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MONOIMPULSOWA METODA AUTOMATYCZNEGO 
ŚLEDZENIA TRAJEKTORII POCISKU 

 
 

W artykule przedstawiono monoimpulsową metodę 
sterowania układami nadąŜnymi zespołu antenowego 
radaru śledzącego trajektorię pocisku. Zestawiono wyniki 
symulacji algorytmów pozycjonowania z rzeczywistą 
trajektorią pocisku kalibru 105 mm, zarejestrowaną przez 
stację balistyczną DR6700. 

 
 

1. Wstęp 
 

Proces śledzenia trajektorii pocisku wymaga implementacji algorytmów 
sterowania podzespołami wykonawczymi radaru oraz cyfrowej obróbki sygnału 
radiolokacyjnego [3], [5]. Dostępne obecnie na rynku procesory sygnałowe 
zapewniają moŜliwość implementacji algorytmów śledzenia w czasie rzeczywistym 
[7]. W zakładzie radiolokacji WITU prowadzone są prace związane z pomiarami 
prędkości obiektów metodami radiolokacyjnymi [2]. Daje to podstawę do 
rozszerzenia zakresu pomiarów o wyznaczenie połoŜenia pocisku w przestrzeni [1]. 

W celu korekcji nastaw celowniczych niezbędna jest znajomość współrzędnych 
upadku pocisku. Wyznaczenie przewidywanych współrzędnych tego punktu w fazie 
lotu pozwala na wprowadzenie poprawek przy następnych strzałach, co prowadzi do 
wzrostu skuteczności ognia. Do wyznaczenia przewidywanego punktu upadku 
niezbędne jest śledzenie lotu pocisku, a więc ciągłe wyznaczanie jego kąta azymutu, 
elewacji oraz odległości względem radaru. Wyznaczenie (pomiar) powyŜszych 
wielkości wymaga opracowania algorytmu a następnie oprogramowania 
uwzględniającego: 

� wielowiązkowy odbiorczy system antenowy; 
� wielokanałowość detekcji i obróbki sygnałów przychodzących z systemu 

antenowego; 
� nadąŜne sterowanie układami wykonawczymi, zmieniającymi połoŜenie 

azymutalno - elewacyjne anteny z załoŜoną dokładnością; 
� proces analizy danych w celu ekstrapolacji miejsca upadku pocisku. 
 
 

2. Pozycjonowanie układu antenowego 
 

W celu zapewnienia śledzenia w azymucie i elewacji niezbędne jest uzyskanie 
sygnału błędu opisującego odchyłkę połoŜenia pocisku od osi optycznej układu 
antenowego. Analiza numeryczna sygnału błędu pozwoli na automatyczne 
sterowanie napędem anteny do chwili, gdy pocisk z powrotem nie znajdzie się w osi 
anteny. Sygnał błędu moŜna uzyskać poprzez zastosowanie metody 
monoimpulsowej [4], która polega na znalezieniu równosygnałowej osi 
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wielowiązkowej charakterystyki anteny. Metoda ta wymaga zastosowania 
czterowiązkowej anteny odbiorczej (po dwie wiązki w azymucie i elewacji). Analiza 
chwilowej amplitudy sygnałów radiolokacyjnych kaŜdego z czterech torów 
odbiorczych pozwoli na wypracowanie sygnału sterującego pozycjonerem układu 
antenowego w azymucie i elewacji. 

W celu zobrazowania pracy algorytmów pozycjonowania radaru przeprowadzono 
symulację komputerową układu zamieszczonego na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Poglądowy schemat blokowy radaru śledzącego 

gdzie: 

sLα sygnał dopplerowski z toru lewego w azymucie; 
sRα sygnał dopplerowski z toru prawego w azymucie; 
sLε  sygnał dopplerowski z toru lewego w elewacji; 
sRε sygnał dopplerowski z toru prawego w elewacji; 
δα  sygnał błędu w azymucie; 
δε  sygnał błędu w elewacji; 
α  kąt obrotu zestawu antenowego w azymucie; 
ε  kąt obrotu zestawu antenowego w elewacji. 

Jedną z funkcji bloku DSP jest wypracowanie współrzędnych połoŜenia 
śledzonego pocisku x, y, z, jak na rysunku 2. Dla potrzeb symulacji posłuŜono się 
danymi liczbowymi rzeczywistej trajektorii obliczonej przez stację balistyczną 
DR 6700 [6]. 
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Rysunek 2. Rzeczywista trajektoria pocisku 105 mm. Dane zarejestrowano stacją balistyczną DR 6700 
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Rysunek 3. Charakterystyki pojedynczej pary anten odbiorczych 
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Przyjęto załoŜenie, Ŝe charakterystyki odbiorcze par antenowych w elewacji, jak 

i w azymucie mają identyczny kształt. Wobec powyŜszego, na rysunku 3 
przedstawiono charakterystyki tylko pionowej pary anten odbiorczych. RóŜnica 
amplitud sygnałów pochodzących z jednej pary tworzy sygnał błędu 
(δα , δε)  wykorzystywany do sterowania układem pozycjonera, co schematycznie 
pokazano na rysunku 3. 

