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ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКОДІЇ БЕЗПОШУКОВОГО ЦИФРОВОГО СПЕКТРАЛЬНОГО КОРЕЛЯЦІЙНО-

ІНТЕРФЕРОМЕТРИЧНОГО ПЕЛЕНГАТОРА З ПОДВІЙНИМ КОРЕЛЯЦІЙНИМ ОБРОБЛЕННЯМ 

 

На сьогодні в автоматизованих системах радіомоніторинга пеленгування радіоелектронних засобів повинно 

здійснюватись в умовах складної електромагнітної обстановки, великої апріорної невизначеності щодо параметрів 

радіовипромінювань, а також в умовах реального масштабу часу реалізації. Перспективним напрямком реалізації 

пеленгування для вказаних умов є використання широкосмугових кореляційно-інтерферометричних 

радіопеленгаторів із застосуванням цифрового оброблення комплексних спектрів прийнятої суміші 

радіовипромінювань. 

Основною перевагою кореляційно-інтерферометричних радіопеленгаторів є висока точність пеленгування 

джерел широкосмугових радіовипромінювань при невеликих (менше 0дБ) відношеннях сигнал/шум. Це зумовлено 

наступними факторами: можливість використання ефективних алгоритмів оброблення сигналів в умовах апріорної 

невизначеності щодо параметрів радіовипромінювань; можливість ефективної компенсації завад і спотворень, що 

зумовлені впливом сторонніх об’єктів і елементів АР. Також технологія кореляційно-інтерферометричного 

пеленгування дає можливість використання різноманітних конфігурацій АР, що дозволяє розширювати область 

однозначного пеленгування і збільшувати просторову розрізнювальну здатність. 

Зазвичай кореляційно-інтерферометричне пеленгування реалізується пошуковим компенсаційним методом з 

пошуком такого значення компенсуючої затримки, яке забезпечує максимум взаємної кореляційної функції. 

Недоліком цього методу є великі часові або апаратурні витрати та неможливість пеленгування джерел 

радіовипромінювань із розширеним спектром у реальному масштабі часу з високою точністю. Тому дослідження 

по підвищенню швидкодії кореляційно-інтерферометричного пеленгування при використанні одноканального 

корелятора при забезпеченні високої точності є актуальною задачею. 

Таким чином, невирішеною раніше частиною загальної проблеми розробки швидкодіючих кореляційно-

інтерферометричних радіопеленгаторів є дослідження швидкодії безпошукового цифрового методу спектрального 

кореляційно-інтерферометричного пеленгування з подвійним кореляційним обробленням. 

Метою досліджень є оцінка сумарних часових витрат, швидкодії та відносної часової ефективності 

безпошукового цифрового методу кореляційно-інтерферометричного пеленгування з подвійним кореляційним 

обробленням. 

В роботі виконано аналітичні дослідження сумарних часових витрат кореляційно-інтерферометричного 

алгоритмів пеленгування та експериментальні дослідження відносної часової ефективності. 

Виконано аналітичну оцінку сумарних часових витрат, швидкодії та відносної часової ефективності 

безпошукового цифрового методу кореляційно-інтерферометричного пеленгування з подвійним кореляційним 

обробленням. За умов мінімальних апаратурних витрат, тобто при використанні одноканальної системи обробки 

даних визначено, що досліджений безпошуковий метод пеленгування забезпечує пеленгування 

радіовипромінювань, що потрапляють в смугу частот одночасного аналізу з можливою шириною до 500МГц в 

реальному масштабі часу. Досліджений метод пеленгування має високу відносну часову ефективність порівняно з 

відомим пошуковим цифровим спектральним кореляційно-інтерферометричним методом пеленгування. 

Особливості роботи дослідженого пеленгатора наступні. Для пеленгування в секторі [0–360] градусів суміш 

радіовипромінювань приймається двома парами антен, що розташовані у просторі під прямим кутом. При 

використанні двоканального радіоприймача антени А2, А3 трьохелементної антенної решітки попарно з опорною 

антеною А1 послідовно в часі комутуються до двоканального радіоприймача із спільним гетеродином. На 

проміжній частоті протягом часу аналізу вихідні сигнали радіоприймача перетворюються в цифрову форму і 

записуються в пам'ять. Отримані масиви відліків прийнятих сумішей радіовипромінювань обробляються згідно 

рівняння (2) розробленого в методу пеленгування. 

Порівняльний аналіз показав, що досліджений метод пеленгування має високу відносну часову ефективність, 

яка в 100 разів перевищує відомий пошуковий цифровий спектральний кореляційно-інтерферометричний метод 

пеленгування. 

 


