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Sammanfattning
Abstract
A helicopter based system equipped with a millimetre-wave fire control radar is studied for improvement of
the detection probability for moving ground targets. The system is a pulse doppler radar that sends out the
electromagnetic wave in repetitive pulses. The frequency in which radar sends this pulse is called Pulse
Repetition Frequency (PRF).

The velocity of the moving targets is measured by spectral analysis of the pulses received. With this sort of
system some targets will not be possible to detect. These targets are said to be blind for the radar. Also the
measured targets can be ambiguous. A solution to this is to shift PRF during the time the radar emits its
pulses on the target. This method is called PRF block staggering. The antenna is mounted on a mechanical
sweep on top of the rotor of the helicopter. Because of this the time on target is limited. This means that the
measured velocity resolution of the radar is also limited.

With the studied method it is possible to resolve range and velocity ambiguities. This is under the condition
that it is acceptable with a reduction in the velocity resolution by a factor equal to the number of PRF blocks
used.

The work leading to this thesis included developing a program in Mathworks Matlab for studying different
configurations of PRFs and the effect on the detection probability.
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1 Beteckningslista

A markyta som bidrar till klotter
Aeff effektiv antennarea
α atmosfärsdämpningskoefficient
C klotterbidrag
c radarstrålningens utbredningshastighet
Del antennhöjd
Daz antennbredd
δr avståndsupplösning
∆f bandbredd vid pulskompression
∆fd dopplerupplösning
∆td tidsfördröjning
fa observerat dopplerskift
fc bärvågsfrekvens
fd dopplerskift
fPRF pulsrepetitionsfrekvens
fu entydigt dopplerskift
φ fasskillnad
φc vinkel mellan hastighetsvektor och klotterbidrag
φel vinkel i elevationsled till klotterbidrag
φaz vinkel i azimutled till klotterbidrag
Gt maximal antennvinst
g relativ antennvinst
h radarplattformens höjd över marken
k Boltzmanns konstant
kT tröskel-brusförhållande
L förlustfaktor
Latm atmosfärsdämpning
Ls systemförlustfaktor
Lpc relativ effektförlust vid pulskompression
λ sändningsvåglängd
M detektionskrav
N bruseffekt, totalt antal PRFer
Pd sammanvägd detektionssannolikhet
Pt signaleffekt
pd detektionssannolikhet i en PRF
R avstånd
Ra observerat avstånd
Rf avstånd från radar projicerad på markytan
Ru entydighetsavstånd
r0 geometrisk jordradie
re effektiv jordradie
rh avstånd till horisonten
S mottagen signaleffekt
σ0 klotterreflektivitet
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σ radarmålyta
T tröskelnivå
Ts systemets brustemperatur
tot övermålningstid
tPRF pulsrepetitionsintervall
τ pulslängd
θel lobbredd i elevationsled
θaz lobbredd i azimutled
v hastighet
vu entydig målhastighet
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2 Inledning

2.1 Bakgrund
I radarsammanhang är det viktigt att kunna upptäcka mål på så långt avstånd som möjligt.
Genom att tidigt kunna bedöma hotbilden ökar möjligheten att undvika eller bekämpa målet.
En spaningsradar kan användas för inmätning av avstånd och hastighet hos mål, men eftersom
även marken reflekterar radarenergi, är detektion av mål mot markbakgrund ett av de svåraste
fallen. Radarsystem utsänder ofta radarenergin i form av korta pulser. Avståndet till målet kan
avgöras genom att mäta tiden som har förflutit mellan utsänd puls och mottagen signal,
medan hastigheten kan mätas genom att detektera fasskillnaden. Om den mottagna signalen
filtreras i spektralled kan målekon med hastighet särskiljas från markreturen. För att mäta
både avstånd och hastighet krävs en pulsdopplerradar. Ett sådant system ger dessvärre upphov
till att inmätningen blir mångtydig.

Ett sätt att lösa mångtydigheterna är att deterministiskt växla pulsrepetitionsfrekvensen (PRF),
dvs den frekvens med vilken radarpulserna utsänds. På så vis kan spaningsområdet utökas i
både avstånd och doppler. Metoden kallas PRF-block-staggering.

Syftet med arbetet är att utveckla ett programpaket i Matlab där det är möjligt att utvärdera
hur olika PRF-konfigurationer påverkar sannolikheten att detektera mål i närvaro av
markklotter.

2.2 Radarplattformens operationssätt
Radarsystemet antas vara en helikopterburen spaningsradar av pulsdopplertyp för detektering,
målinmätning och klassificering av markmål. Radarantennen är monterad ovanför rotorn och
riktas med ett mekaniskt svep i azimutled. Antennen kan även vid behov justeras i elevations-
led.

För att reducera risken att själv upptäckas av fientliga sensorsystem opererar helikoptern
normalt på låg höjd. Vid inmätning av markmål stiger helikoptern så att radarantennen får fri
sikt till eventuella mål. Typiskt ligger denna höjd på några tiotals meter. Under spaningsfasen
hovrar helikoptern och aktuella hot inmäts. Det är rimligt att anta att radarplattformen under
denna fas inte rör sig med mer än ett fåtal meter per sekund i förhållande till marken. Därefter
bekämpar helikoptern eventuella mål eller återgår till en lägre höjd och kan till och med
avfyra målsökande robotar utan att ha fri sikt till målet. Spaningsfasen varar inte mer än några
sekunder, därmed minskas också risken att röja sin närvaro.



12 FOI Linköping
Avdelningen för sensorteknik

Ett radarsystem med egenskaper som motsvarar de som ovan presenterats är Longbow FCR
(AN/APG-78) från Lockheed Martin/Northrop Grumman. AH-64D Apache Longbow och
RAH-66 Comanche är två helikoptrar som är utrustade med radarsystemet, men i Comanche
används en mindre radarantenn. Det operativa systemet är utrustat med spaningsmoder för
inmätning av luftmål och markmål. Även en mod för uppmätning av terräng finns
implementerad.

Denna studie inriktar sig mot att undersöka markmålsmoden och där förekommande måltyper.
Målekon som undersöks har då en låg hastighet i förhållande till marken.
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3 Radarsystemet

3.1 Dopplereffekt
När ett objekt belyses med en radiovåg med en viss bärvågsfrekvens, kommer det att uppstå
en frekvensändring i den reflekterade signalen som motsvarar den relativa hastigheten mellan
radarplattformen och objektet. Denna ändring sker i vågens utbredningsriktning och kallas
dopplereffekt. Dopplerskiftet blir ett mått på om radar och objekt närmar sig eller fjärmar sig
från varandra i radiell riktning.

I radarsammanhang kan dopplerskiftet härledas ur följande resonemang. Ett objekt befinner
sig på avståndet R från radarn. Radiovågen kommer att utbredas till objektet och reflekteras
tillbaka och därmed färdas sträckan 2R. Fasskillnaden mellan den utsända och mottagna
vågen blir:
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πφ
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2 ekv 3.1

λ radarns sändningsvåglängd

Minustecknet indikerar att det är en fasfördröjning. Frekvensskiftet pga dopplereffekten blir
då:
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Där v betecknar den relativa hastigheten mellan objekt och radar. Vanligtvis definieras
dopplerskiftets riktning så att när objektet närmar sig (avståndet minskar, dvs dR/dt är
negativ) blir dopplerskiftet positivt och negativt om målet fjärmar sig från radarn.

3.2 Pulsdopplerradar
I en dopplerradar används målets hastighet relativt till radarn för att särskilja det från
ointressanta objekt, vanligtvis markekon. Beroende på tillämpning kan man välja att sända en
kontinuerlig (CW, continuous waveform) eller pulsad vågform. På grund av att man i CW-
fallet brukar hålla sändar- och mottagarantenn åtskilda (bistatiskt), är den typen inte lämplig
som luftburen spaningsradar, där utrymmet för radarinstallationen oftast är begränsat. Ett
radarsystem där samma antenn används för både sändning och mottagning kallas
monostatiskt. System av pulsdopplertyp brukar vara  monostatiska.

En väsentlig parameter för en pulsdopplerradar är den frekvens med vilken pulserna ut-
skickas. Denna frekvens kallas pulsrepetitionsfrekvens (PRF) och har stor betydelse för
radarns prestanda. Motsvarande tidsintervall kallas pulsrepetitionsintervall (PRI).



14 FOI Linköping
Avdelningen för sensorteknik

Sambandet mellan pulsrepetitionsfrekvens och pulsrepetitionsintervall är:

PRF
PRF t

f
1

= ekv 3.3

För att extrahera dopplerskiftet för ett eko måste spektralanalys göras av en serie pulser här-
rörande från samma avstånd. Då detta ofta görs med diskret fouriertransform (DFT) är det
lämpligast att låta antalet pulser vara sådant att det kan skrivas på formen 2n. Då blir DFTn så
effektiv som möjligt.

3.3 Koherens
En koherent PD-radar använder den utsända bärvågens fas som referens vid detektion av
dopplerskift. Normalt görs inte denna jämförelse direkt vid bärvågsfrekvensen utan en ned-
blandning utförs, oftast flera steg. Sedan utförs måldetektion i basbandet (videofrekvenser). I
ett enkanaligt system kommer man inte att kunna skilja positiva och negativa dopplerskift åt
efter nedblandning. Eftersom det är viktigt att kunna få information om målet närmar sig eller
fjärmar sig, kan man skapa en fasvriden version av signalen före sista nerblandningen. Genom
att betrakta de två kanalerna som ett komplext talpar (I- resp. Q-kanal, Inphase och
Quadrature component) är det möjligt att särskilja dopplerskiftets tecken även efter
konvertering till basbandet. En genomsnittlig vinst av signalbrusförhållandet på 3 dB fås
också på köpet [6].

3.4 Avståndsmätning
Den i särklass mest använda metoden för avståndsmätning är tidsfördröjningsmästning (eng.
pulse delay ranging). Metoden går ut på att mäta tidsfördröjningen mellan utsänd och mot-
tagen puls.

2

ct
R = ekv 3.4

Där c betecknar radarstrålningens utbredningshastighet. Uttrycket divideras med två för att
radiovågen färdas till målet och tillbaka till radarn, dvs det dubbla avståndet till målet.

