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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ /  
ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΩΝ 

 
 
 
 
 
10.1 Γενικά 

 
Βασικός σκοπός των τεχνικών & αλγορίθμων παρακολούθησης ή εγκλωβι-

σμού στόχων (target tracking) είναι ο αυτόματος προσδιορισμός των στοιχείων κί-
νησης και μελλοντικής θέσης των στόχων (κατ’ απόσταση και γωνία). Ο προσδιορι-
σμός της θέσης ενός στόχου ενδιαφέροντος είναι μεγάλης σημασίας σε συστήματα 
εναερίου κυκλοφορίας, οπλικά συστήματα διεύθυνσης βολής, συστήματα παρακο-
λούθησης δορυφόρων, κτλ. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, τα δεδομένα (πα-
ράμετροι στόχων) που μπορεί να χρησιμοποιήσει/μετρήσει ένα σύστημα ραντάρ, 
είναι η απόσταση, η διόπτευση (γωνία αζιμουθίου), η γωνία ύψωσης, καθώς και η 
μεταβολή/ολίσθηση Doppler εξ’ αιτίας της ακτινικής συνιστώσας της ταχύτητας των 
στόχων. Τυπικά, τα ραντάρ εγκλωβισμού, μπορούν να διακριθούν σε δύο μεγάλες 
γενικές κατηγορίες: τα ραντάρ συνεχούς ή μη διακοπτόμενης παρακολούθησης 
(continuous tracking) και τα ραντάρ παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της σάρωσης 
για έρευνα  TWS (Track While Scan). Τα πρώτα παρακολουθούν έναν και μοναδικό 
στόχο κάθε φορά, ενώ τα δεύτερα μπορούν να παρακολουθούν ταυτόχρονα πολ-
λούς στόχους. 

Οι διαδοχικές φάσεις λειτουργίας (operational modes) των οπλικών συστημά-
των έρευνας και διεύθυνσης βολής, ένα σημαντικό τμήμα των οποίων αποτελεί το 
στάδιο παρακολούθησης / εγκλωβισμού των στόχων ενδιαφέροντος, είναι αναλυτκά 
οι ακόλουθες: 

 
• Επιτήρηση/έρευνα (surveillance/search), πχ του τρισδιάστατου χώρου (vol-

ume ή 3D), δύο διαστάσεων 2D, αέρος (air), επιφανείας (surface), ορίζοντα 
(horizon), κτλ. Ειδικότερα, μπορεί να χρησιμοποιείται η ακόλουθη ορολογία: 
 
- Επιτήρηση (surveillance): Συστηματική παρατήρηση μεγάλων γεω-

γραφικών περιοχών (2D ή 3D). 
- Έρευνα (search): Προσεκτική παρατήρηση/εξέταση του χώρου, για την 

ανεύρεση/αποκάλυψη νέων ιχνών/στόχων. 
- Σάρωση (scanning): Ενδελεχή / εξονυχιστική έρευνα συγκεκριμένου 

χώρου ή τομέα, για τον εντοπισμό πιθανού στόχου.  
 

• Εντοπισμός ή ανίχνευση στόχου (target detection). Αποτελεί το στάδιο αμέ-
σως μετά από την ανωτέρω φάση έρευνας, κατά το οποίο έχουν αποκαλυφ-
θεί κάποια χαρακτηριστικά που προσδίδουν την ύπαρξη στόχου. 

 
Αμέσως μετά, κανονικά ακολουθεί η διαδικασία της αναγνώρισης του εντο-

πισθέντος ίχνους/στόχου. 
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• Υπόδειξη (target designation) & προτροπή (cueing). Είναι διαδικασία χειρο-

κίνητη ή αυτόματη, η οποία εκτελείται από τον ίδιο ή άλλο αισθητή-
ρα/σύστημα, με σκοπό την ανάθεση της παρακολούθησης του συγκεκριμέ-
νου ίχνους ενδιαφέροντος σε κάποιο συγκεκριμένο οπλικό σύστημα. 

