсну доплерівську РТС, яка працює в міліметровому діапазоні довжин хвиль (ДХ) у
режимі випромінювання з низькочастотним повторенням (НЧП) та поєднана з
бортовим комп'ютером і навігаційними датчиками. При цьому формується вузький промінь, який на рівні 0,5 потужності становить, наприклад, за азимутом
і за кутом місця одиниці градусів. Передбачається наявність антенної системи з
електронним керуванням променем (ЕКП) типу фазованної антенної решітки
(ФАР), в якій час перемикання променя становить десяті й менші частки однієї
мікросекунди: T

1/10мкс  107 с .

Наявність ЕКП дозволяє створити режим швидкого огляду контрольованої
ділянки простору з перемиканням положення променя за азимутом і кутом місця за малий проміжок часу. Така технологія спостережень дає можливість
впровадження оптимальних методів вагової обробки амплітуд прийнятих сигналів в реальному масштабі часу, що дозволяє досягти роздільної здатності РТС
за кутовими координатами в кілька разів меншої за ширину головної пелюстки
діаграми спрямованості антени (ДСА) [22]. Передбачається наявність антенної
системи (АС) з високою швидкістю механічного керування променем. Як в електронному, так і в механічному варіанті АС існує можливість накопичення даних для осереднення. Наприклад, при частоті випромінювання 8 кГц (період
випромінювання Tвип  0,125мс ) за час одного положення променя 10 мс приходить 80 імпульсів (довжиною, наприклад,  імп  1/ 7мкс  0,142 103 мс ), що дозволяє шляхом осереднення значно підвищити відношення сигнал/шум. Однак
при цьому виникають динамічні помилки, пов'язані з переміщенням об'єктаносія РТС, які меншою мірою позначаються при спостереженні поверхні з низькошвидкісних літальних апаратів (наприклад, вертольотів).
Режими спостереження розрізняються залежно від способу спостереження

34

зони огляду за азимутом і кутом місця, за способом первинної обробки відбитих сигналів, за висотою польоту об'єкта-носія РТС, за напрямком огляду і за
типом об'єктів спостереження. За способом спостереження розглядаються режими з телевізійним (порядковим) оглядом контрольованої ділянки простору з
фіксованим положенням променя.
За способом первинної обробки відбитих сигналів можуть розглядатися
два режими: режим реального променя (РП) і режим вузькосмугової доплерівскої фільтрації (ДЗП). У режимі РП відбиті сигнали в сумарному та різницевому
каналах проходять тракт первинної обробки, квадратурні канали фазового детектування, амплітудне детектування, стробування за дальністю і після перетворення з аналогової в цифрову форму (АЦП) передаються на алгоритми цифрової обробки первинних радіозображень (РЗ). Первинне РЗ являє сукупність амплітуд, отриманих в і-х елементах розділення за дальністю при j-х, k-х положеннях променя за азимутом й кутом місця.
У режимі ДЗП сигнали з виходу квадратурних каналів фазового детектування після стробування за дальністю і АЦП передаються на процесор швидкого перетворення Фур'є (ШПФ), де піддаються вузькосмуговій доплерівській фільтрації. Результатом такої обробки є отримання первинного РЗ у вигляді сукупності амплітуд, отриманих в і-х елементах розділення за дальністю в j-х фільтрах доплерівських частот. Первинне РЗ прив'язується до дискретного  -у моменту часу зондування t  та передається на алгоритми цифрової обробки зображень.
У режимі РП (або низького розділення (НР)) розділення первинного РЗ за
кутами визначається шириною ДСА (на рівні 0,5 потужності сигналу або 0,7 за
амплітудою). У режимі ДЗП на невеликих дальностях маловисотного польоту
без урахування сферичності фронту відбитої хвилі збільшення розділення за
азимутом виявляється порівняно невеликим (10 - 30 разів) на відміну від режиму фокусованого синтезування (ФС), що враховує кривизну хвилі і дає надвисоке розділення за азимутом (100 - 1000 разів).
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Для забезпечення режиму високого та надвисокого розділення пред'являються підвищені вимоги до стабільності польоту літального апарату (ЛА), який
зазвичай виконується на великій висоті. При цьому алгоритм синтезування апертури відповідно до кореляційного методу синтезу являє собою згортку відбитого сигналу з опорною функцією (кореляційний інтеграл) і реалізується у вигляді лінійного цифрового фільтра [23, 24]. Реалізувати такі режими в умовах
маневреного маловисотного польоту досить складно.
У залежності від висоти польоту носія бортового радіолокаційного вимірювача (БРЛВ) розрізняють режими маловисотного і висотного польоту. Маловисотні польоти зазвичай виконуються на висоті: 25 - 500 м (транспортний);
25 - 300 м (бойовий); менше 20 - 25 м (режим надмаловисотного польоту). При
цьому мінімальна дальність спостереження, необхідна для безпеки маловисотних польотів, становить 1 - 1,5 км.
У залежності від напрямку огляду розрізняють передній, передньо-боковий
і бічний режими огляду БРЛВ.
У залежності від типу об'єктів спостереження розрізняють огляд поверхні і
огляд повітряного простору. Об'єктами спостереження на поверхні є: нерухомі
протяжні об'єкти (будівлі, аеродроми, мости, лінії електропередач, труби тощо),
рухомі або нерухомі радіоконтрастні (відносно фону) точкові об'єкти (кораблі,
рухома техніка тощо). Об'єктами спостереження в повітряному просторі є ЛА.
При спостереженні об'єктів за допомогою РП [25] виникає проблема їх
розпізнавання різного рівня складності: виявлення (об'єкти присутні або відсутні, об'єкти рухаються або нерухомі), визначення координат для їх супроводу,
класифікація об'єктів за їх приналежністю до того чи іншого типу. Для розпізнавання в радіотехніці використовуються амплітудні, поляризаційні, тривимірні, багаточастотні, динамічні портрети [25], а також досліджується спектральний склад і часова структура відбитих сигналів з використанням сигналів спеціальної форми (наприклад, з імпульсно-часовим кодом [26]). Разом з тим, наближення радіозображень за детальністю до оптичних призводить до нової в
радіотехніці задачі – автоматичного виявлення та розпізнавання складних про-
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тяжних об'єктів з урахуванням їх конфігурації, можливої зміни форми і напрямків рухи. Якість РЗ об'єктів (чіткість, детальність зображення) залежить від
способів спостереження і обробки прийнятих сигналів. Наприклад, у режимі РП
для ДСА шириною реального променя для ДС шириною 1 за азимутом на відстані R  1 км (за похилою дальністю) лінійне розділення за азимутом складає
17 м, що недостатньо для розпізнавання об'єкта за його конфігурацією.
При маловисотному польоті являють інтерес об'єкти, які знаходяться на
лінії польоту ЛА (труби, висотні будівлі, політ в каньйоні та ін.). Тому підвищена увага приділяється розгляду режиму переднього огляду при маловисотному польоті. Для розділення протяжного об'єкта з розділенням за азимутом
близько 17 м потрібно підвищити розділення не менше ніж у 5 разів, а для точного визначення положення малорозмірного об'єкта – ще більше. Це може бути
досягнуто за рахунок використання режиму ДЗП в передній зоні огляду. Однак
режим ДЗП, по-перше, передбачає досить велику швидкість і стабільність руху
носія РТС, що не завжди виконується, наприклад при маневрі або спостереженні з вертольота. По-друге, при передньому огляді в режимі ДЗП значно збільшується час синтезування, необхідного для отримання заданого розділення.
Дійсно, зсув за доплерівською частотою визначається формулою [25]

fД 

2V



cos  ,

(1.1)

де V - швидкість руху об'єкта-носія;  - довжина хвилі РТС;  - кут між вектором швидкості носія і траєкторією приходу відбитого сигналу (прямою лінією).
При зміні кута  доплерівська частота змінюється на

fД 

2V 



sin  .

(1.2)

Для здійснення операцій синтезування в елементі розділення за частотою
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при азимуті  необхідно виконання рівності f Д   f , де  f  1/ Tc - частота
сигналу, Т С - час синтезування [25, 27]. Так, при швидкості V = 50 м/с для станції 8-мм діапазону (  = 0,008 м) для отримання розділення 10 /10 (   0,0017 )
при відхиленні відбитого променя на кут   10 щодо вектора швидкості руху
носія потрібен час синтезування

TC 


 2,77с ,
2V  sin 

(1.3)

тобто близько 3 с, що неприпустимо при швидкісному маловисотному польоті.
Для виявлення перешкод за лінією маловисотного польоту з використання
ДС віялового типу (наприклад, 10  50 ) здійснюється сканування променя за
азимутом зі зміщенням на n -у частину ширини ДС. При такому режимі для перегляду зони за азимутом 50 при n  5 необхідно N = 50 положень променя,
що в разі механічної АС з часом перемикання 10 мс вимагає 0,5 с. При розширенні зони огляду за азимутом (і за кутом місця) число перемикань збільшується і при N = 100 становить 1 с. За цей час об'єкт-носій, що рухається зі швидкістю V = 100 м/с, проходить 100 м, або з урахуванням часу реакції пілота (оператора НРЛВ) на перешкоду (1- 2 с) – 300 м. У таких умовах подальше розширення зони огляду за азимутом і кутом місця для механічних АС виявляється небажаним і потребує використання АС з електронним перемиканням.
Центральною проблемою розвитку сучасних РТС у плані РБ і розпізнавання РЗ об'єктів є підвищення роздільної здатності за кутовими координатами при
спостереженні в передній зоні огляду в реальному масштабі часу. Що стосується точності вимірювання дальності, то вона визначається шириною імпульсу
сигналу і в сучасних РТС може досягати 1 м [25].
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1.3 Моделі радіолокаційної інформації
Інформацію про поверхні і об'єкти на поверхнях несе в собі поле відбиваючої здатності U 0 , яке являє сукупність характеристик (коефіцієнтів) відбиття
від елементарних ділянок поверхні. Поверхня описується в прямокутній системі координат, як функція двох змінних z = z ( x, y) з можливими лініями розриву
першого роду.
У результаті впливу реального променя РТС на поверхню утворюється
електромагнітне поле відбиття, відповідне полю U 0 . Воно являє сукупність сигналів, відбитих від елементарних ділянок поверхні.
У режимі РП за апертуру АС при певному положенні центра променя в

 -му періоді огляду на проміжку часу t , t  t 1, t  приймається сумарний відбитий сигнал, комплексна обвідна якого після проходження тракту первинної
обробки в q -му вимірювальному каналі описується такою моделлю вимірювання:

Sq  t  

n

m

  a  j, k U t , j, k   P t  , q  1, Q ,

j  n k  m

q

де Q - число каналів; Sq  t   Sq  t  e

q

iq  t 

(1.4)

- прийнятий траєкторний сигнал із

змінною амплітудою Sq (t ) і вимірюваної фазою  q (t ) ;  q (i, j ) - нормовані коефіцієнти ДС q-го каналу, які характеризують інтенсивність приходу сигналів із
j-го, k-го кутового напрямку щодо центра променя (  q (i, j ) - дійсні величини
без урахування фазових співвідношень ДС і в загальному випадку можуть бути
комплексними); U  t , j, k   U j ,k  t  e

i j , k  t 

- складові траєкторного сигналу з амп-

літудою U j ,k (t ) , які несуть інформацію про поле U 0 , и фазою  j ,k (t ) в j , k -х
елементах дискретизації в межах ширини ДС за азимутом 2n  1 і кутом місця

2m  1 ; Pq  t   q  t   iq t  - комплексний гаусів білий шум, дійсна  q  t  і уя-
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вна q  t  складові якого розподілені за нормальним законом з нульовим математичним сподіванням. амплітуди U j ,k  t  и фази  jk  t  , в загальному випадку
випадкові і їх кореляційні характеристики визначені.
Модель (1.4) в РТС може описувати, наприклад, комплексну обвідну на
виході фільтрів низьких частот квадратурних каналів фазового детектування qго приймального каналу (сумарного при q = 1 і різницевого при q = 2) [28-29].
Для дійсних коефіцієнтів  q ( j, k ) вираз (1.4) розділяється на дійсну й уявну

n

Sq  t  cos q  t  

m

 a  j, k U t  cos t    t 

j  n k  m
n

Sq  t  sin q  t  

q

jk

jk

q

(1.5)
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 a  j, k U t  sin  t    t 

j  n k  m

q

jk

jk

q

складові, кожна з яких з урахуванням U jk  t   U jk  t   U jk  t  , U jk  t  - середнє
значення амплітуди, U jk  t  - її випадкове відхилення приводиться до виду

yq  t  

де yq  t  - результат
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  a  j, k  x  t   w t 

j  n k  m

q

вимірювання

jk

в

q-му

(1.6)

q

каналі;

x jk  t   xCjk  t 

або

x jk  t   x Sjk  t  , xCjk  t   U jk  t  cos jk  t  , x Sjk  t   U jk  t  sin  jk  t  ; wq  t  - шуми
флуктуації,

які

дорівнюють

сумі

центрованих

випадкових

складових

aq  j, k  U jk  t  cos jk  t  або aq  j, k  U jk  t  sin  jk  t  і q  t  ,q  t  .
У рамках моделі (1.6) задача полягає в знаходженні оцінок xCjk  t  , x Sjk  t 
середньої амплітуди U jk  t  

 x

C
jk

t 

2

 x

S
jk
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2 1/ 2

і при роздільній обробці

сигналів у квадратурних каналах вирішується лише в окремих випадках (нерухомість РТС або врахування впливу руху на зміну фаз).
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Для моделювання амплітуди траєкторного сигналу після амплітудного детектування розглядається сума квадратів складових (1.5):

S t  
2
q

де  q2  t  - випадкова

n

m

  a  j, k U t    t    t  ,
2
q

j  n k  m

величина,

2
jk

яка

2
q

дорівнює

(1.7)

q

aq2  j, k U 2jk  t 

сумі

і

q2  t  ,q2  t  ,  q  t  ; q2  t  ,q2  t  ,  q  t  - центрована випадкова величина.
Модель (1.7) приводиться до виду (1.6) шляхом зміщення Sq2  t  на величину середнього  q2  t  , що дає можливість безпосередньо знаходити оцінки

U 2jk  t  і, відповідно, U jk  t  . Модель (1.7) не вимагає врахування зміни фаз, але
характеризується більш високим рівнем завад у порівнянні з (1.6). Для зниження рівня шумів флуктуації використовується осереднення (1.7) за сукупністю
вимірів Sq2  t  .
Після стробування траєкторного сигналу (1.4), (1.5) в i-x елементах розділення дальності на проміжку t 1; t  на множині j , eˆ -х положень променя
отримується загальна модель первинного РЗ в режимі РП

yq  i, j, k  

n

m

  a  j , k  x  i, j  j , k  k   w  i, j , k  ,

j1 n k 1 m

q

1

1

1

1

q

(1.8)

в елементах дискретизації Ri , j ,k (дальність, азимут, кут місця), яка використовується

для

відновлення

поля

X  x  i, j, k 

у

просторі

вимірів

Yq   yq  i, j, k  . Моделювання маловисотного польоту (1.4) передбачає необхідність тривимірного опису елементів поля X.
Для моделювання амплітудного РЗ A(i, j), отриманого в режимі ДЗП шляхом вимірювання амплітуд у і-х елементах дальності на виході j-x вузькосмуго-
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вих доплерівських фільтрів, наближено використовується узагальнена релеївська залежність. При цьому корисний сигнал, відбитий від i,j-гo елемента поверхні (або об'єкта), розмір якого відповідає синтезованому елементу розділення
РТС, подається без урахування початкової фази   t   0  як періодична функція часу t виду

S0  t     i, j U  t  cos 0t    t      i, j U t  cos 0t ,

(1.9)

де   i, k  - коефіцієнт, що характеризує інтенсивність відбитого сигналу в j,kму кутовому напрямі; U (t ) - амплітуда корисного сигналу; 0  2 /  циклічна частота корисного сигналу.
На корисний сигнал впливає завада у вигляді розсіяного підстильною поверхнею шумового сигналу S  t  з випадковою амплітудою V  t  і випадковою початковою фазою   t  :

S  t   V  t  cos 0t    t   ,   t   0,2  .

(1.10)

Сигнал S  t  розкладається на складові:

S  t   V  t  cos 0t    t    V1  t  cos 0t   V2  t  sin 0t  ,
де відповідно до простих тригонометричних перетворень встановлюється зв'я-



зок V  t   V12  V22



1/ 2

,   t   arctg V2 / V1  .

Із урахуванням завади флуктуації (1.10) відбитий сигнал (1.9) є сумішшю

S  t   S0  t   S  t     i, j U  t  cos 0t  V10t  V2 sin 0t 

   i, j U  t   V1  cos 0t  V2 sin 0t  A  t  cos 0t    t   ;
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A  t     i, j U  t   V1   V22 


2

1/ 2

,   t   arctg V2 /   i, j U t   V1  .

Із урахуванням стробування за дальністю модель вимірювання (первинного РЗ) в i,j-му елементі розділення дальності і азимута (або частоти) приймає
вид
2
A  i, j     i, j U  i, j   V1   V22 



1/ 2

,

(1.11)

де A  i, j  - амплітуда відбитого сигналу; U  i, j  - амплітуда, що характеризує
поле відображення в i,j-му елементі розділення; V1 ,V2 - випадкові центровані
складові, розподілені за нормальним законом.
Через випадковість V1 ,V2 амплітуда A  i, j  також випадкова і розподілена
за узагальненим законом Релея (або Райса) [29, 30-31]. Якщо відображення йде
тільки

від

розсіюючої

A  i, j   V12  V22 

1/ 2

поверхні,

то

S  t   S  t  ,

і

амплітуда

має релеївський розподіл. Модель (1.11) може бути апрок-

симована і подана у вигляді (1.8), наприклад, шляхом піднесення A  i, j  у квадрат і осереднення з деяким зсувом за незалежними вимірами в послідовності
кадрів РЗ, що суміщюються з урахуванням руху об'єкта-носія РТС.
При врахуванні початкової фази в (1.9) модель (1.11) дещо ускладнюється.
Як приклад на рис. 1.1 показана моноімпульсна 4-канальна РТС [32-35] у
системі координат ЛА xc , yc , zc . Точки 1, 2, 3, 4 відповідають проекціям центрів
ДС 4-х каналів,  і  - кутові координати. ДС q -го каналу має нормовану характеристику

Fq  ,  

sin     q  sin     q 

    q 

    q 

, q  1,4 ,

де коефіцієнт  визначається шириною ДС;  q ,  q - кутові координати проекції
центра q -ї ДС ( q -ї точки на рис. 1.1).
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Рис. 1.1. ДСА 4-канальної моноімпульсної РТС
Сумарний і різницевий канали мають характеристики:

1  ,   F1  ,   F2  ,   F3  ,   F4  ,  ;
 2  ,   F2  ,   F4  ,   F1  ,   F3  ,  ;
 3  ,   F1  ,   F2  ,   F3  ,   F4  , .
Після амплітудного детектування в сумарному і різницевому каналах амплітуди сигналів A1 , A2 , A3 для точкового відбивача підпорядковані моделі

2
Aq   u q  ,    q   q2 



1/ 2

, k  1,3 ,

де u - інтенсивність відбитого сигналу з координатами  , ;  q ,q - екорельовані гаусові випадкові величини: q  N  0, q2  , q  N  0,2  .

1.4 Моделі багатопозиційного прийому радіолокаційної інформації в
напівактивних системах радіобачення
Із теорії просторової селекції цілей радіолокатором із синтезованою апертурою (РСА) виходить, що високе кутове розрізнення можна отримати шляхом
синтезування апертури антени при русі передавальної та (або) приймальної по-
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зиції, а також при переміщенні та (або) обертанні РЛО. При цьому число радіолокаційних позицій і їх взаємне переміщення щодо об‟єкту обирається виходячи з необхідності розв'язку заданої тактичної задачі. Так, наприклад, у сучасних
РСА використовується однопозиційна система (суміщена прийомпередавальна
антена) при прямолінійній траєкторії носія РСА й передньобоковому або телескопічному огляді. Це забезпечує необхідну (високу) роздільність за азимутом у
всій зоні огляду, окрім переднього сектору. Однак передній сектор огляду (±10°
щодо вектора шляхової швидкості) має важливе значення при розв'язку багатьох задач [25, 36-37].
При прямолінійній траєкторії носія РСА зі суміщеною прийомпередавальною антеною розрізнення за кутовою координатою 

визначається кутовим

розміром апертури при бічному огляді 0  X c / Rí й кутом спостереження  í
(рис. 1.12):

 

 Rí

2 X c sin  í

V

.

(1.12)
ℓ

r
Rн
θн
β0

Xс

ℓ

Rн

r

Рис. 1.2. Система координат при суміщеній прийом/передавальній антені
При огляді в передньому секторі í  0  розрізнення за кутовою координатою різко падає. Так, при куті í  6 розрізнення за СА в 10 раз гірше, ніж
при бічному огляді. Тому в передньому секторі огляду розрізнення СА зазвичай
того ж порядку, що й розрізнення реальної антени. Наприклад, при í  0 розрізнення за кутом дорівнює

c  1,3


Xc

 1,3 2c0  1,8

0
Kcт

,

(1.13)
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де c0   / 2X c - ширина синтезованої ДС при бічному огляді; Kcт  0 / c0 - коефіцієнт стиснення ДС в результаті синтезування при бічному огляді.
Як видно із 1.13, розрізнення за кутом в передньому секторі огляду c0
стає рівним ширині реальної ДС  0 при Kcт  3,4 / 0 . Так, при 0  3,4 102 рад
(2°) синтезування апертури в передньому секторі огляду не надає переваги в
розрізненні у порівнянні з реальною антеною при Kcт  100 .
Для одержання високого розрізнення в передньому секторі огляду можна
використовувати багатопозиційні РСА [25, 38]. При цьому керування позиціями
(траєкторіями руху передавальних і (або) прийомних пунктів) оптимізується
виходячи з одержання необхідної роздільності в заданому секторі огляду.
При багатопозиційному режимі РСА можливе одночасне використання багатьох систем, що працюють тільки в режимі прийому, при одній передавальній
позиції, яка опромінює задану зону огляду (рис. 1.3). При цьому значно знижується маса й енергоспоживання прийомних позицій. Однак одночасно підвищуються вимоги до потужності випромінювання передавальної позиції, тому
що вона перебуває на значному віддаленні. Більша висота польоту передавальної позиції забезпечує зменшення радіолокаційних тіней.