3.5 Pulskompression
Inom radarsammanhang eftersträvas normalt sett en hög avståndsupplösning och långa
detektionsavstånd. Det kräver att korta pulser med hög effekt sänds ut. Emellertid finns det
praktiska begränsningar på hur hög effekt som kan sändas ut. En lösning på detta är puls-
kompression. Genom att förändra pulsens frekvens under den tid som den utsänds och sedan
låta signalen genomgå ett matchat filter, kan avståndsupplösningen förbättras (se Figur 3.1).
Detta förfarande kallas linjär frekvensmodulation.
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tt

Efter filter

Figur 3.1 När den linjärt frekvensmodulerade signalen passerar
pulskompressionsfiltret tidsfördröjs den proportionellt
mot frekvensen. De högre frekvenserna ”hinner ifatt”
de lägre.  Skuggade områden får representera olika
frekvenskomponenter.

Priset man får betala (förutom ett mer avancerat och dyrare system) är en avvikelse i
avståndsmätningen och en effektförlust pga målets dopplerskift. Då signalen passerar det
matchade filtret får ett dopplerskift effekten att ett eko förskjuts i tiden jämfört med ett
stillastående eko [1]. Tidsförskjutningen kan skrivas som:

dd f
f

t
∆

=∆
τ

ekv 3.5

τ utsänd pulslängd
∆f frekvensmodulationens bandbredd

Genom att kombinera ekv 3.2 med ekv 3.4 (pulse delay ranging) och ekv 3.2 (doppler-
effekten) fås ett uttryck för hur mycket avståndsmätningen förändras:

v
f

f
R c

∆
=∆ τ ekv 3.6

fc bärvågsfrekvens

En del av signaleffekten går också förlorad på grund av att dopplerskiftet gör att signalen inte
längre är anpassad till det matchade filtret (se Figur 3.2). Den relativa effektförlusten kan
skrivas som:

f
ft

L dd
pc ∆

=
∆

=
τ

ekv 3.7

Det visar att effektförlusten är direkt proportionell mot målhastigheten och är därför liten för
markmål med låg hastighet.
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frekvens

Komprimerat
segment

tid

τ

∆f

∆td

  fd

Figur 3.2 När den mottagna signalen förskjuts i frekvensled pga
dopplerskift, kommer det uppfattas som om signalen är
förskjuten i tiden. En viss effektförlust uppstår också.

3.6 Avståndsupplösning
Upplösningen i avstånd bestäms helt av pulskompressionen och blir:

f

c
r ∆

=
2

δ ekv 3.8

Där ∆f  betecknar den linjära frekvensmodulationens bandbredd.

3.7 Mångtydigheter och entydighetsavstånd
Ekon härrörande från olika sändningspulser kan inte särskiljas från varandra utan att speciella
åtgärder vidtas. Om man önskar ett detektionsavstånd som är längre än det avstånd som mot-
svaras tidsmässigt av ett pulsrepetitionsintervall, måste alla ekon betraktas som mångtydiga.
Det finns inget sätt att initialt avgöra från vilket avstånd ett visst eko härrör. Risken finns
också att det reflekteras ekon på långa avstånd från objekt med mycket stor radarmålyta. Det
kan uppenbarligen vara svårt att garantera att ekon inte är mångtydiga. Detta gäller speciellt
då huvudloben till viss del belyser marken. Gränsen för när mål blir mångtydiga ges av:

PRF
u f

c
R

2
= ekv 3.9

Detta avstånd kallas entydighetsavstånd. Ett ekos observerade avstånd blir därmed:
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ua R
ct

R mod
2







= ekv 3.10

där t är tidsfördröjningen mellan utsänd puls och mottaget eko. Det område som utgörs av
avståndet fram till entydighetsavståndet kallas avståndsluckor, vars storlek bestäms av
samplingsfrekvensen.

3.8 Blinda avstånd
Eftersom antennen används som både sändar- och mottagarelement, måste mottagaren vara
avstängd vid utsändning av nya pulser. Mottagardelen är inte byggd att tåla den kraftiga effekt
som sändpulsen utgör. Under den tidsperiod då sändning sker uppfattas inte heller de ekon
som anländer till radarn. Avstängningstiden motsvarar i stort sett pulslängden. Ekon som
anländer till radarn under avstängningstiden härrör från avstånd som är multiplar av
entydighetsavståndet. Dessa kallas blinda avstånd.

3.9  Blinda hastigheter
Hastigheter är inte blinda i samma mening som avstånd. I avståndsfallet registreras ingen
signalenergi under sändning, medan i hastighetsfallet måste signalenergin från målet tävla
med huvudlobsklottret. Ibland filtreras huvudlobsklottret bort och då kommer målekon som
faller inom detta frekvensband också att bortfiltreras. På grund av mångtydigheter kommer
dopplerskift som är lika med eller multiplar av PRFen att uppfattas som stillastående och
därmed vara kandidater för bortfiltrering. Dessa hastigheter blir då blinda för radarn.

3.10  Mångtydigheter i hastighet
Ett tvåkanaligt system (se avsnitt 3.3) kommer att extrahera två sampel per pulsrepetitions-
intervall och får en effektiv samplingsfrekvens på dubbla PRFen. Enligt Nyquist-kriteriet
måste alltså dopplerskiftet understiga PRFen för att kunna detekteras korrekt. Det maximala
dopplerskift som kan registreras utan att uppfattas som mångtydigt kan uttryckas som:

λ
u

PRFu

v
ff

2
== ekv 3.11

Där vu är den högsta entydiga målhastigheten. Det observerade frekvensskiftet blir:

PRFa f
v

f mod
2







=

λ
ekv 3.12

Således kommer målhastigheter som ger ett frekvensskift som är lika med en heltalsmultipel
av PRFen uppfattas som stillastående. Därtill kommer alla målhastigheter vars frekvensskifts
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absolutbelopp överstiger PRFen uppfattas som långsammare än vad de i verkligheten är.
Målekon blir alltså mångtydiga i hastighet.

3.11  PRF-moder
Det är vanligt att klassificera radarsystem av pulsdopplertyp utifrån var intressanta mål
hamnar i avstånd-dopplerrymden. Detta beror på hur pulsrepetitionsfrekvensen väljs.
Eftersom dopplerskiftet beror på bärvågsfrekvensen kan målekon bli mångtydiga i hastighet
beroende på vilket frekvensband radarn sänder på. Radarsystem med samma PRF men
avsedda för olika tillämpningar kan därmed klassificeras i olika PRF-moder. Vilken mod som
radarn opererar i förändrar inte radarns fundamentala egenskaper. Däremot blir system-
konstruktionen och signalbehandlingen beroende av i vilken mod målen hamnar.

LPD – Low PRF Pulse Doppler radar
PRFen är tillräckligt låg för att alla detekterbara målavstånd ska ligga närmare radarn än
första entydighetsavståndet. Målhastigheter är i regel mångtydiga.

HPD – High PRF Pulse Doppler radar
PRFen väljs så aktuella målhastigheter som motsvarar ett dopplerskift som är lägre än PRFen
är entydiga. Målavstånd är mångtydiga.

MPD – Medium PRF Pulse Doppler radar
Pulsrepetitionsfrekvensen väljs så att både målhastigheter och målavstånd är mångtydiga.
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3.12  Val av pulsrepetitionsfrekvens
Om både dopplerskift och avstånd är mångtydiga (MPD-mod) kan ekv 3.9 och ekv 3.11
sammanföras till:

4

λc
vR uu = ekv 3.13

Vänsterledet kan betraktas som en yta i avstånd-dopplerrymden vars begränsningslinjer utgörs
av den entydiga målhastigheten och entydighetsavståndet. Denna yta kallas entydighets-
området och är konstant. Således kan inte pulsrepetitionsfrekvensen väljas så att en stor
målhastighet kan detekteras entydigt utan att entydighetsavståndet minskar och tvärt om. Det
framgår också att en liten våglängd, dvs hög bärvågsfrekvens, gör att entydighetscellen blir
liten. För en millimetervågsradar blir mångtydigheterna värre än för en radar med större
våglängd. Om hela den mörkt skuggade ytan i Figur 3.1 täckte det område som begränsas av
de maximala målparametrarna så skulle inga mångtydigheter föreligga.

Maximal
målhastighet

R

v

HPD

LPD

Ökande PRF

MPD

Maximalt
målavstånd

vu

Ru

Figur 3.1 Valet av PRF är vanligtvis en kompromiss mellan att
få mångtydighet i avstånd eller hastighet. I MPD-
fallet blir båda mångtydiga.

3.13  PRF block staggering
Var blinda hastigheter och blinda avstånd uppkommer beror på PRFen. Enda undantaget är
det blinda område som utgörs av radarplattformens närområde och nolldoppler. Dessa
blindheter är oberoende av PRFen. Genom att först sända ett pulståg med en PRF och sedan
byta PRF, kommer blinda hastigheter och avstånd att uppträda på nya positioner i avstånd-
dopplerrymden. Med andra ord kommer målekon som är blinda i en PRF att vara synliga i
andra PRFer. Ett måleko som befinner sig bortom entydighetsområdet kommer att förändra
sitt observerade avstånd och hastighet att vid PRF-växling. Genom att jämföra hur ett måleko
förflyttar sig mellan de olika PRF-växlingarna, kan målets verkliga position bestämmas. Vissa
system använder upp till åtta olika PRFer. Ofta krävs detektion i ett visst antal PRFer för att
systemet ska acceptera mål som detekterade.
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På grund av mångtydigheter kan ekon som samtidigt anländer till mottagaren härstamma från
flera olika avstånd och alltså från tidigare utsända pulser. Vid byte av PRF kommer dessvärre
ekon från föregående PRF att anlända till radarn samtidigt som ekon från den nya PRFen.
Därför behöver ekon som bidrar till samma avståndsluckor byggas upp vid PRF-byte.
Samtidigt måste ekon från föregående PRF dö ut. För att erhålla stationärt tillstånd efter byte
av PRF måste därför ett antal pulser allokeras för ”insvängning” (se Figur 3.1). Det innebär
också att tiden att utföra spektralanalys ytterligare begränsas. Vid varje PRF-växling avsätts
en tidsperiod som motsvarar tiden för radarsignalen att reflekteras från det maximala
detektionsavståndet. Till skillnad från en elektriskt styrd antenn, där antennen kan styras att
följa målet under en längre tid, har man med en antenn monterad på ett mekaniskt svep,
begränsad tid på sig att växla mellan olika PRFer.

ni-1PRIi-1 niPRIi ni+1PRIi+1

Figur 3.1 Vid byte av PRF måste en viss tid avsättas för att stationärt
tillstånd ska infinna sig (skuggade områden).