 
• Απόκτηση (target acquisition). Αποτελεί μία διαδικασία προστάδιο της πα-

ρακολούθησης, κατά την οποία επιτυγχάνεται ο αρχικός εγκλωβισμός του 
στόχου. 

  
• Εγκλωβισμός / παρακολούθηση (tracking ή lock on). Αποτελεί τον “α-

κριβή” προσδιορισμό των στοιχείων θέσης (απόσταση-αζιμούθιο-ύψωση) 
και κίνησης του στόχου. Η ακρίβεια εγκλωβισμού θα πρέπει να είναι η κα-
τάλληλη, για την αποτελεσματική κατεύθυνση των διατιθέμενων όπλων. Ο 
εγκλωβισμός μπορεί να είναι συνεχής ή διακοπτόμενος, χωρίς όμως το τε-
λευταίο να αποβαίνει εις βάρος της απαιτούμενης ακρίβειας βολής των δια-
τιθέμενων  όπλων. Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζονται οι δύο βασικές μεθοδο-
λογίες παρακολούθησης Track-After-Detect (TAD) & Track-Before-Detect 
(TBD). 

 
• Ανάθεση οπλικού συστήματος (weapon assignment). Στη φάση αυτή, έχου-

με την επίλυση του προβλήματος βολής εναντίον του παρακολουθούμενου 
στόχου, με σκοπό : 

 
-  Την διεύθυνση ή τον έλεγχο βολής πυροβολικού (gun fire control) 
- Την καθοδήγηση κατευθυνόμενων βλημάτων (missile guidance), 
 ενδιάμεση και τερματική.  

 
 
10.2 Ραντάρ συνεχούς (μη διακοπτόμενης) παρακολούθησης 

 
Αποτελούν τον παλαιότερο τύπο ραντάρ παρακολούθησης (ή εγκλωβισμού) 

στόχων, τα οποία λειτουργούν σε συχνότητες μεγαλύτερες των 3 GHz. Η μέθοδος 
με την οποία εξάγονται τα στοιχεία της απόστασης και της ταχύτητας των στόχων 
είναι γενικά κοινή για όλους τους τύπους των ραντάρ συνεχούς εγκλωβισμού. Στηρί-
ζεται σε κατάλληλο σύστημα αυτόματου ελέγχου, γνωστό ως ‘πύλη’ (gate), το οποίο 
παρακολουθεί τη θέση του επιστρεφόμενου σήματος είτε με βάση το χρόνο (πύλη 
απόστασης – range gate) είτε με βάση την ολίσθηση συχνότητας Doppler (πύλη τα-
χύτητας – Doppler ή velocity gate).  

 
 

10.2.1 Εγκλωβισμός απόστασης 
 

Σκοπός του εγκλωβισμού απόστασης είναι να αποκτηθεί αυτόματα και με α-
κρίβεια η απόσταση του στόχου από το ραντάρ. Θεωρητικά, η παρακολούθηση της 
απόστασης ενός στόχου θα μπορούσε να επιτευχθεί από το χειριστή του ενδείκτη 
τύπου Α (Α-Scope), με τη συνεχή χειροκίνητη τοποθέτηση ενός κέρσορα (δρομέα) 
πάνω στο ίχνος του στόχου. Σε πολλές όμως περιπτώσεις, η δυσχέρεια παρακο-
λούθησης της απόστασης χειροκίνητα (πχ κατά την προσέγγιση ενός κατευθυνόμε-
νου βλήματος ή ενός αεροσκάφους με υψηλή ταχύτητα), οδηγεί στην ανάγκη αυτό-
ματης παρακολούθησης από τα κυκλώματα του ραντάρ. Στα ραντάρ εγκλωβισμού, η 
λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται με τη βοήθεια κατάλληλου συστήματος αυτόματης 
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παρακολούθησης (πχ του κέντρου του παλμού), γνωστό με την ονομασία ‘πύλη α-
πόστασης’ (range gate).  

