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В статті запропоновані частотний та енергетичний аналіз електромагнітної обстановки в комплексі: 
надширокосмугова радіотенічна система і вузькосмугова станція виявлення цілі, що працює в дециметровому 
діапазоні довжин хвиль. Запропонована аналітична модель надширокосмугового сигналу, що дозволяє розраху-
вати потужність неумисних перешкод, що проходять по основному та побічним каналам прийому. 
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Вступ 
Постановка проблеми. Для вирішення пробле-

ми виявлення та отримання некоординатної інформа-
ції про малопомітні, маловисотні, високошвидкісні 
об'єкті (цілі) в ряді випадків можна використовувати 
високоінформативні надширокосмугові (НШС) сиг-
нали відеоімпульсного типу наносекундної тривалос-
ті [15]. В результаті зменшення імпульсного об'єму 
НШС радара набуває ряд нових якостей: підвищуєть-
ся точність виміру відстані до цілі і роздільна здат-
ність по дальності; в результаті підвищується роз-
дільна здатність радара по всіх координатах, оскільки 
дозвіл цілей по одній координаті не вимагає їх дозво-
лу по інших координатах; зменшується "мертва зона" 
радара; виробляється розпізнавання класу і типа цілі, 
а також виходить радіозображення цілі, оскільки 
прийнятий сигнал несе інформацію не лише про цілі 
в цілому, але і про її окремі елементи; підвищується 
стійкість радара до дії всіх видів пасивних перешкод 
– дощивши, туману, що підстилає поверхні, аерозо-
лів, металізованих смуг та т.і., оскільки ефективна 
поверхня розсіяння (ЕПР) перешкод в малому імпу-
льсному об'ємі стає сумірною з ЕПР цілі; підвищу-
ється стійкість радара до дії зовнішніх електромагні-
тних випромінювань і перешкод; підвищується віро-
гідність виявлення і стійкість супроводу цілі за раху-
нок збільшення ЕПР цілі; підвищується вірогідність 
виявлення і стійкість супроводу цілі за рахунок усу-
нення пелюсткової структури вторинних діаграм 
спрямованості (ДС) опромінюваних цілей, оскільки 
коливання, відбиті від окремих частин цілі не інтер-
ферують; підвищується стійкість супроводу мети під 
низьким кутом місця за рахунок усунення інтерфере-
нційних провалів в ДС антени, оскільки сигнал, від-
битий від цілі і сигнал, переотраженний від землі, 
розділяються в часі, що дозволяє виробити їх селек-
цію; з'являється можливість зміни характеристик ви-
промінювання (ширина і форми ДС) шляхом зміни 
параметрів випромінюваного сигналу; у тому числі 

з'являється можливість отримати надвузьку ДС; під-
вищується скритність роботи радара. 

НШС радіотехнічна система (РТС), призначена 
для виявлення і розпізнавання сучасних засобів повіт-
ряного нападу, може використовуватися в якості дода-
ткового каналу інформації при веденні інтенсивних 
бойових дій. Доцільно її використання на командних 
пунктах, як стаціонарних так і рухливих, для вирішен-
ня завдання цілерозподілу об'єктів, що беруть участь у 
нальоті. Угруповання зенітних ракетних комплексів 
(ЗРК) ППО Сухопутних військ знаходяться на певних 
відстанях від командного пункту, що обумовлено їх 
тактикою ведення бою. Тоді в силу великої ширини 
спектру НШС сигналу (100 МГц  десятки ГГц) і ве-
ликий (більш 50 МВт) пікової потужності виникає 
проблема вивчення електромагнітної обстановки для 
оцінки завадостійкості радіолокаційних станцій ЗРК 
угруповання та їх систем зв'язку при впливі на них 
ненавмисної перешкод у вигляді ультракороткої сиг-
налу наносекундної тривалості. Відносно не великі 
дальності розташування, а також наявність великої 
кількості позасмугових випромінювань і побічних ка-
налів прийому у випадку використання НШС сигналів 
може призвести до непередбачуваних наслідків. 