3.14  Utökat entydighetsavstånd

Det nya entydighetsavståndet för N st PRFer där 
NPRFPRFPRFPRF ffff >>>> ...

321
, blir [2]:












∆










∆










∆










∆
=

−13

4

2

3

1

2

1

'

N

N

u

u

u

u

u

u

u

u
uu R

R

R

R

R

R

R

R
RR L ekv 3.14

och 
iii uuu RRR −=∆

+1

Det är alltså fördelaktigt att välja PRFer så att skillnaden mellan entydighetsavstånden blir
liten, för då blir det utökade entydighetsavståndet stort. Beakta att genom att välja en PRF
vars entydighetsavstånd är en multipel av en annan PRFs entydighetsavstånd, utökas inte det
nya entydighetsavståndet (se Figur 3.1). PRFerna bör alltså väljas så att entydighetsavstånden
blir relativt prima inbördes. En viss frihet kan dock tillåtas om det område där avstånds-
intervallen  sammanfaller, befinner sig bortom det avstånd som betraktas som maximalt
detektionsavstånd.
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0 Ru2 2Ru2 3Ru2 4Ru2

RRa

PRF2

0 Ru1 2Ru1

1

RRa

PRF1

Figur 3.1 Att välja en PRF  vars entydighetsavstånd som är en
multipel av en annan PRFs entydighetsavstånd kan få
effekten att ett ekos observerade avstånd inte förändras
vid PRF-byte. Då kan dess verkliga avstånd inte heller
uttydas.

3.15  Att lösa mångtydigheter
För att upplösa mångtydigheter i avstånd när PRF-växling används, jämförs förändringen i
målets observerade avstånd när en ny PRF utsänds. På så viss är det möjligt att få reda på i
vilken entydighetsupprepning målet befinner sig. Därmed kan målets verkliga avstånd
bestämmas.

u

a

R

R
n

∆
∆

= ekv 3.15

au RnRR += ekv 3.16

n = 0 motsvarar att målet befinner sig närmare radarn än entydighetsavståndet, dvs det
observerade avståndet är oförändrat vid PRF-växlingen. Av ekvationerna ovan ser det ut att
endast krävas två PRFer för att upplösa mångtydigheten. Detta stämmer bara i det fall då det
bara förekommer ett enda mål i en viss rikting från radarn. Om det skulle uppkomma
situationer där ett eller flera mål inte helt kan upplösas, kallas dessa spökmål. Det krävs N+1
PRFer för att upplösa N stycken mål, utan att några spökmål uppkommer [2]. Eftersom det är
känt hur PRFerna förändras går det under gynnsamma omständigheter att lösa N stycken mål
med N PRFer.
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3.16  Hastighetsupplösning
De pulser som sänds ut under den tid som är allokerad för varje enskild PRF, används för
spektralanalys. Dopplerfiltrets bredd, som motsvarar hastighetsupplösningen, för varje enskild
PRF blir:

ot
d t

f
1

=∆ ekv 3.17

tot övermålningstid, time on target

Som synes ger en lång belysningstid en fin hastighetsupplösning. Om man tex väljer att dela
den totala övermålningstiden mellan två PRFer blir dopplerfiltret dubbelt så brett, jämfört
med att bara använda en PRF. Det är alltså väsentligt att hålla nere antalet PRF-block för att
uppnå god hastighetsupplösning.

För att kunna lösa mångtydigheter är det nödvändigt att mål som ligger bortom första
entydighetsupprepningen i avstånd eller hastighet, förändrar sin observerade position när
PRFen ändras. Samtidigt ska skillnaden i frekvens mellan PRFerna vara liten, ty det medför
att det utökade entydighetsavståndet blir stort. Det området område i frekvensled som kan
mätas entydigt och delas upp av dopplerfiltrets bredd burkar benämnas dopplerluckor.
Hastighetsupplösningen sätter en lägsta nivå för hur liten frekvensskillnaden mellan olika
PRFer kan vara, då man önskar att mål vars position ligger bortom första entydighets-
upprepningen ska flytta sig minst en doppler- eller avståndslucka vid PRF-växling.

Eftersom dopplerfiltrets bredd ingår i ekvationen för brusets effekt (ekv 4.10), kommer en
försämrad hastighetsupplösning dessutom minska signalbrusförhållandet och därmed
detektionsavståndet.

3.17  Antennsvep
Radarantennen sitter monterad på ett mekaniskt svep ovanför rotorn. Vinkelhastigheten och
lobbredden i azimutled bestämmer hur lång målets övermålningstid kommer att vara. Detta
kommer också vara den totala tid som man har på sig att utföra spektralanalys av mottagna
ekon. Då svephastigheten är konstant kommer övermålningstiden vara begränsad.

Pulsrepetitionsfrekvensen och svepets vinkelhastighet kommer att bestämma hur många
pulser som hinner sändas ut under övermålningstiden. Av detta skulle man kunna förledas att
dra slutsatsen att det automatiskt skulle vara fördelaktigt att välja en hög PRF för att kunna
belysa målet så många gånger som möjligt. Så är inte fallet, då det är tiden som används för
varje PRF som är det väsentliga för en god hastighetsupplösning. Flera olika faktorer bör tas
hänsyn till, bla var entydighetsavståndet uppträder och hur stor del av dopplerspektrumet som
upptas av klotter.
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3.18  Antenndiagram
Radarantennens uppgift är att koncentrera utsänd radiovåg i en viss riktning. Likaledes får
antennen motsvarande mottagningsegenskaper i samma riktning. Antennens förmåga att rikta
radarstrålningen brukar anges med ett antenndiagram som vanligtvis beskrivs i sfäriska
koordinater. I olika antennriktningar uppkommer det maxima och minima då den
elektromagnetiska vågen omväxlande resulterar i konstruktiv eller destruktiv interferens. De
områden i riktningsdiagrammet där den konstruktiva interferensen är dominerande kallas
lober. Lobbredden är ett mått på antennens vinkelupplösning längs en viss ledd. Till exempel
uttrycker lobbredden i azimutled radarns förmåga att skilja objekt på samma avstånd, men
skilda i vinkelled ifrån varandra. Lobbredden är det vinkelavstånd mellan ömse sidor om
lobmaximum där intensiteten sjunkit till hälften, dvs 3 dB, och kan skrivas som:

az
az D

λ
θ 2,1≈ ekv 3.18

el
el D

λ
θ 2,1≈ ekv 3.19

där Del och Daz betecknar antenndimensionen i elevations- respektive azimutled. Konstanten
1,2 är en formfaktor som beror på antennens form och aperturfördelning.

Genom att koncentrera belysningen på det målobjekt som är av intresse, reduceras även
oönskade reflektioner från kringliggande objekt. Detta är särskilt viktigt i markmålsfallet, där
klotterreturen blir mycket besvärande. Den belysta klotterarean är proportionell mot
produkten av lobbredden i horisontal- och vertikalled och minskar alltså då lobbredden
minskas. På grund av risken att röja sin egen position är det också fördelaktigt att i vinkelled
koncentrera radarstrålningen.

Det är brukligt att i avståndsled dela in området kring antennen i olika regioner beroende på
hur det elektromagnetiska fältet samverkar. Den region där fältet i vinkelled är i stort sett
oberoende av avståndet till antennen kallas fjärrfält eller Fraunhofer-regionen [4] och
definieras som:

λ

22D
R > ekv 3.20

Bortom denna gräns kan det elektromagnetiska fältet approximeras som en plan våg. Då blir
antenndiagrammet särskilt lätt att beräkna. Trots att man på god teoretisk grund kan göra
utförliga beräkningar av antenndiagrammet, finns det flera faktorer som inverkar störande på
det verkliga systemets prestanda och som kan vara svåra att uppskatta utan att ha fysisk
tillgång till radarplattformen. Bland annat påverkar reflexer i helikopterkropp och rotor
diagrammets utseende. Det är rimligt att använda en enkel modell för att få överskådlighet i
beräkningarna.



24 FOI Linköping
Avdelningen för sensorteknik



FOI Linköping
Avdelningen för sensorteknik

25

4 Omvärlden

Då radarplattformen opererar på låg höjd är det rimligt att bortse från jordens krökning och
betrakta markens yta som helt platt. I sådan modell skulle ekon från marken kunna reflekteras
från oändliga avstånd. Genom att beakta atmosfärens dämpning kan ekon från avstånd bortom
en viss gräns exkluderas. Det är också värdefullt att veta ungefär hur långt det är till
horisonten och därmed få en uppfattning om på vilket avstånd det är möjligt att upptäcka
markmål. Det är inte rimligt att markmål kan detekteras bortom detta avstånd, trots att det
signalstyrkemässigt skulle vara möjligt. Avståndet till horisonten kan approximeras som (se
Figur 4.1):

( ) hrhhrrhrr oh 0
2

0
22

0 22 ≈+=−+= ekv 4.1

då r0>>h.

h rh

r0

r0

Figur 4.1 Om jorden betraktas som sfärisk kan avståndet
till horisonten lätt beräknas.

h betecknar radarplattformens höjd över marken. Det är vanligt att den geometriska jordradien
r0 ersätts med något som kallas den effektiva jordradien. Den är kompenserad för
radarstrålningens brytning genom atmosfären. Med denna kompensation inräknad kommer
avståndet till horisonten att öka något. En modell som används är att ansätta att refraktions-
gradienten är konstant med höjden. Resultatet blir att ( ) 034 rre ⋅=  [3]. Då ökar avståndet till
horisonten med ca 15%.