V

H

Rн

Рис. 1.3. Багатопозиційний режим РСА
В якості носіїв передавальної позиції можуть використовуватися як авіаційні, так і космічні апарати, а прийомні позиції можуть бути навіть нерухомими (наземні й морські станції та ін.). Основною проблемою є забезпечення син-
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хронізації прийомних позицій з передавальною за несучою частотою, частотою
повторення імпульсів та положенню зони огляду [25, 39-40].
Найпростішим варіантом багатопозиційного РСА, що забезпечуює високе
кутове розрізнення в передній зоні огляду, є напівактивний РСА, в якому передавальна й прийомна позиції рознесені й рухаються за різними траєкторіями
[25,41]. Прийомна позиція перебуває в промені передавальної антени, а синхронізація сигналів забезпечується за рахунок прийому випромінювання передавача спеціальним приймачем. Так, наприклад (рис. 1.4), якщо передавальна позиція ПРД рухається за прямолінійною траєкторією зі швидкістю V , забезпечуючи опромінення зони огляду в бічному напрямку в межах ширини ДС антени  0 , то кожний i -й елемент зони огляду за кутом підсвічується електромагнітною хвилею зі своєю доплерівською частотою f дi 

V



i , тобто в межах шири-

ни ДС передавальної антени здійснюється частотне «підфарбовування» кожного напрямку  i , в межах зони огляду.

V

ПРД

і

θ0

θі

Vп

VТс

ПРМ

δr

Рис. 1.4. Система координат при напівактивному СА
Тому навіть при нерухомій прийомній позиції ПРМ Vп  0  досягається кутове
розрізнення

 


,
0

де 0  VTc / Rí - кутовий розмір синтезованої апертури, що дорівнює кутовому
переміщенню передавальної позиції відносно об‟єкта за час синтезування. При
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цьому розрізнення в передній зоні огляду зменшується в два рази в порівнянні з
розрізненням при бічному огляді в однопозиційній РСА зі суміщеною прийомпередавальною апертурою.
Таким чином, при напівактивному синтезуванні апертури використовуються дві рознесені позиції, що рухаються за різними траєкторіями: передавальна й прийомна. Структурна схема напівактивної РСА наведена на рис. 1.5.
Передавальна позиція

ПРД

Прийомна позиція
ПРМ
опорного

ПРМ

сигнау
СО

ПРМ

СО

Рис. 1.5. Структурна схема напівактивної РСА
Передавальна позиція зазвичай містить свою прийомну частину й систему
обробки (СО) і є активним однопозиційним РСА наведення на об‟єкт та підсвічування для прийомної позиції. За допомогою ДС передавальної антени РСА
підсвічує заданий район розташування об‟єктів (зону огляду). Одночасно передавальна позиція, приймаючи відбиті сигнали, отримує за допомогою своєї системи обробки зображення об‟єкту й формуює сигнали наведення на об‟єкт для
ПРМ позиції. Пасивна прийомна позиція за сигналами наведення на об‟єкт переміщається в район його розташування й, приймаючи відбиті від об‟єкту зондувальні сигнали передавальної позиції, формує зображення.
Прийомна позиція має два канали. Основний канал забезпечує приймання
відбитих від об‟єкту сигналів. Додатковий канал (канал синхронізації) приймає
зондувальні сигнали передавальної позиції для формування опорного сигналу
приймача основного каналу. Система обробки забезпечує отримання зображення об‟єкту з високою роздільністю в зоні огляду прийомної позиції.
Для забезпечення розрізнення за дальністю використовується розрізнення
відбитих сигналів за їх затримкою на трасі Rн  Rп (рис. 1.6), де Rï - відстань
від цілі до ПРМ. Лінії постійної затримки (ізодалі) Rн  Rп являють собою еліп-
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си. Для розрізнення за азимутом використовується доплерівська селекція сигналів; при цьому лінії постійної доплерівської частоти (ізодопи) перпендикулярні дотичним до еліпсів ізодалій [41].

ℓ
ПРМ
Rоп

V
θн

δℓ

Vп R
п
βп

r
δr

Rн

РСА
ПРД

Рис. 1.6. Формування РЛЗ при напівактивному РСА
Розглянемо функцію невизначеності (ФН) за азимутом напівактивного
РСА при роботі за нерухомими об‟єктами. ФН за кутовою координатою

J

Tc /2

 

W  t  exp jРЛО  t ,

exp jРЛО  t ,0  dt ,

(1.14)

Tc /2

де W  t  - вагова функція обробки; РЛО  t ,



- фазова функція траєкторного си-

гналу прийомної позиції залежно від азимутального положення об‟єкту .
Для спрощення запису ФН без обмеження загальності висновків розглянемо випадок, коли в момент t  0 кут п  0 , тобто ПРД, ПРМ і об‟єкт перебувають приблизно на одній прямій лінії. Припустимо також, що підсвічування
здійснюється з дальності Rн  Rп . Тоді поточні дальності можна записати у вигляді [25]:

V 2t 2 2
rн  Rн  Vt cosн 
sin н ,
2 Rн
rп  Rп  Vпt ,

V 2t 2
rоп  Rоп  Vпt  Vt cosн 
sin 2 н .
2 Rоп
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Фаза траєкторного сигналу РЛО визначається:
- відстанню rн , яку проходить зондувальний сигнал від ПРД до об‟єкту;
- відстанню rп , яку проходить відбитий від об‟єкту сигнал до ПРМ;
- відстанню rоп між ПРМ і ПРД позиціями (опорний сигнал).
Таким чином, фаза траєкторного сигналу являє собою різницю між сумою
фаз зондувального й відбитого сигналів і фазою опорного сигналу (тут не врахована випадкова початкова фаза)

РЛО  t ,0   н  п  оп  k  rн  rп  rоп  


V 2t 2 Rп
 k  Rн  Rп  Rн  Rп  2Vпt 
sin 2 н  .
2 Rн  Rн  Rп 



(1.15)

За умови, що Rн  Rп й VTc  Rн , останнім членом можна знехтувати.
Фаза сигналу об‟єкту в цьому випадку змінюється за лінійним законом:

ц  t ,0  

4



Vпt , тобто сигнал має постійну доплерівську частоту.

Тому що на прийомній позиції швидкість Vп відома й відома геометрія взаємного розташування ПРД, ПРМ і об‟єкту (у розглянутому випадку - на одній
прямій лінії), тобто траєкторний сигнал об‟єкту являє собою гармонійний сигнал з відомою доплерівською частотою f дц 
елемента, зміщеного на кутову координату

2Vп



. Фаза сигналу об‟єкту для

, визначається відповідними відс-

танями [41]:

РЛО  t ,

  k  rн

 rп  rоп  ,

(1.16)

2

  Vt
Vt
V 2t 2 2
sin н 
sin н ; rп  Rп  Vt    п ;
де rн  Rн  Vt cosн 
Rн
2 Rн
 Rп  2
rоп

V 2t 2
 Rоп  Vпt  Vt cosн 
sin н .
2 Rоп
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Для випадку Rн  Rп без урахування початкової фази
2
 
2 
Vпt   
 2V t  Vt   sin н 
РЛО  t ,  
  .
  п
Rн 
2  Rн  




(1.17)

Відповідно доплерівська частота траєкторного сигналу цілі з координатою

2

V 
2V  
fд t,  
   sin н  п   .
   Rн 
  Rн 
2Vп

(1.18)

Таким чином, доплерівська частота траєкторного сигналу визначається кутовою координатою цілі



/ Rн  . Лінійна залежність частоти від координати

формується рухом передавальної позиції зі швидкістю V , а квадратична залежність - рухом прийомної позиції зі швидкістю Vп .
Функція невизначеності траєкторного сигналу при W  t   1

J

1

Tc

Tc /2





1
exp j   t ,     t , 0   dt 

Tc
Tc /2

2
 
Vпt    
 exp  jk Vt Rн sin н  2  Rн    dt 
Tc /2
 
 
Tc /2

2
T 
Vп    
c
V
sin 
sin  н     
2  Rн   
   Rн


.
2




 Tc
V
V
sin  н  п   
  Rн
2  Rн  



(1.19)

Розглянемо основні властивості ФН при напівактивному синтезуванні й
спостереженні нерухомих об‟єктів. Зазначимо, що при Vï  V та Rн  Rп система відповідає звичайному однопозиційному РСА [25, 42].
1. Vп  0 відповідає нерухомій (малоскоросній, Vï  V ) прийомній позиції,
наприклад наземній, аеростатній, галікоптерній. Квадратичний член ФН в цьо-
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му випадку відсутній і розрізнення у передньому секторі огляду прийомної позиції



1



 Rн

VTc sin н

,

(1.20)

забезпечується рухом лише передавача й відповідно менше в два рази, ніж при
однопозиційному РСА. Важливо відзначити, що розрізнення не залежить від
швидкості руху Vп й дальності Rп прийомної позиції до об‟єкту [43].
2. V  0 відповідає переміщенню лише прийомної позиції на об‟єкт (передній огляд) зі швидкістю Vп . Тому що рухається лише приймач, розрізнення в
два рази гірше, ніж при однопозиційному РСА:



2

 2,6 Rп


VпTc

(1.21)

.

3. При наближенні прийомної позиції до РЛО  Rп  0  наступає момент,
коли розрізнення 

2

  1 , тобто починає впливати розрізнення за рахунок ру-

ху ПРМ. Граничне значення Rï , коли 

2

Rп гр 

  1 , при V  Vï дорівнює

Rн

.
2,6 VTc

(1.22)

Наприклад, при Rн  50 км, VTc  300 м,   3 см Rп гр  200 м, тобто практично на всій траєкторії переміщення прийомної позиції розрізнення постійне і
визначається лише рухом передавальної позиції.
4. ФН траєкторного сигналу має два максимуми: при
2

1

 0 й при

2 Rп2V

sin н . Перший і другий максимуми рознесені за кутом на величину
RнVп
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Rп



2 RпV
2R
sin н   п ,
RнVп
Rн

(1.23)

яка зазвичай більше ширини ДС реальної антени, тобто перебуває поза зоною
огляду. При Rп  Rп гр другий максимум збігається з основним.
5. При Rоп  Rн

 Rп  Rн 

відбувається повна компенсація фазових неста-

більностей траєкторного сигналу, що обумовлені траєкторними нестабільностями та нестабільностями середовища поширення. Це пояснюється тим, що й
зондувальний сигнал (опорний) і сигнал підсвічування проходять один і той
самий шлях. Таким чином, при напівактивному синтезуванні розрізнення в передній зоні огляду нерухомих РЛО не залежить від дальності й становить половину розрізнення РСА наведення на об‟єкт та підсвічування при бічному огляді.
Траєкторний сигнал прийомної позиції має доплерівську частоту, обумовлену відповідно частотою відбитого сигналу в основному каналі

f до 

1



V cosн  VРЛО cos   VРЛО cos  Vп cosРЛО  ,

(1.24)

і частотою опорного сигналу в каналі синхронізації

f оп 

1



V cosп  Vп cosоп .

(1.25)

Частота траєкторного сигналу дорівнює різниці цих частот: f РЛО  f до  f оп .
Оскільки частота опорного сигналу f оп не залежить від параметрів об‟єкту, то
опорний сигнал визначає лише зміну несучої частоти сигналу об‟єкту [25].
Розглянемо властивості напівактивного синтезування при довільних траєкторіях прийомних та передавальних позицій і при спостереженні рухомих РЛО
(рис. 1.7).
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Рис. 1.7. Формування РЛЗ в напівактивному РСА при
довільному русі прийомної та передавальної позиції
Зсув об‟єкту на відстань

за кутовою координатою призводить до зсуву

кута спостереження на величину 1 відносно ПРД і  2 відносно ПРМ. Тоді доплерівська частота сигналу основного каналу ПРМ буде дорівнювати

f до 



1

V cos н  1   VРЛО cos   1   VРЛО cos   2   Vп cos РЛО  2  .



(1.26)

Частота опорного сигналу при цьому не змінюється.
Функція невизначеності траєкторного сигналу

J


T





1 c
   exp j 2  f РЛО  0   f РЛО   dt 
Tc 0
Tc





(1.27)

1
exp j 2  f до  0   f до    t dt.
Tc 0

Різниця доплерівських частот при 1  1 й 2  1

f до  0   f до 

1

  V1 sinн  VРЛО1 sin   VРЛО2 sin   Vп2 sinРЛО .


(1.28)
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У випадку, коли н  п , можна вважати, що 1  / Rн та 2  / Rп . При
цьому різниця доплерівських частот

f до  0   f до 






 V sin н  VРЛО sin  VРЛО sin   Vп sin  РЛО 




Rн
Rп


(1.29)

 н  п  ,

де н  V sin н  VРЛО sin   / Rн - кутова швидкість лінії візування РЛО щодо
передавальної позиції; п  VРЛО sin   Vп sin РЛО  / Rп - кутова швидкість лінії
візування об‟єкту відносно прийомної позиції.
Роздільність за кутовою координатою

(ширина ФН на рівні -3 дБ) визна-

чається, як і в інших випадках, кутовим розміром синтезування апертури [43]:

 




.
0  н  п  Tc

(1.30)

Кутовий розмір апертури визначається зміною кута спостереження РЛО
щодо передавальної й приймальної позицій:

0   í  ï  Tc .

(1.31)

При цьому також важливо враховувати напрямок переміщень, оскільки
вони можуть компенсувати один одного.
Якщо ПРМ та ПРД позиції розташовані таким чином, що кути  н й  п близькі один одному, то забезпечується мінімальний майданчик розрізнення. Розмір його за дальністю визначається шириною спектру зондувального сигналу, а
за азимутом - кутовим розміром синтезованої апертури.
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Висновки до розділу
Аналіз останніх тенденції розвитку ГІС-технологій показав домінування
растрового відображення (космічних знімків, фото- та відеоматеріалів) над векторним та відмову від картографічних проекцій. Основною лінією зростання
продуктивності цифрового картографування є підвищення якості розпізнавання
картографічних образів сканованих карт даних дистанційного зондування Землі
та методів отримання більш якісних радіолокаційних зображень об‟єктів земної
поверхні.
Сьогодні в системах моніторингу використовуються однопозиційні системи, що забезпечує високу роздільність за азимутом у всій зоні огляду, окрім переднього сектору. Однак передній сектор огляду має важливе значення при розв'язку багатьох практичних завдань. Для вирішення цієї проблеми можна використовувати багатопозиційні радіолокаційні системи.
В таких системах використовується одна передавальна позиція, що рухається за обраною траєкторією, яка й забезпечує підсвічування заданої зони
огляду. Взаємно незалежні прийомні позиції, використовуючи відбиті сигнали,
формують РЛЗ об'єктів, розташованих у зоні огляду. Число прийомних позицій
і траєкторії їх руху визначаються розв'язуваними задачами. При багатопозиційному режимі забезпечується висока роздільність в усій зоні огляду прийомної
позиції, в тому числі в передній зоні. Високе розрізнення за азимутом забезпечується навіть при нерухомій прийомній позиції незалежно від дальності, за рахунок руху підсвічувача й зменшується в порівнянні з однопозиційним СА
всього в два рази.
Найпростішим варіантом багатопозиційного РЛС є напівактивна РЛС, в
якому прийомна позиція перебуває в промені ДС антени підсвічувача й синхронізація забезпечується прямим сигналом. При цьому мінімальну ділянку розділення здатний реалізувати напівактивний режим моніторингу елементів місцевості, за умов: VПРД  VПРМ ;  ПРД   ПРМ ; Rн

Rп (відстань від об'єкту моніто-
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рингу до «підсвітлювача» набагато більша відстані від об'єкту до приймальної
позиції перед початком синтезування апертури).
За результатами проведеного аналізу і виходячи з мети дисертаційної роботи сформульовано наукове завдання: розробити методику формування зображень РЛО, використання якої дозволить забезпечити покращення їх якісних
характеристик при заданому часі моніторингу. Математично це можна представити виразом:

 l ( , Rн ,Vн ,ˆ)  min;

 K s (q, , k ,  , Rн ,Vн ,ˆ)  min;

ˆ
 D(q, , k ,  , Rн ,Vн , , G0 , Gрло )  max,

(1.32)

де  l - роздільна здатність за азимутом РЛЗ; K s - радіометричного розділення
РЗ; D - динамічний діапазон зображення радіолокаційного об‟єкту.
Тому для вирішення зазначеної наукової задачі необхідним є розв‟язання
наступних завдань:
1) визначення структурної побудови НА СРБ, використання якої дозволить
реалізувати напівактивний режим моніторингу за місцевістю із покращенням
якісних характеристик зображень її елементів;
2) удосконалення алгоритмів спільної обробки РЛІ в умовах напівактивного режиму спостереження об„єктів при реалізації збільшення приймальних позицій на визначених інтервалах часу моніторингу;
3) удосконалення методів і алгоритмів радіокерування групою носіїв радіолокаційних вимірювачів (НРЛВ);
4) удосконалення алгоритмів синхронізації функціонування НА СРБ;
5) розробка методики покращення якісних характеристик зображень радіолокаційних об'єктів на основі теорії синтезованих апертур, яка дозволить покращити деталізацію радіозображень (РЗ) в залежності від просторової конфігурації НА СРБ.
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РОЗДІЛ 2
ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ СТРУКТУРНОЇ ПОБУДОВИ
СИСТЕМ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ В УМОВАХ
БАГАТОПОЗИЦІЙНОГО ПРИЙОМУ ІНФОРМАЦІЇ

2.1 Моделі структурної побудови напівактивних систем радіобачення
На цей час існує стійка тенденція до широкого використання дистанційно
пілотованих носіїв радіолокаційного вимірювання (НРЛВ) як носіїв БРЛВ в системах радіолокаційного спостереження.
Під НРЛВ розуміються ЛА, які виконані за літаковою або галікоптерною
аеродинамічною схемою та призначені для виконання моніторингу об'єктів
спостереження та інших завдань. НРЛВ під час функціонування керуються дистанційно за рахунок відпрацювання радіокоманд (РК), або виконують політ автономно за заданою програмою.
У досить загальному виді структура керування рухом НРЛВ при польоті за
маршрутом показана на рис. 2.1.

СИСТЕМА
КЕРУВАННЯ

X



ОБ´ЄКТ
КЕРУВАННЯ

X

U
ОБЧИСЛЮВАЛЬНА
СИСТЕМА

Z

СИСТЕМА
ВИМІРЮВАНЬ

Z

Рис. 2.1. Структура керування рухом НРЛВ при польоті за маршрутом
Об„єкт керування, динамічні характеристики якого відомі з точністю до

r -вимірного вектора параметрів a , зазнає впливу, як сформованих команд керування, так і неконтрольованих збурень. Вважаємо, що рух об„єкта керування
описується диференціальним рівнянням
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X  F  x, a, u, t   ξ x ,

(2.1)

де x - n -вимірний вектор стану об„єкта, який визначається в просторі X n ; a r -вимірний вектор параметрів, який набуває значень із множини Ar і визнача-

ється властивостями об„єкта; u - m -вимірний вектор впливів керування, розрахованих обчислювальною системою та сформованих системою керування у виді керувань  , що належить до множини U m ; t - поточний час, який належить
проміжку t0 , tk  , на якому визначене керування; ξ z - n -вимірний вектор неконтрольованих збурень; F - n -вимірна векторна функція зазначених аргументів.
Спостереження за рухом об„єкта здійснюється за допомогою комплексу
датчиків, які вимірюють компоненти стану НРЛВ:

z  h( x, a, u, t )  ξ x ,

(2.2)

де Z - l -вимірний вектор спостережень; ξ z - l -вимірний вектор адитивних шумів, які викривляють показання датчиків; h - l -вимірна векторна функція зазначених аргументів [37, 44-46].
Активний розвиток НРЛВ обумовлений рядом їх важливих переваг над пілотованими літаками, а саме:
- відсутністю екіпажу і дорогих систем забезпечення його життєдіяльності;
- безаеродромним стартом та посадкою;
- можливістю застосування в зонах з підвищеним ризиком;
- простотою конструкції та експлуатації;
- широкою можливістю при перебазуванні за маневреністю;
- відносно невеликою вартістю НРЛВ;
- малими витрати на їх експлуатацію;
- можливістю виконувати маневри з перевантаженнями, які перевищують
фізичні можливості людини.
При цьому НРЛВ здатні виконувати такі завдання:
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- моніторинг наземних об‟єктів;
- моніторинг морських об‟єктів;
- моніторинг місцевості;
- радіаційний, хімічний і біологічний моніторинг;
- моніторинг погоди (метеорозвідка);
- радіотехнічний моніторинг.
У даній роботі розглядається науково-методичний апарат вирішення задачі
покращення якісних характеристик РЗ земної поверхні, наземних об‟єктів напівактивними системами радіобачення (НАСРБ), де як носії БРЛВ використовується радіокерована група НРЛВ.
Таким чином, під НАСРБ розуміється сукупність рознесених у просторі
модулів випромінювання, прийому та цифрової обробки радіолокаційної інформації, які функціонально пов'язані між собою з метою отримання РЗ заданої
якості.
Орієнтація векторів руху носіїв НРЛВ наведена на рисунку 2.2.