Аналіз літератури. В останній час із-за техніч-
ного росту та бажання отримання більше інформації 
від цілі, з’являється все більше робіт пов’язаних з 
питаннями створення, побудови джерел НШС сигна-
лів наносекундної та суб-наносекундної тривалості 
[69] їх випромінюванню [1011], а також розповсю-
дження та обробці НШС сигналів. що говорить про 
необхідність та актуальність цієї тематики. Однак 
мала уваги приділяють не менш суттєвому питанню 
це електромагнітної сумісності НШС РТС та вузько 
смуговим РТС. Так в [6] розглянуто питання елект-
ромагнітної сумісності але не вказуються відстані 
між сумісності НШС РТС та вузько смуговим РТС. 

Мета статті. Визначення потужності ненавмис-
них перешкод, що пройшли по основному та побіч-
них каналах вузькосмугової станції виявлення цілей. 
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Виклад основного матеріалу 
 

До складу ЗРК ППО Сухопутних військ як пра-
вило входять станція виявлення цілей (СВЦ) та ста-
нція супроводу цілі. З точки зору електромагнітної 
сумісності набілиш цікавою є СВЦ. СВЦ це радіо-
локаційна станція кругового огляду, антена якої 
обертається із швидкістю більш ніж 30 зворотів в 
хвилину. Тобто не менш як два разі 30 разів в хви-
лину діаграма спрямованості СВЦ буде безпосеред-
ньо направлена на джерело перешкод (НШС РТС).  

Для вирішення поставленої задачі необхідно 
знати параметри СВЦ та НЩС РТС, математична 
модель НШС сигналу, що випромінюється, також 
провести чисельне моделювання.  

Покладемо, що для СВЦ: робоча довжина хвилі 
=15 см, чутливість приймача Рпр.мин=120 дБ.  

1. Математична модель НШС сигналу, що 
випромінюється. Для визначення спектральної 
щільності потужності складових гармонік НШС си-
гналу при різних значеннях потужності, що підво-
диться зручно скористатися аналітичною моделлю 
сигналу у вигляді [7] 
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де  H t   функція Хевісайда, 0E   множник, що 
визначається з умов повної нормировки, M>1, n>0, 
T (має розмірність часу)  характеризують як фор-
му, так і тривалість імпульсу. 

Модель (1) задовольняє умові знакозмінними 
електромагнітного поля. Множники    nH t , t / Ò  
забезпечують виконання принципу причинності, 
тобто  E t 0  при t 0 . 

Для такої моделі спектральна щільність  Å   
сигналу може бути визначена шляхом перетворення 
Фур'є виразу (1): 
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, (2) 

де Г()  гаммафункція,    циклічна частота. 
Множник Е0 може бути визначений з умов по-

вної нормування вигляді 
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Використання виразу (2) з умовою (3) зручно 
при дослідженні спектральної щільності потужності 

НШС сигналів з різною імпульсною потужністю, 
яка визначається як 

ÑØ Ï
PGN

f



, 

де Р  імпульсна потужність НШС сигналу, G  ко-
ефіцієнт посилення антени, f   ширина спектру 
сигналу. 

Розглянемо характеристики сигналів при ви-
промінюваної імпульсної потужності   Р = 50 МВт. 

На рис. 1 представлені спектральна щільність 
потужності сигналів (1) при коефіцієнті посилення 
НШС антени G=1 з різними параметрами: крива 1 
(пунктир)  М=2, n=5, T=0,25 нс, крива 2 (основна) 
 M=5, n=2, T=0,25 нс. Обидва сигналу мають одна-
кову тривалість τи = 1 нс. Однак спектральний склад 
і, відповідно, спектральна щільність потужності іс-
тотно різні. У першому НШС сигналі переважають 
низькочастотні складові спектра, максимальна спек-
тральна щільність потужності становить 
0,63 Âò / Ãö  для f=500 МГц, у другому  високочас-
тотні складові спектра, максимальна спектральна 
щільність потужності становить 0,4 Âò / Ãö  для 
f=1 ГГц. 

Як відомо [8] ненавмисна перешкода проникає 
на вхід радіоприймального пристрою при виконанні 
нерівності  

  ï ð0,7
i j

i ï ê
f p,m f

pf f
2

  
  ,            (4) 

де maxp 1,2,3,...,p   порядковий номер гармоніки 
несучої частоти передавального пристрою, 

 0,7
if p,m   смуга частот радіовипромінювання 

передавача на рої гармоніці і рівні 0,7 при утво-
ренні mого побічного каналу прийому, 

ï ð
jf   смуга пропускання підсилювача проміжної 

частоти приймача на рівні 0,7. 
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Рис. 1. Спектральна щільність потужності  
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При нижньої налаштуванні гетеродина прий-
мального тракту і умови відсутності дзеркального 
каналу отримаємо, що при  0,7

if p,m =2 ГГц и 
ï ð
jf  =5 кГц. 