Στο σχήμα 10.1(α) απεικονίζεται ο παλμός επιστροφής ενός στόχου, ενώ στο 
σχήμα 10.1(β) η θέση της πύλης απόστασης σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. Όπως 
φαίνεται και στο σχήμα, η πύλη απόστασης αποτελείται από δύο  επί μέρους πύλες, 
την πύλη προπορείας (early gate) και την πύλη επιπορείας ή καθυστέρησης (late 
gate). Για το λόγο αυτό, το κύκλωμα παρακολούθησης κλειστού βρόχου είναι γνω-
στό ως split range gate tracker ή early-late range gate tracker.  

Για την αυτόματη τοποθέτηση της πύλης τυπικά πάνω στο κέντρο του παλμού 
επιστροφής,1 μία μεθοδος υλοποίησης είναι να παράγεται συνεχώς με χρονική ολο-
κλήρωση ένα σήμα (integrating gate discriminator), το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό 
ενέργειας του επιστρεφόμενου παλμού (έξοδος ανιχνευτή) που περιέχει κάθε μία 
από τις δύο πύλες (σχήμα 10.1(γ)). Τα συγκεκριμένα αυτά σήματα αντιστοιχούν στα 
ακόλουθα ολοκληρώματα: 
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Η κανονικοποιημένη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών σημάτων αποτελεί το 

σήμα σφάλματος eR (magnitude split gate range discriminant), με βάση το  οποίο η 
πύλη απόστασης οδηγείται στη νέα θέση ισορροπίας: 
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Το σήμα σφάλματος (ανηγμένο στη διάρκεια παλμού) είναι: 
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Η απόλυτη τιμή και το πρόσημο του σήματος σφάλματος εκφράζουν την από-

κλιση της πύλης από το κέντρο του παλμού (θέση του στόχου), και αντιστοιχούν στο 
μέτρο και τη διεύθυνση της απόκλισης αυτής, αντίστοιχα.  

Από τα ανωτέρω, γίνεται φανερό ότι εάν το ποσό ενέργειας κάθε πύλης είναι 
ίδιο, η πύλη απόστασης δεν απαιτείται να μετακινηθεί και το σήμα σφάλματος είναι 
μηδενικό. Αντίθετα, σε κάθε άλλη περίπτωση η πύλη μετακινείται κατάλληλα, έτσι 
ώστε να τοποθετηθεί ακριβώς πάνω στο ‘ενεργειακό κέντρο’ του παλμού. Στην πε-
ριοχή πλησίον της εκτιμώμενης απόστασης του στόχου, η σχέση μεταξύ σφάλματος 
απόστασης και διαφοράς μεταξύ των σημάτων των δύο πυλών, είναι γραμμική. Τέ-
τοιο κύκλωμα πύλης (split range gate tracker) χρησιμοποιούν πολλά γνωστά μονο-
παλμικά συστήματα ραντάρ πυροβολικού και κατευθυνομένων βλημάτων. 
 

                                            
1 Στις περιπτώσεις κυκλωμάτων anti-range gate stealing (τεχνική EPM) οι δύο πύλες ζυγίζονται 
διαφορετικά, έτσι ώστε η παρακολούθηση να μην εκτελείται με βάση το κέντρο του επιστρεφόμενου παλ-
μού αλλά κάποιο εντελώς διαφορετικό σημείο. Η τεχνική αυτή συναντάται στους RF seekers των κατευ-
θυνόμενων βλημάτων και με την ονομασία “range track gate bias”. 
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Σχήμα  10.1: Αρχή λειτουργίας της παρακολούθησης στόχου με πύλη απόστασης (range gate): (α) 

Παλμός επιστροφής από το στόχο. (β) Πύλη προπορείας και πύλη επιπορείας (ή καθυ-
στέρησης). (γ) Διαφορά μεταξύ των σημάτων των δύο πυλών. (δ) Σχέση σφάλματος α-
πόστασης και διαφοράς σημάτων των δύο πυλών, στην περιοχή της εκτιμώμενης από-
στασης του στόχου. 