S

l

r
0

V ПРД  ПРД

 ПРМ VПРМ

Рис. 2.2. Орієнтація векторів руху НРЛВ відносно елементів місцевості
Функціонально

необхідними

елементами

для

СРБ

є

приймально-

передавальні модулі (ППМ) у складі БРЛВ НРЛВ, які реалізують функції опромінення та прийому відбитих від об'єктів спостереження сигналів і передачу
перетворених до цифрового вигляду сигналів до наземного пункту керування,
збору та обробки радіолокаційної інформації (НПКЗО РЛІ) по радіолокаційному каналу (РЛК) (рис. 2.3). До складу НПКЗО РЛІ входить модуль керування
польотом (польотами) НРЛВ, яке здійснюється на основі відповідних РК.
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Рис. 2.3. Структура радіолокаційного каналу
Зв'язок і керування ППМ у складі БРЛВ й БРТС у цілому здійснюється за
захищеними від зовнішнього впливу каналами зв'язку, за допомогою яких модулі обмінюються корисною інформацією і командами керування (КК), що
встановлюють необхідний режим роботи кожного модуля та системи в цілому.
Захищеність СРБ додатково підвищується за рахунок кодування радіолокаційної інформації, що передається від ППМ БРЛВ до НПКЗО РЛІ у процесі її
функціонування [18].
Підмодуль випромінювання (ПМВ) являє собою передавач (ПРД), суміщений з АС, який забезпечує формування та випромінювання зондувального сигналу в заданий сектор простору. При цьому ПМВ з НПКЗО РЛІ задається сектор огляду і режим роботи з відповідною синхронізацією.
Підмодуль прийому відбитих від об'єкта спостереження сигналів (ПМВ)
входить до складу БРЛВ і призначений для реалізації первинної обробки радіолокаційної інформації.
Управління режимами прийому, обробки і випромінювання здійснюється
за допомогою РК, що надходять з НПКЗО РЛІ, який визначає необхідний режим функціонування СРБ.
Розглянемо можливі моделі побудови основних складових НА СРБ.
Формування зондувального сигналу і передача оцифрованої радіолокаційної інформації від БРЛВ НРЛВ до НПКЗО РЛІ здійснюється ПМВ, структурна
схема якого зображена на рис. 2.4.
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Рис. 2.4. Структурна схема ПМВ
Формування зондувального сигналу з необхідною частотою, фазою і тривалістю забезпечується роботою блоків 1–5. При цьому частота сигналу визначається кодами управління, які надходять з блока 9. Цей сигнал реалізується задаючим генератором 1. Інші характеристики сигналу (фаза, тривалість і вид обвідної) визначаються блоками 2 і 3 відповідно. Керування фазообертачем і модулятором здійснюється за допомогою кодів керування, які надходять з виходу
системи декодування 9.
Складовими елементами ПМВ є: задаючий генератор 1; фазообертач 2;
модулятор 3; проміжний підсилювач потужності 4; кінцевий підсилювач потужності 5; відгалужувач потужності 6; вимірювач параметрів зондувального сигналу 7; формувач кодів 8; декодувальна система 9; універсальна система електричного живлення 10; навігаційна система 11.
Зондувальний сигнал із заданою формою і частотою надходить на фазообертач, який змінює значення фази і частоти цього сигналу згідно з кодами керування, які надходять з НПКЗО РЛІ по каналу зв'язку в блок 9.
Сформований сигнал підсилюється в блоках 4, 5 до необхідного рівня потужності і далі через роз‟єм Р2 передається на випромінюючу антену АТ1.
Відгалужувач потужності 6 – калібрований послаблювач потужності, призначений для узгодженого відбору потужності зондувального сигналу.
Визначення цифрового коду квадратурних складових зондувального сигналу здійснюється вимірювачем 7. Подальше обчислення значень фази і модуля
цього сигналу, а також передача цієї інформації від формувача кодів параметрів

62

зондувального сигналу 8 до НПКЗО РЛІ здійснюється за допомогою каналів
зв'язку через роз‟єм Р3.
Кодована інформація може формуватися у вигляді електричних або оптичних сигналів у залежності від виду каналу зв'язку (електричний провід, кабель,
оптичне волокно або ефір тощо) [18].
Прийом команд з НПКЗО РЛІ, які надходять по каналах зв'язку для подальшого їх декодування, здійснюється декодувальною системою. За цими кодами формуються керуючі сигнали блоків 1, 2, 3.
Універсальна система електричного живлення 10 забезпечує електричним
струмом всі підсистеми ПМВ.
Визначення місця знаходження і формування відповідних кодів інформації
щодо розташування ПМВ здійснюється навігаційною системою 11 з метою подальшої передачі цієї інформації по каналах зв'язку до НПКЗО РЛІ.
Сигнали, відбиті від об'єктів спостереження, надходять на ПМП.
ПМП забезпечує прийом сигналів у режимі як активної локації, так і в пасивному. ПМП можуть також бути об'єднані в єдину систему.
Структурна схема типового ПМП показана на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Структурна схема типового ПМП
ПМП складається з: ідентичних незалежних приймальних антен АТ; підсилювача високої частоти (ПВЧ) 1; першого змішувача-перетворювача частоти
2; підсилювача першої проміжної частоти 3; другого змішувача-перетворювача
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проміжної частоти 4; підсилювача другої проміжної частоти 5; блока виділення
ортогональних складових сигналу і пристрою цифрової корекції коефіцієнтів
передачі незалежних приймальних каналів 6; блока формування синтезованих
просторових і допплерівських частотних фільтрів 7; мультипроцесорного багатофункціонального обчислювача 8; блока кодування параметрів об'єктів спостереження та іншої інформації 9; блока передачі кодованої інформації по каналах зв'язку 10; блока гетеродинів 11; блока дешифраторів 12; блока управління 13; універсальної системи електричного живлення 14; навігаційної системи 15.
Прийнятий сигнал проходить через R однакових субмодулів (СБМ 1 –
СБМ R), кожен з яких є незалежним приймальним каналом, де проводиться попередня селекція, перетворення сигналу на проміжну частоту, його посилення і
розподіл на дві ортогональні складові. Для забезпечення умов когерентної обробки радіолокаційних сигналів до ППМ подається контрольний сигнал, за
яким відбувається настроювання ПМП для одержання стабілізованих амплітудно-частотних і фазових характеристик приймальних каналів. У блоці 7 прийнятий сигнал зазнає просторове й часове дискретне перетворення Фур'є (результати якого містять інформацію про просторові й часові координати об‟єктів). За
цією інформацією в блоці 8 обчислюються оцінки параметрів джерел випромінювання. Далі ця інформація передається на НПКЗО РЛІ в кодованому вигляді
за телекодом по каналах зв'язку.
У СРБ додатково визначається місцезнаходження носія (носіїв) ППМ у
кожний окремий момент часу. Ця інформація передається в блок кодування для
внесення корекції в єдину систему координат.
НПКЗО РЛІ здійснює обробку корисної інформації на підставі прийнятих
від БРЛВ НРЛВ оцифрованих сигналів у кожні окремі моменти часу спостереження з метою підвищення роздільної здатності СРБ як при наявності завад, так
і при їх відсутності. НПЗОРЛІ складається з таких блоків і вузлів: блоків попереднього узгодження 1; блока дешифратора 2; блока багатофункціонального
обчислювача 3; блока кодування 4; кінцевого блока узгодження 5; навігаційної
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системи 6; універсальної системи електричного живлення 7 (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Структурна схема НПЗОРЛІ
В модулі обробки радіолокаційної інформації (МОРЛІ) кодована інформація і команди керування, які надходять від ПМП та НПЗОРЛІ по каналах зв'язку, повинні бути ототожнені за напрямками приходу і часом надходження. Цю
операцію виконують блоки узгодження. Далі з блоків узгодження прийнята інформація подається в блок дешифратора, де прийнята інформація з блоків 1 декодується та формується цифровий вид параметрів радіолокаційних об‟єктів і
відповідних КК. Отримана інформація з виходу дешифратора подається в блок
багатофункціонального обчислювача, який проводить вторинну обробку інформації, а саме: уточнює параметри всіх об'єктів спостереження, постановників
активних завад, проводить зав'язку трас і т.д.
Вторинна РЛІ надходить в блок кодування 4, що забезпечує формування в
часі кодів інформації, які передаються відповідним користувачам через кінцевий блок узгодження 5. Цей блок забезпечує передачу кодованої інформації
щодо параметрів об'єктів спостереження в канали зв'язку.
До складу НПЗОРЛІ входить навігаційна система 6, яка визначає місцезнаходження пункту і формує відповідні сигнали для передачі їх через блок узгодження 5 в канали зв'язку і безпосередньо до блока багатофункціонального обчислювача 3. Універсальна система електричного живлення 7 забезпечує живлення всіх блоків і систем МОРЛI.
Пункт керування (ПК), який функціонально входить до НПКЗО РЛІ, встановлює необхідні режими роботи ПМВ та забезпечує його (їх) синхронізацію,
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видачу необхідних команд по каналах зв'язку на передачу і прийом відповідної
інформації, а також формує команди керування польотом ЛА СРБ та роботою
МОРЛI.
ПК може працювати в ручному або автоматичному режимах. З ПК на
ППМ задаються сектор огляду, режим роботи (пасивний або активний) з відповідною синхронізацією. ПМП забезпечує первинне визначення параметрів об'єктів спостереження і передає цю інформацію до МОРЛІ. Структурна схема ПК
зображена на рис. 2.7.
Склад ПК: блоки узгодження передавальних систем 1; блоки узгодження
приймальних систем 2; блок дешифратора 3; блок багатофункціонального цифрового обчислювача 4; навігаційна система 5; блоки узгодження та кодування
6, 7, 8; єдина система синхрогенерації 9; блок узгодження пункту обробки інформації 10; універсальна система електричного живлення 11.

Рис. 2.7. Структурна схема ПК
По каналах зв'язку на R однакових блоків 1 узгодження ПМВ (у разі пілотування групи НРЛВ) через роз'єми Рп1 – РпR надходить кодована інформація
щодо характеристик кожної передавальної системи (параметри зондувальних
сигналів, режими роботи, місце знаходження передавача і т.д.). Аналогічно, на
М

однакових блоків

узгодження

приймальних систем

через

роз‟єми

Рпр1 – РпрМ надходить кодована інформація по каналах зв'язку щодо характе-
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ристик кожної приймальної системи (частоти гетеродина, режиму роботи, місця
знаходження і т.д.). Прийом за каналом зв'язку кодованої інформації щодо параметрів, які характеризують стан МОРЛІ, здійснюється блоком 10. Декодування отриманої інформації здійснюється блоком 3. Далі ці дані надходять на
багатофункціональний цифровий обчислювач, в якому після аналізу параметрів
елементів систем, їх режимів роботи і місця знаходження формуються такі коди
керування роботою (режимами роботи) кожного з ПМВ, ПМП і МОРЛІ, які будуть забезпечувати якнайкращий режим роботи СРБ у існуючих умовах функціонування. Визначення місцезнаходження ПК здійснюється за допомогою навігаційної системи, яка видає цю інформацією за запитом з блока 4.
Після обробки інформації в блоці 3 і кодування її в блоці 4 ця інформація
видається на блоки узгодження 6 і 7, 8 для передачі команд керування на
R-ПМВ і М-ПМП передавальних і приймальних підмодулів (у разі дистанційного пілотування групи НРЛВ), а також на НПЗОРЛІ відповідно. Синхронізована робота всіх ППМ СРБ забезпечується високостабільними генераторами
сигналів, які розташовані в блоці 9. Живлення всіх блоків і систем ПК забезпечується універсальною системою живлення 11.
РЛК забезпечують передачу інформації від ПМП до НПЗОРЛІ, а канали
зв'язку забезпечують зв'язок ПК з ПМП і МОРЛІ. При цьому забезпечується як
безпосереднє керування всіма системами СРБ з встановленням їх режимів роботи, так і забезпечується зворотній обмін інформацією між ними.
З урахуванням особливостей складових частин СРБ можливий варіант
структурної схеми такої системи показано на рис. 2.8.
Склад СРБ такий: 1 – ПМП; 2 – канали зв'язку; 3 – ПК; 4 – МОРЛІ
НПЗОРЛІ; 5 – ПМВ БРЛЗ НРЛВ; А1 і АТП – приймальні та передавальні антенні системи відповідно.
Слід зазначити, що ППМ СРБ, який функціонально об'єднаний з наземною
приймальною частиною і спеціалізованою електронно-обчислювальною системою НПЗОРЛІ, правомірно розглядати РСА [40-44]. Спрощена структурна схема цього РСА розглянутої СРБ зображена на рис. 2.9.
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Рис. 2.8. Варіант структурної схеми багатоканальної СРБ
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Рис. 2.9. Спрощена структурна схема РСА з одним РЛК
В розглянутій РСА сукупність 2n  1 положень антенного елемента

at1, at 2, ...atN з ізотропною діаграмою спрямованості утворює систему аналогових
рецепторів на проміжку часу t1 ,...t N , перетворюючих електромагнітне поле на
вході синтезованої антенної решітки (САР) у радіосигнали на частоті несучої,
на яку налаштовані ПМП, які вирішують задачу посилення, перетворення частоти і фільтрації радіосигналів незалежно в кожному елементарному каналі
прийому.
На рис. 2.8 ( ППМ )tk – приймально-передавальний модуль БРЛВ НРЛВ,
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який опромінює і приймає сигнал від об'єкта спостереження в tk -й момент часу
і після аналого-цифрового перетворення (АЦП) передає його на НПЗОРЛІ.
Щодо інформаційних параметрів сигналів (амплітуда, частота, фаза), канал
ПМП є лінійною ланкою. Вихідні сигнали ПМП перетворюються в цифрову
форму безпосередньо (на проміжній частоті) або в квадратурних каналах з використанням фазового детектування. Оцифровані сигнали передаються на вхід
цифрового обчислювального комплексу (спеціалізованої ЕОМ), що входить до
складу НПЗОРЛІ, який виконує всі завдання обробки інформації, отриманої за
допомогою системи рецепторів (ПМП), об'єднаних в антенну решітку, в результаті її синтезування.
Слід зазначити, що РЛС з цифровою антенною решіткою (ЦАР) в порівнянні з РЛС з фразованою антенною решіткою (ФАР) мають такі переваги:
- відсутні втрати, що вносяться фазообертачами;
- з'являються необмежені можливості застосування спеціальних цифрових
методів обробки прийнятих сигналів і радіолокаційних даних;
- з'являється можливість формування множини незалежних керованих
променів ДСА.
Для успішного вирішення задач сучасної радіолокації остання перевага,
очевидно, є вирішальною. При цьому за основу приймається цифрова реалізація
всіх основних функціональних операцій РЛЗ, які виконуються в процесі прийому відбитих об'єктами локації сигналів, а саме: формування багатопроменевої ДС АР, управління ДС АР, обробка прийнятих сигналів і радіолокаційних
даних, адаптація до мінливої зовнішньої обстановки.
Застосування цифрової обчислювальної техніки на всіх етапах збору та обробки радіолокаційної інформації крім переваг, пов'язаних з технічними особливостями (стабільність параметрів, надійність і простота перебудови програм
тощо), забезпечує розширення функціональних можливостей і підвищення якісних характеристик РЛЗ за рахунок:
- розширення кола вирішуваних задач і застосування більш досконалих
методів і алгоритмів, що використовують новітні досягнення обчислювальної

69

математики і техніки обчислювального експерименту;
- застосування адаптивних структур, що забезпечують успішне рішення
основних задач радіолокації в складній, швидкомінливій обстановці.
Зображена на рис. 2.9 схема, по суті є структурною схемою приймальної
частини спеціалізованої інформаційно-обчислювальної системи, призначеної
для вирішення всіх основних задач прийому і обробки радіолокаційної інформації. У загальному випадку спеціалізована інформаційно-обчислювальна система обробки радіолокаційних сигналів і даних (радіолокаційної інформації) є
обчислювальною системою реального часу, що включає сукупність спеціалізованих обчислювальних засобів та спеціалізованого програмного забезпечення,
об'єднаних операційною системою реального часу (ОСРЧ), і призначена для реалізації комплексного алгоритму функціонування цифрової системи радіолокаційного спостереження (ЦСРЛС). Комплексний алгоритм системи включає вирішення задач дискретизації і квантування сигналів, просторової фільтрації сигналів, реакції на пасивні завади, когерентного та некогерентного накопичення
сигналів, виявлення, оцінки координат, розпізнавання і низку вторинних операцій. Визначення складу та призначення функціонально необхідних модулів
ЦСРЛС, а також зв'язків між ними дозволяє перейти до більш детального розгляду способів побудови структур цифрових приймачів траєкторних сигналів
розглянутої системи.
2.2 Моделі структурної побудови цифрових приймачів траєкторного
сигналу
Проблема формування радіолокаційного зображення (РЛЗ) земної поверхні
в реальному масштабі часу залишається однією з актуальних при вирішенні задач РБ, незважаючи на появу великої кількості публікацій в цій галузі, що відображають цілий спектр нових методів і алгоритмів обробки траєкторного сигналу з метою підвищення якості зображення [45, 47-48].
Основна мета при формуванні РЛЗ і подальшого розпізнавання і селекції
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нерухомих об'єктів – досягнення максимальної роздільної здатності в умовах
реальних обмежень, пов'язаних з врахуванням параметрів прийнятого траєкторного сигналу на інтервалі синтезування, впливом широкого спектра шумів і
завад (як зовнішніх, так і внутрішніх), відхиленнями у формуванні заданої ДСА
і характеристиках приймально-передавального тракту.
Вирішення задачі формування якісного РЛЗ у зазначених умовах передбачає використання більш досконалих адаптивних алгоритмів цифрової обробки
траєкторного сигналу і самого зображення, що ставить особливі вимоги до бортового радіолокаційного комплексу (БРЛК), який повинен забезпечувати високу обчислювальну продуктивність (10 і більше мільярдів операцій на секунду).
Відомо [49, 50], що одним з найбільш ефективних способів мінімізації обчислювальних витрат при вирішенні широкого кола задач цифрової обробки
сигналів (ЦОС) є багатошвидкісна обробка сигналів, що використовує зниження і підвищення частоти дискретизації. Ідея послідовного зниження частоти
дискретизації траєкторного сигналу при переході від внутрішньо-періодної до
міжперіодної обробки і самого РЛЗ при його подальшому формуванні та відображенні на індикаторі оператора, природно, привернула увагу і фахівців у галузі РБ.
Простий і достатньою мірою адекватний спосіб математичного опису РЗ
ґрунтується на припущенні, що РЛЗ формується як сукупність точкових об'єктів певної яскравості. Кожному i -му точковому об'єкту ставиться у відповідність прийнятий сигнал Si (t ) виду [49]

  4

Si  t   U iG  t  exp  j  rhi  t   0i   ,

 

(2.3)

де U i ,0i - випадкові амплітуда і початкова фаза сигналу;  - довжина хвилі;

G  t  - нормована функція, що характеризує модуляцію сигналу ДСА; rhi  t  поточна відстань від носія БРЛВ до об'єкта спостереження.
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При цьому вирішальну роль у азимутальному розділенні об'єктів методом
допплерівської фільтрації починає грати квадратична складова зміни поточної
відстані до кожного i -го точкового об'єкта

V 2t 2 sin 2  нi V 3t 3 sin 2  нi cos нi
rнi (t )  Rнi  Vt cos нi 

 ...,
2 Rнi
4 Rнi

(2.4)

де Rнi - похила дальність до i -го об'єкта в початковий момент часу;  нi азимут i -го об'єкта в площині ДСА, що містить похилу дальність; V - швидкість руху БРЛВ.
Передбачається, що траєкторія польоту ЛА – носія БРЛВ прямолінійна.
Підставивши (2.4) в аргумент функції (2.3) і відкинувши всі складові вище
кубічної, отримаємо, що фаза траєкторного сигналу змінюється за законом

4

2 V 2t 2 sin 2  нi  V 3t 3 sin 3  нi c tg нi
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(2.5)

RHi - початкова фаза.