 0,7
ï ê i if pf f p,m  .                   (5) 

Можна зробити висновок, що найбільш небез-
печними будуть частоти побічних каналів, при яких 
умова (5) звертається в рівність.  

У відповідності з виразом (5) для подальшого 
аналізу виберемо частоти, відповідні основному і 
побічних каналах прийому для СВЦ: 2000, 1000, 
500 МГЦ. 

У роботі [9] визначені миттєві діаграми спря-
мованості (ДС) НШС дзеркальної антени, часова 
структура випроміненого НШС сигналу в різних 
напрямках. Крім цього, відомим є КП антени СВЦ 
на неробочих частотах у присутності НШС дзерка-
льної антени і коефіцієнт зв'язку двох антен, який 
визначається як 
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де 1 1,    кутові координати точки спостереження,  
Е1  напруженість електричного поля, k  хвильове 
число,  
R


  радіусвектор, з'єднує точки на апертурах ан-
тени СВЦ і НШС антени,  

1
   радіус вектори точки на апертурі антени СВЦ. 

2. Результати чисельного моделювання. При 
проведенні розрахунків враховується обертання ан-
теною системи СВЦ по азимуту. Відстань між 
приймальною системою СВЦ (КП приймальні анте-
ни (СВЦ) ï ðG 200 ) і НШС дзеркальної антени 

(КП передающей НШС антенны ï åðG 120 ) - 
250 м. 

При парній оцінці електромагнітної суміснос-
ті потужність ненавмисної перешкоди визначається 
за формулою [5] 

2 11
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iï 0 1

ñP PG G k
4 f r 



 
   

 ,            (6) 

де iïf   частота ненавмисної перешкоди, відповідна 
побічному каналу прийому, r0=1 м  базове відстань, 
k   коефіцієнти ослаблення. Зазначимо, що вико-
ристання НШС сигналу 1 (рис. 1) в радіолокації 
менш переважно, ніж сигналу 2. Це пов'язана зі спе-
ктральним складом сигналів.  

У другому, як зазначалося вище, переважають 
високочастотні складові спектра, а в першому  ни-
зькочастотні, що дозволяє використовувати його для 
локації підповерхневих об'єктів. Тому подальші ро-
зрахунки будуть виконуватися для НШС сигналів 
другого типу. 

На рис. 2 – 4 представлена потужність (6), яка 
приймається побічним каналом прийому СВЦ при 
випромінюванні на субгармоніці f=500 МГц и гар-
моніках f=1000, 2000 МГц для різних положень ви-
промінювача: крива 1  00, крива 2 300, крива 3  
600, крива 4  900. 

Розрахункові криві отримані без урахування 
послаблюючих коефіцієнтів. Зазначимо, що очевид-
на різниця в результатах пов'язана з спектральної 
щільністю потужності гармонік НШС сигналу 
(рис. 1). 

Результати розрахунків показали, що при пода-
льшому зростанні частоти побічних каналів, спект-
ральна щільність потужності гармонік істотно зме-
ншується, тому їх впливом можна знехтувати, оскі-
льки одержувані значення потужності багато менше 
чутливості приймача СВЦ (Рпр.мин=120 дБ).     . 
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Рис. 3. Потужність, яка приймається побічним каналом 
прийому на основній гармоніці f=1000 МГц 
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Рис. 2. Потужність, яка приймається основним 
каналом прийому на гармониці f=2000 МГц 
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Висновки 
 

З рис. 2  4 можливо зробити ряд важливих ви-
сновків. 

1. Найбільш небезпечним з точки зору елект-
ромагнітної сумісності є канали прийому на часто-
тах, відповідних гармониці f=1000 МГц та субгар-
моніці (f=500 МГц). 

2. При зазначеній дальності між приймальні і 
передавальної системами в 250 м робочими кутами 
по азимуту можна вважати кути від 150 до 1650. Це 
необхідно враховувати при взаємному розташуванні 
ЗРК і командного пункту. 

