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В. О. ПУЛЯЄВ, Л. Я. ЄМЕЛЬЯНОВ, Є. В. РОГОЖКІН, Р. В ГОРБАНЕНКО
ХАРАКТЕРИСТИКИ РУХУ КОСМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ З КОГЕРЕНТНИХ СИГНАЛІВ ВІДБИТТЯ
В МЕТОДІ НЕКОГЕРЕНТНОГО РОЗСІЯННЯ РАДІОХВИЛЬ
Наведено процедуру обробки радіолокаційних сигналів, в результаті якої одержується інформація, що сприяє продовженню життєдіяльності
космічних станцій і супутників у навколоземному космічному просторі, для яких існує загроза зіткнень з елементами космічного сміття.
Проведено аналіз можливостей радіолокаційних систем, які здатні контролювати параметри руху цих елементів. Запропоновано методику
такого контролю з використанням радара некогерентного розсіяння. Одночасно з реєстрацією та обробкою даних, які використовуються для
визначення радіальної складової швидкості руху іоносферної плазми, пристрій обробки радару здатен реалізувати додатковий аналіз
сигналів, що відбиті від штучних космічних об’єктів, і розраховувати швидкість їх руху вздовж напрямку зондування. Для цього
модернізується система обробки радара шляхом введення в його структуру фазового аналізатора. Згідно із запропонованою методикою,
фазовий аналізатор оцінює інформацію про напругу прийнятого сигналу на множині ділянок у кожній радіолокаційній розгортці і на фоні
сигналу некогерентного розсіяння виділяє когерентні відбиття. При перетворенні сигналу в цифрову форму реалізується квадратурна
демодуляція відліків когерентного сигналу за допомогою імпульсів опитування АЦП з особливим періодом повторення. Це дає можливість
аналізатору розраховувати набіг фази, що пов’язаний з ефектом Доплера, і, як результат, радіальну складову швидкості руху об’єктів.
Запропонована методика реалізована на радарі некогерентного розсіяння Інституту іоносфери НАН і МОН України. Як приклад
представлені експериментальні дані, отримані за допомогою цього радара під час іоносферних вимірювань.
Ключові слова: радіолокація геокосмосу, радар некогерентного розсіяння, фазовий аналізатор, радіальна складова швидкості
об’єктів.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПО КОГЕРЕНТНЫМ
СИГНАЛАМ ОТРАЖЕНИЯ В МЕТОДЕ НЕКОГЕРЕНТНОГО РАССЕЯНИЯ РАДИОВОЛН
Приведена процедура обработки радиолокационных сигналов, в результате которой извлекается информация, способствующая продлению
жизнедеятельности космических станций и спутников в околоземном космическом пространстве, для которых существует угроза
столкновений с элементами космического мусора. Проведен анализ возможностей радиолокационных систем, которые способны
контролировать параметры движения этих элементов. Предложена методика такого контроля с использованием радара некогерентного
рассеяния. Одновременно с регистрацией и обработкой данных, используемых для определения радиальной составляющей скорости
движения ионосферной плазмы, устройство обработки радара способно реализовать дополнительный анализ сигналов, отраженных от
искусственных космических объектов, и рассчитывать их скорости движения вдоль направления зондирования. Для этого модернизируется
система обработки радара путем ввода в его структуру фазового анализатора. Согласно предложенной методике, фазовый анализатор
оценивает информацию о напряжении принятого сигнала на множестве участков в каждой радиолокационной развертке и на фоне сигнала
некогерентного рассеяния выделяет когерентные отражения. При преобразовании сигнала в цифровую форму реализуется квадратурная
демодуляция отсчетов когерентного сигнала при помощи импульсов опроса АЦП с особым периодом следования. Это дает возможность
анализатору рассчитывать набег фазы, связанный с эффектом Доплера, и, как результат, радиальную составляющую скорости движения
объектов. Предложенная методика реализована на радаре некогерентного рассеяния Института ионосферы НАН и МОН Украины. В
качестве примера представлены экспериментальные данные, полученные с помощью этого радара во время ионосферных измерений.
Ключевые слова: радиолокация геокосмоса, радар некогерентного рассеяния, фазовый анализатор, радиальная составляющая
скорости объектов.
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CHARACTERISTICS OF THE MOTION OF SPACE OBJECTS FROM COHERENT REFLECTION
SIGNALS IN THE METHOD OF INCOHERENT SCATTER OF RADIO WAVES
A procedure for processing radar signals is presented, which resulted in extracting information that contributes to the extension of the life of space
stations and satellites in near-Earth space, for which there is a threat of collisions with elements of space debris. The analysis of the capabilities of
radar systems that are able to control the motion parameters of these elements has been carried out. A method of such monitoring using the incoherent
scatter radar is proposed. Simultaneously with the registration and processing of data used to determine the radial component of the ionospheric plasma
motion velocity, the radar processing device is able to implement additional analysis of the signals reflected from artificial space objects and calculate
their velocities along the direction of sounding. To this end, the radar processing system is upgraded by introducing a phase analyzer into its structure.
According to the proposed method, the phase analyzer evaluates information about the voltage of the received signal at multiple sites in each radar
scan and extracts coherent reflection signals against the background of the incoherent scatter signal. When converting the signal into digital form, the
quadrature demodulation of the coherent signal samples is realized with the help of ADC reading pulses with a specific repetition period. This makes it
possible for the analyzer to calculate the resulting phase shift associated with the Doppler Effect, and, as a result, the radial component of the space
object motion velocity. The proposed technique is implemented in the incoherent scatter radar of the Institute of the Ionosphere of the National
Academy of Sciences and the Ministry of Education and Science of Ukraine. As an example, the experimental data obtained using this radar during
ionospheric measurements are presented.
Keywords: radiolocation of geospace, incoherent scatter radar, phase analyzer, radial component of velocity of objects.