При цьому допплерівська частота приймає вигляд

Fнi (t ) 

2V



c os нi 

2 V 2t sin 2  нi
3 V 3 sin 3  нi c tg нi 2

t ,

Rнi
2
Rнi 2

(2.6)

Перший член виразів (2.5), (2.6) визначає середню доплерівську частоту,
другий – лінійно частотну модуляцію (ЛЧМ) модуляцію, третій – квадратичну
складову частотної модуляції прийнятого сигналу.
Повний траєкторний сигнал – це суперпозиція сигналів всіх елементів відбивання, розташованих в зоні огляду ДСА, і шуму p(t ) , що включає всі внутрішні і зовнішні джерела:
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x(t )   Si (t )  p(t ) .
i 1

Якщо прийняти, що p(t ) - комплексний гаусівський шум, дійсна і уявна
складові якого розподілені за нормальним законом, мають нульове математичне сподівання і рівномірну спектральну щільність потужності, то оптимальний
приймач сигналу від i -го точкового об'єкта (затриманого щодо початку прийому на  i ) на інтервалі синтезування Tc приймає форму

J ( нi , i ) 

Tc / 2 i

  x(t )h(t   ,
i

Tc / 2

i

нi

)dt 

Tc / 2



x(t   i )h(t , нi )dt ,

(2.7)

Tc / 2

де h(t ,нi ) - опорна функція, що здійснює компенсацію доплерівської частоти і
фокусування зображення в напрямку  Hi (компенсацію ЛЧМ складової);  i затримка сигналу щодо моменту випромінювання зондувальних імпульсів, яка
обумовлена відстанню до i -го об'єкта.
У режимі фокусування синтезованої апертури (ФСА) з урахуванням прийнятих обмежень опорна функція для i -го точкового об'єкта може бути подана
у вигляді


 4
hi (t , нi )  W (t )exp  j





V 2t 2 sin 2  нi  

Vtc os нi 

2 Rнi




(2.8)

де W (t ) - вагова функція.
При реалізації кореляційного приймача (2.7) у цифровій формі частоту
дискретизації сигналу x(t ) , фактично визначальну мінімальну частоту повторення зондувальних імпульсів, слід обирати, виходячи з ширини його спектра,
яка залежить від ширини розкриву ДСА і, відповідно, діапазону зміни доплерівських частот. Без урахування внутрішньо-імпульсної модуляції зондувально-
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го сигналу це відносно неширокий діапазон. Однак високе розділення за дальністю досягається значним «звуженням» за часом зондувального сигналу, що
являє собою послідовність коротких імпульсів з внутрішньо-імпульсної модуляцією.
Прийом і первинна цифрова обробка таких послідовностей імпульсів зазвичай ведеться на частоті дискретизації до 30 МГц і більше з використанням
високошвидкісних алгоритмів [49, 51]. Тому обчислювальні витрати і необхідний обсяг пам'яті щодо даних і коефіцієнтів, що припадають на сигнальний
процесор у складі БРЛВ, визначаються тільки міжперіодною обробкою за алгоритмом (2.7) для кожного i -го азимутального напрямку за всіма стробами дальності.
Повне двовимірне РЛЗ в координатах «дальність–азимут» розглядається як
матриця точкових об'єктів розмірністю R  L , де R – число елементів дальності,
а L – число азимутальних елементів. При цьому кожен (i, j ) -й, j  1, R , i  1, L ,
точковий об'єкт несе в собі усереднену інформацію про яскравість відповідного

(i, j ) -го елемента розділення в координатах «дальність–азимут».
Формування РЛЗ розмірності R  L в цифровій формі безпосередньо за алгоритмом (2.7) як RL кореляційних приймачів (що з погляду ефективності реалізації на сигнальних процесорах є не найкращим рішенням) припускає використання RL опорних функцій і RL помножувачів-накопичувачів за період повторення зондувальних імпульсів. Як показують розрахунки [18, 49, 50 ], це потребує обчислювальної продуктивності БРЛВ в режимі ДЗП до декількох мільярдів операцій на секунду, а в режимі ФСА пам'ять вагових коефіцієнтів (опорних
функцій) може досягати 512 мільярдів слів.
Проблема зменшення обчислювальних витрат і необхідних ресурсів процесора може бути вирішена одним із двох способів: зменшенням частоти повторення зондувальних імпульсів або розробкою більш ефективних у обчислювальному відношенні алгоритмів обробки траєкторного сигналу. Проаналізуємо
можливі способи і алгоритми формування РЛЗ на основі багатошвідкісної й
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адаптивної обробки сигналів, що відрізняються зниженими вимогами до обчислювальної продуктивності БРЛВ.
Розглянемо загальну структурну схему цифрового приймача траєкторного
сигналу (рис. 2.10), що відповідає сформульованим вище вимогам формування
РЛЗ в різних режимах роботи БРЛВ.
X  nT1 

X  nT0 

P

x(t )

АЦП

Стробув

Fкв0

Згортка

Узгоджений фільтр

Цифровий
приймач

Fкв1

Y (l , r )

на DSP

A

Fкв1

Рис. 2.10. Загальна структурна схема
цифрового приймача траєкторного сигналу
Вхідний траєкторний сигнал x(t ) , що має дві квадратурні складові, проходить два ступені перетворень.
На першому ступені виконуються прийом, аналого-цифрове перетворення
(АЦП) на частоті дискретизації Fкв0 до декількох десятків мегагерц та узгоджена фільтрація за кожним i -м елементом дальності з пониженням частоти дискретизації в  0 раз до частоти повторення зондувальних імпульсів Fкв1 (у діапазоні від 6,4 кГц до 0,8 кГц в залежності від дальності). Так, якщо Fкв0  32МГц ,
а Fкв1  6,4кГц , то коефіцієнт первинної децимації (пониження частоти дискретизації)  0  5000 разів у результаті з частотою повторення зондувальних імпульсів Fкв1 формується вектор сигналів за k елементами дальності

X (nT1 )  x1 (nT1 ), x2 (nT1 ),..., xk (nT1)

.
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На другому ступені обробки, яка виконується на значно зменшеній частоті
дискретизації, і проводиться, власно, формування РЛЗ (матриці елементів

Y (l , r ) ) і подальше вирішення задач виявлення, розпізнавання наземних об'єктів спостереження (НОС) (вектор А параметрів НОС). Відзначимо, що, незважаючи на значне зменшення частоти дискретизації траєкторного сигналу по
кожному i -му елементі дальності, на вхід цифрового приймача надходить kвимірний сигнал, число складових якого визначається необхідним розділенням
за дальністю та діапазоном дальностей. При максимально досяжній роздільній
здатності в усьому діапазоні дальностей, який визначає період повторення зондувальних імпульсів, розмірність k наближається до коефіцієнта децимації  0 ,
що рівносильне обробці одновимірного траєкторного сигналу на частоті дискретизації до декількох десятків мегагерц, тобто вимога до обчислювальної
продуктивності цифрового приймача залишається дуже високою. Разом з тим, з
урахуванням необхідності оперативної реалізації множини різних алгоритмів
обробки траєкторного сигналу на етапі формування РЛЗ і селекції НОС й вимог
адаптованості цифрового приймача до мінливих умов прийому ефективна реалізація останнього можлива тільки на сучасних цифрових системах передачі
даних (ЦСПД) високої продуктивності в той час, як перша ступінь перетворень,
як правило, реалізується на ПЛІС обробки сигналів. Потенційна точність виміру дальності (крок поділу відліків траєкторного сигналу за елементами дальності) визначається ефективною шириною спектра Fзн зондувальних імпульсів і
при Fзн  Fкв0  32 МГц складає приблизно 5 м незалежно від дальності (якщо
не враховувати вплив значного зменшення співвідношення сигнал/шум із збільшенням відстані до земної поверхні). Із метою розширення спектра частот
зондувального сигналу, як правило, використовуються лінійно частотномодульовані сигнали (ЛЧМ сигнали) або фазо-кодо-маніпульовані (ФКМ) послідовності, зокрема коди Баркера. Це і обумовлює необхідність попередньої узгодженої фільтрації в часовій області на першому ступені перетворень. Разом з
тим, у режимі РП та ДЗП такого розділення за дальністю не потрібно, оскільки
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при цьому не забезпечується адекватне розділення за азимутом. Окрім того, зі
збільшенням дальності пропорційно падає лінійне розділення за азимутом. Тому в тому й іншому випадках використовується розділення зондувальних імпульсів так, що на один елемент дальності припадає від 10 до 160 вибірок з виходу АЦП, який працює на частоті дискретизації 32 МГц. Для узгодження частот
дискретизації сигналів на вході узгодженого фільтра, що виконує операцію згортки, і на його виході використовується стробування, тобто накопичення всіх
вибірок траєкторного сигналу, що потрапили в один елемент дальності. У цьому випадку частота дискретизації на вході лінійного фільтра згортки попередньо зменшується від 19 до 160 разів, і останній забезпечує подальше пониження
частоти дискретизації в число разів, яке визначається числом елементів дальності. Вся подальша обробка траєкторного сигналу виконується паралельно за
всіма k елементами дальності цифровим приймачем, структура якого залежить
від режиму роботи БРЛВ. На рис. 2.11 показана структурна схема цифрового
приймача траєкторного сигналу, що реалізує різні режими картографування земної поверхні.

yi (nT2 )
xi (nT1 )

ЦФД
i  1, K

 1

ЛЧДМ

МС

Yij (l , r )

ДПФ
N

j  1, M
i  1, K

Блок адаптації
зовнішня інформація

Рис. 2.11. Структурна схема цифрового приймача траєкторного сигналу
в режимі картографування
У режимі картографування земної поверхні і формуванні РЛЗ (рис. 2.11)
вхідний траєкторний сигнал xi (nT1 ) кожного i -го елемента (каналу) дальності

i  1, k  надходить у блок попередньої обробки, який виконує функцію узгодження його спектра з частотно-часовими параметрами подальшої ув‟язки спе-
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ктрального оцінювання амплітуд (яскравості) сигналу за кожним j-м азимутальним напрямком

 j  1, M  . Необхідність такого узгодження обумовлена тим,

що пристрій спектрального оцінювання будується, як правило, з використанням
дискретного перетворення ДПФ, який має рівномірне частотне розділення в
усьому діапазоні робочих частот, а спектр реального траєкторного сигналу вимагає нерівномірного розділення, оскільки зі зменшенням азимутального напрямку при передньому огляді спостерігається значне його «стиснення». Тому
для забезпечення однакового лінійного розділення за азимутом необхідно збільшувати частотне розділення у вузькій смузі траєкторного сигналу, що приходить під кутом менше 100 до напряму польоту носія БРЛВ. Не менш важливою
є необхідність узгодження за частотою, а саме за положенням спектрального
вікна-аналізатора фактичного зсуву смуги частот траєкторного сигналу внаслідок маневрування носія БРЛВ та траєкторної нестабільності.
Введення вхідного перестроюваного фільтра-дециматора, який понижує
частоту дискретизації траєкторного сигналу в рази, є ефективним інструментом
як узгодження частотно-часових характеристик і параметрів траєкторного сигналу і вимірника, так і мінімізації загальних обчислювальних витрат, підвищення завадостійкості цифрового приймача, в тому числі до власних шумів.
Таким чином, цифровий фільтр-дециматор (ЦФД) повинен бути адаптивним, швидко перестроюватися, принаймні за центральною частотою й шириною смуги пропускання. Перестроювання параметрів ЦФД виконується як за
зовнішньою інформацією з навігаційної системи носія БРЛВ, так і за результатами спектрального аналізу траєкторного сигналу з виходу процесора ДПФ або
в самому блоці адаптації.У залежності від обраного режиму картографування:
ДЗП або ФСА – відфільтрований сигнал y(mT2 ) з виходу ЦФД подається безпосередньо у пристрій спектрального аналізу (режим ДЗП) або попередньо
проходить через пристрій лінійно-частотної демодуляції (ЛЧДМ).
Отриманий на виході процесора ДПФ спектр амплітуд Yij (l) використовується в подальшому для формування РЛЗ виділеної ділянки земної поверхні.
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2.3 Ієрархічна модель напівактивних систем радіобачення
Метою

функціонування

СРБ,

які

відносяться

до

інформаційно-

телеметричних систем (ІТМС), є надійна й достовірна доставка радіолокаційної
інформації (РЛІ) від бортових джерел НРЛВ або радіокерованих груп НРЛВ на
НПЗОРЛІ [52-54]. Джерелами інформації звичайно є радіолокаційні датчики
(БРЛВ) та підсистеми інформаційного комплексування, наприклад тепловізійні
датчики. Використання СРБ дозволяє отримувати візуальну інформацію про
об'єкти моніторингу земної поверхні з детальністю, яка притаманна оптичним
системам, незважаючи на погодні умови та природну освітленість.
На цей час розвиток мікропроцесорної техніки привів до створення систем
обробки й передачі бортових даних з більшою пропускною здатністю й автономністю та з можливістю комплексування даних обробки. Цей факт разом із
сучасним рівнем розвитку інформаційних технологій і можливостями фінансування дозволяє створювати більш ефективні й гнучкі цифрові телеметричні системи, що забезпечують моніторинг земної поверхні, які мають більші можливості при менших витратах ресурсів: енергоспоживання, займаної смуги частот,
ймовірності помилки передачі [53-54].
Традиційно більша частина ресурсів ІТМС, за винятком мережі передачі
даних, використовувалася для виконання певного завдання й повністю полягала
у введенні певної організації.
Відсутність стандартних рішень таких задач приводила до того, що мережа
передачі телеметричних даних «багаторазового використання» повинна була
виконувати низькорівневі функції щодо передачі інформації, тобто забезпечувати доставку окремого радіолокаційного виміру або біта.
Метою розробки ІТМС CCSDS (Consultative Committee for Space Data Systems) була не тільки автоматизація передачі даних у межах певної системи, але
й гарантія підтримки бортових телеметричних систем, що належать одній організації (країні), наземними телеметричними системами інших організацій (країн). Для проектування таких телеметричних систем у першу чергу необхідна
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розробка більш високорівневих послуг з передачі інформації, орієнтованих на
передачу даних між комп'ютерами й типових для сучасних мереж.
Відомо [18], що телеметрична система CCSDS включає дві основні категорії: пакетна передача телеметричних даних (пакетна телеметрія) і кодування телеметричного каналу. Пакетна телеметрія являє собою стандартизований і високоавтоматизований спосіб передачі даних, що спрощує процес доставки інформації від бортових джерел. Вона надає механізм, що включає стандартні
структури даних і протоколи, які дозволяють спростити розробку й розширити
можливості телеметричної системи комплексу РЛС. Кодування телеметричного
каналу – це спосіб передачі даних зашумленим радіоканалом, що дозволяє безпомилково відновлювати їх на приймальній стороні. Дешифрування кодованих
даних на приймальній стороні НПЗОРЛІ дозволяє відновлювати їх з низькою
ймовірністю помилки й тим самим поліпшує характеристики каналу.
Спільно пакетна телеметрія й кодування телеметричного каналу забезпечують надійну й достовірну передачу телеметричної інформації.
Для проектування телеметричної системи комплексу РЛС зручно користуватися методикою ієрархічної побудови, що дозволяє розглядати систему як
формалізований набір процедур. Ієрархічна побудова відповідно до еталонної
моделі взаємодії відкритих систем (Open Systems Interconnect model, OSI) Міжнародної організації стандартизації (International Standards Organization, ISO) і
Міжнародного консультативного комітету з телеграфії й телефонії (Consultative
Committee on International Telegraphy & Telephony, CCITT) дає змогу логічно
групувати функції телеметричної системи комплексу РЛС у рівні й установлює
зв'язки між цими рівнями. Таким чином, ієрархічна побудова «розкладає» складну процедуру телеметрії наземних об'єктів на набори порівняно простих функцій, що маються в загальних архітектурних шарах.
У межах рівня обмін даними відбувається відповідно встановленим стандартним правилам, або «протоколам». При цьому для кожного рівня строго визначена низка послуг, забезпечуваних нижнім стосовно нього рівнем, і аналогічно строго визначена низка послуг, що надається даним рівнем верхньому сто-
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совно нього рівню. Поки зберігаються межрівневі інтерфейси будь-які процеси,
що відбуваються в межах рівня, «прозорі» для інших рівнів і не впливають на
їхню роботу. Отже, будь-який рівень може бути цілком змінений або вилучений
розроблювачем відповідно до вимог користувача (замовника) або технологічних вимог без порушення цілісності системи. Якщо при цьому надані інтерфейси сусіднім рівням, користувач може взаємодіяти із системою на кожному з її
рівнів.
Таким чином, ієрархічна побудова є потужним інструментом розробки
гнучких структурованих систем, які достатньо легко адаптуються до мінливих
вимог або нових технологій. Ця методика стандартизації телеметричних систем
комплексів РБ передбачає: інкапсуляцію даних джерела РЛІ (сегмента радіолокаційного зображення об'єкта) й формування в такий спосіб у реальному масштабі часу автономного «пакета» інформації; комутацію незалежних пакетів від
строго регламентованих джерел інформації даних у загальні фреймові структури для передач на НПЗОРЛІ по радіоканалу; доставку користувачеві пакета
(пакетів) джерел інформації.
Ця концепція забезпечує такі переваги: незалежність автономних пакетів;
фіксовані й стандартні протоколи між джерелами даних на борту (бортах) й
НПЗОРЛІ; оптимальний, реальний розподіл телеметричних каналів з використанням механізмів пріоритетної комутації; реалізація практично безпомилкового телеметричного каналу завдяки використанню завадостійкого кодування;
більш дешева й швидка доставка даних моніторингу користувачу (користувачам). Рис. 2.12 ілюструє телеметричну систему моніторингу поверхні, надану у
вигляді семирівневої ієрархічної моделі, побудованої за зразком моделі OSI.
Слід зазначити, що рекомендації комітету CCSDS адресовані тільки п'ятьом
нижнім рівням цієї моделі. У рамках концепції пакетної телеметрії дані про
процеси на борту та про об'єкт, що підлягає моніторингу, формуються в блоки,
що називаються «вихідним пакетом», або «пакетом джерела». Ці блоки супроводжуються основним заголовком, що містить поля ідентифікації пакета, контролю послідовності пакетів, інформацію про довжину пакета й необов'язкове
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кінцеве поле контролю помилок. Пакет джерела (джерел) – основний блок даних, який телеметрирується користувачеві з об'єкта (джерела радіолокаційних
вимірів). Він звичайно містить значну кількість зв'язаних даних від конкретного
бортового джерела. Для керування потоком даних і їх передачі по каналах зв'язку передбачена можливість сегментації великих блоків даних у менші: пакети
джерела (формат 1) або сегменти пакетів (формат 2). При цьому розмір поля
даних пакета або сегмента визначається інтерфейсом з нижнім рівнем.

Рис. 2.12. Ієрархічна модель РЛС
Фрейми необхідні для достовірної й надійної доставки пакетів джерел РЛІ
або сегментів за телеметричним каналом до мережі передачі даних. Передбачається кілька варіантів передачі даних. Один з них – мультиплексування фреймів
у віртуальні канали. Фрейм починається із синхромаркера й має основний заголовок. Основний заголовок містить поля ідентифікації фрейму, номер фрейму й
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поле, що описує стан поля даних фрейму.
Поле даних фрейму може завершуватися необов'язковою областю, що
включає поле операційного керування й поле контролю помилок. Перше з них
забезпечує виконання деяких функцій обміну даними (наприклад, калібрування
бортового часу, підтвердження приймання команд та ін.). Поле контролю помилок дозволяє виявляти й виправляти помилки, які можуть з'явитися в процесі
обробки й передачі даних.
Передача фреймів вимагає більш низькорівневих послуг, таких як модуляція-демодуляція й кодування-декодування.
У зв'язку з тим, що одною з основних вимог до телеметричної системи
комплексу є безпомилкова доставка даних (вірогідність передачі), для їхнього
захисту від помилок, викликаних шумами радіоканалу, використовується кодування каналу. Для захисту даних від шумів фізичного каналу бітовий потік кодується одним або обома кодами: блоковим кодом Ріда–Соломона; згортковий
код. Завдяки комбінації цих кодів канал практично звільняється від помилок.
Дані, що зв'язують рівень кодування каналу з наступним рівнем, – це канальні
символи, виведені кодером, тобто послідовність інформаційних бітів (бітовий
потік), у вигляді якої подані захищені фрейми передачі.
Канальні символи, що надходять на фізичний рівень, зокрема на рівень радіоканалу, модулюють радіосигнал. Завдяки кодуванню помилки, які виникають у процесі фізичного поширення радіосигналу, можуть бути виявлені й виправлені одержувачем РЛІ.
Рис. 2.13 ілюструє взаємне відображення різних структур телеметричних
даних в СРБ як в ІТМС. У рамках запропонованої моделі зручно розглядати
взаємодію систем телеметрії й телекерування СРБ.
Приклад «симетричної» взаємодії систем показаний на рис. 2.14. Дві системи працюють спільно, гарантуючи доставку директив з передавальної сторони (НПКЗОРЛІ) до приймальної сторони – бортової радіотехнічної системи
(БРТС) і доставку телеметричної інформації у зворотному напрямку. У цьому
прикладі показані логічні зв'язки двох рівнів систем: рівнів фреймів (підтвер-
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дження одержання фрейму) і рівнів пакетування (підтвердження одержання пакета) – двічі замикаючі контур керування.

Рис. 2.13. Структура телеметричних даних в СРБ

Рис. 2.14. Взаємодія систем телеметрії й телекерування СРБ
Ряд систем передачі даних має обмежену пропускну здатність і ширину
смуги частот каналу передачі, за допомогою якого БРТС об'єктів спостереження з'єднуються із системами збору даних, що знаходяться на землі. Коли чис-
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ленні користувачі спільно використовують один канал передачі даних, керування потоком даних стає процесом, що визначає продуктивність системи.
Телеметрична система повинна гарантувати своєчасну доставку даних від
усіх джерел, які досить часто одержують доступ до цього загального ресурсу
(каналу), і керування буферизацією даних джерел. Довгі пакети джерел РЛІ, що
одержують монопольний доступ до каналу на неприпустимо тривалі для інших
джерел періоди, можуть створювати проблеми в керуванні потоком даних. Передбачено два способи розв'язання проблеми керування потоком даних.
Формування віртуальних каналів – механізм, що надає джерелу або групі
джерел віртуально монопольний доступ до фізичного каналу, обмежуючи пропускну здатність на рівні фреймів. Кожний фрейм може бути ідентифікований
як належний одному з восьми віртуальних каналів. Розбивка фізичного каналу
на віртуальні звичайно використовується для поділу джерел або адресатів (одержувачів) з різними характеристиками. Наприклад, якщо бортова апаратура містить устаткування, що генерує дуже довгі пакети, і ряд інших джерел, що генерують пакети меншої довжини, доцільно виділити одному окремий віртуальний канал, а інші мультиплексувати в другий. Віртуальними каналами можна
також використовуватися для поділу пакетів, що надходять у реальному масштабі часу, і інформації, що надходить із обладнання запису.
Застосовується також сегментація пакетів джерела, при якій дуже довгі пакети джерела, які генеруються прикладними процесами, розділяються на борту
на менші пакети фіксованої довжини – сегменти пакетів.
Сегменти пакетів джерела можна мультиплексувати із «короткими» пакетами джерела в один віртуальний канал, забезпечивши в такий спосіб джерелам
даних безпосередній доступ до цього віртуального каналу. Для наступного відновлення пакетів джерела на землі використовується інформація із заголовків
фреймів і сегментів.
На рис. 2.15 показано схему потоку телеметричних даних різних бортових
джерел, адресованих відповідним одержувачам. У верхній частині рисунка зображені джерела, що генерують пакети джерел і сегменти пакетів. Ці сегменти
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й пакети мультиплексуються у фрейми віртуальних каналів.