 
 

Με την τεχνική αυτή, η μέτρηση της απόστασης εκτελείται με υψηλότερη ακρί-
βεια από την ονομαστική ανάλυση απόστασης του συστήματος (range resolution). 
 

 
 
Σχήμα 10.2: Απόκριση πύλης παρακολούθησης split gate tracker, μέσω χρονικής ολοκλήρωσης (inte-

grating gate discrimination). Συναντάται κυρίως σε παλαιότερες υλοποιήσεις συστημάτων 
ραντάρ, τα οποία δεν εφαρμόζουν ψηφιακή επεξεργασία σήματος. 
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Σχήμα  10.3: Βασικό λειτουργικό διάγραμμα κυκλώματος πύλης απόστασης. 

 
 

Ο ρόλος της πύλης απόστασης στα ραντάρ εγκλωβισμού είναι καθοριστικός, 
αφού με τον τρόπο αυτό το σύστημα απομονώνει ένα συγκεκριμένο στόχο απορρί-
πτοντας τις υπόλοιπες παρασιτικές επιστροφές και θορύβους, αυξάνοντας παράλ-
ληλα και τη σηματοθορυβική σχέση S/N. 

Η τεχνική απόκτησης της πληροφορίας απόστασης σε συσκευές CW και υψη-
λής τιμής PRF (ραντάρ μαχητικών αεροσκαφών, ραδιοϋψόμετρα, κτλ) εφαρμόζει 
διαμόρφωση συχνότητας FMR (Frequency Modulation Ranging), λόγω της αδυναμί-
ας εφαρμογής της κλασσικής μεθόδου μέτρησης της απόστασης με χρονική καθυ-
στέρηση (pulse delay ranging). Στην τεχνική της διαμόρφωσης συχνότητας, η εκπε-
μπόμενη συχνότητα μεταβάλλεται συνεχώς (πχ γραμμικά), και ακολούθως μετρώ-
νται οι στιγμιαίες μεταβολές της συχνότητας των επιστρεφόμενων σημάτων, λόγω 
φαινομένου Doppler. Οι μεταβολές αυτές, είναι ανάλογες του παρερχόμενου χρόνου 
και επομένως της απόστασης του στόχου. 

Συνήθως, ο εγκλωβισμός κατ’ απόσταση προηγείται του γωνιακού εγκλωβι-
σμού, αφού για την επίτευξη του τελευταίου τα κυκλώματα του ραντάρ επεξεργάζο-
νται αποκλειστικά και μόνον το σήμα που εμπεριέχεται στην πύλη απόστασης, α-
γνοώντας όλα τα υπόλοιπα. Για τους ανωτέρω λόγους, και όπως θα εξετασθεί στο 
δεύτερο μέρος του βιβλίου (ηλεκτρονικός πόλεμος), o πρωταρχικός σκοπός κάθε 
συστήματος παρεμβολέα παραπλάνησης είναι η ‘κλοπή’ της πύλης απόστασης, δη-
λαδή η μετακίνησή της σε εσφαλμένη θέση μακριά από τον πραγματικού στόχου. 

Στα πιο μοντέρνα συστήματα που εφαρμόζεται ψηφιακή επεξεργασία σήματος 
λαμβάνονται υπόψη οι τιμές συγκεκριμένων διακριτών δειγμάτων της εξόδου του 
ανιχνευτή, πχ σε αποστάσεις ±τp ως προς την εκτιμώμενη απόσταση του στόχου 
(sampling gate discrimination). Στην περίπτωση αυτή, το σήμα σφάλματος απόστα-
σης (ανηγμένο στη διάρκεια παλμού) είναι: 
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Σχήμα 10.4: Απόκριση πύλης παρακολούθησης split gate tracker, μέσω δειγματοληψίας (sampling 
gate discrimination). Συναντάται κυρίως σε μοντέρνα συστήματα ραντάρ, τα οποία εφαρ-
μόζουν ψηφιακή επεξεργασία σήματος (κυκλώματα δειγματοληψίας και μετατροπείς 
ADC). 