Вступ. Літальні космічні об’єкти, що знаходяться
в навколоземному космічному просторі, періодично
перетинають діаграми спрямованості антен радарів

некогерентного розсіяння (НР). На фоні корисного
сигналу, який формується як розсіяння на частках
іоносферної плазми, вони створюють когерентні

© В.О. Пуляєв, Л.Я. Ємельянов, Є.В. Рогожкін, Р.В. Горбаненко, 2019
________________________________________________________________________________________________
Вісник Національного технічного університету «ХПІ».
Серія: Радіофізика та іоносфера, № 25 (1350) 2019
3

ISSN 2078-9998 (print)
сигнали відбиття. Інформація, яку можна отримати
при аналізі цих відбиттів, є корисною для розв’язання
практичних задач безпеки функціонування систем
супутникового зв’язку, космічних станцій, а також їх
геопозиціонування на орбіті.
Мета роботи – створення методики аналізу
даних радара НР, з використанням якої на фоні
інформації, що реєструється з метою визначення
радіальних значень швидкості руху іоносферної
плазми, можна буде проводити додатковий аналіз
сигналів відбиття від штучних космічних об’єктів та
визначати таку характеристику об’єктів, як швидкість
їх руху вздовж напрямку зондування.
Аналіз стану питання. Відомо, що космічні
орбітальні апарати через опір середовища, що
спричинений наявністю на орбіті часток іоносферної
плазми, набувають небажаної складової швидкості
руху в напрямку Землі, появу якої потрібно
контролювати. До того ж за останні десятиліття
значно ускладнилась проблема безпеки супутників та
космічних станцій через забруднення навколоземного
космічного простору об’єктами штучного походження
(космічним сміттям). Це – зруйновані з часом
супутники, які вичерпали свої енергетичні ресурси,
останні ступені ракет-носіїв, різноманітні деталі
обтічників, болти, гайки та ін. Найбільша густина
космічного сміття спостерігається в областях
навколоземних орбіт на висотах від 400 до 2000 км, де
найчастіше
використовують
метеорологічні
супутники і супутники дистанційного зондування, а
також знаходиться більша частина супутників з
ядерними установками. Тому міжнародній космічній
спільноті доводиться багато уваги приділяти
каталогізації об’єктів та розробці методів і засобів
підвищення рівня безпеки від зіткнень орбітальних
апаратів, зокрема орбітальних космічних станцій, з
таким космічним сміттям.
Інформація про кількість уламків від космічних
об’єктів, їх розміри та інтервали зайнятих ними висот
є широко відомою (см., наприклад, [1]). Найбільша
кількість уламків, що виникають внаслідок вибухів
або високошвидкісних зіткнень, мають розмір менше
10 см. З цією інформацією про кількість уламків
співпадають і результати спостережень [2] іоносфери,
які проводяться за допомогою методу некогерентного
розсіяння радіохвиль. Аналіз публікацій відносно
цього методу показує наявність тих самих
характерних висотних діапазонів, особливо від 200 до
1000 км, на які протягом доби найбільш часто
припадають когерентні радіолокаційні відбиття, що
спотворюють
висотний
профіль
потужності
сигналу НР.
При дослідженні іоносфери ці відбиття є
завадовими. Тому вченими, що вивчають структуру та
динаміку іоносферної плазми, розроблено методи їх
локалізації та придушення за допомогою алгоритмів
розпізнавання, які використовують у процесі обробки
сигналів НР. У той же час у провідних космічних
країнах – США, Росії, Франції, Україні та ін. – саме
по сигналам відбиття активізуються роботи з
каталогізації параметрів орбіт цих уламків у космосі з