4.1 Klotter
Radarns uppgift är att diskriminera verkliga mål från oönskade ekon. Vad som är att betrakta
som mål kan vara olika beroende på tillämpning. Oönskade ekon som stör radarns möjlighet
till måldetektion benämns klotter. Markklotter är särskilt besvärligt vid detektion av markmål.
För flygburen radar kommer marken att röra sig relativt radarplattformen, vilket innebär att
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markklottret får ett dopplerskift. Det betyder att mål som rör sig långsammare relativt radarn
än marken kommer att tävla med markklottret vid detektion. Trots att man försöker
koncentrera radarstrålningen i en riktning, så kommer ändå viss energi att utsändas och mot-
tagas från alla riktningar. Markekon härstammande från antennens framriktning kallas huvud-
lobsklotter och är särskilt kraftigt. Huvudlobsklottret kommer att röra sig i frekvensled
beroende på hur antennen riktas. Ekon från övriga riktningar benämns sidolobsklotter. Det är
också vanligt att beteckna det sidolobsklotter som härrör från marken rakt under radarn som
altitudsvar. Figur 4.1 visar principiellt hur klottrets frekvensspektrum kan se ut. Notera att
figuren visar frekvensutbredningen på ett visst avstånd. Altitudsvaret blir kraftigare än övrigt
sidolobsklotter på grund av en nära nog ortogonal infallsvinkel mot marken, dess närhet till
radarplattformen och att en stor radarmålyta faller inom ett begränsat frekvensband. De olika
klotterkomponenternas relativa storlek kommer dels att bero på antennens riktning och höjd
över marken, men också på hur radarsystemets antenn är utformad.

λ
v2

λ
v2

− 0

 f

huvudlobsklotter

altitudsvar

sidolobsklotter

Figur 4.1 Markklottrets frekvensutbredning beror
på radarplattformens hastighet.

Dopplerfrekvensen för markklotter ges av

elazcd
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f φφ
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⋅== ekv 4.2

där
v radarplattformens hastighet.
φc vinkeln mellan hastighetsvektorn och sikteslinjen till klotterbidraget.
φaz vinkeln mellan hastighetsvektorn och sikteslinjen i azimutled.
φel vinkeln mellan hastighetsvektorn och sikteslinjen i elevationsled.

Markklottrets utsträckning i frekvensdomänen beror på radarplattformens hastighet.
Dopplerskiftet blir störst i hastighetsvektorns längsriktning, dvs då φc är lika med 0°
respektive 180°.

Om ekv 4.2 betraktas som konstant kommer stillastående objekt att ha samma relativa
hastighet utmed den kon som spänns upp av ekvationen. I konens spets ligger radarn och
symmetriaxeln utgörs av hastighetsvektorn.
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Skärningen mellan konen och marken blir ett koniskt snitt. Detta snitt brukar benämnas
isodopplerkurva. Utmed isodopplerkurvan kommer markekon som reflekteras att ha samma
relativa hastighet i förhållande till radarn. Markytans form och hastighetsvektorns riktning i
elevationsled kommer att avgöra isodopplerkurvans form. Om marken betraktas som platt blir
skärningen ett plant koniskt snitt. Om radarplattformen samtidigt har en hastighetsvektor som
är parallell med marken kommer skärningen vara hyperbelformad (se Figur 4.2 och Figur
4.3).

Figur 4.2 Markklottrets dopplerskift beror på radarns egen-
hastighet. Vilket dopplerskift ett visst markbidrag har
beror till stor del på hastighetsvektorns riktning.

Figur 4.3 Om marken betraktas som platt och radarplattformens
hastighetsvektor är parallell med marken, får
isodopplerkurvan hyperbelform.
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4.2 GITs modell för markklotter
Som modell för markklotter används en modell utarbetad av Georgia Institute of Technology
(GIT). Den beskriver medelvärdet av klotterreflektiviteten σ0 vid en viss elevationsvinkel.
Reflektiviteten uttrycker radarmålyta per belyst areaenhet och är alltså dimensionslös.
Modellen är validerad för vinklar från 5° till 70° och lyder:

( )BCA += θσ
0

ekv 4.3

Elevationsvinkeln θ  uttrycks i radianer. Konstanterna A, B och C finns tabellerade för bär-
vågsfrekvenserna 10, 35 och 95 GHz och varierar för olika typer av terräng. De terrängtyper
som används här är våt och torr snö, träd och gräs/gröda.

Polarisationsväxling kan vara ett värdefullt sätt att urskilja stillastående mål mot
markbakgrund. Genom att omväxlande sända ut pulserna med antingen horisontell eller
vertikal polarisation är det möjligt att upptäcka objekt som normalt sett skulle vara svåra att
detektera. Då GITs modell för landklotter inte beaktar den utsända vågens polarisation, har
det inte varit möjligt att i denna studie utvärdera vilken vinst man skulle kunna göra med
denna metod.

4.3 Atmosfärsdämpning
Under den elektromagnetiska vågens utbredning genom atmosfären förloras viss energi pga
olika molekylers inverkan. Denna förlust benämns atomsfärsdämpning. I millimetervågs-
området rör det sig främst om absorption i syremolekyler och vattenånga. Olika väderför-
hållanden gör att dämpningen kan bli begränsande för detektionsavståndet. Bland de svåraste
fallen kan nämnas regn och snöfall. Atmosfärsdämpningen (tvåvägs) kan uttryckas [3]:

R
atm eL 2α= ekv 4.4

α är en dämpkoefficient, men anges ofta som dämpningen per kilometer i decibel. Genom att
teckna atomsfärsdämpningen för en kilometer i decibel kan deras relation härledas:
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I millimetervågsområdet är frekvenser runt 35 och 95 GHz särskilt lämpliga att använda, då
absorptionen i atmosfären uppvisar (lokala) minima vid dessa frekvenser. Eftersom atmo-
sfärens täthet beror på höjden över havet, kommer atmosfärsdämpningen också att uppvisa ett



FOI Linköping
Avdelningen för sensorteknik

29

dylikt beroende. I ett scenario där elevationsvinkeln är stor, t ex när radarplattformen befinner
sig på hög höjd och antennen riktas mot marken, kommer alltså atmosfärsdämpningen att
skilja sig markant på olika avstånd från radarn. I denna studie antas att radarplattformen
befinner sig på låg höjd med nära nog strykande infall. Därför används parametrar som
beskriver atmosfärsdämpningen vid jordytan.

4.4 Målet
Målet anses vara ett punktmål. Det betyder att målet inte har någon utsträckning i avståndsled
och kommer således att hamna i endast en avståndslucka. Signalenergin från målet kommer
då inte heller att delas mellan flera avståndsluckor. I ett högupplösande system är detta inte
ovanligt och ger upphov till något som på engelska brukar kallas straddling loss. Även i
frekvensled antas att målet har ett så pass väldefinierat dopplerskift att det uppträder i en
dopplerlucka.

Målets eko definieras av en radarmålyta som får betraktas som ett medelvärde av den verkliga
reflektionen. Det antas att radarmålytan varken beror på frekvens eller betraktelsevinkel.

4.5 Mottagen signaleffekt
Den mottagna signalen kan ses som en sammansättning av antennens egenskaper att kon-
centrera radarstrålningen och målets förmåga att reflektera densamma. Tillsammans med en
förlustfaktor kan den mottagna signaleffekten skrivas som [2]:
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= ekv 4.8

Pt utsänd signaleffekt [W]
R målavstånd [m]
Gt maximal antennvinst
Aeff effektiv antennarea [m2]
σ radarmålyta [m2]
L förlustfaktor

Förlustfaktorn kan betraktas som systemförlusterna Ls multiplicerat med atmosfärs-
dämpningen Latm. Den maximala antennvinsten kan uttryckas såsom [6]:
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Approximationen är en tumregel och kan göras om antennvinsten är okänd. Här fås också en
koppling mellan den maximala antennvinsten och den effektiva antennarean.
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4.6  Brusbegränsning
Brus uppkommer i alla delar av radarutrustningen och från omgivningen. Det kan tex röra sig
om brus från antennens olika förstärkarsteg. Genom att representera alla bruskällor i systemet
med en ekvivalent brusgenerator placerad vid mottagaringången kan man betrakta systemet i
övrigt som brusfritt. Effekten av bakgrundsfluktuationerna kan då beskrivas som termiskt
brus:

ds fkTN ∆= ekv 4.10

k Boltzmanns konstant
Ts systembrustemperaturen

4.7 Signal-brusförhållande
Genom att kombinera ekv 4.8 och ekv 4.10 kan signal-brusförhållandet tecknas:
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5 Beräkning av markklotter

Markens reflektioner av radarstrålningen är begränsande för detektionen. Genom att
undersöka vilket område på marken som bidrar till en viss lucka i avstånd-dopplerrymden,
kan klottret beräknas. Hänsyn tas till mångtydigheter i avstånd och hastighet. Utgående från
radarekvationen kan varje effektbidrag skrivas som:

 
atmLR
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= ekv 5.1

K konstant, oberoende av bidragets geometriska placering
σ0 klotterreflektivitet [m2/m2]
A bidragets area [m2]
g relativ antennvinst
R avstånd till klotterbidrag [m]

Klotterreflektiviteten är en funktion av elevationsvinkeln och den relativa antennvinsten beror
på hur arean på marken förhåller sig till radarns sikteslinje (Line of sight, LOS). För att kunna
beräkna varje enskilt klotterbidrag är det alltså nödvändigt att veta hur klotterareans geometri
ser ut och dess position relativt radarplattformen.

5.1 Geometri
Ett område i avstånd-dopplerrymden är givet på förhand. Området begränsas i avståndsled av
gränserna R-dR/2 och R+dR/2 och f1 och f2 i frekvensled. Det är alltså rektangulärt i denna
domän. Begränsningslinjerna i avstånd-dopplerrymden kan sägas motsvara ett geometriskt
område i förhållande till radarn som ligger på motsvarande avstånd och har motsvarande
dopplerskift. För ett givet avståndsintervall kan man betrakta det plan i vilken
elevationsvinkeln ligger. R1 och R2 betecknar de gränser där avståndsintervallet skär
markplanet.