Рис. 2.15. Потік телеметричних даних БРЛЗ
Фрейм після завадостійкого кодування передається на НПОРЛІ, де демультиплексується у віртуальні канали, з яких отримуються сегменти пакетів та
пакети. Пакети джерела інформації доставляються з використанням інформації
з поля ідентифікації заголовка пакета. Для доставки пакетів, час доставки яких
обмежений, використовується інформація вторинного заголовка пакета.
Вся повнота переваг телеметричної системи CCSDS у комплексі, що розглядається, досягається реалізацією в проекті системи всіх розглянутих рекомендацій. Альтернативно система може бути побудована так, щоб використовувати лише окремі з рівнів запропонованої ієрархічної моделі, але при цьому повинні бути забезпечені міжрівневі інтерфейси.
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2.4 Математична модель функціонування напівактивних систем
радіобачення в умовах складної сигнально-завадової обстановки
Аналіз сучасного науково-методичного апарату формування та обробки
радіолокаційної інформації дозволяє стверджувати, що отримання багатовимірних РЗ високого розділення і якості в передній зоні огляду БРЛВ СРБ є актуальною науковою задачею [18,52,55-57]. Розв‟язок даної задачі можна отримати
за рахунок реалізації багатопозиційних радіолокаційних комплексів із СА.
Структурна схема такої системи зображена на рис. 2.16.
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Рис. 2.16. Структурна схема НА СРБ:
де: АП – антенний перемикач; ВК – вузол управління; ФД – фазовий детектор;
ПНК – перетворювач напруга-код; П – підсилювач; ФМ – фазовий маніпулятор;
ФЗС – формувач зондуючого сигналу; ЗГ – задаючий генератор; ЦФ ДС – цифрове формування ДСА; АПОС – адаптивна просторова обробка сигналів;
АЧОС - адаптивна часова обробка сигналів; ПЧОС – просторово-часова обробка сигналів; КП ДС – керування променем ДСА; СН – система навігаціїї;
ОРЛІ – обробка радіолокаційної інформації
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Розглянемо модель зазначеної СРЛС на предмет доцільності її використання шляхом проведення кількісних оцінок ефективності обробки траєкторних
сигналів в залежності від геометрії польоту НРЛВ, технічних характеристик
окремих елементів системи, умов поширення РХ в процесі формування РЛІ.
Запропонована структура моделі НА СРБ складається з фізичних елементів, процесів, що відбуваються в них, та математичних моделей елементів і
процесів (рис. 2.17).
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Рис. 2.17. Модель НА СРБ:
де ПО – поле опромінювання об'єкта спостереження; ФВ – функція віддзеркалення; СР – середовище поширення ЕМХ;ТС – траєкторний сигнал;
СПО – система первинної обробки сигналу; СЗО – сигнал зображення об'єкта;
ВР – вихідний сигнал; ВП – розв‟язувальний пристрій
Об'єкти містять в собі всі можливі їхні типи при визначеному завданні. Залежно від завдання змінюються можливі об'єкти РЛС, їх кількість і характеристики. Об'єкти характеризуються фізичними властивостями, тобто типом об'єктів, їх функціональним станом і місцем розташування.
Кожний об'єкт в конкретному функціональному стані й місці розташування являє один із можливих класів об'єктів, тобто i-й об'єкт з усіх класів
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 i  0,1,2,..., I  . Так, той самий об'єкт у тому самому функціональному стані, але
розташований в іншому місці, буде класифікований як інший об'єкт (під іншим
номером). Звичайно при РЛС класифікація об'єктів містить у собі завдання: виявлення, розпізнавання до типу й функціонального стану, а також визначення
місця розташування. Завдання СРБ в цьому випадку полягає у формуванні траєкторного сигналу (синтезованої апертури), у якому вкладена інформація про
об'єкт, перетворення цього сигналу в зображення об'єкта з одночасною оцінкою його характеристик і класифікації об'єкта, тобто віднесення його до одного
з I об'єктів заданої класифікації.
Виходячи з такої логіки розв'язання завдань СРБ, кожний об'єкт у системі
характеризується своєю функцією відбиття, яка, у свою чергу, є результатом
опромінення об'єкта електромагнітним полем (ЕМП) зондувального сигналу
(передавача) системи. Простір функцій відбиття i однозначно відповідає простору об'єктів, тобто i-й об'єкт має функцію відбиття i , яка відрізняється від
функції відбиття j -го об'єкта: і   j . Функція відбиття і ( x ) , де x  ( x, y, z, t ) ,
являє собою комплексну функцію, відповідну локальній матриці розсіювання
об'єкта в заданому поляризаційному базисі при всіх інших заданих характеристиках поля опромінення. Поле опромінення в результаті розсіювання на об'єкті
формує поле відбиття поблизу об'єкта, в якому міститься інформація щодо функції відбиття цього об'єкта.
Надалі будемо вважати, що параметри поля опромінення, поляризація сигналу, кути опромінення об'єкта й приймання відбитої хвилі відомі. Як характеристика об'єкта в цьому випадку виступає функція відбиття. Часто її називають
локальною функцією розсіювання як залежність зміни в часі амплітуди й фази
хвилі, що відбита від об'єкта окремими його елементами з координатами

 x, y, z  . Відбите від об'єкта поле поширюється

до антен БРЛВ СРБ у середо-

вищі поширення, яке можна вважати лінійною системою. Поля поблизу антен
БРЛВ у цьому випадку можна описати як результат проходження відбитої хвилі
через лінійну систему з імпульсною перехідною характеристикою h( x ) .

89

Антени БРЛВ перебувають на носіях, що рухаються (НРЛВ), отже, є випадкові відхилення від заданої траєкторії (траєкторні нестабільності) і, крім того,
існують неоднорідності параметрів середовища поширення РХ. Тому характеристика h( x ) має як регулярну hp ( x ) , так і випадкову hвип ( x ) складові:

h( x )  hp ( x )  hвип ( x ) . Прийняте антенною системою від кожного БРЛВ поле на
всій траєкторії її носія РЛЗ починає процес формування складової траєкторного
сигналу, який містить у собі також різного роду завадові сигнали від сторонніх
джерел і внутрішні шуми приймальних трактів радіолокаційних систем:

UTi ( x )  sTi ( x )  n( x ) . Звичайно внутрішні шуми є білими, а завади – корельовані в просторі й часі. У наведеній на рис. 2.16 структурній схемі СРБ із модульним принципом формування ДС на прийом обробка прийнятих сигналів реалізується в такій послідовності: спочатку проводиться аналогове підсумовування
НВЧ сигналів у кожному з модулів (БРЛВ системи) синтезована антенна решітка (САР), потім реалізується звичайна фільтрова обробка прийнятих коливань у
кожному модулі (підсилення на НВЧ, перетворення частоти, підсилення на
проміжній частоті), після чого за допомогою фазових детекторів (ФД) реалізується формування квадратурних складових I і Q сигналів на відеочастоті. Далі
квадратурні складові прийнятих сигналів перетворюються в цифрову форму,
надаються до фазового маніпулятора та після підсилення ретранслюються до
НПЗОРЛІ з метою формування результуючого траєкторного сигналу.
Таким чином, на кожному БРЛВ реалізується цифрова передача (ЦП) РЛІ,
до переваг якої відносяться:
- висока точність передачі й відображення інформації, практично недосяжна при сучасній технології в аналогових системах;
- висока завадостійкість, можливість багаторазової ретрансляції й перезапису інформації;
- мала питома витрата смуги частот та зручність використання часового
розподілу каналів.
Схема цифрового формування (ЦФ) ДС на прийом у НПЗОРЛІ вирішує та-
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кі задачі [18,58,59]:
- прийом й запам'ятовування вхідних сигналів підрешіток (і-х БРЛВ) у цифровому вигляді в кожному інтервалі часової дискретизації;
- обчислення й зберігання вагових коефіцієнтів;
- формування однопроменевої або багатопроменевої ДС шляхом вагової
суперпозиції комплексних вхідних сигналів.
Для цифрового формування ДС звичайно використовується спосіб, заснований на введенні зсувів фази в сигнали, прийняті елементами решіток (у цьому
випадку підрешітками).
Нехай комплексна амплітуда просторово-часового сигналу на виході m -го
елемента лінійної АР (до перетворення напруга-код (ПНК)) має вигляд

ym (t , )  ym (t )exp   j (2 /  )md sin   .

(2.9)

Якщо необхідно сформувати промінь ДС у напрямку   , то вихідний сигнал решітки визначається таким чином:

M

Y (t , , )   Ym (t , )Wm ,
m 1

Wm  exp  j  2 /   md sin  

(2.10)

де Wm - комплексний ваговий множник (множник решітки), розрахований
процесором формування ваг (рис. 2.18), який визначає напрямок максимуму
променя ДС. Вираз, аналогічний (2.10) для двовимірних решіток, записується у
вигляді
M

N

Y (t , , , , )  Ymn (t , , )Wmn ,

(2.11)

m1 n 1

Wmn  exp  j (2 /  )md x sin  cos   exp  j (2 /  )nd y sin  sin  

(2.12)
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де Wmn - ваговий множник, обумовлений напрямком максимуму ДС плоскої
АР;  - кути сканування, відлічені від нормалі до площини решітки
(рис. 2.19).
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Рис. 2.18. Процесор формувавння ДС САР СРБ на прийом
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Рис. 2.19. Ескіз синтезованої прямокутної АР при керуванні
польотом групи НРЛВ
Вираз (2.10) являє собою дискретне перетворення Фур'є від М-вимірної
вибірки вхідних сигналів. Застосування алгоритмів дискретного перетворення
Фур'є дозволяє сформувати групу променів, максимальна кількість яких дорівнює числу М елементів лінійних решіток.
Аналогічні результати можуть бути отримані й для двовимірної плоскої АР
шляхом двовимірного перетворення Фур'є відповідно до виразів (2.11) й (2.12).
Розглянемо безпосередньо задачу цифрового формування ДС у квадратурах, коли вихідні сигнали елементів АР для кожного інтервалу часової дискретизації ktd надаються у вигляді

Ymn (ktd )  Ymn (k )  jysmn (k ) ,

(2.13)
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де yсmnk  - косинусна складова вхідного сигналу; ysmnk  - синусна складова вхідного сигналу.
Аналогічно комплексні вагові множники, однакові для всіх елементів часової дискретизації в обраному напрямку mn , також надаються у вигляді двох
квадратурних складових і перетворюються в цифрову форму, тобто

Wmn  Wcmn  jWsmn .

(2.14)

У процесі цифрової згортки при формуванні ДС для кожної пари mn повинна бути отримана результуюча напруга в квадратурах
*
U mn (k )  Ymn (k )Wmn
 ucmn (k )  jusmn (k ) ,

(2.15)

де ucmn (k )  ycmn (k )wcmn  ysmn (k )wsmn ; usmn (k )  ysmn (k )wcmn  ycmn (k )wsmn .
Для одержання одного значення сигналу на виході двовимірної решітки

U  (k )   ucmn (k )  j  usmn (k ) .
mn

(2.16)

mn

Сформований траєкторний сигнал служить основним джерелом інформації
для вирішення задачі класифікації об'єктів, тобто виявлення, розпізнавання й
визначення місця розташування [18,60].
Далі на основі синтезу оптимального класифікатора задача розподіляється
на два етапи:
1) первинну обробку – одержання радіолокаційного зображення;
2) вторинну обробку – виконання завдання класифікації об'єкта за його зображенням.
Такий розподіл обумовлений декількома причинами. Траєкторний сигнал
несе в собі велику кількість неінформативних параметрів, і первинна обробка
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усуває цю надлишкову інформацію. Крім того, первинна обробка використовує
всю можливу апріорну інформацію, загальну для всіх об'єктів. У результаті вона зберігає достатню статистику для вирішення необхідних задач класифікації.
Поділ класифікації на два етапи дозволяє на другому етапі використовувати апріорну інформацію про конкретний клас об'єкта й у тому числі унікальні
можливості оператора, який може використовувати складну логічно-інтуїтивну
апріорну інформацію при аналізі зображення об'єкта.
Первинна обробка траєкторного сигналу зводиться до його пропущення
через лінійну систему з імпульсною перехідною характеристикою hp* ( x ) , що
забезпечує на виході одержання

перетвореної функції відбиття i-гo об'єкта

Сi ( x ) , тобто РЗ об'єкта.
Вторинна обробка забезпечує кореляційну обробку РЗ Сi ( x ) з опорними
функціями відбиття  j * . Максимум кореляції відповідає збігу класів об'єктів
зображення й опорної функції j  i . Це відповідає рішенню, що об'єкт належить
до класу i, тому що кожний клас є ізольованою від інших точкою в просторі
рішень.
Таким чином, аналіз розглянутих моделей НА СРБ дозволяє зробити такі
висновки.
1. Визначена структура НА СРБ дозволяє проводити кількісні оцінки ефективності обробки сигналів у залежності від геометрії польоту НРЛВ, технічних
характеристик окремих елементів системи, умов поширення РХ в процесі формування радіолокаційної інформації.
2. Запропонована структура визначеної НА СРБ дозволяє значно спростити
апаратурну частину БРЛВ окремої НРЛВ системи.
3. Визначена в розглянутих моделях структура НА СРБ дозволяє забезпечити необхідну швидкодію спеціального процесора формування сумарної ДС за
рахунок реалізації паралельного обчислювального процесу значення сигналу на
виході синтезованої антенної решітки у визначені проміжки часу.
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Висновки до розділу
Аналіз моделей структурної побудови НА СРБ дозволяє стверджувати про
доцільність їх використання для успішного вирішення задач ДЗ об'єктів спостереження. Це зумовлено тим, що НА СРБ має ряд істотних переваг в порівнянні
з однопозиційними СА:
1) високу точність картографування поверхні за рахунок спільної обробки
результатів, отриманих різними бістатичними парами БРЛВ НРЛВ;
2) можливість більш тривалого спостереження за окремими ділянками поверхні (окремими об'єктами), більш частий моніторинг тих самих ділянок поверхні, висока оперативність одержання інформації;
3) більш високе еквівалентне розділення в порівнянні з аналогічними однопозиційними СРБ (під еквівалентним розділенням розуміється роздільна здатність радіолокаційних зображень при заданому відношенні сигнал/завада);
4) можливість картографування з мінімальним розміром зон затінення за
рахунок оптимізації просторової конфігурації й алгоритмів спільної обробки
радіолокаційної інформації;
5) більш високу надійність і вірогідність інтерпретації радіолокаційних даних за рахунок обробки інформації, отриманої на різних кутах, поляризаціях,
частотах випромінювання;
6) збільшення області огляду СРБ в реальному масштабі часу як за рахунок
збільшення числа БРЛВ, так і за рахунок збільшення області огляду кожного
БРЛВ на НРЛВ при збереженні однозначності вимірів;
7) високу роздільну здатність і точність побудови цифрових карт рельєфу
поверхні з можливістю визначення зон затінення;
8) можливість розгортання багатобазовых інтерферометричних систем, які
дозволяють здійснювати побудову топографічних карт із високою роздільною
здатністю й більшим інтервалом однозначних вимірів за рахунок використання
різних баз та несучих частот;
9) можливість побудови тривимірних радіолокаційних зображень природ-
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них і штучних об'єктів за рахунок обробки даних, отриманих з різних ракурсів
та можливість використання ряду режимів радіолокаційної зйомки, недоступних або неефективних у моностатичних конфігураціях;
10) низьку вартість виготовлення одного носія БРЛЗ – НРЛВ внаслідок їхньої технологічної повторюваності;
11) можливість використання безперервних сигналів для моноапертурних
РСА, що дозволяє суттєво знизити вимоги до енергетичних характеристик передавальних елементів, використовувати шумоподібні сигнали;
12) високу реконфігурованість, тобто спроможність зміни параметрів спостереження (взаємного просторового положення й напрямку векторів швидкості, частотного діапазону, поляризації, законів модуляції сигналів) і алгоритмів
обробки з метою найбільш ефективного виконання поставлених перед СРБ завдань;
13) можливість оптимізації просторової конфігурації дозволяє зменшити
вимоги до енергетичного потенціалу НА СРБ;
14) високу завадостійкість відносно природних та штучних шумових процесів, що дозволяє здійснювати дистанційне зондування в умовах несприятливої завадової обстановки;
15) високу живучість, НА СРБ здатна ефективно виконувати завдання ДЗ
навіть при виході з ладу ряду її БРЛВ на носіях НРЛВ.
Однак розглянутій структурі СРБ притаманні суттєві недоліки, а саме:
1) реалізація НА СРБ потребує взаємної часової й фазової синхронізації
роботи окремих БРЛЗ;
2) необхідне використання високопродуктивних обчислювальних засобів;
3) потреба у визначенні взаємних векторів положення елементів СРБ під
час ДЗ.
Але на сучасному етапі розвитку відповідного науково-методичного апарату ці недоліки можуть бути успішно усунуті.
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РОЗДІЛ 3
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПОКРАЩЕННЯ ЯКІСНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЗОБРАЖЕНЬ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ
НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ СИНТЕЗОВАНИХ АПЕРТУР

На підставі запропонованої структури НА СРБ в даному розділі розроблена методика покращення характеристик зображень радіолокаційних об‟єктів
яка полягає в розробці алгоритмів керування, синхронізації та алгоритмів оптимальної спільної обробки РЛІ.
3.1 Методи та алгоритми керування групою носіїв радіолокаційного
вимірювання у складі напівактивної системи радіобачення
Припустима помилка визначення параметрів траєкторії руху АС БРЛВ у
складі НА СРБ дорівнює декільком міліметрам (у сантиметровому діапазоні
електромагнітних хвиль). У зв'язку з цим реалізація прямолінійної траєкторії
радіокерованого ЛА-носія БРЛВ вимагає точного визначення координат НРЛВ
в кожний конкретний момент часу в процесі СА.
Завдання просторового керування ЛА зводиться до визначення і передачі
команд керування (КК) на борт веденого НРЛВ з фіксованим запізненням відносно КК ведучого об‟єкта. Ця задача характеризується тим, що керування
польотом здійснюється безперервно на всій траєкторії польоту групи НРЛВ.
Для спрощення сприйняття визначена задача розглядається в одній площині, як
показано на рис. 3.1.
Положення ведучого і веденого ЛА визначиться у інерціальній системі координат з осями H , P, D V  . Ведучий ЛА рухається зі швидкістю V1 на висоті

H1 . Аналогічно швидкість веденого V2  V1 , а напрямок співпадає з напрямком
ведучого. З цього випливає, що кут нахилу траєкторії  дорівнює курсовому
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куту ведучого. Це справедливо у випадку, якщо кут атаки дорівнює 0. Для цього випадку кінематичні співвідношення показані на рис. 3.2.
H

V2

PCH

V1

H2

O
H1

P

D

Рис. 3.1. Просторові характеристики ведучого та веденого ЛА
в інерціальній системі координат H , P, D V 
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Рис. 3.2. Графічна інтерпретація кінематичних співвідношень
при русі ведучого та веденого НРЛВ (вигляд зверху)
Кут лінії візування на рис. 3.2 позначений  , відстань між ведучим та веденим – R, проекції векторів швидкості ведучого та веденого на лінію візування – V T , V М , а до нормалі до лінії візування – VaT ,VaM .
Призначення системи утримання (СУ) веденого на потрібній траєкторії
(наведення) полягає у формуванні таких КК (на автопілот), які будуть забезпечувати утримання веденого за ведучим навіть при маневруванні останнього.
Припустимо, що система утримання буде відпрацьовувати вхідний сигнал, що
дорівнює (пропорційний) куту лінії візування  або швидкості візування  . За
таких вхідних сигналах можлива реалізація тільки одного закону керування, що
може використовуватися для утримання веденого, – це переслідування. У цьому випадку ведений ЛА завжди знаходиться прямо за ведучим, тобто    .
У випадку відсутності маневру це означає, що ведений рухається з постій-
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ною бічною швидкістю, а при сталій повздовжній швидкості буде забезпечуватися «ідеальна» дистанція між двома об‟єктами по прямій лінії.
У відповідності до рис. 3.2 кінематичні співвідношення такі:

R  VT  V M  VT cos    T   VM cos      ;

(3.1)

R  R0  Rt ,
а кутові відхилення

 

V sin    T   VM sin     
VaT  VaM
 T
.
R
R

(3.2)

  0  t
Метод «чистого» переслідування буде визначатися тим, що ані ведучий,
ані ведений не маневрують. При цьому VT  const , а T  0 ,    .
У цьому випадку

R

dR
 VT cos   VM ;
dt



d
V sin 
 T
.
dt
R

(3.3)

При цьому  буде дорівнювати 0 тільки коли   0 або π, тобто переслідування відбувається точно «в хвіст». Якщо знайти рішення для  і кута нахилу траєкторії  як функцію зміни дистанції R, розділивши рівняння на d  ,
отримаємо


dR 
V
dR
  ctg   M cos ec  R 
  ctg    cos ec  d  ,
d 
VT
R

де  

VM
– співвідношення швидкостей ведучого і веденого НРЛВ
VT

(3.4)
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Обернене перетворення виразу (3.4) (інтегрування) має вигляд

ln R   ln sin    ln tg


2

 const .

(3.5)

Якщо припустити, що 0     , то

R sin 

ln

tg   2 



 const

(3.6)

або

R sin 

 tg  2 



R0 sin 



 tg 0 2 



 K ,

(3.7)

де R0 і  0 – потрібні значення дистанції і кута візування веденого відносно ведучого НРЛВ.
Так як ведучий і ведений повинні бути на одній лінії, то  наближається
до 0, а   K повинні бути постійними.
Точний вивід «у хвіст» ведучому НРЛВ відбудеться за умови     0 .
При цьому кутова швидкість визначиться як   
На ділянці траєкторії, де   1, sin    , tg

 

VT  2




2

sin 2 

VT

  tg  2 


2  .


2

.

, швидкість

(3.8)

У момент розвороту ведучого і веденого    при ідеальному переслідуванні та VM (швидкість веденого) повинна мати подвійне перевищення над
швидкістю ведучого і   2 (рис. 3.3).
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V2  2V1

V2

V1
n1

n2  1,5n1

n2

Рис. 3.3. Відношення швидкостей ведучого та веденого НРЛВ
в момент розвороту при «ідеальному» переслідуванні
Потрібне перевантаження веденого повинно в 1,5 разу перевищувати перевантаження ведучого НРЛВ. Через зазначені вимоги метод «переслідування»
може бути реалізований або за умови руху веденого у промені АС ведучого
БРЛВ (теленаведення) або за умови самонаведення. Помилки наведення за теленаведенням будуть визначатися за  і  як 0,5 , , що складає 0,5˚. Що ж
стосується самонаведення, то помилка зростає суттєво і складає одиниці градусів (до 15˚). Блок-схема алгоритму «переслідування» та структурна реалізація
даного алгоритму на борту НРЛВ зображені на рис. 3.4, 3.5.
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Рис. 3.4. Блок-схема алгоритму «переслідування» без кутового
зміщення веденого НРЛВ відносно ведучого
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Рис. 3.5. Структурна реалізація алгоритму «переслідування» без
кутового зміщення веденого НРЛВ відносно ведучого на борту
веденого об'єкта керування
Реалізація площинної антенної решітки (ПАР) НА СРБ на визначених інтервалах часу потребує побудови зміщеного строю ведених НРЛВ [18].
При наведенні таким способом для кожного веденого встановлюється фіксований кут  і величина Р, тобто буде виникати постійний кут випередження
(рис. 3.6).
1
2

P1

P2

Рис. 3.6. Зміщений стрій НРЛВ
На рис. 3.7 показані можливі траєкторії НРЛВ НА СРБ відповідно до значень  .
1  3

2  2
 3  1,5

Рис. 3.7. Імовірні траєкторії НРЛВ відповідно до значень 
для реалізації ПАР НА СРБ
У цьому випадку ЛА, що рухаються з постійною швидкістю, будуть без
маневру переслідувати паралельним курсом ведучого. Це забезпечить сталість
траєкторії, тобто фіксований кут  n .
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Таким чином, переслідування з фіксованим кутом також має сенс, як і випадку «чистого» переслідування, але за початкових умов, коли  n 


2

.