наступним моделюванням їхньої поведінки для
високоточної і безпечної організації космічних
польотів. Інформація про космічні об’єкти, про їх рух
у напрямку зниження висоти орбіт є вкрай
необхідною. Тому потрібні нові методики обробки
сигналів, які б надали більше відомостей про
поведінку цих об’єктів у навколоземному просторі.
Для визначення швидкості руху використовують
доплерівські радіолокаційні системи, наприклад, як
ту, що наведена в [3]. Щоб визначити доплерівський
зсув fд, в ній за допомогою аналогового пристрою на
проміжній частоті виділяють різницю fд = fСпр – f0пр
між частотами прийнятого та опорного сигналів, що
відповідають проміжній частоті fпр і частоті f0
випроміненого сигналу. Для розрахунку радіальної
швидкості
VР
використовується
вираз
fд = –2Vр f0/c (с – швидкість світла), з якого випливає

VР  

cf д .
2 f0

(1)

Такий підхід застосовують у РЛС, що мають
безперервне випромінювання. У системі їх обробки,
як один із варіантів, має бути присутнім аналоговий
пристрій, який забезпечує визначення різниці частот і
розв’язання рівняння (1).
У
цілому,
системи
з
безперервним
випромінюванням мають незначну дальність дії
(декілька сотень кілометрів). Тому, як недолік, вони
можуть відслідковувати літальні об’єкти лише зі
значною ефективною площею розсіяння (від
квадратного метра і більше). Однак спеціалістам з
геокосмосу потрібна ще й інформація про рух об’єктів
діаметром у декілька сантиметрів і менше на
відстанях від сотень до тисяч кілометрів. Якщо
використовувати систему зондування із залученням
автогенераторів радіоімпульсів, то дальність дещо
збільшується, проте система обробки, яка базується на
порівнянні частот, повинна мати як еталон
затриманий від початку радіолокаційної розгортки
сигнал випромінювання. Для цього зазвичай
використовують когерентні гетеродини, які на
початку розгортки примусово синхронізуються
радіоімпульсом зондування. Але гетеродин має
“відхід” опорної частоти із-за досить значної (десятки
мілісекунд) довжини розгортки, що практично
виключає довірчі вимірювання невеликих радіальних
швидкостей.
У наш час дослідники широко використовують
особливі радіолокаційні системи, які дозволяють у
великому діапазоні висот (до декілька тисяч
кілометрів) визначати швидкість руху плазмових
утворень. Це – спеціалізовані РЛС, або радари
некогерентного розсіяння [2], які у своєму складі
мають потужні (до 10 МВт) радіопередавачі,
високочутливі радіоприймачі та антени ефективною
площею в десятки тисяч квадратних метрів. Системи
обробки радарів використовують методи накопичення,
аналізу і статистичної оцінки характеристик сигналу
некогерентного розсіяння на просторово-часових
флуктуаціях концентрації електронів (діаметр їхнього
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ефективного
колективного
перерізу
розсіяння
дорівнює 10–20 см).
Для визначення висотного розподілу радіальної
складової швидкості VР(h) руху плазми [4] при цьому
використовується режим з вертикальним (або з
нахилом променя) імпульсним (з частотою заповнення
f0) зондуванням іоносфери, переносом спектру
прийнятого сигналу розсіяння, підсиленням його до
значень U(t) на проміжній частоті fпр та аналогоцифровим перетворенням. Період повторення Δτ
імпульсів опитування АЦП по відношенню до періоду
сигналу на проміжній частоті за відсутності
доплерівського зсуву (яка співпадає з частотою
опорного сигналу) встановлюється за умови