 
 

Εάν ο στόχος βρίσκεται στη θέση τtrk + τp/2, τότε 0=EA , ενώ εάν βρίσκεται  

στη θέση τtrk - τp/2, τότε 0=LA .  Στην πρώτη περίπτωση έχουμε 
2

pτ
= eR , ενώ 

στη δεύτερη περίπτωση έχουμς 
2

pτ−= eR . Η πραγματική απόσταση του στόχου 

προκύπτει προσθέτοντας το σφάλμα eR στην εκτιμώμενη απόσταση τtrk.  Η ύπαρξη 

θορύβου εισάγει σφάλματα στις τιμές EA  και LA . Το κύκλωμα παρακολούθησης 

θα πρέπει να φιλτράρει το θόρυβο αυτό, έτσι ώστε να παράγεται μία εξομαλυμένη 
εκτίμηση της απόστασης του στόχου.   
 
 
10.2.2 Εγκλωβισμός ταχύτητας 
 
 Σκοπός του εγκλωβισμού ταχύτητας είναι να προσδιορισθεί με ακρίβεια ο 
ρυθμός μεταβολής της απόστασης του παρακολουθούμενου στόχου, ο οποίος συν-
δέεται με την ολίσθηση συχνότητας Doppler. Για την επίτευξη του εγκλωβισμού τα-
χύτητας ή ολίσθησης Doppler, συνήθως απαιτείται κάποιο σύμφωνο/συνεκτικό 
(coherent) ραντάρ, όπως πχ τα CW, παλμικά Doppler και ΜΤΙ. 
 

 
 

Σχήμα  10.5: Πύλη ταχύτητας (προπορείας και καθυστέρησης). 
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Σχήμα  10.6(α): Το βασικό λειτουργικό διάγραμμα παλαιού τύπου κυκλώματος πύλης ταχύτητας. Το 
σήμα εισόδου Doppler μιξάρεται με το σήμα του ταλαντωτή για την παραγωγή της εν-
διάμεσης συχνότητας IF, η οποία ακολούθως ενισχύεται από έναν ενισχυτή στενού φά-
σματος. Ο διευκρινιστής συχνότητας αντιλαμβάνεται τις διαφορές (αποκλίσεις) από την 
κεντρική συχνότητα και παράγει μία τάση σφάλματος που ρυθμίζει τη συχνότητα του 
ταλαντωτή, έτσι ώστε να μηδενίζεται η οποιαδήποτε διαφορά συχνότητας. Ο περιορι-
στής κόβει τις τυχόν μεταβολές πλάτους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σήμα 
σφάλματος. Το μέγεθος της απαιτούμενης ρύθμισης συχνότητας του ταλαντωτή παρέ-
χει το μέτρο της ταχύτητας του στόχου. Η έξοδος του ενισχυτή στενού φάσματος παρέ-
χει την ανάλυση της μετρούμενης ταχύτητας (velocity resolution). 

 
 

 
 

Σχήμα  10.6(β): Βασικό λειτουργικό διάγραμμα κυκλώματος πύλης ταχύτητας, στο οποίο απεικονίζεται 
ο 1ης τάξης βρόχος αυτόματου ελέγχου συχνότητας AFC, με ένα διευκρινιστή ως αισθη-
τήρα των μεταβολών συχνότητας. Το εύρος του ενισχυτή στενού φάσματος θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τη μέγιστη αναμενόμενη ολίσθηση Doppler. Η σταθερή επιτάχυνση 
(γραμμική μεταβολή συχνότητας) παρέχει το σφάλμα παρακολούθησης συχνότητας. Το 
φασματικό εύρος λειτουργίας του βρόχου είναι προσαρμοσμένο στη μέγιστη επιτάχυν-
ση που μπορεί να συναντήσει στην πράξη. Στα συστήματα κωνικής σάρωσης, το ελά-
χιστο φασματικό εύρος της πύλης ταχύτητας συνήθως υπαγορεύεται από τους πλευρι-
κούς λοβούς, προσαυξημένο κατάλληλα λόγω της υστέρησης της επιτάχυνσης. Στα μο-
νοπαλμικά συστήματα, η υστέρηση επιτάχυνσης συνδυάζεται με το φάσμα Doppler του 
στόχου. 
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H πύλη ταχύτητας (velocity/speed gate) αποτελεί ένα φίλτρο αυτόματης πα-
ρακολούθησης Doppler, το οποίο περιλαμαβάνει δύο  επί μέρους πύλες: την πύλη 
προπορείας (higher/upper frequency Doppler filter) και την πύλη καθυστέρησης 
(lower frequency Doppler filter), με σκοπό την αυτόματη τοποθέτηση του κέντρου 
της πύλης, πάνω στην τιμή της συχνότητας ολίσθησης Doppler του παλμού επι-
στροφής από το στόχο. 