2

dR
R+

h
h

R1 Rf R2

R

φel

2

dR
R−

Figur 5.1 I det plan som elevationsvinkeln bildar med lodlinjen  upp kan geo-
metrin i avståndsled bestämmas. R, dR och h är på förhand givna.
R1, Rf och R2 motsvarar avståndsintervallet projicerat i mark-
planet.
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Med utgångspunkt från Figur 5.1 kan följande relationer tecknas:
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Genom att sedan titta på hur frekvensintervallet skär markplanet, kan områdets geometri
bestämmas. Enligt Figur 5.2 begränsas området av hyperblerna f1 och f2 och avståndscirklarna
R1 och R2. Ekon som reflekteras från denna area kommer att hamna i den aktuella avstånds-
dopplerluckan.

R1  f1

φaz1

φaz2

R2

Rf

 f2

Figur 5.2 Begränsningslinjerna för det område (skuggat)  som
bidrar till samma lucka utgörs av isodoppler-kurvorna f1

och f2 samt avståndskurvorna R1 och R2. Området
approximeras som en del av en cirkelsektor. Hastighets-
vektorn är riktad åt höger i figuren.

Azimutvinkeln mellan hastighetsvektorn och den punkt där Rf  och en isodoppler med
dopplerskiftet fd skär varandra blir enligt ekv 4.2:
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Azimutvinkeln φaz är i allmänhet skild från den azimutvinkel som radarantennens syftnings-
linje bildar med hastighetsvektorn.

Förutsatt att det givna området är tillräckligt litet kan klotterarean approximeras som en del av
en cirkelsektor.
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Eftersom hyperblerna närmar sig sina asymptoter vid stora avstånd kommer isodopplern att
skära avståndscirkeln i stort sett ortogonalt. Då ger approximationen ett gott resultat trots att
samma yta i avstånd-dopplerrymden härrör från en geometriskt större yta.

Eftersom R och dR är givna behöver inte R1 och R2 beräknas. Azimutvinklarna och
elevationen blir de enda obekanta i ekv 5.8. Medelvärdet av de båda azimutvinklarna används
också för att beräkna den relativa antennvinsten, vilken brukar ges i sfäriska koordinater.

Eftersom radarplattformens hastighet ingår i ekv 5.6 och ekv 4.10, kommer signalklotter-
förhållandet att bero på klottrets utsträckning i doppler. I de fall där signalenergin från mål-
ekot måste tävla med markklotter, förbättras signal-klotterförhållandet med 3 dB om radar-
plattformens hastighet fördubblas. Det är en effekt av att arean som bidrar till samma doppler-
lucka approximativt halveras. I det verkliga systemet gäller detta om klottret hamnar inom
dubbelt så många dopplerluckor.

5.2 Signal-klotterförhållande
I frekvensområden där klotter är närvarande blir signal-klotterförhållandet:
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= ekv 5.9

För att poängtera att klottret upprepar sig med entydighetsavståndet har avståndet R angetts
med olika index, och eftersom atmosfärsdämpningen också innehåller avståndet som variabel
får också dessa olika beteckningar. Ekon som bidrar till samma avstånd-dopplerlucka behöver
alltså inte härröra från samma avstånd, då det finns mångtydigheter. Alla gemensamma
faktorer som inte beror på geometri förkortas bort. Klotterarean motsvarar den yta i avstånd-
dopplerrymden som utgörs av en upplösningscell.
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5.3 7Sannolikhetsberäkning
Under den tid som målet belyses med en PRF anses den mottagna målsignalen konstant men
oberoende efter PRF-byte. Dvs för nästa PRF är målsignalen återigen konstant, men med ett
värde som är statistiskt oberoende från målsignalen från föregående signal.

Klottrets fördelning består vanligen av både temporala och spatiella fördelningar. Dessa är i
allmänhet olika och varierar också med radarns upplösning. Om det antas att målsignal, brus
och klotter amplitudmässigt är komplext gaussiskt fördelade, blir de efter en kvadratisk
detektor exponentialfördelade. Det medför att summan av signalkomponenterna i klottercellen
också blir exponentialfördelad. Genom att bestämma ett tröskelvärde som signalen jämförs
med, fås en koppling mellan signal-brusförhållandet och/eller signal-klotterförhållandet och
detektionssannolikhet i varje enskild PRF:
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T tröskelnivå (effektmått)
kT tröskel-brusförhållande

Falsklarmssannolikheten kan sägas vara sannolikheten att bruset eller klottret överstiger
tröskelnivån och därmed få en detektion utan att någon målsignal är närvarande, dvs då S är
lika med noll i ekv 5.10. Tröskel-brusförhållandet och falsklarmssannolikheten relation kan då
skrivas:

Tk
fa eP −= ekv 5.11

Normalt är det önskvärt att den totala sannolikheten för falsklarm hålls konstant. Det innebär
att tröskelnivån förändras för olika krav på detektion. Vid PRF-växling bestäms vanligtvis ett
krav på detektion i minst M av N PRFer. (Observera att beteckningen N används både för
brusets effekt och det totala antalet PRFer, då det inte torde föreligga någon risk för samman-
blandning.) Förutsatt att varje PRF tilldelas lika långa tidsintervall kommer den sammanlagda
falsklarmssannolikheten att kunna skrivas som en summa av binomialkoefficienter:
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p är den nya falsklarmssannolikheten för detektion i minst M av N PRFer och kan beräknas
numeriskt. Denna sannolikhet sätts in i ekv 5.12 för att erhålla ett nytt tröskelvärde som
används i alla PRFer. På så vis kan en viss uppsättning av PRFer jämföras med detektions-
sannolikheten för endast en PRF, då den totala falsklarmssannolikheten är samma för båda
fallen.
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5.4 Sammanvägd detektionssannolikhet
Utifrån sannolikheten för detektion (pd) i enskilda PRFer (N st) är det möjligt att teckna
sannolikheten för detektion i exakt M av N PRFer. Om pd är lika för alla PRFer blir den totala
sannolikheten binomialfördelad och därför lätt att beräkna. Men metoden med PRF-växling
innebär att detektionssannolikheten förändras för samma område i avstånd-dopplerrymden.
Eftersom likhet i allmänhet inte föreligger kan beräkningarna bli krävande då N blir stor. Ett
sätt att reducera beräkningsbördan är att använda en rekursiv metod [5] där redan beräknade
koefficienter återanvänds. Om Pi  är en kolumnvektor där varje element anger sannolikheten
för detektion i exakt M av i PRFer, kan den beräknas som:
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där 10 =P , Ni K1= , NM ≤ och iM K0= .
Om man växlar mellan N PRFer blir sannolikheten att få detektion i minst M av N PRFer:
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dvs en delsumma av elementen i kolumnvektorn. Den sista likheten följer av den självklara
relationen:
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Det finns således alltid två sätt att beräkna den sammanvägda detektionssannolikheten. Det är
en direkt följd av de båda summorna i ekv 5.14. Ett av sätten kan vara mindre beräknings-
krävande, då alla index inte är nödvändiga att beräkna. Genom att på förhand välja de index
som måste beräknas är det möjligt att ytterligare reducera arbetsbördan. Genom ett sådant
hänsynstagande blir det som mest nödvändigt att beräkna ca 3/4 av det totala antalet
koefficienter i matrismultiplikationerna. Det mest gynnsamma ur beräkningssynpunkt är då
detektionssannolikheten beräknas för minst 1 av N eller minst N av N PRFer. Då behövs
endast N multiplikationer utföras.
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Figur 5.1 Den sammanvägda sannolikheten för detektion kan beräknas
genom att utnyttja tidigare beräknade koefficienter. Den
skuggade ytan indikerar ett av de två alternativen för vilka
koefficienter som måste beräknas då 2 av N element ska
sammanvägas.

I detta arbete ska förhållandevis få element sammanvägas därför är vinsten av att använda den
rekursiva metoden inte så stor (se Tabell 5.1). [5] beskriver beräkningskomplexiteten för
antalet multiplikationer i en direkt metod som O(N2N), medan den rekursiva metoden är av
storleksordningen O(N2). Detta ska i sin tur multipliceras med antalet celler i avstånd-
dopplerrymden.

N Direkt, O(N2N) Rekursiv, O(N2)
4 64 16
8 2048 64

12 49152 144
16 1048576 256

Tabell 5.1 Jämförelse av antalet multiplikationer med en
direkt respektive rekursiv metod.
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6 Resultat

Förebild för beräkningarna i denna rapport är det spelkort för en helikopterbaserad spanings-
radar tidigare utarbetats av FOA [7]. Därifrån är följande parametervärden hämtade:

Bärvågsfrekvens 35 GHz
Pulslängd 1 µs

Bandbredd 500 MHz
Uteffekt 40 W
Antenndimension

Bredd 1,2 m
Höjd 0,4 m

Antennrotation 30 °/s
Systembrustemperatur 960 K
Systemförluster 6,5 dB

Utifrån dessa värden och i rapporten angivna ekvationer kan övriga parametrar beräknas. I
stort sätt alla storheter är beroende av radarns bärvågsfrekvens.

Radarplattformens höjd över marken har stor betydelse för hur klottret uppträder i avstånds-
dopplerrymden och hur kraftigt det blir. Följande värden används i ekv 4.1:

Geometrisk jordradie 6,4⋅106 m
Effektiv jordradie 4/3 ⋅6,4⋅106 m
Radarplattformens höjd 30 m

Avståndet till horisonten blir ca 23 km. Det kommer knappast att vara möjligt att detektera
markmål på längre avstånd än så utan att radarn tillåts operera på högre höjd. Helikopterns
strategi bygger till stor del på att kunna undgå upptäckt genom att döljas av terrängen. I en
verklig situation kommer därför avståndet troligen att begränsas av terrängens formationer,
istället för jordens krökning.

Av radarns bärvågsfrekvens och antenndimension följer att antenndiagrammets närområde
utgörs av området fram till 340 m från radarn. När radarn opererar på låg höjd kommer alltså
en del av markens ekon härröra från avstånd innanför närområdet.