 

1
,
4 f пр

(2)

і цим забезпечується те, що будь-яка пара суміжних
відліків сигналу U(t) буде знаходитися в квадратурній
залежності [5, 6].
У такому способі за допомогою багатоканального
корелятора паралельної дії та при статистичному, від
розгортки до розгортки, накопиченні для виділених
висотних
ділянок
розраховуються
складові
автокореляційних функцій, які використовуються для
подальшої оцінки швидкості руху плазми.
Cлід зазначити, що апаратура обробки радара
призначена для визначення ординат квадратурних
складових кореляційних функцій шумоподібних
сигналів. У процесі обробки даних згідно з
методом НР здійснюється статистичне накопичення
результатів кореляційної обробки такого сигналу для
кожної ділянки радіолокаційної розгортки. Таке
накопичення протягом часу від 1 до 20 хвилин є
необхідним для досягнення достатньої точності
вимірювань параметрів іоносфери, зокрема швидкості
руху іоносферної плазми. Кількість розгорток
протягом сеансу вимірювань (навіть однієї хвилини) –
більше тисячі. Відбиття від космічного об’єкту, що
пролітає через вузький промінь радара, найчастіше
спостерігається протягом декількох секунд і
реєструється на значно меншій кількості розгорток.
Тому при накопиченні його в багатьох випадках
неможливо розрізнити на фоні шуму і НР сигналу.
Рішення задачі. Надійне відстеження динаміки
космічних об’єктів потребує аналізу сигналу протягом
кожної окремої радіолокаційної розгортки, тобто без
часового накопичення.
З
метою
рішення
поставленої
задачі
пропонується наступна методика [7]. Як база
використовується апаратура радара, у складі якого є
радіопередавач,
високочутливий
радіоприймач,
швидкісний АЦП і пристрій кореляційної обробки, а
паралельно з корелятором задіється фазовий
аналізатор, який реалізує високочутливий метод
отримання інформації про можливі фазові зміни в
когерентному сигналі відбиття, амплітуда якого є, як
правило, набагато більшою ніж напруга суміші
шумоподібного НР сигналу та шуму. Для обробки
використовується сигнал на проміжній частоті

радіоприймального пристрою. Результати в даному
випадку отримуються при аналізі кожної окремої
радіолокаційної розгортки.
З теорії радіолокації відомо, що в процесі
випромінювання гармонічного сигналу з частотою f0
та у випадку його дзеркального відбиття від
літального об’єкту частота сигналу, що приймається,
має значення

2Vp

fс  f0  fд  f0  f0 

c

,

(3)

де fд – доплерівський додаток до частоти при русі
літального об’єкту зі швидкістю VР у радіальному
(вздовж променя) напрямку.
Прийнятий і перетворений у радіоприймачі
сигнал має проміжну частоту

f Спр  f пр  f д  f пр  f 0 

2Vp
c

,

(4)

