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1. Wprowadzenie 

System pomiarowy służący do rejestracji szybkich obiektów został zbudowany 
z wykorzystaniem mikrokomputera IBM PC wyposażonego w kartę wejść-wyjść 
analogowych. System ten służy do: 

• zdalnego sterowania głowicą układu pomiarowego, 
• automatycznej obróbki sygnału zawierającego informację o przelatujących 

szybkich obiektach, 
• analizy statystycznej wyników rejestracji. 

System wykorzystuje radiolokacyjną stację śledzącą ZRP-1 „WAZA” pracującą  
z wirującą wiązką. Umożliwia on: 

• imitowanie fikcyjnych, ruchomych i nieruchomych celów powietrznych, 
• poszukiwanie i śledzenie kanałem optycznym rzeczywistych obiektów 

powietrznych, 
• poszukiwanie i śledzenie kanałem radiolokacyjnym rzeczywistych 

obiektów powietrznych, 
• odbiór i rejestrowanie echa radiolokacyjnego szybkich obiektów o kalibrze 

23 mm i większym, 
• analizę parametrów echa i zobrazowania wartości uchyleń szybkich 

obiektów od punktu centralnego, 
• analizę statyczną wyników kilku obserwacji, 
• przesyłanie parametrów echa od szybkich obiektów do podglądu na 

odległość do 50 m, 
• drukowanie wyników obserwacji, 
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• dokonanie obserwacji porównawczej uchyleń szybkich obiektów w torze 
rejestracji telewizyjnej. 

Stanowisko pomiarowe składa się z trzech elementów: zestawu śledząco-
przelicznikowego, stacji oceniającej oraz stanowiska synchronizującego (rys. 1). 
Zestaw śledząco-przelicznikowy śledzi cel, wycelowuje armaty w punkt wyprze-
dzony oraz kieruje poprzez stanowisko synchronizujące stację oceniającą  
w kierunku na cel lub punkt pozorny. Jeżeli po oddaniu strzału pocisk znajdzie się  
w pobliżu celu (punktu pozornego) echo radiolokacyjne dotrze do stacji oceniającej 
i na wejściu karty pomiarowej mikrokomputera pojawi się sygnał użyteczny, na 
podstawie którego dokonywana jest ocena. 

 

Rys. 1. Schemat stanowiska pomiarowego 

 

W celu sprzęgnięcia karty pomiarowej komputera ze stacją oceniającą 
wykonano blok komutacji. W skład bloku komutacji wchodzą: 

• układ dopasowania echa, 
• transformator separująco-dopasowujący, 
• układ zasilania potencjometrów obrotowych. 

2. Postać i obróbka sygnału pomiarowego 

Obróbka sygnału pomiarowego odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap 
realizowany jest w bloku komutacji i jest etapem obróbki analogowej sygnału. 
Drugi etap jest cyfrowym przetwarzaniem sygnału i odbywa się w komputerze po 
zmierzeniu sygnałów przetworzonych w bloku komutacji przez kartę pomiarową. 
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Schemat blokowy algorytmu obróbki echa przez blok komutacji i komputer 
rejestrujący przedstawiono na rysunku 2. 

2.1. Część analogowa układu obróbki sygnału 

Część analogowa, znajdująca się w bloku komutacji (BK) składa się z szeregu 
filtrów analogowych, układu wzmacniającego oraz pełnookresowego prostownika 
liniowego. Działanie układu można opisać następująco: sygnał użyteczny, który jest 
sygnałem echa radiolokacyjnego e(t) podawany jest na filtr dolnoprzepustowy  
o częstotliwości granicznej 40Hz. Ma on za zadanie odfiltrowanie wyższych 
harmonicznych z sygnału echa e(t), a przede wszystkim odfiltrowanie składowych  
o częstotliwości powtarzania stacji (ok. 2 kHz). Po tym filtrze sygnał echa zawiera 
zarówno składową stałą jak i zmienną w niezmienionych proporcjach i jest 
przekazywany do komputera jako sygnał F40. 
Składową zmienną sygnału echa otrzymuje się po ponownym filtrowaniu sygnału 
F40 w filtrze pasmowym o częstotliwości środkowej 25 Hz. Składowa zmienna 
przekazywana jest do komputera jako sygnał F40/25. 

Składową zmienną sygnału echa w postaci napięcia stałego proporcjonalnego 
do tej wartości – Um oraz składową zmienną F25 uzyskuje się w następujący 
sposób: sygnał echa e(t) jest wstępnie filtrowany w filtrze pasmowym  
o częstotliwości środkowej 25 Hz w celu wydzielenia składowej zmiennej. 
Składowa zmienna po tym filtrze jest wyprowadzona jako sygnał F25  
i wykorzystana w komputerze do wyznaczania fazy sygnału echa. 