Lobbredden i azimut- och elevationsled beror på radarns sändningsvåglängd och antenn-
dimension. Insatt i ekv 3.18 blir lobbredden i azimutled 9 mrad. Lobbredden i azimutled och
antennens svephastighet ger en total övermålningstid på 17 ms.

Enligt ekv 3.19 blir lobbredden i elevationsled 26 mrad. Vid 10 km är höjden på huvudloben
ca 260 m. Med en så smal lob, som dessutom till viss del belyser marken, erhålls inte
tillräcklig höjdtäckning för att markmålsmoden ska kunna kombineras med detektion av
luftmål.
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Olika sorters väderlek påverkar till stor del atmosfärsdämpningen. I Tabell 6.1 anges vilka
värden som är aktuella för en bärvågsfrekvens på 35 GHz och som används i denna rapport.

Vädertyp Dämpning (dB/km)
Klart +20° C, 70% luftfuktighet 0,15
Regn 4 mm/h +1,00
Regn 10 mm/h +3,00
Torr snö 4 mm/h, -5° C +0,50
Dimma 0,1 g/m3 +0,07

Tabell 6.1 Atmosfärsdämpning  för bärvågsfrekvensen 35 GHz. De
vädertyper där dämpningen anges med plustecken är
tilläggsdämpning och ska adderas till dämpningen för klart
väder.

Kombinationen av pulskompression och ett mål med dopplerskift gör att målets uppmätta
avstånd blir behäftad med ett visst fel. En del av signaleffekten går också förlorad. För ett
mål, exempelvis med en relativ hastighet på 30 m/s, kommer det att innebära att avstånds-
mätningen kommer att skilja 2,1 mm jämfört med ett stillastående mål (ekv 3.6). Den relativa
effektförlusten utgörs av en faktor 14⋅10-6 (ekv 3.7). Som synes är pulskompressionens
påverkan på avståndsmätningen och effektförlusten försumbar. Detta tack vare puls-
kompressionens stora bandbredd.

6.1 Blinda zoner
Ett sätt att få en översiktlig bedömning av en uppsättning PRFer är att göra en kartering över
de blinda zonerna. På så vis kan man slippa utföra simuleringar av klottret, åtminstone initialt.
Genom att anta att det inte går att få detektion då målet befinner sig inom klottergränserna
eller på avstånd som motsvarar den tid då radarn sänder, ansätter man detektionssannolikheten
noll inom dessa områden. I övrigt anser man sig kunna detektera målet. En grafisk bild över
de blinda zonerna kan sedan skapas genom att färgkoda i hur många av PRFerna det är
möjligt att detektera mål. I frekvensled är en sådan kartering dock pessimistisk i överkant, då
det normalt sett är möjligt att detektera målet när sidolobsklotter är närvarande. Inte heller tas
någon hänsyn till att altitudsvarets upprepning blir mer besvärande på långa avstånd och med
hög PRF.

Metoden är lämplig då en större yta i avstånd-dopplerrymden ska undersökas, speciellt då
klottret har en begränsad utsträckning i förhållande till pulsrepetitionsfrekvensen, vilket är
fallet i denna studie. Vid undersökning av mål som har en relativ hastighet långsammare än
radarns egenhastighet är denna metod olämplig, eftersom alla PRFer indikerar att detektions-
sannolikheten är noll innanför klottergränsen. För att erhålla en korrekt bild över det blinda
området som utgörs av klottrets nolldoppler, måste klottret beräknas.
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Figur 6.1 När tre olika PRFer används uppkommer blinda områden på olika platser i
avstånd-dopplerrymden. Pulslängden och klottrets bredd är i detta exempel
överdrivet. Nere till höger visas i hur många PRFer träff erhålls. Som synes blir det
område som utgörs av radarns nolldoppler och närområde helt blinda.

Figur 6.2 Blinda zoner då PRFer nära 15 kHz och typiska värden för radarplattformen
används. Figuren visar färgkodat i hur många PRFer detektion är möjlig pga
klotter och sändningstillfälle. Radarplattformens egenhastighet är 2 m/s.
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Figur 6.3 Vid växling mellan 5 PRFer runt 30 kHz förskjuts de områden där
klottret är närvarande i frekvensled medan mottagningsuppehållet
pga sändning blir tätare jämfört med Figur 6.2. Radarplattformens
egenhastighet är 2 m/s.

Figur 6.1 När PRFerna växlas runt 60 kHz försvinner de områden där klotter finns
(förutom nolldoppler) utanför det aktuella området, medan de blinda
områdena i avståndsled uppträder tätare. Radarplattformens egen-
hastighet är 2 m/s.
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6.2 Klotter
Det är viktigt att förstå hur och var markklotter uppkommer, då det vanligtvis är klotter som
begränsar möjligheten till detektion framför allt för långsamtgående och stillastående mål. För
att få en bild av var och hur i avstånd- och frekvensled klottret uppkommer, presenteras flera
figurer där framför allt PRFen varieras. Övriga storheter antas vara representativa för radarns
operationssätt och tekniska data. En beskrivning av vilka parametrar som ger upphov till vilka
fenomen i figurerna finns också.

I vanliga fall ligger det intressanta området vid målavstånd 0-30 km och målhastighet ±30 m/s
(14 kHz). För att kunna illustrera olika parametervariationer visas i exemplen mindre delar av
avstånd-dopplerrymden.

För varje exempel presenteras två olika figurer över samma område. Den ena visar klotter-
nivåerna färgkodat, medan den andra visar en tredimensionell variant av samma figur. De
absoluta klotternivåerna är ointressanta eftersom klottret inte jämförs med den mottagna
signaleffekten från målet.

Höga klottervärden indikeras av ljusa områden i figurerna. En jämförelse med de
tredimensionella figurerna torde ge en fullgod förståelse.
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Klotterexempel 1 – Markklottrets höjdberoende

Detta exempel är inte direkt representativt för radarns operationssätt, men ger en illustrativ
bild av hur klottret uppträder i avstånds- och frekvensled. För att åskådliggöra effekten av hur
markklottret påverkas av radarplattformens höjd är avståndsintervallet satt till 0-2 km, trots att
det intressanta detektionsavståndet vanligtvis är större.

Radarplattformen befinner sig på 500 meters höjd över marken. Ett förhållandevis kraftigt eko
erhålls just vid detta avstånd. Altitudsvaret är alltså returen från marken närmast radarn.
Markklottrets rundade form uppkommer på grund av att markens relativa hastighet i
förhållande till radarn inte uppnår det maximala dopplerskiftet på kortare avstånd.

I elevationsled är antennen riktad mot 1000 m från radarplattformens lodlinje, längs med
marken. Det motsvarar ett avstånd på ungefär 1100 m från radarn. Huvudloben ger en tydlig
klotterretur vid detta avstånd.

Klottrets bredd i frekvensled bestäms av radarns absoluta hastighet. 4 m/s motsvarar ett
dopplerskift på nästan 1 kHz. Eftersom antennen är riktad i 60 grader kommer returer från
huvudloben att motsvara halva maximala dopplerskiftet från ett givet avstånd. I frekvensled
kommer klottret att upprepas vid multiplar av PRFen.

Det mörka området i Figur 6.1 är returen från 10 till 12 km, då entydighetsavståndet för 15
kHz är 10 km. Klottrets observerade avstånd blir alltså kortare på grund av mångtydighet. I
Figur 6.2 syns också hur huvudlobsklotter bildar en ”rygg” i upprepningen 0-0,5 km

PRF 15 kHz
Entydighetsavstånd 10 km
Radarplattformens hastighet 4 m/s
Azimutvinkel 60 °
Elevationsvinkel -26 °
Höjd över marken 500 m

Tabell 6.1 Använda parametrar i klotterexempel 1.
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Figur 6.1 Då radarplattformen opererar 500 m över marken åskådliggörs
markklottrets höjdberoende av ett kraftigt eko på detta avstånd.

Figur 6.2 Radarantennens rikting visar sig som ett kraftigt eko vid drygt 1 km
avstånd.
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Klotterexempel 2 – Mångtydigheter i avstånd

Detta exempel visar hur klottret upprepar sig på grund av mångtydigheter i avstånd. PRFen är
ökad till 60 kHz blir entydighetsavståndet 2,5 km. Varje beräkningspunkt i Figur 6.3 och
Figur 6.4 innehåller därmed flera ekon härrörande från avstånd som skiljer sig med 2,5 km.

R4-beroendet blir tydligare än i exempel 1 på grund av att avståndsintervallet är utökat till 0-
10 km. I övrigt används samma parametrar som i exempel 1.

PRF 60 kHz
Entydighetsavstånd 2,5 km
Radarplattformens hastighet 4 m/s
Azimutvinkel 60 °
Elevationsvinkel -26 °
Höjd över marken 500 m

Tabell 6.2 Använda parametrar i klotterexempel 2
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Figur 6.3 När PRFen sätts till 60 kHz blir mångtydigheter i avstånd tydliga.

Figur 6.4 Huvudlobsklottret är kraftigare än övrigt klotter
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Klotterexempel 3 – Upprepning i frekvensled

I detta exempel visas ett frekvensmässigt större område. Då framgår det att markklottret upp-
repar sig med PRFen. Radarplattformens hastighet är satt till 16 m/s för att tydliggöra hur
klotterreturen ser ut när klottret upprepar sig i frekvensled. Eftersom radarns hastighet avgör
vilken frekvensbredd klottret får, skulle en lägre hastighet uppta ett smalare område kring
multiplar av PRFen. Med en ännu högre hastighet eller lägre PRF är det möjligt att klottret
skulle ”överlappa sig självt” och därmed skulle det inte finnas något område som var
klotterfritt. Klottret skulle i detta fall bli mångtydigt i frekvensled. För radarsystemet som
undersöks i detta arbete kommer radarns egenhastighet, och därmed markklottrets
dopplerskift, att vara låg. Det innebär att det alltid kommer finnas klotterfria regioner i
avstånd-dopplerrymden.