Rysunek 4 przedstawia przebieg kąta elewacji śledzonego pocisku (linia koloru 
niebieskiego) w funkcji czasu. Kolorem zielonym zilustrowano przebieg kąta elewacji 
układu antenowego. Widzimy, Ŝe zmiany kąta obserwacji śledzonego obiektu 
pociągają za sobą zmiany kąta anteny radaru. W wyniku sterowania pozycjonerem 
za pomocą sygnału błędu, radar „podąŜa” za obserwowanym obiektem (zachodzi 
proces śledzenia). 
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Rysunek 4. Zmiana kąta elewacji w funkcji czasu (stacja balistyczna DR 6700, pocisk 105 mm) 

Na rysunku 5 przedstawiono przebieg sygnału błędu odchylenia pocisku od osi 
układu antenowego w elewacji δε. Po uwzględnieniu pewnego współczynnika 
wzmocnienia K (uzaleŜnionego od stałej czasu reakcji układów elektrycznych 
i mechanicznych pozycjonera, maksymalnej prędkości kątowej zmiany połoŜenia 
pozycjonera itp.), sygnałem błędu sterowane są bezpośrednio układy elektroniczne 
bloku korekcji połoŜenia anten. 

Na rysunku 6 pokazano sytuację analogiczną do poprzedniej, z tą tylko róŜnica, 
Ŝe analizie podlega kąt azymutu. Względnie większe rozproszenie przebiegu kąta 
połoŜenia anteny wynika z małego zakresu zmian w azymucie (0°÷2.5°). 
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Rysunek 5. Sygnał błędu odchylenia pocisku od osi układu antenowego w elewacji 
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Rysunek 6. Zmiana kąta azymutu w funkcji czasu (stacja balistyczna DR 6700, pocisk 105 mm) 
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3. Wnioski 
 

Wyniki przeprowadzonej symulacji wskazują na moŜliwość zastosowania 
monoimpulsowej metody śledzenia oraz potwierdzają prawidłowość opracowanych 
algorytmów sterowania połoŜeniem układu antenowego. 

Opracowane algorytmy automatycznego śledzenia celu (oparte na metodzie 
monoimpulsowej) mogą znaleźć zastosowanie nie tylko w technice wojskowej. 
Oprócz radarów balistycznych z tematyką śledzenia obiektów ruchomych moŜna 
spotkać się równieŜ w: 

� systemach obserwacji pola walki; 
� systemach naprowadzania rakiet i pocisków kierowanych; 
� podzespołach pozycjonowania anten telekomunikacyjnych systemów 

naziemnych i satelitarnych; 
� drogowych radarach antykolizyjnych. 

 
 

4. Procedura sterowania połoŜeniem osi optycznej zespołu anten 
 
realtraj      %załaduj matplik z przebiegiem trajektorii 
x=-12:0.1:12;     %kąt  
ofset=3.5;     %rozsuw cha-k (2*ofset = 7 stopni) 
width=3;     %szerokość cha-ki (7 stopni) 
gplus=normpdf(x,ofset,width);   %cha-ka jednego kanału 
gplus=gplus/max(gplus);   %normalizacja 
gminus=normpdf(x,-ofset,width); 
gminus=gminus/max(gminus); 
figure(1) 
plot(x,gminus,x,gplus)    %narysuj cha-kę w jednej płaszczyźnie 
grid on 
 
n=length(t); 
ant_az(1)=0;     %warunki początkowe (azymut) 
ant_el(1)=40;     %warunki początkowe (elewacja) 
maxim=normpdf(0,0,width); 
k=3;      %wspólczynnik wzmocnienia sygnału błędu 
 
for i=2:n 
   %róŜnica między kątem azymutu zestawu antenowego i pocisku 
   d_az=azym(i)-ant_az(i-1); 
   %róŜnica między kątem elewacji zestawu antenowego i pocisku 
   d_el=elew(i)-ant_el(i-1); 
    
   %sygnał błędu w azymucie 
   azym_err(i)=normpdf(d_az,ofset,width)-normpdf(d_az,-ofset,width); 
   %normalizacja plus szum 
   azym_err(i)=azym_err(i)/maxim+normrnd(0,0.1); 
   %sygnał błędu w elewacji 
   elew_err(i)=normpdf(d_el,ofset,width)-normpdf(d_el,-ofset,width); 
   elew_err(i)=elew_err(i)/maxim+normrnd(0,0.1); 
    
   d_ant_az=k*azym_err(i); %poprawka na kąt azymutu 
   d_ant_el=k*elew_err(i); %poprawka na kąt elewacji 
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   %aktualizacja kątów azymutu i elewacji zestawu antenowego 
   ant_az(i)=ant_az(i-1)+d_ant_az; 
   ant_el(i)=ant_el(i-1)+d_ant_el; 
end 
 
figure(2) 
%narysuj zmianę kąta azymutu zestawu antenowego i pocisku 
plot(t,ant_az,'g.-',t,azym) 
figure(3) 
%narysuj zmianę kąta elewacji zestawu antenowego i pocisku 
plot(t,ant_el,'g.-',t,elew) 
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