 
Rys. 2. Algorytm obróbki sygnału echa 
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Składowa zmienna F25 wykorzystywana jest również do wytworzenia 
składowej stałej Um. W tym celu składowa zmienna F25 podawana jest do 
pełnookresowego prostownika liniowego i filtru dolnoprzepustowego o częstotli-
wości granicznej 40 Hz (F40). Filtr dolnoprzepustowy zastosowano w celu 
wyrównania przesunięcia fazowego względem toru wyznaczania składowej stałej,  
a ponadto uzyskuje się wstępne odfiltrowanie składowych sygnału po prostowniku. 
W celu zapewnienia jednakowych przesunięć fazy filtry dolnoprzepustowe 40 Hz  
w torze wyznaczania składowej stałej i w torze wyznaczania napięcia Um są 
identyczne. Na rysunku 3 przedstawiono przykładowo schemat ideowy zastoso-
wanego prostownika liniowego. 

 
Rys. 3. Schemat ideowy zastosowanego prostownika liniowego 

Sygnał po prostowniku zawiera znaczną składową zmienną. Eliminację tej 
składowej dokonuje się poprzez wydzielenie składowej zmiennej o częstotliwości 
50 Hz z sygnału po prostowniku i filtrze dolnoprzepustowym (F40) i odjęcie jej od 
sygnału po prostowniku i filtrze F40 w układzie różnicowym. 

Amplituda składowej zmiennej sygnału echa w postaci napięcia stałego 
przekazywana jest do komputera jako Um. 

Poprzez blok komutacji do komputera doprowadzane są również sygnały  
z generatora napięć odniesienia (GON), tj. sinus GON i cosinus GON. Sygnały te  
(o częstotliwości 25 Hz) podawane są na transformator, który separuje komputer od 
stacji, obniża poziom napięć odniesienia do wartości 6,5 V oraz umożliwia podanie 
na masę środka uzwojenia wtórnego. 

2.2. Część cyfrowa układu obróbki sygnału 

Część cyfrową układu obróbki sygnału stanowi komputer osobisty klasy IBM 
PC wyposażony w kartę pomiarową oraz program realizujący wszystkie niezbędne 
obliczenia.  
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Sygnał użyteczny wykorzystywany do rejestracji szybkich obiektów jest 
sygnałem zmodulowanym, który niesie w sobie trzy informacje. Są to składowa 
stała (wolnozmienna), składowa zmienna 25 Hz oraz faza składowej zmiennej. 
Informacje te mówią o odległości obiektu od osi równosygnałowej (składowa 
zmienna), kierunku uchylenia w stosunku do tej osi (faza składowej zmiennej) oraz 
o położeniu punktu najbliższej odległości od osi równosygnałowej w tzw. „bramce 
odległości” (składowa stała). Przykładowy przebieg sygnału używanego do oceny 
(sygnału echa) przy dużym odchyleniu przedstawia rysunek 4 a przy małym 
odchyleniu rysunek 5. Aby niezbędną do oceny informację uzyskać należy 
przeprowadzić szereg operacji arytmetycznych na sygnale użytecznym (echa) oraz 
sygnale odniesienia (widocznym również na rys. 4 i 5). Operacje te wykonywane są 
przez program komputerowy. Sygnałami wejściowymi do programu są sygnały 
pochodzące od echa e(t) (wytworzone w bloku komutacji) oraz sygnały z generatora 
napięć odniesienia: sinus GON i cosinus GON. 

 

Rys. 4. Przebieg sygnału użytecznego na tle sygnału odniesienia przy dużym odchyleniu 

Algorytm obliczeń jest następujący: 
1. Oblicza jest składową stałą Ust jako różnicę pomiędzy składową F40 Hz  

a składową F40/25 Hz.  
2. Uwzględnij przesunięcie fazy wprowadzane przez blok komutacji poprzez 

przeliczenie: 
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3. Oblicz sinus i cosinus fazy ϕ sygnału błędu z zależności: 
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4. Wygładź sinus i cosinus fazy ϕ sygnału błędu. Wygładzanie realizowane 
jest przez dolnoprzepustowy filtr cyfrowy Czebyszewa 4-rzędu  
o częstotliwości 40 Hz. 
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5. Jeżeli wartość składowej stałej jest większa niż zadany próg tła, to: 

• oblicz fazę ϕ z zależności 

 
ϕ

ϕ
ϕ

cos

sin
arctg=  (3) 

z uwzględnieniem ćwiartki, poprzez badanie znaków sinusa i cosinusa ϕ; 

 • rejestruj w tablicy kolejne wartości składowej zmiennej Um, fazy ϕ  
i składowej stałej Ust; 

 • zliczaj ilość odebranych próbek. 
6. Jeżeli wartość składowej stałej obniżyła się poniżej progu tła i ilość 

odebranych próbek jest większa od 20, to: 
• oblicz współczynnik głębokości modulacji m z zależności: 
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 gdzie n – ilość odebranych próbek 
• oblicz średnią arytmetyczną fazy 
• znajdź próbkę o największej składowej stałej 
• zobrazuj na ekranie ślad pocisku jako okrąg. 

