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ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ НА ПОБУДОВУ ПРИСТРОЮ ПЕЛЕНГАЦІЇ  
НА ОСНОВІ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕШКОД  

БІЧНОГО ПРИЙОМУ АНТЕНИ 
 

Пропонується нове технічне рішення квазіоптимального просторового фільтра для побудови каналів 
пеленгації в перспективних активних радіолокаційних комплексах, у яких в якості антени використовується 
цифрова лінійна антенна решітка і є система попереднього аналізу перешкод. Даний фільтр дозволяє істотно 
скоротити обчислювальні витрати в порівнянні з оптимальним алгоритмом і, тим самим, підвищити 
можливість технічної реалізації методу адаптивної пеленгації. 

Вышнивский В.В. Техническое решение на строительство прибора пеленгации на основе 
адаптивной системы защиты от препятствий бокового прийома антенн. Предлагается новое 
техническое решение квазиоптимального пространственного фильтра для построения каналов пеленгации в 
перспективных активных радиолокационных комплексах, в которых в качестве антенны используется 
цифровая линейная антенная решетка и имеется система предварительного анализа помех. Данный фильтр 
позволяет существенно сократить вычислительные затраты по сравнению с оптимальным алгоритмом и, 
тем самым, повысить техническую реализуемость метода адаптивной пеленгации. 

V. Vyshnivskyi Direction finding device construction technologies based on the adaptive protective system 
from antenna side aural reception jamming. New technologies of quasioptimal spatial filter for the direction finding 
channels construction in the advanced active radar where digital linear antenna array is used as an antenna and is 
jamming preliminary analysis system have been suggested. The given filter allows to reduce computational costs 
significantly in comparison with the optimal algorithm and, thus, increase the ability of the adaptive direction finding 
method technical realization. 

Ключові слова: пеленгація, адаптивна система захисту. 
Вступ. Аналіз стану існуючих засобів повітряного нападу та досвід локальних 

конфліктів останнього десятиліття показує, що їм приділяється домінуюча роль у сучасній 
війні. Постійний ріст можливостей засобів повітряного нападу, удосконалення способів їх 
застосування і, особливо, нарощування засобів радіоелектронної протидії, а також фізичного 
знищення радіолокаційних станцій (РЛС) обумовлюють необхідність підвищення технічних 
характеристик радіолокаційних засобів протиповітряної оборони. 

Із сукупності вимог, що висуваються до РЛС найбільш актуальним залишаються 
вимоги до забезпечення високої перешкодозахищеності в умовах застосування різного виду 
перешкод. Задачі захисту РЛС від активних шумових перешкод (АШП) на даний час час 
стали найбільш важливими. Це обумовлено тим, що: по-перше, у зв'язку зі зростаючою 
тенденцією ускладнення перешкодової обстановки, по-друге, зі значним зростанням 
інтенсивності активних шумових перешкод, про що свідчать дані публікацій про стратегічні 
уроки бойових дій в Іраку. 

Основне застосування методи пеленгації джерел зовнішніх випромінювань знаходять 
для рішення завдання визначення координат джерел активних шумових перешкод. Тенденції 
істотного підвищення інтенсивності джерел активних шумових перешкод приводять до 
низької ефективності компенсаційних методів захисту в активних радіолокаційних станціях. 
Практичне застосування знаходять тріангуляційні системи пасивної локації, що ґрунтуються 
на реалізації рознесеного прийому сигналів активних шумових перешкод пеленгаційними 
каналами радіолокаційних станцій угруповання.  