Для реалізації переслідування зі сталим кутом необхідне чітке знання співвідношення швидкостей ведучого і веденого та кути атаки.
За умови сталості кута атаки лінії візування також не будуть обертатися,
тобто   0 . Це можливо в тому випадку, коли складова швидкості веденого

VaT , що розташована за нормаллю до лінії візування, урівнюється нормальною
складової швидкості ведучого V T . У цьому випадку не будуть виникати кутові
прискорення VT ,VT і не буде відбуватися випередження ведених відносно ведучого. Для реалізації такого керування, аналогічного методу паралельного
зближення, КК визначиться як [61,62]




.


(3.9)

Але за методом паралельного зближення КК існує постійно. А при методі
наближення зі сталим кутом КК включається за умови виникнення прискорень,
тобто   0 та   0 .
Рівень КК буде визначатися із співвідношення

    0 ,

(3.10)

де  0 – початковий кут непогодження.
За умови сталості кутів рівень КК можливо визначити через  :

sin   0  0  

VT
sin   0  T   sin   0   0  
VM

  sin   0  T     f  

(3.11)
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Типові траєкторії при  

VM
 2 і КК 2 , 4 , 6 зображені на рис. 3.8.
VT
ведучий
2

 2

4
6

Рис. 3.8. Типові траєкторії НРЛВ при  

VM
 2 та КК 2 , 4 , 6
VT

Реалізація наведених траєкторій можлива тільки в ідеальній системі керування за будь-яких початкових умов. Для визначення опорних траєкторій необхідно допустити, що рух ведених ЛА здійснюється в часовому проміжку

tn  0  t зі сталою швидкістю VM і такими кутами нахилів траєкторій  , щоб
вони були спрямованими вздовж траєкторії ведучого НРЛВ. Якщо V M являє
собою складову веденого, що спрямована вздовж траєкторії ведучого, і бічна
складова VT  0 , то швидкість зниження ЛА буде отримана у вигляді

R  VT  V M  const .

(3.12)

Звідси дистанція між веденими НРЛВ

R  R0  VT  V M t ,

(3.13)

де R0 – значення початкової дистанції, за якого швидкість зближення буде сталою або дорівнювати 0.
Час запізнення видачі КК

ti 

R0
.
VT  V M

(3.14)
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Але наявність кутових швидкостей ЛА та запізнення видачі КК призводить
до відмінності реальної траєкторії від опорної. Ця відмінність у деякий момент
часу t визначиться поперечним зміщенням yt [18,63].
Аналогічно повздовжнє положення веденого НРЛВ буде визначатися величиною зміщення ym . Зміщення траєкторій ЛА в часі характеризуватимуться і
швидкостями ym , які визначаються флуктуаціями кута  .
Якщо утримувати траєкторію ЛА в тілесному куті   10 , то швидкість
зміщення визначиться залежністю

ym  VM cos  V M ;
yt  y0t  ymt  y0t  ymti .

(3.15)

У реальності реалізація погоні з кутовим зміщенням можлива на базі автопілота (АП) з динамічною затримкою.
Якщо подати роботу АП як лінійного пристрою, то рівень КК з урахуванням помилок прийме вигляд





.

(3.16)

yt  ym
R   yt  ym  ;
R

(3.17)

ym 

А помилка дистанції



R

yt  ym



.

Помилка утримання в потрібному створі кута (ДС БРЛВ ЛА)



ym
,   1o .
V M

(3.18)
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Утримання ведених на відповідній дистанції можливе за допомогою радіопроменя (РПр) (тобто на лінії візування). У цьому випадку ведені летять у межах ДСА БРЛВ ведучого НРЛВ.
Для виконання польоту вздовж лінії візування швидкість веденого Vам повинна дорівнювати лінійній швидкості RТ  , де RТ – відстань від станції до веденого. При цьому

V M  RT    

VT
.
RT

(3.19)

Коли ведений рухається вздовж заданої траєкторії (знаходиться в РПр)

RТ  const , V M  0 . Тобто траєкторія нагадує чисте переслідування, але зі зміщенням. При сході веденого з потрібної траєкторії RТ  const ; V M  Vt , що і
буде параметром непогодження для системи керування польотом (СКп) веденого НРЛВ.
Основною перевагою метода переслідування зі зміщенням є його простота.
Принциповим недоліком такого методу є виникнення помилок при збільшенні
дистанції відставання ведених НРЛВ, що зумовлено польотом у густих шарах
атмосфери та призводить до рефракції променя й виникнення великого швидкісного напору [64].
Блок-схема алгоритму «переслідування» з кутовим зміщенням та структурна реалізація даного алгоритму на борту НРЛВ показані на рис. 3.9, 3.10.
Динамічна помилка (промах) утримання ведених на потрібній траєкторії як
і у випадку чистого переслідування, так і у випадку переслідування зі зміщенням можна виразити так:

M  yt (ti )  ym (ti )

(3.20)

Фактичний час ti – це час запізнення КК з борту веденого. Час запізнення
КК не повинен перевищувати часу комплексної постійної часу контуру керування аеродинамічного об‟єкта Te , тобто ti  Te , а краще ti  Te , оскільки в за-
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гальному випадку час обробки КК і вироблення керуючих рішень буде визначатися як ti  Tе , тому при ti , на порядок менший за Tе , задовольнить потрібну
якість функціонування СКП ведених ЛА.
Початок
H , V , D  ведучого
P1 , Rn  ведених

 n ,  n  ведених

P1  const

P2  const

Pn  const

y m  Vm
yt  y 0 t  y m t i



ti 


ym 

R0
V T  V M

 , R, t i

кінець

Рис. 3.9. Блок-схема алгоритму «переслідування» з кутовим зміщенням
Ведучий

випр

1 


yм 

R1 

yt  y м




y  yм
2 
R2  t
yм 

3 


yм 

R3 

yt  y м



Рис. 3.10. Структурна реалізація алгоритму «переслідування»
з кутовим зміщенням
У випадку чистого переслідування динамічна помилка буде залежати від
часу запізнення КК (рис. 3.11). У випадку переслідування веденими ведучого
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НРЛВ із кутовим зміщенням залежність динамічної помилки від часу запізнення КК показана на рис. 3.12. У випадку переслідування веденими ведучого
НРЛВ з кутовим зміщенням при зростанні опору повітря (виникнення хибних
кутів атаки), залежність динамічної помилки від часу запізнення КК зображена
на рис. 3.13. Залежність промаху у випадку погоні зі зміщенням від величини
перевантаження ведених (поворот строю) показана на рис. 3.14.
М ,м

М, м
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 3
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0,6

0,8
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T
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0,8
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,c
T

1
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2

Рис. 3.11 Залежність ДП від часу

Рис. 3.12. . Залежність ДП від часу

запізнення КК при реалізації режиму

запізнення КК при реалізації режиму

«чистого» переслідування

переслідування веденими ведучого

ведучого Н РЛВ

Н РЛВ з кутовим зміщенням
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0,6

0,8
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2
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Рис. 3.13. Залежність ДП від часу

Рис. 3.14. Залежність промаху в

запізнення КК при реалізації режиму

випадку погоні зі «зміщенням» від

переслідування із кутовим зміщенням

величини перевантаження

при зростанні опору повітря

ведених Н РЛВ

Узагальнена схема СКП ЛА при переслідуванні зі зміщенням зображена на
рис. 3.15. У випадку повороту ведучого (при зміні об'єкта моніторингу) не допускається зміщення точки наведення ведених, оскільки, як і в методі погоні,
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зміщення точки зустрічі призведе до двох випадків (рис. 3.16) [18,65]:
- згладжування траєкторії веденого призведе до зменшення перевантаження і випередження ведучого;
- згладжування траєкторії призведе до виникнення кутових швидкостей і
прискорень м , Ем , м , Ем , що також призведе до випередження ведучого.

R

M
М

k 1

Vведучого
K
Tp 1



j Vведучого

K

Tp 1

 ведучого

K

K
Tp  1

K

Tp  1

 ведучого

Vведеного
T

T

При переслідуванні без зміщення k=1

Рис. 3.15. Узагальнена схема СКП веденими при
переслідуванні ведучого НРЛВ з кутовим зміщенням
ведучий

недопустимі
траєкторії

ведений 1

ведений 2

ведений 3

Рис. 3.16. Траєкторії польоту ЛА при зміні об'єкта моніторингу СРБ
3.2 Алгоритми частотної, фазової й просторово-часової синхронізації
елементів системи при багатопозиційному радіомоніторингу
Можливості технічної реалізації рознесених бортових радіолокаційних вимірювачів (РБРЛВ) останніми роками значно розширилися завдяки прогресу в
галузі обчислювальної техніки, цифрової обробки й передачі сигналів, а також
зі створенням антен з електронним скануванням променя й багатопроменевих
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АС. Однак на шляху практичного створення як РБРЛВ, так і систем багатопозиційного виявлення об‟єктів моніторингу (БПВ ОМ) є ряд труднощів, пов'язаних
із частотною, просторовою, часовою й фазовою синхронізацією їх окремих
елементів, організацією швидкісного спільного огляду простору й відображенням його результатів, керуванням випромінюванням і прийманням сигналів.
3.2.1 Алгоритм частотної синхронізації
Складність алгоритмів частотної синхронізації визначається залежно від
структури СРБ та реалізованих в ній варіантів «стикування» всіх БРЛВ із
НПЗОРЛІ і ведених БРЛВ із ведучим.
При твердому стикуванні, тобто коли для m -го веденого БРЛВ для зміни
ведучого БРЛВ надається до декількох хвилин, частотна синхронізація здійснюється настроюванням високочастотної частини приймача веденого БРЛВ на робочу частоту ведучого БРЛВ за єдиною для СРБ сіткою (таблицею) літерних частот із строгим дотриманням графіка зміни.
При гнучкому стикуванні, коли кожний із БРЛВ СРБ за командою з
НПЗОРЛІ може виконувати функції як ведучого, так і веденого з можливістю
перебудови несучої частоти від позиції (точки знаходження НРЛВ БРЛВ у визначений момент часу) до позиції або від імпульсу до імпульсу, частотна синхронізація здійснюється примусово з НПЗОРЛІ видачею відповідних сигналів
керування з випередженням на час Т упр .
При цьому на кожному БРЛВ в обчислювальному пристрої повинні вводитися їхні номери з єдиною для СРБ нумерацією, координати точок знаходження
БРЛВ на інтервалі часу СА, відомості про літерні частоти, графіки зміни літерних частот. Для швидкого настроювання й зміни літерних частот доцільно використовувати сервісні керуючі програми [18,66-68].
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3.2.2 Алгоритми фазової синхронізації

Фазова синхронізація використовується тільки в СРБ з режимом БПВ I-го
рівня в НПЗОРЛІ при когерентному додаванні сигналів. Для цього в НПЗОРЛІ
для кожного z-го каналу дальності ведучого БРЛВ БZ обчислюється фаза сигналу, прийнятого ведучим БРЛВ, mz , m  1, M  1; z  1, Z max , і фази сигналів,
прийнятих веденими БРЛВ, потім обчислюється фазовий зсув між сигналами,
прийнятими ведучим й m-м веденим БРЛВ,

mz  Бz  mz ,

(3.21)

який використовується для підстроювання фаз сигналів ведених БРЛВ U mz під
фазу сигналу, прийнятого ведучим БРЛВ U Бz . Скоректовані по фазі сигнали ведених БРЛВ і сигнал ведучого БРЛВ подаються в блок додавання сигналів
(БДС), де складаються у фазі із сигналом ведучого БРЛВ у момент часу, обумовлений блоком кореляційної прив'язки прийнятих сигналів по дальності [65,69].
У СРБ з режимом БПВ I-го або IІ-го рівнів фазова синхронізація ведених
РЛС ускладнена. Тому для ефективного захисту ведених БРЛВ від пасивних завад необхідна розробка систем СРЦ, що ґрунтуються на інших принципах.
3.2.3 Алгоритми просторово-часової синхронізації роботи наземного
пункту збору та обробки радіолокаційної інформації
Інтервал

однозначного

виміру

дальності

i-го

ведучого

БРЛВ

в

ОП НПЗОРЛІ розбивається на Z max i каналів [18,66].
Для кожного m -го веденого й i-го ведучого БРЛВ розраховуються бази

dim 

 X Бi  X m    yБi  ym    Z Бi  Z m 
2

2

2

,

(3.22)
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де X Бi  X m  ; yБi  ym  ; zБi  ym  – прямокутні координати точок знаходження i-го
ведучого й m -го веденого БРЛЗ.
За відомими базами dim обчислюються часи запізнення в прийомі прямого сигналу передавача i-го ведучого БРЛЗ

tзапim  dim / c .
На етапі попередньої синхронізації для кожного



(3.23)

il -гo

напрямку зондування



ведучого БРЛВ i  1, I ; l  1, L , де I, L – кількість гнізд зони огляду ведучого
БРЛВ за азимутом й кутом місця відповідно) і js-гo каналу приймання m -го веденого БРЛВ

 j  1, J ; l  1, S  , де J, S – кількість променів, сформованих на

приймання m -м веденим БРЛВ за  й  відповідно), розраховуються широкі
кутові строби (ШКС) і широкі далекомірні строби (ШДС), які записуються в
ЗП ЦОМ НПЗОРЛІ. Ці операції виконуються для всієї комбінації i-x ведучих і

m -х ведених БРЛВ у інтервалі часу СА НА СРБ.
На етапі безпосередньої синхронізації, тобто при зондуванні il-гo напрямку, в арифметичному логічному пристрої (АЛП) паралельно для кожного js-гo
широкого строба веденого БРЛВ розраховуються вузькі кутомірні строби (ВКС)
і вузькі далекомірні строби (ВДС).
Для кожного js-гo ШДС m -го веденого БРЛВ підключається розрахункова
кількість Z ij каналів точного визначення координат (КТВК)

 Д  Д Бнij 
Zij   Бкij
,
с u



(3.24)

де Д Бкij  Д Бнij  – близька (далека) границя ij-гo ШДС ведучого БРЛВ.
При огляді простору в кожному КТВК здійснюється кореляційна прив'язка
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прийнятих сигналів за дальністю, що дозволяє за допомогою АЛП звузити область приймання (аналізу) сигналу з ділянки, відповідній перетинанню в дис-





кретні моменти часу t  zc u z  1, Z max i головного il-гo променя ДСА i-го ведучого БРЛВ із ВКС js-гo приймального променя m-го веденого БРЛВ. Введення
вузьких стробів забезпечує більш високу точність кутових вимірів і захист від
ОС, що неправильно виявляються (неправильних пеленгів) [63,70].
Завдяки поетапній синхронізації в СРБ в межах дальності дії i-го ведучого
БРЛВ реалізується точна кореляційна прив'язка прийнятих сигналів за дальністю й кутовими координатам роздільно для кожного z-го каналу приймання з темпом огляду ведучого БРЛВ. Причому за один Tп додавання сигналів здійснюється один раз для кожного z-го каналу дальності в момент часу, що задається
АЛП. Для простоти алгоритми попередньої й безпосередньої синхронізації розглядаються на прикладі системи із двох БРЛВ  M  2  .
3.3 Алгоритми спільної обробки сигналів в напівактивних системах
радіобачення
Відомо [18,71-73], що основою побудови БП системи із СА є оптимальні
алгоритми спільної обробки. Так спільна обробка здійснюється при наборі спостережень, вимірів або може бути змішаною. Основою для оптимізації методів
обробки є величини, що характеризують якість функціонування системи моніторингу місцевості.
Як відомо внаслідок взаємодії електромагнітної хвилі з радіолокаційним
об‟єктом формується поле, яке за допомогою антени РЛС підсилюється і перетворюється на траєкторний сигнал. Структура формування траєкторного сигналу
наведена при прямолінійній траєкторії наведена на рисунку 3.17.
Поле на синтезованій апертурі, при запропонованій структурі НА СРБ,
буде мати наступний вигляд [25]:
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(3.25)

- множник, що визначає амплітуду і початкову фазу, одна-

кову для всіх об‟єктів X РЛО ,YРЛО і постійну за апертурою;

exp j 2kyРЛО 

- фазо-

вий множник, що визначає зміну постійної за апертурою початкову фазу при
зміні координат дальності;

2

 x  Vt  

exp  jk РЛО

2 Rн





- фазовий множник, що визначає

зміну початкової фази від кута координати об‟єкта спостереження, квадратичну
зміну фази сигналів, однакове для всіх об‟єктів за апертурою, лінійну зміну фази за апертурою, пропорційну кутовій координаті об‟єкта;

 x  VtСА 
F2  ц

 2R
ПРД 


- амплі-

тудний множник формування ДС приймальної та передавальної антени.

Апертура функції
антени
E  , 

ДС реальної
антени, що передає
F  , 

Середовище
розповсюдження
h x 

Група носіїв з
РЛС, які рухаються
по відповідній
траєкторії
Траєкторний
сигнал
sò  x 

Поле опромінення
E0  xö 

Функція відбиття
  x

Поле в апертурі
антени
Eò  , 

Середовище
розповсюдження
h x 

Поле розсіювання
Eö  xö 

Рис. 3.17. - Структура формування траєкторного сигналу
Вимірювальна частина багатопозиційної РСА складається з набору приймачів i  1... Rc і передавача j  1 , що рухаються за власними траєкторіями і характеризуються просторовими координатами ri  ri (t ), rj  rj (t ). Більш детально
формування траєкторного сигналу при прямолінійній траєкторії наведене на
рисунку 3.18.
При БПВ ОС у СРБ з виконанням спільної обробки сигналів у НПЗОРЛІ
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виникає проблема вибору таких алгоритмів обробки сигналів, які б не допускали взаємної компенсації сигналів.

Vt

Xрло

X

X(

рло)

i

r
ξ

Xрло
Rпрд

Xрло d
0

0 Y

(рло)i

Yрло

Yрло

Рис. 3.18. - Формування траєкторного сигналу при прямолінійній траєкторії
Крім того, реалізація спільної обробки сигналів повинна забезпечувати
отримання найбільшої вигоди, насамперед у підвищенні відношення сигнал/шум, без збільшення тривалості роботи ведучого БРЛВ на випромінювання,
що є сприятливою умовою для вирішення проблем підвищення ймовірності виявлення ОС зі зменшеною ЕПР, підвищення завадозахищеності систем обробки
радіолокаційної інформації та точності виміру координат.
Відомі алгоритми додавання сигналів оперують із квадратурними складовими сигналів у діапазоні виміру фаз від 0 до 2 [70]. Це призводить до багатопелюсткового характеру результуючого сигналу (ДСА), появи провалів, неправильних нулів тощо, що неминуче супроводжується ростом флуктуаційних
складових помилок вимірюваних координат [71].
Вільними від зазначених недоліків є алгоритми некогерентного й когерентного додавання модулів квадратурних складових прийнятих сигналів [66, 74],
що оперують із квадратурними складовими прийнятих сигналів у діапазоні зміни їх фаз від 0 до  / 2 , причому зазначені алгоритми дозволяють зберігати інформацію про фазу сигналу, прийнятого ведучим БРЛВ, для подальшого здійснення селекції сигналів рухомих ОС.
За умови успішного вирішення задачі просторово-часової синхронізації в
блоці додавання сигналів у НПЗОРЛІ для кожного каналу дальності з дискрет-
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ністю  u проводиться обчислення результуючого сигналу за правилом додавання комплексних чисел

u  uc  jus ,

(3.26)

де uc  us  – косинусна (синусна) квадратурна складова результуючого сигналу.
Вважається, що два варіанти одержання квадратурних складових результуючого сигналу uc й u s – некогерентне й когерентне додавання.
При некогерентному додаванні (рис. 3.19) косинусну ис й синусну иs квадратурні складові одержують за формулами

M

uc  uci   ucm ;

(3.27)

m2
M

us  usi   usm ,

(3.28)

m2

де uci  ucm  – косинусна квадратурна складова сигналу, прийнятого i-м ведучим
(m-м веденим) БРЛВ; usi  usm  – синусна квадратурна складова сигналу, прийнятого i-м ведучим (m-м веденим) БРЛВ.
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прив'язки
прийнятих
сигналів по
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U Cm
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Рис. 3.19. Структурна схема обчислювального пристрою
в режимі некогерентного додавання
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Модулі квадратурних складових визначаються у відповідних обчислювальних блоках шляхом виключення знака квадратурної складової сигналу й подаються в блок кореляційної прив'язки прийнятих сигналів за дальністю, де визначається часова затримка прийнятих m-м ведучим БРЛВ сигналів відносно iго веденого  задim , яка використовується в блоці додавання сигналів для здійснення точної часової синхронізації спільної обробки в межах імпульсного об'єму ведучого БРЛВ [74-76].
Для забезпечення роботи системи СРЦ ведучого БРЛВ у його ОП розраховується й запам'ятовується на час, рівний Т п , фаза прийнятого в z-му каналі дальності сигналу

отрi  arctg  usi / uci .

(3.29)

Як показано на рис. 3.20, результуючий сигнал uнк буде завжди більше кожного із сигналів, що складаються. Отже, відношення сигнал/шум на виході



НПЗОРЛІ qнк завжди буде більше відношення сигнал/шум в m-му m  2, M



БРЛВ qнкm , а оскільки зазначені відношення обернено пропорційні середньоквадратичним помилкам визначення дальності  д , азимуту   й кута місця   , в
наявності виграш у підвищенні точності визначення координат ОС і стійкості їх
супроводу без збільшення часу роботи ведучого БРЛВ на випромінювання.