Η διαφορά των δύο σημάτων αποτελεί το σήμα σφάλματος (magnitude split 
gate velocity discriminant), το οποίο οδηγεί την πύλη ταχύτητας στη νέα θέση ισορ-
ροπίας: 
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Η απόλυτη τιμή και το πρόσημο του σήματος σφάλματος εκφράζουν την από-

κλιση της πύλης από την πραγματική ολίσθηση συχνότητας Doppler του σήματος 
επιστροφής του στόχου, και αντιστοιχούν στο μέτρο και τη διεύθυνση αυτής. 
 
 
10.2.3 Γωνιακός εγκλωβισμός 
 

Για τον προσδιορισμό των στοιχείων αζιμουθίου (διόπτευσης) και ύψωσης 
(γωνιακή θέση του στόχου) εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι σε κάθε τύπο συ-
στήματος εγκλωβισμού. Οι βασικές κατηγορίες των ραντάρ συνεχούς εγκλωβισμού, 
ανάλογα με την εφαρμοζόμενη τεχνική γωνιακής παρακολούθησης και οι οποίες 
εξετάζονται στη συνέχεια, είναι οι ακόλουθες τρεις: λίκνισης δέσμης/λοβού  (lobe 
switching ή sequential lobing), κωνικής σάρωσης (conical scan) και μονοπαλμικού 
εγκλωβισμού (monopulse). Επισημαίνεται, ότι η μέθοδος κωνικής σάρωσης αποτελεί 
στην ουσία μία εξέλιξη της μεθόδου λίκνισης της δέσμης. 
 
 
10.2.3.1 Μέθοδος λίκνισης δέσμης 
 

Τα ραντάρ συνεχούς εγκλωβισμού χρησιμοποιούν κατά κανόνα κεραίες συμ-
μετρικές και στενής δέσμης (pencil beams), στις οποίες το εύρος λοβού κατά διό-
πτευση (azimuth beamwidth) ισούται με το εύρος του λοβού καθ’ ύψωση (elevation 
beamwidth). 

Γωνιακό σφάλμα (angular error) ονομάζεται η γωνιακή διαφορά ανάμεσα στη 
διεύθυνση του στόχου LOS (Line Of Sight), και σε μία διεύθυνση αναφοράς 
(reference direction), η οποία αποτελεί τον κεντρικό άξονα της κεραίας (antenna 
boresigh), γνωστός και ως άξονας λίκνισης ή περιστροφής του λοβού. Κατά συνέ-
πεια, όταν το γωνιακό σφάλμα ισούται με μηδέν, τότε ο στόχος ευρίσκεται ακριβώς 
πάνω στη διεύθυνση αναφοράς, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται κάποια 
διόρθωση από το σύστημα. 