PRF 15 kHz
Entydighetsavstånd 10 km
Radarplattformens hastighet 16 m/s
Azimutvinkel 60 °
Elevationsvinkel -26 °
Höjd över marken 500 m

Tabell 6.3 Använda parametrar i klotterexempel 3.
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Figur 6.5 Markklottret blir upprepas men blir inte mångtydigt förrän
PRFen blir så låg att klottret överlappar i frekvensled.

Figur 6.6 I de områden där det inte förekommer något dopplerskift från
klottret kommer målet att vara lättare att detektera.
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Klotterexempel 4 – En typisk klottersituation

Exemplet visar en mer typisk klottersituation. Radarplattformens höjd är satt till 30 m. Detta
kan antas vara en realistisk situation för helikopterns operationssätt. Altitudsvaret blir då
kraftigare än i tidigare exempel på grund av radarplattformens närheten till marken.

I elevationsled är radarantennen riktad mot en punkt på marken 10 km bort från radarn.
Marken belyses då av huvudloben i stort sett inom hela avståndsområdet. Huvudlobsklottret
blir inte lika begränsat i avståndsled som i de tidigare klotterexemplen, utan blir mer utsträckt
i avståndsled, vilket beror på att radarantennen riktas med nära nog strykande infall längs
marken. För radarsystemet som undersöks i detta arbete kommer klottrets utseende få denna
T-form, där altitudsvaret och huvudlobsklottret kommer utgöra de områden som mest hindrar
måldetektionen.

En rundad form på klottret kan fortfarande skönjas i Figur 6.7 på grund av att avstånds-
intervallet är satt så lågt som 0-2 km.

PRF 15 kHz
Entydighetsavstånd 10 km
Radarplattformens hastighet 2 m/s
Azimutvinkel 60 °
Elevationsvinkel -0,2 °
Höjd över marken 30 m

Tabell 6.4 Använda parametrar i klotterexempel 4.
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Figur 6.7 Huvudlobsklotter och altitudsvar blir dominerande då parametervärden
används som motsvarar en typisk situation för hur radarn opererar.

Figur 6.8 Huvudlobsklotter och altitudsvar blir extra kraftigt då radarn
opererar på låg höjd.
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Klotterexempel 5 – En hög PRF

Detta exempel visar en typisk klottersituation med en hög PRF och därmed blir mångtydig-
heterna i avstånd ganska kraftiga för klottret.

Huvudlobsklottret och altitudsvaret blir tämligen kraftigt och kommer att utgöra begränsning
för detektion på längre avstånd.

När avståndsintervallet är mer realistiskt än i föregående exempel framgår det att klottrets
dopplerskift nästan omedelbart blir maximalt utbrett. Detta beror på radarplattformens låga
höjd över marken. Dvs vissa områden på marken i helikopterns närhet kommer att reflektera
radarstrålning som är dopplerskiftat motsvarande radarplattformens egenhastighet.

PRF 60 kHz
Entydighetsavstånd 2,5 km
Radarplattformens hastighet 2 m/s
Azimutvinkel 60 °
Elevationsvinkel -0,2 °
Höjd över marken 30 m

Tabell 6.5 Använda parametrar i klotterexempel 5.
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Figur 6.9 Hudlobsklottrets och altitudsvarets storlek relativt övrigt
markklotter blir tydligare då avståndsintervallet utökas.

Figur 6.10 Markklottrets upprepning i avståndsled syns tydligt med
en hög PRF.
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6.3 Sammanvägd detektionssannolikhet

I detta avsnitt presenteras tre exempel där detektionssannolikheten beräknas för endast en
PRF. Dessa exempel kan användas som jämförelse till de exempel som följer, där närliggande
PRFer och PRF-växling används.

I de exempel där PRF-växling används är alla krav på detektion inkluderade för att åskådlig-
göra i vilka områden det är låg detektionssannolikhet i enskilda PRFer. Praktiskt sett är
detektion i 2:5 eller 3:5 PRFer rimligt att anta som normalt krav. 1:5 är ett för löst krav, för då
kan inte mångtydigheter upplösas. De blinda områdena gör att det är omöjligt att ställa krav
på detektion i 4:5 och 5:5 PFRer. Att det blir så, inses lättast genom att titta på kartering över
blinda zoner (se avsnitt 6.1). Om intressanta målhastigheter och målavstånd kan klassificeras
som MPD-mod, kommer det alltid uppkomma områden där två PRFer är blinda samtidigt.
Det motsvarar att kravet blir detektion i två PRFer mindre än det totala antalet, för att ett mål
inom det området ska kunna detekteras. Plottarna för dessa krav är ändå inkluderade då de ger
en bild över var de blinda områdena uppkommer i varje enskild PRF.

På grund av radarekvationen avtar både markklotter och måleko som R4. Detta beroende gör
att första entydighetsavståndet blir avgörande för hur detektionssannolikheten kommer att bli.
När målet befinner sig bortom första entydighetsavståndet tävlar det med markekon som
härrör från första entydighetsavståndet.

I de klotterfria områdena är det tydligt att atmosfärsdämpning utgör ett hinder för detektion på
längre avstånd. På grund av den förändrade tröskelnivån för de olika kraven på detektion
kommer inte detta avstånd att skilja sig nämnvärt jämfört med grundexemplen. Om samma
tröskelnivå använts hade detektionsavståndet på grund av atmosfärsdämpning förkortats. Nu
blir istället den totala falsklarmssannolikheten samma för alla detektionskrav.

Radarplattformens hastighet 2 m/s
Azimutvinkel 60 °
Elevationsvinkel -0,2 °
Höjd över marken 30 m
Radarmålyta 10 m2

Atmosfärsdämpning 1,2 dB/km
Falsklarmssannolikhet 10-7

Tabell 6.1 Följande parametrar används i grundexemplen som
visas i Figur 6.1, Figur 6.2 och Figur 6.3 i övrigt
varieras bara PRFen. Atmosfärsdämpningen
motsvarar regn med en styrka på 4 mm/h.

Eftersom pulslängden för radarsystemet endast är 1 µs, vilket motsvarar 150 m, kommer
beräkningsupplösningen i de följande exemplen ha betydelse för hur detektionssannolikheten
för de blinda avstånden pga sändpulsen uppfattas. Om upplösningen i figurerna överstiger 150
m i avståndsled kommer det ibland se ut som att detektionssannolikheten är större än noll. Det
beror på att sannolikheten beräknas som ett medelvärde över detta område.
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Figur 6.1 Grundexempel 1: Vid en PRF på 15 kHz erhålls god detektions-
sannolikhet fram till entydighetsavståndet, vilket är 10 km.

Figur 6.2 Grundexempel 2: Vid 30 kHz blir upprepningarna i avstånd
värre, men fortfarande erhålls en god sannolikhet fram till
första entydighetsavståndet, som i detta fall blir 5 km.
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Figur 6.3 Grundexempel 3: Då PRFen sätts till 60 kHz blir
altitudsvaret och mottagarens avstängning för sändning
alltmer besvärande.
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Sannolikhetsexempel 1 – PRF: 15 kHz

Detta exempel visar den sammanvägda detektionssannolikhet när PRF-växling används med
fem olika PRFer runt 15 kHz och jämförs lämpligen med grundexempel 1 (Figur 6.1).

Den använda atmosfärsdämpningen motsvarar regn (4 mm/h) och anses finnas under hela
radarutsändningens utbredning till målet.

Av de fem olika detektionskraven är det bara 2 som är rimliga att sätta i ett verkligt system.
Enligt samma resonemang som i avsnitt 6.1 om blinda zoner, kommer krav 1:5 att vara ett för
löst krav, medan kraven 4:5 och 5:5 vara för hårda. Dock ger kravet 5:5 i  Figur 6.4 längst ner,
en illustrativ bild var de enskilda PRFerna är blinda.

Exemplet visar att det är fullt möjligt att med PRF-växling eliminera de blinda avstånd som
utgörs av sändningstillfället och altitudsvaret, åtminstone om krav på detektion i 2:5 och 3:5
ställs.

Värt att notera är att falsklarmssannolikheten ändras varje för nytt krav i de enskilda PRFerna.
Den sammanlagda falsklarmssannolikheten för alla PRFer blir dock samma för alla
detektionskrav (se avsnitt 5.3).

PRFer 15 kHz
14 kHz
13 kHz
12 kHz
11 kHz

Entydighetsavstånd 3,3⋅108 m
Radarplattformens hastighet 2 m/s
Azimutvinkel 60 °
Elevationsvinkel -0,2 °
Höjd över marken 30 m
Radarmålyta 10 m2

Atmosfärsdämpning 1,2 dB/km
Falsklarmssannolikhet 10-7

Tabell 6.2 Parametervärden som används i sannolikhets-
exempel 1
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Figur 6.4 Vid  PRF-växling runt 15 kHz är det inga problem att erhålla en god
detektionssannolikhet i de områden altitudsvar och sändningstillfälle
gjorde blinda. Det gäller i de rimliga kraven 2:5 och 3:5.
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Sannolikhetsexempel 2 – PRF: 30 kHz

I detta exempel används fem olika PRFer runt 30 kHz och skall jämföras med grundexempel
2 (Figur 6.2).

Det nya entydighetsavståndet blir precis som i de övriga exemplen ofantligt stort. I praktiken
är det bara nödvändigt att det överstiger det maximalt tänkbara detektionsavståndet.

Exemplet visar att det är möjligt att förbättra detektionssannolikheten jämfört med en enda
PRF på 30 kHz. Altitudsvaret och blinda avstånd på grund av sändpulsen kan i stort sett
elimineras.

PRFer 30 kHz
28 kHz
26 kHz
24 kHz
22 kHz

Entydighetsavstånd 1,6⋅108 m
Radarplattformens hastighet 2 m/s
Azimutvinkel 60 °
Elevationsvinkel -0,2 °
Höjd över marken 30 m
Radarmålyta 10 m2

Atmosfärsdämpning 1,2 dB/km
Falsklarmssannolikhet 10-7

Tabell 6.3 Parametervärden som används i sannolikhets-
exempel 2



FOI Linköping
Avdelningen för sensorteknik

59

Figur 6.5 Vid PRF-växling med PRFer runt 30 kHz erhålls i stort sätt samma detektions-
sannolikhet för kraven 2:5 och 3:5 som i  sannolikhetsexempel 1. Upprepningarna
blir något svårare kring huvudlobsklottret.
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Sannolikhetsexempel 3 – PRF: 60 kHz

Vid 60 kHz blir entydighetsavståndet 2,5 km. Precis som i grundexempel 3 (Figur 6.3)
kommer detektionen att försvåras vid detta avstånd.