Ефективність існуючих засобів активної радіолокації в складній завадовій обстановці 
не можна вважати задовільною. Під складаною перешкодовою обстановкою прийнято 
розуміти ситуації, коли в зоні відповідальності РЛС діє одночасно більше 4 ÷ 5 
постановників активних шумових перешкод. У цих випадках різко зніжуються можливості 
компенсації заважаючих сигналів, а в окремих ситуаціях захист РЛС є практично 
недоцільнім. При цьому єдиним засобом одержання інформації про координати джерел АШЗ 
стають тріангуляційні системи пасивної локації, які застосовуються у угрупованні 
радіотехнічних військ. 
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Особливості роботи тріангуляційних систем пасивної локації пов'язані з необхідністю 
боротьбі з хибними пеленгами, що виникають за рахунок прийому сигналів АШП по каналам 
бічного прийому антени РЛС. Тому існуючі тріангуляційні системи пасивної локації не 
забезпечують необхідну ефективність у складній перешкодовій обстановці. Це проявляється 
в істотному обмеженні можливості одночасного виявлення великої кількості джерел АШП, а 
отже зниженні інформаційних можливостей систем пасивної локації. Одним із напрямків 
підвищення ефективності тріангуляційних систем пасивної локації з точки зору збільшення 
інформаційної (інакше пропускної) спроможності є розробка вдосконалення пеленгаційній 
каналів, які реалізують нові алгоритми обробки сигналів. Це дозволяє підвищити якість 
компенсації хибних пеленгів і тім самим збільшити інформаційну здатність тріангуляційної 
системи пасивної локації. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. Підвищення інформаційних можливостей 
системи пасивної локації пов'язане, насамперед, із придушенням бічного прийому антеною 
основного каналу обробки. Боротьба з бічними пелюстками прийому в сучасних засобах 
радіолокації є однієї з важливих проблемних завдань підвищення ефективності 
радіолокаційного забезпечення.  

В активних радіолокаційних станціях найбільш перспективним заходом захисту від 
зовнішніх, насамперед, шумових перешкод є застосування адаптивних систем просторово-
часової обробки, як на основі аналогових кореляційних автокомпенсаторів, так і систем 
багатоканального адаптивного прийому, що одержали назву адаптивних антенних решіток. 
Теоретична база побудови адаптивних антенних решіток представлена у великій кількості 
публікацій, зокрема в [1, 2, 3, 4].  

Постановка завдання. Класичні системи багатоканальної автокомпенсації не 
використовуються в пасивних пристроях пеленгації. Ця обставина обумовлена тим, що в них 
відсутні розходження в структурі корисного сигналу (що пеленгується) і сигналу перешкоди. 
Внаслідок цього відомі адаптивні методи придушення помилкових пеленгів не знайшли 
застосування у відомих пеленгаційних каналах систем пасивної локації. Ідея побудови 
інваріантних до тривалості сигналу автокомпенсаторів уперше запропонована в [2]. 
Практична реалізація пеленгаційних каналів на базі адаптивних антенних решіток 
представляє собою важке завдання. У той же час, безумовна перспективність їх 
використання визначає актуальність проведення досліджень їхнього застосування в 
перспективних системах пасивної локації. Тому в статті ставиться завдання теоретичного 
аналізу можливостей реалізації адаптивних систем придушення помилкових пеленгів як 
аналогового, так і цифрового варіанта в перспективних пеленгаційних каналах, а також 
розробка конкретних технічних рішень на структуру пеленгаційних каналів.  

Виклад основного матеріалу. Розглянемо методи побудови адаптивних антенних 
решіток і питання їхньої реалізації.  

При використанні узагальненого підходу, принцип адаптивної компенсації перешкод, 
що впливають на бокові пелюстки діаграми направленості антени, включає наступні 
процедури обробки:  

1) формування незалежним просторовим фільтром вихідної копії перешкоди, що діє в 
основному каналу (позначимо nk, де k = [0, N]);  

2) формування комплексного модулюючого множника k для множення на вихідну 
перешкоду nk;  

3) вагова обробка nk для одержання nk
/, що співпадає в сталому режимі (у сенсі 

середньоквадратичного відхилення) з перешкодою основного каналу.  
Вихідна копія перешкоди nk завжди відрізняється від перешкоди в основному каналі як 

по амплітуді (за рахунок різних діаграм направленості антен), так і по фазі (за рахунок 
розбіжності фазових центрів антен). Після множення вихідної копії на комплексний ваговий 
множник *

k розходження в амплітуді й фазі компенсуються. Алгоритм формування *
k 

відповідає скалярному добутку векторів (n0, nk) і може виконуватися різними способами (в 
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аналогових пристроях захисту кореляційними зворотними зв'язками, у системах цифрової 
обробки – елементами системи цифрової обробки, зокрема, при великій кількості модулів – 
матричними фільтрами).  