I mU
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U SМК
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U МК

ReИ

Рис. 3.20. Геометричні співвідношення при
некогерентному додаванні сигналів
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При когерентному додаванні (рис. 3.21, 3.22) проводиться підстроювання
фази сигналу, прийнятого m-м веденим БРЛВ, під фазу сигналу, прийнятого i -м
ведучим БРЛВ. Така операція вирішує проблему фазової синхронізації в РБРЛВ.
В ОП НПЗОРЛІ розраховуються фази прийнятих сигналів ведучого й веденого БРЛЗ за формулами

U SБ

i  arctg  usi / uci  ;

(3.30)

m  arctg  usm / ucm .

(3.31)
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визначення
U SБ

 зад m
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Рис. 3.21. Структурна схема обчислювального пристрою
в режимі когерентного додавання
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Рис. 3.22. Геометричні співвідношення при
когерентному додаванні сигналів
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Обчислюється фазовий зсув між сигналами, прийнятими i-м ведучим й m-м
веденим БРЛВ,

m  i  m ,

(3.32)

який використовується в блоках корекції фази й для підстроювання фази сигналу um під фазу сигналу ui за такими співвідношеннями
кор
usm
 ucm cos m  usm sin m ,

(3.33)

кор
uсm
 usm cos m  ucm sin m .

(3.34)

кор
кор
Коректовані модулі синусної usm
й косинусної uсm
квадратурних складо-

вих подаються в блок складання сигналів (БСС), де складаються у фазі із сигналом ведучого БРЛВ в момент часу, що задається блоком кореляційної прив'язки
прийнятих сигналів за дальністю. Результуючий сигнал на виході БСС описується формулами

M

кор
usk  usi   usm
,

(3.35)

m2

M

кор
uck  uci   ucm
,

(3.36)

uк  ucк  jusк .

(3.37)

m2

Незважаючи на деяке ускладнення обчислювальних операцій, когерентне
додавання модулів квадратурних складових сигналів забезпечує найбільше в
цьому випадку відношення сигнал/шум на виході блока додавання сигналів
НПЗОРЛІ.
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При інформаційному об'єднанні в СРБ декількох однотипних БРЛВ з'являється можливість перерозподіляти й зміни функції ведучого і веденого БРЛВ у
випадках виходу їх з ладу, відмовах тощо, і за рахунок цього підвищувати надійність СРБ в цілому.
Таким чином, запропоновані алгоритми спільної обробки сигналів забезпечують поліпшення точності виміру координат з одночасним підвищенням
імовірності (дальності виявлення) ОС зі зменшеною ЕПР без збільшення часу
роботи ведучого БРЛВ на випромінювання, що при збереженні тієї ж імовірності виявлення об'єкта еквівалентно скороченню довжини маршруту відповідного фактороїда виявлення.
Реалізація запропонованих алгоритмів радіокерування, синхронізації та
обробки радіолокаційної інформації дозволить забезпечити мінімальну ділянку
розділення, що призведе до збільшення елементів розділення поверхні РЛО. Як
відомо збільшення елементів розділення призведе до підвищення імовірність
класифікації радіолокаційних об'єктів.
3.4

Методика

підвищення

імовірності

розпізнавання

об’єктів

радіолокаційного моніторингу
Задача розпізнавання зводиться до селекції заданих для визначення об'єктів серед інших виявлених об'єктів природнього й штучного походження. Задача розпізнавання включає також визначення класу й типу виділених об'єктів і їх
функціонального стану.
Підвищення ефективності розв'язку задачі розпізнавання РЛО досягається
двома шляхами [25,77-79]:
1) підвищенням інформативності використовуваних розпізнавальних ознак
(характеристик) об'єкта;
2) формуванням в РСА нових розпізнавальних ознак заданих об'єктів.
Зазвичай критерієм вибору розпізнавальних ознак і методів підвищення їх
ефективності є «принцип розумної достатності», тому що формування нових і
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підвищення характеристик використовуваних ознак вимагає перерозподілу (витрати) наявних ресурсів (обчислювальних, енергетичних, тимчасових) РСА, які
завжди обмежені критичними технологіями й певними вимогами.
Підвищення ефективності розв'язку задачі розпізнавання РЛО у РСА досягається за рахунок підвищення інформативності використовуваних розпізнавальних ознак (характеристик) об'єкта й формування нових розпізнавальних
ознак. До основних розпізнавальним ознакам об'єктів при спостереженні РСА
відносять [25]:
- характерні розміри РЛЗ об'єктів;
- амплітудні портрети об'єктів;
- поляризаційні портрети об'єктів;
- тривимірні портрети об'єктів;
- багаточастотні портрети об'єктів;
- динамічні портрети об'єктів.
Використання великої кількості розпізнавальних ознак підвищує ефективність розпізнавання, але вимагає істотного ускладнення апаратури РСА.
До характерних розмірів РЛО відносять його довжину, ширину, висоту,
площу й обсяг, що зумовлені числом елементів розділення в РЛЗ об'єкта. Додатковою ознакою є форма РЛЗ об'єкта.
Розглянемо методику розрахунків імовірності розпізнавання цілі на прикладі використання площі об'єкта як розпізнавальної ознаки. Імовірність розпізнавання об‟єктів визначається багатьма факторами:
- групою розпізнаваних об‟єктів;
- апріорними відомостями про клас спостережуваних об‟єктів;
- властивостями обраних розпізнавальних ознак;
- алгоритмом ухвалення рішення про клас об‟єкту.
В якості групи розпізнаваних РЛО обирається набір типових об‟єктів. При
цьому щораз при визначенні ймовірності розпізнавання об‟єктів передбачається
наявність двох об‟єктів з найбільш близькими параметрами, тобто найгірший
випадок. Крім того, вважається, що апріорні відомості про наявність того або
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іншого об‟єкту відсутні, тобто наявність двох близьких за параметрами об‟єктів
є рівноймовірною.
В якості розпізнавальної ознаки використаємо число пікселів в зображенні
об‟єкта. Для визначеності припустимо, що розділення за дальностю й азимутом
однакові та на елемент розділення площі цифрового РЛЗ припадає чотири пікселі (два на лінійний елемент розділення). Точність виміру площі зображення
об‟єкту будемо вважати рівним чотирьом пікселям (одному елементу розділення за площею). При забезпеченні ефективності виявлення розрізнюваного елемента об‟єкту така точність досягається із запасом.
В якості алгоритму розпізнавання звичайно використовують правило мінімізації середнього ризику [25,80-82]. Задача зводиться до знаходження границі
розподілу між значеннями площ двох об‟єктів S1, і S2. Якщо виміряне значення
площі менше граничного значення: S  Sгр , ухвалюється розв'язок про клас №1,
а при S  Sгр - про клас №2. При однакових значеннях СКВ виміру площ зображення всіх об‟єктів (   4 піксела), однакових заданих втратах при помилках класифікації першого й другого роду, відсутності втрат при точних розв'язках і однакових апріорних імовірностях появи об‟єкту кожного класу значення
площі розподілу дорівнює:

Sгр   S1  S2  / 2.

(3.41)

Імовірність правильної класифікації першого об‟єкту рівна:

Pк  S1   P  S1 S1  1  P  S1 S2 

(3.42)

Оскільки зазвичай найбільший інтерес викликають імовірності правильної
класифікації, близькі до 1 Pк  0,9  , то

Pк  S1   P  S1 S1 .

(3.43)
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Аналогічно визначається ймовірність Pк  S2  . Апостеріорну щільність імовірності оцінки Ŝ1 , площі зображення об‟єкту можна апроксимувати гауссівською кривою [25]:


1
 Sˆн12 

ˆ
p Sн1 
exp   Sˆн12 ,
2

 2 


 



(3.44)



де Sˆí21  Sˆ12  S1 /  - нормоване значення оцінки Ŝ1 .
В цьому випадку ймовірність розпізнавання РЛО із площею S1 , при спостереженні першого об‟єкту визначається інтегралом імовірності:

1
P  S1 S1  
2

Sн гр

 Sн12 
 exp  2 dSн1 ,

(3.45)

де Sн гр   Sгр  S1  /  - нормоване граничне значення розділення площі першого
об‟єкту відносно другого.
Нижче представлені значення ймовірностей P  S1 S1  і ймовірностей правильної класифікації Pк  S1   P  S1 S1  1  P  S1 S2  для різних нормованих значень границі розподілу Sнгр   Sгр  S1  /    S2  S1  / 2 площ двох об‟єктів S1
і S2 :

Sн гр

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

P  S1 S1 

0,69

0,84

0,93

0,98

0,99

Pк  S1 

0,5

0,7

0,87

0,96

0,98

При Sн гр  2 й   4 різниця площин S  S2  S1  Sнгр  2  2  2  4  16
пікселів, що забезпечує ймовірність правильної класифікації 0,96. При різниці
площин S  8 піксилів Sн гр  1 імовірність розпізнавання буде рівним 0,7.
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Шляхом математичного моделювання в роботі була проведена оцінка залежності кількості елементів розділення поверхні РЛО від часу СА (рис. 3.23)
за умов: V=200 (м/с) (швидкість носія); λ=0,03 (м) (довжина хвилі випромінювання РСА); R1=1600000 м (похила дальність від ПРД до радіолокаційного об'єкту); R2=400000 м (похила дальність від ПРМ до радіолокаційного об'єкту);
τ=1,5·10-6 с – тривалість зондуючого сигналу; k=13 – коефіцієнт стиснення сигналу; S=900 м- площа поверхні РЛО; θ – кут нагляду РЛО відносно шляхової
швидкості носія змінювався для випадків - π/9, π/18, π/20.
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Рис. 3.23 – Результати оцінки приросту кількості
елементів розділення поверхні РЛО від часу СА
для випадків: 1 – моніторинг з однопозиційним СА (N1(T));
2 – напівактивний режим (N2(T))
Як видно з графіків отриманих результатів (рис. 3.23) запропонований напівактивний режим моніторингу (пунктирна крива) дозволяє значно збільшити
приріс елементів розділення поверхні РЛО за час СА в порівнянні з однопозиційним СА (суцільна крива), і як результат дозволить підвищити імовірність
класифікації радіолокаційних об‟єктів моніторингу.
На рис. 3.24 наведений графік залежності ймовірності класифікації об‟єкту

Pк від числа елементів розділення N e на характерному розмірі зображення. В
табл. 3.1 наведені значення необхідної роздільності РСА для виявлення й розпізнавання типових об'єктів при спостереженні їх РЛЗ досвідченим оператором
[25].

124

Рис. 3.24. Імовірність класифікації радіолокаційного об'єкту від кількості
елементів розділення радіолокаційного об'єкту
Таблиця 3.1.
Значення необхідної розв'язної здатності РСА
Об'єкти
Морські порти
Населені пункти
Залізничні вузли
Злітно-посадні смуги
Аеродроми
Літаки на аеродромі
Радіолокаційні станції
Радіостанції
Склади

Виявлення
 r, м
30
60
30
40
6,0
4,5
3,0
3,0
1,5

Розпізнавання класу
 r, м
15
30
16
9,0
4,5
1,5
0,9
1,5
0,6

Розв'язок задачі селекції хибних об‟єктів, що мають такі ж характерні розміри, як і задані об‟єкти, потребує введення додаткових розпізнавальних ознак.
1) Амплітудний портрет - це детальне зображення об'єкта у вигляді розподілу ЕПР об'єкта за елементами розділення РЛЗ. В якості розпізнавальних ознак
використовуються статистичні характеристики ЕПР. Середнє значення ЕПР,
отримане усередненням реалізації амплітуди РЛЗ за декілька оглядів, характеризує розподіл відбивальної здатності об'єкта за елементами розділення.
Кореляційна функція характеризує взаємозв'язок амплітуд РЛЗ як в розрізненому елементі від огляду до огляду, так і між елементами. Розглядаються
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також закони розподілу щільності ймовірності амплітуд РЛЗ.
Труднощами при використанні цих ознак є отримання банку даних для заданого класу (типів) об'єктів, що вимагає значних експериментальних робіт. Розглядається також можливість розрахунків на ЕОМ статистичних характеристик РЛЗ об'єктів.
2) Поляризаційні портрети об'єкта. На сьогоднішній день при розпізнаванні об'єкта використовуються в основному однополяризаційні функції відбиття,
коли випромінювана й прийнята електромагнітна хвиля має ту саму поляризацію (ГГ або ВВ) [25,77]. Розвиток техніки антен-поляриметрів надав можливість формувати повну поляризаційну матрицю функції відбиття об'єкта. При
цьому РЛЗ об'єкта, отримані при різних поляризаціях, несуть інформацію про
конструкцію й структуру матеріалу об'єкта. Так, значно відрізняються РЛЗ
об'єктів природнього й штучного походження залежно від поляризації.
Основною проблемою при створенні повного полярометричного РСА є
значне ускладнення апаратної та програмної (алгоритмічної) частин. Фактично
працюють паралельно чотири канали прийому сигналу й обробки даних. Також
досить складним завданням є визначення (в основному експериментальне) поляризаційної матриці функції відбиття об'єктів для різних умов спостереження.
3) Тривимірний портрет об'єкта. Звичайно РЛЗ об'єкта формується у вигляді плоскої картини в проекції на земну поверхню. В той же час значна інформація про клас і тип об'єкта міститься у висоті об'єкта. Крім природньої зміни
висоти земної поверхні (рельєфу місцевості), РСА дозволяє отримувати зображення мікрорельєфу об'єкта, тобто зміну рельєфу місцевості, що пов'язана з наявністю об'єкта, що розкриваються (кар'єри, окремі спорудження, та ін.).
При малих кутах візування й розташуванні об'єктів на плоскій поверхні
Землі вони створюють радіолокаційні тіні, за якими судять про висоту об'єкта.
Довжина тіні при малих кутах спостереження визначається за формулою:

T

 h / í , де h - висота об'єкта; υн- кут візування (у радіанах). Так, при ку-

ті візування в 6° об'єкт висотою h = 10 м дає тінь довжиною 100 м.
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При середніх і великих кутах візування, а також при складному характері
рельєфу Землі в районі об'єкта метод радіолокаційних тіней не працює. Тому
для визначення висоти об'єкта використовують кутомірний спосіб за допомогою реальної антени РСА. Чим більше розмір антени, тим вище точність виміру
висоти. Для спрощення конструкції антени звичайно використовують дві рознесені в площини антени (інтерферометр) [83-85]. Різниця фаз сигналів одного
й того ж самого розрізнювального за дальностю й азимутом елементу об'єкта,
прийнятих антенами інтерферометра, пропорційна висоті об'єкта. По цій інформації будується тривимірний портрет об'єкта. Основним напрямком розвитку
таких інтерферометричних РСА є підвищення точності виміру висоти. Для цього збільшують рознос антен. Для зменшення впливу рослинності, що покриває
об'єкти, інтерферометрична РСА може працювати в дециметровому діапазоні.
4) Багаточастотний портрет об'єкта. Функція відбиття об'єкта значним чином змінюється залежно від співвідношення розмірів неоднорідностей його
структури (конструкції й матеріалів) і довжини хвилі РСА. Закономірності відбиття електромагнітних хвиль (дифузійне, дзеркальне, резонансне та ін.) доволі
добре відомі, що дозволяє визначати зміну функції відбиття конкретних об'єктів при зміні частоти випромінювання РСА. Розглядаючи ці закономірності, зазвичай відзначають три досить різні за характером функції відбиття діапазону
частот: сантиметровий (λ=3 см), довгий дециметровий (λ=70 см) і метровий
(λ=2,5 м). Розглядаються також надширокосмугові системи в діапазонах
215...900 МГц і 100...600 МГц, які можуть працювати у двох піддіапазонах дециметровому й метровому - зі смугою частот 100 МГц. На малих дальностях
(одиниці кілометрів) забезпечується високе розділення за азимутом й дальностю, що дозволяє отримувати детальні зображення об'єктів у різних діапазонах
хвиль.
5) Динамічний портрет об'єкта. Рух об'єкта і його окремих частин є одним
з найважливіших розпізнавальних ознак, який лежить в основі не лише розпізнавання класу й типу, але й функціонального стану об'єкта.
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Завдання формування динамічного портрету окремих зосереджених об'єктів, що спостерігаються на фоні підстиляючої поверхні, вирішується на різних
рівнях.
В першому випадку використовується режим СРЦ, який дозволяє відбирати об'єкти, що рухаються, за їхньою радіальною швидкістю. Основний напрямок розвитку режиму СРЦ - зниження мінімальної радіальної швидкості цілі,
при якій ухвалюється рішення про рух об'єкта. При цьому для заглушення сигналу нерухомого фону використовують антену-інтерферометр із двома рознесеними уздовж лінії шляху фазовими центрами.
В режимі СРЦ здійснюється не лише селекція, але й вимір радіальної складової швидкості й азимуту об'єктів. Для цього використовується просторовотимчасова обробка сигналів, при якій необхідна антена із трьома й більш фазовими центрами. При одночасному формуванні зображень рухомих й нерухомих
об'єктів число необхідних фазових центрів зростає.
При розпізнаванні рухомого (обертового) об'єкта можливе отримання детального РЛЗ методами зворотного (інверсного) синтезування. При цьому навіть невелика зміна кута спостереження об'єкта (кут повороту об'єкта щодо лінії
«об'єкт-РСА») або його окремих елементів дозволяє отримувати високе розрізнення. Наприклад, при зміні кута на 3° можливо отримати розрізнення у площині повороту, що рівне 5...10 довжинам хвиль.
У випадку розподіленого об'єкта (наприклад, водної поверхні) є можливість формування динамічного (частотного, фазового) портрету поверхні. Так,
швидкісний портрет морської поверхні (радіальна швидкість руху морської поверхні в координатах «дальність-азимут») дозволяє визначати ступінь регулярного хвилювання, турбулентності різного роду, течію. Швидкісний портрет дозволяє виявляти й розпізнавати морські об'єкти за їхніми слідами на морській
поверхні, визначати ступінь хвилювання в інтересах судноводіння й ділянки забруднення (екологія, сліди катастроф).
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Важливою розпізнавальною ознакою є також конфігурація й взаємне переміщення групи об'єктів, що вимагає точного виміру координат і вектора швидкості всіх об'єктів у групі.
Основним напрямком розв'язку задачі селекції хибних РЛО є збільшення
числа розпізнавальних ознак об'єкта, що формуються РСА. Чим більше розпізнавальних ознак використовується в РСА, тим складніше імітувати функцію
відбиття, схожу з функцією відбиття об'єкта. У цьому випадку ефективним є
використання поляризаційних і частотних відмінностей функції відбиття [25].
Висновки до розділу
1. Враховуючи існуючий теоретичний апарат методу переслідування і можливості реалізації його в сучасних ЛА, можна стверджувати про обґрунтованість створення методу переслідування ведучого і ведених НРЛВ без зміщення
і зі зміщенням з фіксованим кутом  .
2. Для реалізації методів переслідування з кутовим зміщенням і без зміщення необхідно дотримуватися таких вимог:
- знання швидкості польотів ведучого і веденого (ведених) НРЛВ;
- швидкості ведучого і веденого (ведених) НРЛВ повинні бути рівними і
постійними: VM  VT  const ;
- постійна часу контуру керування веденого ЛА повинна бути меншою часу запізнення КК, що передаються з ведучого на борт веденого: Te  t з , а краще
Te  t з ;

- коефіцієнт передачі контуру керування веденого під час переслідування
без зміщення Ke  1 .
3. У випадку повороту ведучого (при зміні об'єкта моніторингу СРБ) не
допускається зміщення точки наведення ведених, оскільки, як і в методі погоні,
зміщення точки зустрічі призведе до двох випадків:
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- згладжування траєкторії веденого призведе до зменшення перевантаження і випередження ведучого;
- згладжування траєкторії призведе до виникнення кутових швидкостей і
прискорень  м , Ем ,  м , Ем , що також призведе до випередження ведучого.
4. Нехтування зазначеним (п. 2) призведе до виродження методів переслідування без кутового зміщення і з кутовим зміщенням до методу переслідування повітряної цілі засобами високоточної зброї.
5. Витримування ведених НРЛВ на паралельних траєкторіях досягається
вибором співвідношення постійної часу контуру керування веденого Te і часу
запізнення передачі КК на борт веденого (ведених) t з .
6. Як недолік слід зазначити неможливість пролягання траєкторії на фіксованій висоті H  const , тобто неможливість реалізації огинання рельєфу місцевості. Висота може витримуватися тільки відповідно до висоти ведучого, а ведучий також не зможе огинати рельєф місцевості HТ  H М  Н середнє .
7. Дістав подальшого розвитку алгоритмічний апарат синхронізації роботи
радіотехнічних систем БП базування. В роботі отримані алгоритми частотної,
фазової та просторово-часової синхронізації радіолокаційних складових системи спостереження. Відмінність розроблених алгоритмів від існуючих у стаціонарних БП радіолокаційних системах (комплексах) полягає у тому, що при спільній обробці РЛІ постійно враховуються інформація про параметри руху ЛА
на інтервалах часу СА.
8. Отримані алгоритми оптимальної спільної обробки реалізують розширення РЛЗ на більше число розмірностей (зменшення ділянки розділення) за
рахунок збільшення кількості приймальних позицій за час синтезування апертури.
9. Незважаючи на деяке ускладнення обчислювальних операцій, когерентне додавання модулів квадратурних складових сигналів забезпечує найбільше в
цьому випадку відношення сигнал/шум на виході блока додавання сигналів
НПЗОРЛІ.
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10. При інформаційному об'єднанні в СРБ декількох однотипних БРЛВ
з'являється можливість перерозподіляти й зміни функції ведучого і веденого
БРЛВ у випадках виходу їх з ладу, відмовах тощо, і за рахунок цього підвищувати надійність СРБ в цілому.
11. Запропоновані алгоритми спільної обробки сигналів забезпечують поліпшення точності виміру координат з одночасним підвищенням імовірності
(дальності виявлення) ОС зі зменшеною ЕПР без збільшення часу роботи ведучого БРЛВ на випромінювання, що при збереженні тієї ж імовірності виявлення
об'єкта еквівалентно скороченню довжини маршруту відповідного фактороїда
виявлення.
12. За рахунок реалізації мінімальної ділянки розділення та збільшеня деталізації радіозображень отримала подальший розвиток методика підвищення
імовірності розпізнавання об‟єктів моніторингу.
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РОЗДІЛ 4
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОПОНОВАНОГО АЛГОРИТМУ
ПОКРАЩЕННЯ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗОБРАЖЕНЬ
ОБ’ЄКТІВ РАДІОМОНІТОРИНГУ

В даному розділі, шляхом математичного моделювання, проведена оцінка
ефективності запропонованого алгоритму покращення якісних характеристик
зображень РЛО.
Як відомо основними критеріями, що визначають якість зображення РО
при картографуванні є розрізнення та динамічний діапазон. Окрім того розрізнення у значній мірі визначає ефективність розв'язку задачі виявлення малорозмірних об‟єктів, розпізнавання групових і зосереджених об‟єктів, а також визначення їх координат.
4.1 Роздільна здатність зображень радіолокаційних об’єктів
Кількісною мірою розрізнення є ширина зображення точкового об‟єкту на
певному рівні, зазвичай на рівні -3 дБ від максимуму, що відповідає рівню 0,5
за інтенсивностю зображення. При оцінці роздільності необхідно усунути
вплив спотвореня форми зображення, що обумовлене обмеженням сигналу й
наявністю шумів. Тому ЕПР об‟єкту обирається таким чином, щоб сигнал зображення перебував у лінійній частині амплітудної характеристики вихідного
пристрою (процесора, індикатору). Зображення групи окремо розташованих відбивачів, ЕПР яких відрізняється одна від одної на 5 дБ, може бути використане для оцінки лінійності тракту [84-85].
Попередня оцінка розрізнення виконується на основі відомих технічних
параметрів РСА. Розрізнення за горизонтальною дальністю (земної поверхні)

D визначається як
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(4.1)

де  r - розрізнення за похилою дальностю;  - кут між напрямком спостереження та земною поверхнею;  i - тривалість зондувального імпульсного сигналу; kст - коефіцієнт стиснення імпульсу при обробці.
Розрізнення за кутовою координатою на земній поверхні (за азимутом) при
передньобоковому огляді
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де  - довжина хвилі; Rí - похила дальність до цілі; Tс – час синтезування; V швидкість носія;  сп - кут спостереження щодо вектора шляхової швидкості.
Роздільність залежить також від вагової функції при обробці сигналу й фазових спотворень сигналу, насамперед обумовлених траєкторними нестабільностями. Зазвичай траєкторні нестабільності вважаються скомпенсованими.
При відносно низьких вимогах до роздільності РСА (широкий сектор огляду, режим СРЦ), а також при спостереженні на невеликих відстаннях використовують режим ДЗП. В цьому випадку зменшується час формування РЛЗ та
знижуються вимоги до швидкодії процесору. Проте в режимі ДЗП граничне розрізнення обмежене величиною



ДЗП



 Rн
2

.