Altitudsvaret blir kraftigare och de blinda områdena som uppkommer på grund av att
sändningspulsen blir tätare än i de två tidigare exemplen.

I detektionskraven 2:5 och 3:5 är det möjligt att reducera de blinda avstånden på grund av
altitudsvaret fram till ca 13 km. Bortom detta avstånd blir det svårt att detektera mål som
ligger inom klottergränserna. Blinda avstånd på grund av sändpulsen kan helt undvikas med
denna PRF-uppsättning.

PRFer 60 kHz
57 kHz
54 kHz
51 kHz
48 kHz

Entydighetsavstånd 5,4⋅108 m
Radarplattformens hastighet 2 m/s
Azimutvinkel 60 °
Elevationsvinkel -0,2 °
Höjd över marken 30 m
Radarmålyta 10 m2

Atmosfärsdämpning 1,2 dB/km
Falsklarmssannolikhet 10-7

Tabell 6.4  Parametervärden som används i sannolikhets-
exempel 3.
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Figur 6.6 När PRF-växling runt 60 kHz används blir altitudsvaret allt mer besvärande, men
kan till stor del reduceras i detektionskraven 2:5 och 3:5.
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6.4 Begränsningar
Markytan betraktas som helt platt, samtidigt som radarplattformens hastighetsvektor anses
vara parallell med markplanet. Beräkningarna är anpassade efter detta antagande. Om
hastighetsvektorn riktas från markens parallellplan påverkas isodopplerkurvornas form.

Klottermodellen är inte validerad för små elevationsvinklar. Vid strykande infall påverkas
klotterreflektiviteten i stor utsträckning av terrängvariationer.

Atmosfärsdämpningen är i beräkningarna konstant över hela utbredningssträckan, det skulle
tex kunna vara intressant att undersöka hur ett kraftigt regn på ett visst avstånd påverkar
detektionssannolikheten. I denna studie används atmosfärsdämpningen för 35 GHz. Om en
annan bärvågsfrekvens skulle studeras, måste andra värden införas i beräkningarna.
Atmosfärsdämpningen är dessutom konstant med höjden och angivna för marknivå, varför
beräkningarna är anpassade för att radarplattformen ska operera på låg höjd.

Både klotter och målsignal kommer i ett verkligt system att undergå en viss spridning i
frekvensled. Det beror på flera olika faktorer. En del av frekvensspridningen kan förklaras av:
• Svepets rörelse gör att den reflekterade signalen amplitudmoduleras.
• Eftersom spektralanalys görs under en begränsad tid kommer signaleffekt att spridas i

frekvensled, sk läkage. Fönstring kan reducera sidolobsnivåerna, men gör samtidigt
spridningen större.

• Rörelser i terrängen, t ex träd som rör sig i vinden, påverkar dopplerskiftet i klotterreturen.
• Markmål kan ge reflektioner av rörliga delar såsom hjul och larvfötter. Det medför att

ytterligare frekvenskomponenter uppkommer, förutom målets egen hastighet.

7 Slutsatser

Antennen kan inte godtyckligt styras för att belysa målet, därför blir övermålningstiden
begränsad. Vid PRF block staggering blir hastighetsupplösningen sämre. Försämringen
motsvarar en faktor som är lika med antalet PRFer som används. Till detta skall läggas en
ytterligare försämring på grund av att radarekona ska anta stationärt tillstånd mellan varje
PRF-byte.

Det är ingen fördel för signal-klotterförhållandet att låta många pulser belysa målet, då detta
gör upprepningarna i markklottret värre. Det ger ej heller en bättre hastighetsupplösning. Det
är den tid som är dedikerad till varje PRF som är det viktiga. En fördel är dock att ett större
område i frekvensled kan täckas med en hög PRF. Mångtydigheterna i hastighet blir alltså
inte lika allvarliga.

Med de tekniska data som används i denna studie ska förhållandevis få upprepningar i avstånd
och doppler upplösas med PRF-växling. Radarplattformens begränsade egenhastighet gör att
klottret får en liten dopplerutbredning i förhållande till PRFen. Dessutom är radarut-
sändningens pulslängd kort i förhållande till aktuella entydighetsavstånd. Det gör att
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skillnaden mellan olika PRFer inte behöver vara så liten. Det ger i sin tur utrymme för att inte
riskera att klottret uppträder i samma område i avstånd-dopplerrymden för olika PRFer.

Var första entydighetsavståndet inträffar är avgörande för detektionssannolikheten. Det
innebär att en lägre PRF är att föredra då entydighetsavståndet blir större. Med flera mång-
tydigheter i det intressanta området ökar risken för att altitudsvar blir besvärande för mål som
befinner sig långt ifrån radarn.

En värdefull metod att särskilja mål och klotter är att använda polarisationsväxling. En
förutsättning för att kunna simulera detta är att klottermodellen tar hänsyn till
polarisationsriktningen. Med GITs landklottermodell är inte detta möjlig, varför det inte har
varit möjligt att utvärdera polarisationsväxling i denna studie.

PRF block staggering kan användas för att utöka spaningsområdet för en helikopterbaserad
spaningsradar med de tekniska data som har angivits i detta arbete. Detta förutsatt att en
försämring av radarns hastighetsupplösning kan accepteras.
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9 Bilaga 1: Kort programbeskrivning

Ett beräkningsprogram har uvecklats i Mathworks Matlab 5.3 Release 11 under Microsoft
Windows 2000 professional. Matlabs goda möjligheter gällande visualisering av simuleringar,
medför att det på ett bekvämt sätt går att utvärdera olika PRF-konfigurationers effekt på
upptäcktssannolikheten.

Matlab erbjuder objektorienterad programmering (OOP) och detta har använts för inkapsling
av parametrar knutna till radarsystemet. Eftersom många parametrar påverkar varandra har
detta möjliggjort att övriga parametrarna uppdateras enligt senare inmatade värden. Här ger
också det grafiska gränssnittet en viss hjälp, genom att det lätt går att kontrollera införda data
och se hur en förändring påverkar andra parametrar. Det är även möjligt att mata in
parametrarna från Matlabs kommandorad.

Förrutom radarobjektet finns även ett målobjekt. Dess främsta funktion är att ange
radarmålytan som används vid sannolikhetsberäkningarna. Det är även möjligt att placera
målobjektet relativt radarplattformen. Denna funktion är främst tänkt att användas som
riktmärke mot vilket radarantennen riktas. Vid simulering beräknas målreturen på alla de
avstånd som anges av användaren, men i den riktning som anges av målobjektet.

9.1 Fönstergenomgång
Huvudfönstret (Figur 9.1) viktigaste del utgörs av de inmatningsfält där PRF-konfigurationen
bestäms. Det är möjligt att mata in PRF, antal pulser, övermålningstid och
hastighetsupplösning för varje enskild PRF. Dessa parametrar kan naturligtvis inte ställas
oberoende av varandra.

De övriga fälten är inte editerbara, utan anger målobjektets relation till radarobjektet. Här
visas om målet befinner sig på ett avstånd som motsvarar ett blint område eller om målets
hastighet relativt radarn understiger radarns egenhastighet, dvs om målet tävlar med klotter
vid detektion. För aktuell radarupplösing visas också hur stort signal-klotterförhållandet blir.
Vidare visas målets uppfattade avstånd från radarn, det aktuella entydighetsavståndet och det
dopplerskiftet som radarn uppfattar att målet har. Dessa parametrar styrs i stor utsträckning av
hur målobjekt placeras i förhållande till radarn. Naturligtvis påverkar objektens hastighets-
vektorer dopplerskiftet.
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Figur 9.2. Huvudfönstret är det första som användaren ser när det grafiska gränssnittet
öppnas.

Genom att klicka på knappen Radar properties visas radarns fundamentala egenskaper.
Det är värt att notera att trots att det är möjligt att editera vissa radarparametrar, kommer det
inte vara möjligt att genomföra klotter- eller sannolikhetsberäkningar. Exempelvis är klotter-
modellen anpassad endast för bärvågsfrekvenserna 10, 35 och 95 GHz. Radarobjektet klarar
endast att hantera tio olika PRFer under den totala övermålningstiden. Denna begränsning
ligger i radarobjektets datastruktur.

Figur 9.3. Radarobjektets parametrar kan editeras under Radar properties.
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Radarobjektets position, hastighetsvektor och antennriktning kan edtieras under knappen
Geometry i huvudfönstret. Dels går det att mata in värden nummeriskt, men även interaktivt
genom att peka på vektorerna för hastighet och antennriktning i fönstret. Målets parametrar
kan inte editeras interaktivt. Däremot markeras målets riktning från radarn grafiskt.

Figur 9.4. Radarobjektets hastighetsvektor och antennriktning kan editeras interaktivt i
Geometry-fönstret.

När den sammanvägda detektionssannolikhet har beräknats presenteras den i en figur med
speciella menyalternativ. Dessa ska underlätta för användaren att växla mellan olika alternativ
som är vanliga för visualiseringen. Särskilt viktig är menyn där detektionskravet kan ställas
(se Figur 9.5). Här kan användaren växla och jämföra olika krav utan att hela beräkningen
behöver utföras på nytt. När figuren sparas till fil, sparas inte bara den grafiska bilden som
visas när beräkningen är utförd, utan även de bakomliggande data som används kommer att
sparas tillsammans med figuren. Detta möjliggör växling mellan olika krav i efterhand och
efter att figuren laddats in (tex vid ett senare tillfälle), på så vis behöver inte beräkningen av
klottret göras om.  Det finns även menyer för att välja view, shading och colormap, så att
dessa ej behöver matas in via kommandoraden.
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Figur 9.5. I fönstret som visas när den sammanvägda detektionssannolikheten har beräknats,
finns möjlighet att välja vilket krav på detektion som skall presenteras.
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