Адаптивні антенні решітки виконують просторово-часову обробку сигнально-
перешкодових полів.  

При впливі плоскої хвилі під кутом  до нормалі різниця ходу хвилі між центром і 
довільною точкою на апертурі антени відповідає: 

xxuxxx  цcosиsin , 
де х – координата точки розкриву антени,  

ux – направлений косинус щодо осі Х. 
Різниця ходу променів х викликає відносний фазовий зсув сигналу: 

xuxx )л/р2(л/р2ц  . 
Комплексна амплітуда сигналу, що сприймається елементом апертури dx пропорційна: 

dxexGdxexG xxujj л/р2ц )()(  , 
де G(x) – функція розподілу поля в розкриву антени. 

Повний сигнал, що сприймається всім розкривом лінійної антени з напрямку ux 
пропорційний функціоналові, що з точністю до постійного коефіцієнта К збігається з 
виразом діаграми направленості антени: 





 dxexGKuF xxuj

x
л/р2)()( . 

Множник х/ при ux у показнику експоненти називається просторовою частотою за 
аналогією із частотою f, тому що він визначає швидкість зміни фази хвилі по кутовій 
координаті ux і може позначатися, як: 

fх=х/. 
Між функцією розкрива антени G(x) і діаграмою направленості антени існує зв’язок 

через перетворення Фур’є: 

.)()( 

      ;)()(
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р2
















x
ufj

xx

x
ufj

xx

dueuFfG

dfefGuF

xx

xx

 

Пряме перетворення Фур’є (верхня формула) називається кутовим просторовим 
спектром за аналогією зі спектром сигналу, а зворотне перетворення (нижня формула) 
описує діаграму направленості антени. 

Сигнал обмежений по тривалості, тому його спектр теоретично нескінченний. Антена 
має обмежений розмір, отже, кутовий спектр діаграми направленості має кінцеву ширину, а 
сама діаграма направленості теоретично поширюється в нескінченних межах.  

Розглянемо відому процедуру [2] побудови адаптивних антенних решіток і дамо оцінку 
її характеристик виявлення. Завдання синтезу системи просторової обробки сигналів 
активних шумових перешкод з більш простою технологією обчислювальних процедур у 
порівнянні з класичними системами [1] ґрунтується на використанні деяких умов, що 
спрощують рішення даного завдання. Однією з таких умов є наявність апріорної інформації 
про перешкодову обстановку, зокрема, інформації про кутові координати джерел, що 
випромінюють перешкоди. Застосування даної умови при розробці системи адаптивного 
захисту від перешкоди, що створена відбиттям зондуючого сигналу в активній 
радіолокаційній станції від підстилаючої поверхні (кут місця перевідбитого сигналу відомий) 
дозволило в [6] одержати рішення, які можна інтерпретувати для випадку пеленгації.  

При апріорі відомої перешкодовій обстановці замість оцінної кореляційної матриці R* 
можна використовувати модифіковану матрицю R [5], що визначається, як 

H
апшNN VPVpIR   ,      (1) 
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де NNI   – одинична матриця розміру NN;  
][ персп vvV 

  – матриця розміру N2;  
Pап – діагональна матриця розміру 22, діагональні елементи якої дорівнюють 

потужностям сигналів перешкоди. 
Використовуючи формулу перетворення модифікованої матриці [5], з урахуванням (1) 

одержимо: 
)VР)РVVР(IРVр(IрR H1/2

АП
11/2

АП
H1/2

АПMM
1/2
АП

1
ш

1
ш

1  


 . (2) 
Практично завжди виконуються умови: 