яка є набагато нижчою, ніж f0.
Через значення періодів сигналів формула (4)
набуває вигляду

1
TСпр



2Vp
1
,
 f0 
Tпр
c

(5)

з якої величина швидкості руху об’єкту дорівнює

Vp  

c
2 f0

 1
1 


.
 TСпр Tпр 



(6)

На рис. 1 для наочності показано співвідношення
між періодами гармонічного сигналу на проміжній
частоті при відсутності руху об’єкту (коли період Tпр
відповідає
періоду
Т0 = 1/f0
сигналу,
що
випромінюється, а fд = 0) та при русі об’єкту в сторону
радара (fд ≠ 0).

Рис. 1. Період сигналу під час випромінювання
і після його приймання

З урахуванням різниці T маємо:

TСпр  Tпр  T .

(7)

Підставляючи це значення у вираз (6), отримуємо
формулу:

Vp  

c
T
c



2 f 0 Tпр Tпр  T
2 f0





1
. (8)
T
 пр

Tпр 
 1
 T
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Якщо в співвідношенні Tпр /T значення періоду
Tпр та його зміни T внаслідок доплерівської добавки
представити в радіанах відповідно як 2 та ,
формула (8) набуде закінченого вигляду, а саме:

Vp  

cf пр
c
1


або Vp  

. (9)
2

2 f 0 2   
2 f 0Tпр
1


Таким чином, суть методики, згідно якій при
аналізі інформації вздовж розгортки є можливість для
отримання значення  у випадку реєстрації відбиттів
від штучних космічних об’єктів, є такою.
Для визначення радіальної складової швидкості VР
руху штучних космічних об’єктів, що попадають у зону
діаграми спрямованості антени при зондуванні іоносфери
використовуються радіопередавач когерентного радара,
що виробляє радіоімпульси тривалістю Тімп з частотою
заповнення f0, і пристрій, що складається з радіоприймача,
який за рахунок супергетеродинного перетворення
переносить прийнятий сигнал на проміжну частоту fпр, та
аналого-цифрового перетворювача, який завдяки
імпульсам
опитування
з
періодом
повторення
  1 4 f пр  Tпр 4 забезпечує квадратурну вибірку
цифрових
відліків
Ui
прийнятого
протягом
радіолокаційних розгорток сигналу.
Моделювання (рис. 2) показує, як виглядає
осцилограма в одній із розгорток радара НР Інституту
іоносфери. Проміжна частота fпр дорівнює 1 МГц. Ми
можемо
спостерігати
дуже
слабкий
сигнал,
некогерентно розсіяний на іонізованих частках
іоносфери, на який накладається сигнал когерентного
відбиття від космічного об’єкту тривалістю Tімп (що
при Tімп = 650 мкс відповідає протяжності по дальності
cTімп/2  100 км).
Таке
відбиття
(навіть
для
малорозмірного об’єкту) має в десятки разів більшу
амплітуду у порівнянні з сигналом НР.

Рис. 2. Осцилограма прийнятого сигналу

Якщо
змінити
масштаб
зображення
та
відобразити моменти дискретизації сигналу (з
частотою 4fпр = 4 МГц) (рис. 3), можна спостерігати
доплерівській зсув частоти в даному разі зі знаком
плюс (рух у напрямку до радара). Як результат, період
вхідного сигналу зменшився, саме тому в моменти
опитування АЦП відліки Ui (крапки на рисунку) на
його виході поступово змінюють своє значення зі
збільшенням величини радіолокаційної t.