3. У приймальні системі СВЦ необхідно перед-
бачити режекторні фільтри з частотами 500 і 
2000 МГц, та смугою пропускання 50 МГц. 

4. Також можливо збільшити відстань між СВЦ 
та НШС РТС. 

 

Список літератури 
 

1. Borysenko A.A. Impulse Radar Emegency System To 
Prevent Damage Due To Harmful Objects In Vegetation /  

A.A. Borysenko // Proc. Of IEEE International Radar 
Conference. 2000.  P.116121. 

2. Радченко Ю.С. Обобщенная функция неопреде-
ленности составных сверхширокополосных сигналов / 
Ю.С. Радченко, С.В. Сохнышев // Радиоэлектроника.  
2001.  № 6.  С. 3343. 

3. Хармут Х.Ф. Несинусоидальные волны в радиоло-
кации и радиосвязи: Пер. с англ. / Х.Ф. Хармут/  М.: Ра-
дио и связь, 1985.  376 с. 

4. Астанин Л.Ю. Основы сверхширокополосных ра-
диолокационных измерений / Л.Ю. Астанин, А.А. Кос-
тылев .  М.: Радио и связь, 1989.  192 с. 

5. Иммореев И.Я. Сверхширокополосные радары: 
новые возможности, необычные проблемы, системные 
особенности / И.Я. Иммореев // Вестник МГТУ. Сер. 
Приборостроение.  1998. № 4.  С.2555. 

6. Сверхширокополосные технологии в радиолокации 
/ Под ред. Тейлор Д.Д. Бока Ратон/ – Лондон, Нью-Йорк, 
Вашингтон  2000.  270 c. 

7. Стадник А.М. Искажения сверхширокополосных 
электромагнитных импульсов в атмосфере Земли / 
А.М. Стадник, Г.В. Ермаков // Радиотехника и электро-
ника. 1995. Т.40. Вып .7. С. 10091016. 

8. Теория и методы оценки электромагнитной сов-
местимости радиоэлектронных средств / Ю.А. Феокти-
стов, В.В. Матасов, Л.И. Башурин, В.И. Селезнев; Под 
ред. Ю.А. Феоктистова.  М.: Радио и связь, 1988.   
216 с. 

9.  Калугін Д.С. О визначенні часових характеристик 
коротко імпульсних антен методом Кірхгофа-Котлера / 
Д.С. Калугін, М.Г. Іванець, А.М. Безверхий // Системи 
озброєння і військова техніка.  Х.: Харківський універси-
тет Повітряних Сил, 2012.  № 4 (32)  С. 99101. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Надійшла до редколегії 30.04.2013 
 

Рецензент: д-р техн. наук, проф. В.Д. Карлов, Харківсь-
кий університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків. 

 
 

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ НЕУМЫШЛЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ,  
СОЗДАВАЕМЫХ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ  

ДЛЯ УЗКОПОЛОСНОЙ СТАНЦИИ ВЫЯВЛЕНИЯ ЦЕЛИ 
Д.С. Калугин, С.В. Селезнев, С.В. Телюков, А.М. Безверхий 

В статье предложены частотный и энергетический анализ электромагнитной обстановки в комплексе: сверх-
широкополосных радиотехническая система и узкополосная станция обнаружения цели, работает в дециметровом 
диапазоне длин волн. Предложенная аналитическая модель сверхширокополосного сигнала позволяет рассчитать мощ-
ность непреднамеренных помех, проходящих по основному и побочным каналам приема. 

Ключевые слова: сверхширокополосный сигнал, диаграмма направленности. 
 

CALCULATION OF POWER OF UNINTENTIONAL OBSTACLES, CREATED THE RADIO ENGINEERING  
ULTRA-WIDEBAND  SYSTEM FOR THE NARROW-BAND STATION OF EXPOSURE OF PURPOSE 

D.S.  Kalugin, S.V. Seleznev, S.V. Telyukov, A.M. Bezverkhiy 
The paper proposed frequency and power analysis in complex electromagnetic environment: radio engineering UWB sys-

tem and narrowband target detection station, operating in the decimeter wavelength range. The proposed analytical model ultra-
wideband signal to calculate the noise power inadvertently crossing the main and side channels reception. 

Keywords: ultra-wideband signal, diagram of orientation. 
 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

Рис. 4. Потужність, яка приймається побічним 
каналом прийому  на субгармоніці f = 500 МГц 
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