Nqп>>1,       (3) 
Nq1>>1,        (4) 

де qп=рп/рш – відношення потужності сигналу перешкоди до потужності власних шумів 
прийомного каналу антенної решітки;  

q1=рс/рш – відношення сигнал/шум у прийомному каналі антенної решітки. 
З урахуванням (3) і (4) співвідношення (2) спрощується й приймає вид: 








  PrрPr)(Iр)VV)(VV(IpR 1

шNN
1

ш
H1H

NN
1

ш
1 ,   (5) 

де позначено H1H VV)V(VPr   – проектор на підпростір, що утворений стовпцями матриці 
V [5];  

Pr – проектор на підпростір, ортогональний підпростору, що утворений стовпцями 
матриці V, характеристика якого визначається виразом: 

H
п

1
п

H
ппNN V)V(VVIPr 

       (6) 
Матричний фільтр із характеристикою ортогонального проектора (6) забезпечує разом 

із цифровою лінійною антенною решіткою (ЦЛАР) просторову (кутову) селекцію перешкод, 
тобто формування провалів у результуючій діаграмі направленості у напрямку на джерела 
перешкод. Такий фільтр називають матричним режекторним фільтром. 

Таким чином, замість класичного просторового фільтра можна використовувати фільтр-
проектор з ортогональною характеристикою, що забезпечує кутову режекцію сигналів, що 
впливають по боковим пелюсткам діаграми направленості антени. При цьому сумування 
вихідних сигналів прийомних каналів буде проводитися з ваговими коефіцієнтами: 

onp vPrk  .      (7) 
Головною перевагою нової адаптивної антенної решітки, що ґрунтується на 

застосуванні запропонованого матричного фільтра, із характеристикою ортогонального 
проектора являється істотне зменшення числа операцій комплексного множення, тобто 
зниження вимог до обчислювальних ресурсів системи захисту.  

Як показано в [6], виграш числа операцій множення розраховується по формулі: 
)/()2(м 222 MNMNN  .     (8) 

Так як завжди M<<N, то >>1. 
Структурна схема системи адаптивного захисту від перешкод по боковим пелюсткам, 

що ґрунтується на застосуванні нової системи просторової обробки сигналів активних 
шумових перешкод з використанням матричного фільтра-проектора з характеристикою Pr  
представлена на рис.1. 

Характеристика матричного режекторного фільтра залежить від амплітудно-фазового 
розподілу поля в розкриві антени, що змінюється при зміні азимута джерела перешкод, тому 
в схемі рис.1 передбачена перебудова фільтра. Для управління перебудовою формуються 
„пошукові” вектори.  

Таким чином, аналіз отриманої структурної схеми системи адаптивного захисту від 
перешкод, що ґрунтується на застосуванні матричних фільтрів-проекторів, показує, що її 
застосування дозволяє істотно скоротити обчислювальні витрати в порівнянні з класичними 
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системами і, тим самим, підвищити можливість технічної реалізації методу адаптивної 
пеленгації.  

 

Рис.1. Структурна схема системи адаптивного захисту від перешкод 
 

У той же час недоліком даної системи просторової обробки сигналів активних шумових 
перешкод являється необхідність одержання апріорної інформації про координати джерел, 
що випромінюють перешкоди, яка фактично формується за рахунок перебудови  
опорного вектора. 

Висновок. Запропонована система просторової обробки сигналів активних шумових 
перешкод, незважаючи на високу ефективність придушення бічного прийому, у зв’язку з 
відзначеним вище недоліком може бути рекомендований тільки для побудови пеленгаційних 
каналів перспективних активних радіолокаційних комплексів, у яких в якості антени 
використовується цифрова лінійна антенна решітка і є система попереднього аналізу 
перешкодової обстановки. Тому подальшими напрямками досліджень можна вважати пошук 
шляхів удосконалення технології виготовлення систем просторової фільтрації і їх 
програмного забезпечення. 
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