Так, при довжині хвилі   3 см на дальності Rí  60 км можливо отримати
розрізнення не краще ніж 30 м.
В даній роботі проведена оцінка залежності лінійної роздільності РСА за
азимутом від часу синтезування апертури (Т). Оцінка проводилась шляхом математичного моделювання при наступних умовах: V=200 (м/с) (швидкість но-
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сія); λ=0,03 (м) (довжина хвилі випромінювання РСА); R=1600000 м (похила
дальність до радіолокаційного об'єкту); І=5000 м - інтервал між передавальною
та прийомними позиціями НА СРБ; θ – кут нагляду РЛО відносно шляхової
швидкості носія змінювався для різних випадків - π/3, π/4, π/6, π/9, π/18, π/20.
Отримані результати проведеної оцінки наведенні на рисунку 4.1.
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Рис. 4.1. – Результати оцінки лінійної роздільності НА СРБ за азимутом
для випадків коли: 1 – моніторинг здійснює один носій (δl1);
2– моніторинг здійснює один носій в приймальній групі (δl2);
3– моніторинг здійснює два носія в приймальній групі (δl3)
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Аналіз отриманих графіків дозволяє стверджувати, що найкраще значення
розрізнення за азимутом можна отримати за умови багатопозиційного моніторингу з приймальною групою, в якій знаходиться від двох носіїв. При цьому
режим моніторингу з одним носієм в приймальній групі здатний покращити лінійну роздільність за азимутом в середньому на 60 % в порівнянні з однопозиційним СА, а збільшення носіїв в приймальній групі до двох дозволяє збільшити цей показник приблизно на 78 % в порівнянні з однопозиційним СА. Такий
режим здатний забезпечити найкраще значення роздільності за азимутом при
різних кутах нагляду РЛО відносно шляхової швидкості в порівнянні з моніторингом, що здійснює один носій.
4.2 Динамічний діапазон радіолокаційних зображень
Динамічний діапазон характеризує можливість правильної передачі на зображенні властивостей відбиття різних об'єктів і оцінюється інтервалом ЕПР
одночасно спостережуваних об‟єктів. При цьому точність оцінки ЕПР об‟єктів
в межах динамічного діапазону визначається радіометричним розрізненням.
Як відомо [86-88] радіометричне розрізнення РЛЗ - це мінімальна величина
розрізнення ЕПР двох об‟єктів. Чим вище радіометричне розрізнення, тим меншу різницю між двома значеннями ЕПР об‟єктів можна оцінити. Величина радіометричного розрізнення залежить від співвідношення сигнал/завада і числа
некогерентних нагромаджень N í при отриманні зображення об‟єктів (рис. 4.2).
δ,дБ
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Nн=3

2,0

Nн=5

1,0
0

5

10 с/ш,дБ

Рис. 4.2. Графік залежності радіометричного розрізнення РЛЗ
від співвідношення сигнал/завада
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Зазвичай радіометричне розрізнення РСЗ дорівнює 2-3 дБ [25,89-90]. Для
оцінки ЕПР однорідних поверхневих РЛО вимоги до радіометричного розрізнення зростають до 1 дБ.
Шляхом математичного моделювання в роботі була проведена оцінка приросту відношення сигнал/завада за час СА (рис. 4.3) за умов: V=200 (м/с) (швидкість носія); λ=0,03 (м) (довжина хвилі випромінювання РСА); R1=1600000 м
(похила дальність від ПРД до РЛО); R2=400000 м (похила дальність від ПРМ до
радіолокаційного об'єкту); τ=1,5·10-6 с – тривалість зондуючого сигналу; k=13 –
коефіцієнт стиснення сигналу; σ1=3 м2 – ЕПВ РЛО; σ2=0,001 м2 – ЕПВ підстилаючої поверхні; θ – кут нагляду РЛО відносно шляхової швидкості носія змінювався для різних випадків - π/3, π/4, π/6, π/9, π/18, π/20.

10

10

10

q1( T )

q1( T )

q1( T )

5
q2( T )

q2( T )

q2( T )

q3( T )

5

5

1

2

3

4

q3( T )

1

2

4

5

5

q3( T )

4

q2( T )

q1( T )
1

2

3

4

1

q3( T )  5

q3( T )
 10

 10

 10

 15

г) θ=π/9

T

д) θ=π/18

2

4

q2( T )  5

q3( T )  5

T

3

5

q1( T )

3

4

T

5

q1( T )

3

в) θ=π/6

б) θ=π/4

5

2

2

T

а) θ=π/3

1

1
5

 10

T

q2( T )

3

T

е) θ=π/20

Рис. 4.3. – Результати оцінки приросту відношення сигнал/завада за час СА
для випадків: 1 – моніторинг здійснює один носій (q1(T));
2– моніторинг здійснює два носія в приймальній групі (q2(T));
3– моніторинг здійснює 3 носія в приймальній групі (q3(T))
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Як видно з графіків отриманих результатів приведених на рисунку 4.4 найкраще значення відношення сигнал/завада можна отримати вже за умови багатопозиційного моніторингу з приймальною групою, в якій знаходиться від одного до двох носіїв в порівнянні з однопозиційним СА.
Враховуючи отриманні результати була проведена оцінка радіометричного
розділення

радіолокаційного

зображення

від

відношення

сигнал/завада

(рис. 4.4). Математичне моделювання проводилось для тих самих θ (π/3, π/4,
π/6, π/9, π/18, π/20) за наступних умов: V=200 (м/с) (швидкість носія); λ=0,03 (м)
(довжина хвилі випромінювання РСА); R1=160000 м (похила дальність до радіолокаційного об'єкту); R2=400000 м (похила дальність від приймача до радіолокаційного об'єкту); к=13 (коефіцієнт стиснення сигналу в радіоприймачі);
τ=1,5·10-6 (с); α=π/9 (кут місця РЛО); q – відношення сигнал/завада (дБ); Т=4с –
час синтезування апертури.
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Рис. 4.4 – Результати оцінки радіометричного розділення радіолокаційного
зображення для випадків при: 1 – однопозиційному СА (Ks1(q));
2 – використанні запропонованого режиму моніторингу СА (Ks2(q))
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Проведений аналіз результатів моделювання показав, що застосування запропонованої НА СРБ дозволить покращити радіометричне розділення радіолокаційного зображення на 12 – 31 % в залежності від кута нагляду РЛО в порівнянні з однопозиційною СА.
Динамічний діапазон зображення визначається як характеристиками об'єктів (функцією відбиття) та їх взаємним розташуванням, так і властивостями
РСА (функцією невизначеності, амплітудною характеристикою всього тракту
РСА й шумами) [25,90].
Вхідний динамічний діапазон сигналів ДД вх 

 РЛО max
при високому розрі РЛО min

зненні може досягати 60...70 дБ. Динамічний діапазон при спостереженні міських будівель досягає 60дБ. В метровому (дециметровому) діапазоні динамічний
діапазон може досягати 80дБ, що пояснюється крім того, наявністю потужних
випромінювань різного роду передавачів в цьому діапазоні [25,88].
Розрізняють динамічний діапазон при зображенні: 1) поодиноких точкових
об‟єктів; 2) двох близько розташованих точкових об‟єктів; 3) розподілених (багатоточкових) об‟єктів з малою ЕПР на фоні поля відбивачів з великою ЕПР
(негативний контраст).
Вихідний динамічний діапазон РСА огляду земної поверхні при зображенні одиночних об‟єктів зазвичай не перевищує 40...50 дБ. Для близько розташованих точкових об‟єктів він визначається рівнем перших бічних пелюсток ФН
РСА й зазвичай не перевищує 30...40 дБ. Негативний контраст, наприклад зображення дороги в лісі, визначається рівнем сумарної потужності всіх бічних
пелюсток (інтегральним рівнем) і зазвичай не перевищує 15...20 дБ [25,92].
В даній роботі шляхом математичного моделювання була проведена оцінка динаміки зміни динамічного діапазону РЛЗ (після стиснення сигналу) в залежності від часу синтезування апертури за наступних умов: V=200 (м/с) (швидкість носія); λ=0,03 (м) (довжина хвилі випромінювання РСА); R 1=1600000 м
(похила дальність від ПРД до радіолокаційного об'єкту); R 2=400000 м (похила
дальність від ПРМ до радіолокаційного об'єкту); τ=1,5·10-6 с – тривалість зон-
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дуючого сигналу; k=13 – коефіцієнт стиснення сигналу; σ1=103 м2 – ЕПВ РЛО;
σ2=10-4 м2 – ЕПВ підстилаючої поверхні; S1=900 м2 – площа ділянки моніторингу; θ – кут нагляду РЛО відносно шляхової швидкості носія змінювався для різних випадків - π/3, π/4, π/6, π/9, π/18, π/20.
Графіки отриманих результатів наведені на рисунку 4.5.
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Рис. 4.5. – Результати оцінки динаміки зміни динамічного діапазону РЛЗ
(після стиснення сигналу) в залежності від часу синтезування апертури для випадків: 1 – моніторинг здійснює один носій (D1(T));
2– моніторинг здійснює два носія в приймальній групі (D2(T));
3– моніторинг здійснює 3 носія в приймальній групі (D3(T))
Аналіз отриманих графіків дозволяє стверджувати, що застосування запропонованої НА СРБ може підвищити динамічний діапазон зображення РЛО в
середньому на 7 – 8 % при здійсненні моніторингу двома носіями в приймальній групі та на 10 – 12 % при моніторингу трьома носіями в приймальній групі
в залежності від кута нагляду РЛО, в порівнянні з моніторингом, що здійснює
один носій.

139

Розглянемо основні фактори, що впливають на динамічний діапазон РСА
огляду земної поверхні. На рис. 4.7 (суцільна лінія) наведений перетин по осі
частот типової ФН РСА при застосуванні зважувальної функції Хеммінга в
процесі обробки сигналів. Така обробка забезпечує досить низький рівень бічних пелюсток при невеликому розрізненні основної пелюстки. Розрізнення за
частотою в цьому випадку дорівнює  f  1,31/ Tс , максимальна бічна пелюстка

Pmax  42,8 дБ, а інтегральний рівень бічних пелюсток Pінт  37 дБ. Інтегральний (сумарний) рівень всіх бічних пелюсток (заштриховані області на рис. 4.6)
співвідносять до основного піку, який визначається за нульовим рівнем, що
приблизно відповідає ширині, яка рівна трьом елементам розрізнення на рівні 3 дБ [91-94,96]:


Pінт 

J  f  df
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1,5 f


 J f 

.
2

(4.3)

df

0

Внеском бічних пелюсток в потужність основного піку можна знехтувати,
що й враховано у формулі (4.3). Аналогічно обчислюється сумарний рівень потужності бічних пелюсток за затримкою (дальністю) у випадку використання
складних зондувальних сигналів.
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Рис. 4.6. Функція невизначеності сигналу при ваговій обробці
На рис. 4.6 штриховою лінією показаний перетин ФН для випадку постійної амплітуди сигналу (без зважувальної функції). Максимальна (найближча)
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бічна пелюстка Pmax  13 дБ, а інтегральна Pінт  10,3 дБ, що явно недостатньо
для передачі необхідного динамічного діапазону.
В реальних системах рівень бічних пелюсток визначається також значним
числом інших факторів: нестабільностями траєкторії, середовищем поширення,
трактом, що здійснює прийом і передачу та системами обробки, впливом неоднозначності ФН за азимутом й дальністю, кінцевою розрядністю обчислень у
процесорах і т.д. При цьому максимальний рівень бічних пелюсток збільшується до -30...-35 дБ, а інтегральний рівень може досягати -15...-20дБ.
Перераховані вище нестабільності призводять до швидких (некорельованих від одного періоду повторення до іншого) [100] коливань фази траєкторного сигналу. Інтегральний рівень бічних пелюсток ФН при наявності таких нестабільностей визначається СКВ фазових флуктуацій   : Pінт  20lg   при

   1 (   у радіанах).
Вплив інтегрального рівня бічних пелюсток Pінт пояснюється на рис. 4.7.
Нехай функція відбиття являє собою однорідну поверхню з питомою ЕПР

 01  15 дБ (лісовий масив) з «провалом» шириною 5 r й ЕПР  02  40 дБ
(водна поверхня). Динамічний діапазон функції відбиття такої ділянки земної
поверхні дорівнює ДД   01 /  02  25 дБ. Кожний розрізненний елемент фону,
що оточує «провал», вносить свій внесок в потужність сигналу зображення
«провалу». Цей внесок пропорційний потужності бічної пелюстки ФН, яка відповідає відстані елемента розрізнення від «провалу». Таким чином, сумарний
внесок пропорційний потужності всіх бічних пелюсток Pінт .
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Рис. 4.7. Вплив інтегрального рівня бічних пелюсток на РЛЗ
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У випадку одиночних об‟єктів динамічний діапазон РСА на виході системи обробки дорівнює відношенню максимальної потужності сигналу при його
обмеженні Pобм до потужності мінімального сигналу Pmin : ДД  Pобм / Pmin .
Мінімальна потужність сигналу зазвичай визначається потужністю сигналу фону, яка пропорційна мінімальній питомій ЕПР фону  0 min , та розрізненням
на місцевості: Pmin   r  0 min , припускаючи (як і в попередньому прикладі),
що потужність всіх шумів менша мінімальної потужності сигналу фону.
Найбільший внесок в обмеження динамічного діапазону зображення одиночних (ізольованих) відбивачів вносять шуми, обумовлені відбиттями від дощу й організованих перешкод.
Основне обмеження динамічного діапазону радіолокаційного зображення
одиночних об‟єктів зазвичай визначається індикатором. Тому на індикатор виносять лише частину динамічного діапазону всіх об‟єктів залежно від розв'язуваної тактичної задачі. Так, при спостереженні об‟єктів з малої ЕПР (фон місцевості, малорозмірні цілі) індикатор обмежує амплітуди сигналів об‟єктів з більшою ЕПР. При спостереженні об‟єктів з великою ЕПР (кораблі, міські будівлі) на лінійну ділянку амплітудної характеристики індикатору виносяться лише
сигнали великої амплітуди.
Недостатній динамічний діапазон може призвести до появи хибних позначень на зображенні. Основними причинами цього є низький рівень придушення
піків неоднозначності за азимутом й дальністю, а також значний рівень бічних
пелюсток вихідного сигналу при спостереженні потужних відбивачів на фоні із
слабким відбиттям [25,96]. Прикладом цього може бути поява хибних позначень берегової лінії на фоні зображення морської поверхні або серії позначень
бічних пелюсток за азимутом та дальністю поблизу зображення точкової цілі з
великою ЕПР. Вторинні зображення потужних відбивачів на фоні із слабким
відбиттям («гори-море») можуть бути «розмазані» шляхом введення спеціального «квазівипадкового» кодування початкової фази випромінюваного й відповідно опорного сигналів у кожному періоді повторення.
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Висновки до розділу
В даному розділі була проведена оцінка роздільної здатності, радіометричного розділення та динамічного діапазону РЛЗ при застосуванні розробленої
методики покращення якісних характеристик зображень, на підставі апробованого математичного апарату. На основі аналізу отриманих результатів можна
зробити наступні висновки:
1) НА СРБ здатна забезпечити найкраще значення роздільності за азимутом при різних кутах нагляду РЛО відносно шляхової швидкості в порівнянні з
моніторингом однопозиційної СА. При цьому режим моніторингу з одним носієм в приймальній групі здатний покращити лінійну роздільність за азимутом в
середньому на 60 % в порівнянні з однопозиційним СА, а збільшення носіїв в
приймальній групі до двох дозволяє збільшити цей показник приблизно на 78 %
в порівнянні з однопозиційним СА.
2) застосування запропонованої методики дозволить покращити радіометричне розділення радіолокаційного зображення в середньому на 12 – 31 % в залежності від кута нагляду РЛО в порівнянні з однопозиційною СА.
3) застосування запропонованої методики може підвищити динамічний діапазон зображення РЛО в середньому на 7 – 8 % при здійсненні моніторингу
двома носіями в приймальній групі та на 10 – 12 % при моніторингу трьома носіями в приймальній групі в залежності від кута нагляду РЛО.
4) запропонований напівактивний режим моніторингу дозволить значно
збільшити приріс елементів розділення поверхні РЛО за час СА в порівнянні з
однопозиційним СА, і як результат дозволить підвищити імовірність класифікації радіолокаційних об‟єктів моніторингу.
Результати оцінки даних показників свідчать про високу ефективність запропонованої методики, яка являю собою сукупність наукових положень, сформульованих і обґрунтованих у дисертаційній роботі.

143

ВИСНОВКИ

Сукупність наукових положень, сформульованих і обґрунтованих у дисертаційній роботі, складає вирішення наукового завдання розробки методики формування зображень радіолокаційних об„єктів, використання якої дозволить забезпечити покращення їх якісних характеристик при заданому часі локації.
Основними науковими результатами, які отримані дисертантом особисто і
виносяться на захист дисертації, є:
1. Удосконалена структура побудови напівактивної системи радіобачення, використання якої дозволяє реалізувати:
- напівактивний режим моніторингу за місцевістю зі значним покращенням
якісних характеристик зображень її елементів на визначених інтервалах часу синтезування апертури;
- цифрову передачу радіолокаційної інформації, що забезпечує високу точність
її передачі й відображення, практично недосяжної при сучасній технології в аналогових системах;
- високу завадостійкість радіолокаційного каналів передачі інформації; можливість багаторазовї ретрансляції та перезапису інформації;
- малу питому витрату смуги частот та зручність використання часового розподілу каналів
2. Удосконалено алгоритми радіокерування рухомими радіолокаційними вимірювачами напівактивної системи радіобачення, використання яких дозволяє збільшити кількість приймальних позицій просторово-часового сигналу на визначених
інтервалах часу та реалізувати необхідну конфігурацію системи в залежності від геометричних характеристик об'єктів спостереження.
3. Удосконалені алгоритми частотної, фазової та просторово-часової синхронізації функціонування напівактивної системи радіобачення із запропонованою архітектурою. Відмінність розроблених алгоритмів від існуючих у стаціонарних багатопозиційних радіолокаційних системах (комплексах) полягає в тому, що при спі-
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льній обробці радіолокаційної інформації постійно враховуються інформація про
параметри руху радіолокаційних вимірювачів на інтервалах часу синтезування апертури.
4. Отримав подальшого розвитку алгоритмічний апарат обробки радіолокаційної інформації в напівактивних системах радіобачення із запропонованою архітектурою, застосування якого дозволяє розширити зображення радіолокаційних
об‟єктів на більше число розмірностей в залежності від часу синтезування апертури.
5. Отримала подальший розвиток методика підвищення імовірності розпізнавання об‟єктів моніторингу за рахунок підвищення деталізації радіозображення.
6. Вперше отримана методика покращення якісних характеристик зображень
радіолокаційних об'єктів на основі синтезованої апертури, яка на відміну від існуючих, за рахунок збільшення приймальних позицій просторово-часового сигналу на
визначених інтервалах моніторингу в напівактивному режимі локації дозволяє:
- покращити значення роздільності за азимутом при різних кутах нагляду;
- покращити радіометричне розділення зображення в середньому на 12 – 31 %
одним бортовим радіолокаційним засобом у складі запропонованої системи спостереження в залежності від кута нагляду радіолокаційного об‟єкта;
- підвищити динамічний діапазон зображення радіолокаційного об‟єкта в середньому від 7% (при здійсненні моніторингу двома носіями в приймальній групі)
до 12 % (при моніторингу трьома носіями в приймальній групі).
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