7. Powróć do oczekiwania na echo. 

 

Rys. 5. Przebieg sygnału użytecznego na tle sygnału odniesienia przy małym odchyleniu 
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3. Graficzna prezentacja rejestracji obiektu 

Zobrazowanie wyników oceny przeprowadzane jest w postaci tarczy.  
W programie dostępne są dwa rodzaje tarczy – jest to tarcza z okręgami  
o średnicach 5, 10, 15 i 20 tysięcznych (rys. 6) lub siatka prostokątna o skali 
również 5 tysięcznych. Ponadto program umożliwia wyświetlenie średniego punktu 
trafienia i elipsy jednostkowej, prawdopodobieństwo trafienia jednym pociskiem 
przy wystrzeleniu co najmniej 40 pocisków na odległościach 1, 2, 3, 4 i 5 km 
(rys. 6). 

Każdorazowe zarejestrowanie obiektu rejestrowane jest na dysku w postaci 
pliku zawierającego sygnał echa, czas jaki upłynął od pojawienia się echa  
i składowa sinusowa sygnału. Ostatnio zarejestrowany obiekt wyświetlany jest  
w kolorze żółtym, pozostałe w niebieskim. Jednocześnie na bieżąco wyświetlany 
jest przebieg sygnału echa, zapamiętany zostaje przebieg sygnału ostatnio 
zarejestrowanego jako obiekt oraz wartości uchyleń w poszczególnych kierunkach. 

 

 

Rys. 6. Zobrazowanie wyników rejestracji w postaci tarczy 
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4. Podsumowanie 

Przedstawiony w artykule system rejestracji szybkich obiektów jest 
uproszczonym opisem pełnego systemu pomiarowego jaki został zbudowany  
i wielokrotnie wykorzystywany podczas strzelań doświadczalnych na poligonie  
w Ustce. Wyniki rejestracji umożliwiają obróbkę danych i zapamiętanie w celu 
ponownej analizy wyniki obserwacji. Może on być stosowany dla pocisków  
o kalibrze od 23 mm wzwyż jednakże pociski o kalibrze 23 mm mogą być 
rejestrowane tylko w małych seriach, co jest traktowane jako pojedynczy obiekt. 
Echo radiolokacyjne pojedynczego pocisku 23 mm jest zbyt małe aby mógł być on 
zarejestrowany. Pociski o kalibrze 35 mm i większe mogą być rejestrowane 
pojedynczo. System ten jest nadal modernizowany tak, aby obróbka sygnału 
użytecznego nie była prowadzona z wykorzystaniem układów analogowych  
a następnie sygnały były wprowadzane do komputera w celu ich przeliczenia  
i zobrazowania lecz aby obróbka w pełni odbywała się cyfrowo.  
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Streszczenie 

W pracy przedstawiono praktyczną realizację analogowo-cyfrowego systemu 
rejestracji szybkich obiektów. Przez szybkie obiekty rozumie się przeciwlotnicze 
pociski artyleryjskie o kalibrach powyżej 23 mm. System został zbudowany  
z wykorzystaniem stacji radiolokacyjnej ZRP-1 „WAZA” oraz sprzężonego z nią 
komputera klasy IBMPC wyposażonego w kartę wejść – wyjść analogowych. 
Przedstawiono część analogową systemu oraz algorytm obliczeń realizowanych  
w komputerze traktowany jako cyfrową obróbkę sygnałów. Na koniec omówiono 
wizualizację wyników rejestracji. System ten był już wielokrotnie wykorzystywany 
podczas badań nowych przeciwlotniczych zestawów artyleryjskich. 

Abstract 

In this work practical realization of the analog to digital recording system of the 
fast object are presented. As a fast object the anti-aircraft artillery guns whit caliber 
23 mm or greater are understanding. The system was build with use of the radar 
station ZRP-1 “WAZA” coupling with computer IBMPC appointed an analog input-
output adapter. The analogue section and the algorithm of the computation realizing 
in the computer, treating as digital data processing, are presented. At last 
visualisation of the recording results are discuss. Presented system was repeatedly 
used during a new anti-aircraft artillery systems research. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