Рис. 3. Прийнятий сигнал та моменти його дискретизації

Згідно із запропонованою методикою, у пристрій
обробки радара НР додатково вводиться фазовий
аналізатор, задачею якого є розрахунок значень
огинаючої прийнятого сигналу (з використанням двох
сусідніх
відліків,
що
представляють
собою
квадратурні складові) на початку кожного i-го періоду

U i2  U i21 , та в його кінці як U i24  U i241 . Тут
і = 1, 2, …, N – це набір цифрових відліків кількістю
N  Tи  , що належать до сигналу когерентного
відбиття від штучних об’єктів.
Наступний крок з використанням цієї огинаючої
дає можливість аналізатору визначати миттєве
значення фаз для кожного періоду за виразами




Ui
U i4
 та arcsin
 . Для
arcsin



2
2
2
2 
 U i  4  U i 41 
 U i  U i1 
випадку, що зображений на рис. 3, друге значення
буде відрізнятися від першого із-за наявності
доплерівського зсуву.
як

Використавши наступну формулу
 


N 5 
U i4
1
  arcsin 

2
2
N  5 i 1 
 U i  4  U i  41




U i 1
  arcsin 


2
2

 U i  U i 1


 ,



(10)
можна різницю фаз, що спричинена ефектом Доплера
і отримана в кожному періоді сигналу на проміжній
частоті, статистично усереднити впродовж часу Тімп,
тобто тільки під час присутності сигналу відбиття від
космічного об’єкту. Використовуючи цю усереднену
різницю фаз , яка пов’язана зі скороченням (рух
об’єкту в напрямку Землі) або подовженням (рух у
напрямку від Землі) періоду ТСпр прийнятого сигналу,
визначають радіальну складову швидкості VР руху
штучних об’єктів за виразом (9).
Результати
експерименту.
В
апаратурі
радара НР Інституту іоносфери на базі персонального
комп’ютера як допоміжного пристрою обробки було
реалізовано
функціонування
такого
фазового
аналізатора згідно із запропонованим алгоритмом.
Проведено вимірювання з його використанням і
одержано позитивні результати.
Так, в одному із сеансів вимірювань 17 січня
2018 р., починаючи з 14:09:57, у полі зору радара
протягом ~80 радіолокаційних розгорток (з періодом
повторення 41 мс) спостерігалися когерентні відбиття
загальною тривалістю близько 41·80 = 3,28 с. На
рис. 4 (верхня панель) проілюстровано цифрові
діаграми (що аналогічні осцилограмам) напруги
прийнятого сигналу U(h) для групи розгорток до, під
час і після наявності відбитого сигналу (h = ct/2 –
висота, що відповідає радіолокаційній затримці t). Для
наочності зображення вздовж кожної розгортки
дальності наведено лише кожен сотий відлік.
Середня панель рис. 4, на якій присутні вже всі
оцифровані відліки (~20 тис.), ілюструє сигнал в одній
із розгорток дальності (висоти при вертикальному
зондуванні). На початку розгортки (висоти до 100 км)
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має місце задавлений радіоімпульс передавача, що
проникає через заблокований вхід приймача. З висоти
~150 км блокування приймача припиняється і
починається реєстрація НР сигналу (його максимум –
на висоті ~240 км). А на висоті ~500 км на фоні суміші
цього сигналу та шуму зареєстровано відбиття від
космічного об’єкту.
Детальне зображення у вигляді частини (лише 80
періодів) сигналу відбиття (при загальній їх кількості
в ~700 періодів вздовж розгортки) наведено в нижній
частині рисунку. Аналіз за формулою (10) цього
сигналу в кожнім його періоді на фазовий зсув та
розрахунок вертикальної складової швидкості руху
об’єкту за формулою (9) показав значення
 = 1,42·10–4 град. і Vp=–0,37 м/с відповідно (об’єкт
поступово наближається до поверхні Землі). Те ж саме
підтверджують аналогічні результати і в сусідніх
розгортках цієї групи.

штучних космічних об’єктів та розраховувати
швидкості їх руху вздовж напрямку зондування. Для
цього запропоновано модернізувати систему обробки
радара шляхом вводу в його структуру фазового
аналізатора.
Згідно із запропонованою методикою, фазовий
аналізатор
оцінює
інформацію
в
кожній
радіолокаційній розгортці дальності, на фоні
сигналу НР виділяє когерентні відбиття, за якими
визначає різницю фаз, що спричинена доплерівським
зсувом частоти, і розраховує радіальну складову
швидкості руху об’єктів.
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