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Якісні характеристики системи за основними показниками визнача-

ються, в першу чергу, властивостями переносників інформації, якими при 

реалізації активних методів радіолокації є зондуючі радіосигнали, а отже 

обмеження на їх значення накладаються виключно можливостями переда-

вачів, або зокрема генераторів НВЧ діапазону, що використовуються в їх 

складі. Таким чином, при застосуванні некогерентних (низькостабільних) 

джерел зондуючих сигналів можливості радіолокаційної системи потен-

ційно стають значно обмеженими.  

Одним із шляхів подолан-

ня даних обмежень є застосу-

вання методу підвищення ко-

герентності обробки радіоло-

каційних сигналів шляхом ви-

користання амплітудної та ку-

тової нестабільності передава-

ча при формуванні зондуючого 

радіосигналу. Реалізація такого 

методу стає можливою за ра-

хунок введення додаткової гіл-

ки між передавачем і прийма-

чем, що виконує функцію уз-

годження алгоритму оптима-

льної обробки ехо-сигналів з 

зондуючим за його комплекс-

ною обвідною (рис. 1).  

В структурній схемі, що приведена на рис. 1, для узгодження фільтру 

в приймачі пропонується додатково ввести формувач коефіцієнтів фільтру, 

який формує вектор вагових коефіцієнтів фільтру  H  , виходячи із форми 

комплексної обвідної зондуючого радіосигналу, що випромінений в пото-

чному періоді зондування. Слід зазначити, що формування  H   відбува-

ється безпосередньо під час випромінювання зондуючого сигналу, таким 

чином, що до моменту переключення антенного перемикача, узгоджений 

фільтр вже має бути сформований.  
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Рис.1. Структурна схема прийомо-передавача 

імпульсної радіо-локаційної станції при реалі-

зації додаткового узгодження сигналів 
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Оцінка потенційного виграшу від застосування такого підходу та його 

фізичної реалізуємості, проведена шляхом синтезу та дослідження функцій 

невизначеності радіолокаційних сигналів з урахуванням конкретних форм 

сигналів амплітудної та частотної паразитних модуляцій, а саме дзвонопо-

дібної та ЛЧМ відповідно.  

В результаті аналізу отрима-

них виразів було встановлено, що 

коефіцієнти які характеризують 

амплітудну і частотну модуляції 

вносять нелінійні трансформації 

в тіло функції невизначеності, 

оскільки присутні в квадратній 

степені. За наявності обох моду-

ляційних складових, існують такі 

їх співвідношення, при яких до-

сягаються або виграш або втрата 

в ефективності розрізнення не 

зважаючи на амплітуду цих не-

стабільностей (рис. 2). Як видно з 

графіків, при певному співвідно-

шенні нестабільностей і за наявності допплерівського зсуву спостерігаєть-

ся значне зниження відносного виграшу. 

Таким чином, можна зробити висновок, що нехтувати а тим більше 

компенсувати наявні засоби підвищення інформативності радіолокаційних 

систем, через те що вони мають флуктуаційну (не детерміновану) природу 

недоцільно. При цьому, застосовуючи двох етапну обробку радіолокацій-

них сигналів в активних радіолокаційних системах, можна досягти значно-

го виграшу в їх основних показниках, таких як роздільна здатність або за-

вадостійкість.  
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Рис.2. Залежність відносного виграшу в ФН 

від кутової нестабільності в перерізі 

       