Μία παλαιά μέθοδος προσδιορισμού του μεγέθους και της διεύθυνσης του 
γωνιακού σφάλματος, υλοποιείται με την κατεύθυνση της δέσμης κάθε φορά, μεταξύ 
δυο διαδοχικών και αλληλοκαλυπτόμενων θέσεων (σχήμα 10.7). Η μέθοδος αυτή, 
ονομάζεται μέθοδος ‘λίκνισης’ δέσμης (lobe switching ή sequential lobing). Στο σχή-
μα 10.7(α) απεικονίζεται η κατεύθυνση της δέσμης (χωρίς τους πλευρικούς λοβούς) 
στις δυο διαδοχικές θέσεις 1 και 2 σε πολικές συντεταγμένες, ενώ στο σχήμα 10.7(β) 
το αντίστοιχο διάγραμμα απεικονίζεται σε ορθογώνιες συντεταγμένες.  
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Σχήμα 10.7: Απεικόνιση μεθόδου λίκνισης δέσμης, σε (α) πολικές συντεταγμένες, (β) ορθογώνιες 
συντεταγμένες, και (γ) σήμα σφάλματος (διαφορά τάσης σημάτων μεταξύ των δύο θέσε-
ων). 

 

 
 

Σχήμα 10.8(α): Στόχος ευρισκόμενος επί του άξονα λίκνισης δέσμης (εγκλωβισμένος). 

 
 

Σχήμα 10.8(β): Στόχος ευρισκόμενος εκτός του άξονα λίκνισης δέσμης. 
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Σχήμα 10.9: Μηχανισμός παρακολούθησης λίκνισης δέσμης (sequential lobing) σε ερευνητή (seeker) 

κατευθυνόμενου βλήματος. 

 
 

Όταν οι δυο τάσεις που αντιστοιχούν στα σήματα επιστροφής από τις δυο 
διαδοχικές θέσεις της δέσμης είναι ίσες μεταξύ τους, τότε ο στόχος ευρίσκεται ακρι-
βώς πάνω στο νοητό κεντρικό άξονα της κεραίας (LOS). Η απόλυτη τιμή της διαφο-
ράς των δυο τάσεων καθορίζει το μέτρο του γωνιακού σφάλματος, ενώ το  πρόσημο 
καθορίζει τη διεύθυνσή του. Το παραγόμενο σήμα σφάλματος οδηγεί κατάλληλα την 
κεραία του ραντάρ. Είναι ακόμη φανερό, ότι για τον εγκλωβισμό/παρακολούθηση 
των στόχων κατά διόπτευση και ύψωση απαιτείται η λίκνιση της δέσμης τόσο σε 
οριζόντια όσο και σε κατακόρυφη διεύθυνση (ο λοβός λικνίζεται μεταξύ τεσσάρων 
διακριτών θέσεων/γωνιών). 

Πρακτικά, η μέθοδος χρειάζεται ένα πολύπλοκο σύστημα κυματοδηγών με 
σημαντικές απώλειες σήματος, ενώ  επίσης εισάγει χρονική καθυστέρηση για τη λί-
κνιση της δέσμης. Η τιμή PRF καθορίζει το μέγιστο χρόνο παραμονής του δέκτη σε 
κάθε θέση του κύριου λοβού. Μόνον όταν έχει ολοκληρωθεί η σάρωση απόστασης 
για τη συγκεκριμένη τιμή PRF, η λειτουργία του δέκτη μπορεί να μεταπέσει στον ε-
πόμενο λοβό. Επιπρόσθετα, το σφάλμα ύψωσης και αζιμουθίου μπορεί να ανανεω-
θεί μόνο μία φορά σε κάθε κύκλο, γεγονός που επηρεάζει δυσμενώς το ρυθμό ανα-
νέωσης και το σφάλμα παρακολούθησης. 
 
 
10.2.3.2 Μέθοδος κωνικής σάρωσης 
 

Η μέθοδος κωνικής σάρωσης (conical scan ή con-scan) αποτελεί τη φυσική 
εξέλιξη της μεθόδου λίκνισης δέσμης. Ο προσδιορισμός του γωνιακού σφάλματος 
σκόπευσης, συνήθως βασίζεται στη συνεχή περιστροφή2 μίας ‘έκκεντρης’ κεραίας 
(offset antenna). Η γωνία μεταξύ του άξονα περιστροφής του λοβού (beam rotation 

                                            
2 Η περιστροφική αυτή κίνηση, δεν μεταβάλλει το επίπεδο πόλωσης του λοβού. 
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axis) και του άξονα τoυ λοβού της κεραίας (beam axis) ονομάζεται γωνία εκκεντρό-
τητας/εκτροπής θq (squint angle) και απεικονίζεται στο σχήμα 10.10. 

Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται στην παραδοχή, ότι εάν ο στόχος ευ-
ρίσκεται πάνω στον άξονα περιστροφής του λοβού της κεραίας (pencil beam), τότε 
οι ανακλάσεις όλων των παλμών θα επιστρέφουν στο δέκτη του ραντάρ με το ίδιο 
πλάτος. Αντίθετα, εάν ο στόχος απομακρυνθεί από τον άξονα περιστροφής του λο-
βού, τότε μερικοί επιστρεφόμενοι παλμοί θα είναι ασθενικότεροι και άλλοι ισχυρότε-
ροι. Συνεπώς, οι παλμοί που επιστρέφουν θα είναι διαμορφωμένοι κατά πλάτος 
PAM (Pulse Amplitude Modulation). To πλάτος και η φάση της διαμόρφωσης αυτής, 
παρέχουν το μέγεθος και την κατεύθυνση του γωνιακού σφάλματος. 

 

 
 

Σχήμα 10.10(α): Η μέθοδος εγκλωβισμού κωνικής σάρωσης, συνήθως βασίζεται στην περιστροφή του 
κύριου λοβού λήψης. 

 
 

Το πλάτος της διαμόρφωσης των παλμών, εξαρτάται από το εύρος του κύ-
ριου λοβού θb της κεραίας (pencil beam), τη γωνία εκκεντρότητας θq, καθώς επίσης 
και από τη γωνία που σχηματίζει ο άξονας περιστροφής του λοβού με τον άξονα 
κεραίας-στόχου (target  axis). Η γωνία αυτή, καθορίζει επίσης και τη φάση της δια-
μόρφωσης. 

Για να επιτευχθεί η πιστότερη δυνατή παρακολούθηση του στόχου έχει βρεθεί 
ότι θα πρέπει να ικανοποιείται η ακόλουθη σχέση: 
 

0.3  θq/θb  0.5 

 
 
Σχήμα 10.10(β): Η κωνική σάρωση του άξονα του κύριου λοβού, πρακτικά υλοποιείται με έναν από τους 

τρεις απεικονιζόμενους τρόπους: κλονισμός (nutation), περιστροφή (rotation) και ταλά-
ντωση (wobble). 
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Στο σχήμα 10.11 απεικονίζεται το τυπικό λειτουργικό διάγραμμα ενός ραντάρ 

κωνικής σάρωσης, και συγκεκριμένα του τμήματος γωνιακού εγκλωβισμού (angle 
tracking portion). 
 

 
 

Σχήμα 10.11: Λειτουργικό διάγραμμα ραντάρ κωνικής σάρωσης. 

 
 

Η κεραία είναι τοποθετημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να κινείται κατά διόπτευση 
και ύψωση με τη χρήση δύο ανεξάρτητων ισχυρών κινητήρων, oι οποίοι μπορεί να 
είναι είτε ηλεκτρικοί είτε υδραυλικοί. Η εκκεντρότητα της δέσμης, μπορεί να δημιουρ-
γείται από την κίνηση του στοιχείου τροφοδοσίας (feed horn), ως προς το σταθερό 
ανακλαστήρα της κεραίας, ή το αντίθετο. Μία από τις απλούστερες κεραίες κωνικής 
σάρωσης είναι η παραβολική με έκκεντρο στοιχείο τροφοδοσίας, το οποίο περι-
στρέφεται γύρω από τον άξονα του ανακλαστήρα. Η ταχύτητα περιστροφής της δέ-
σμης fs (scan frequency) είναι πολύ μικρότερη της PRF και συνήθως κυμαίνεται με-
ταξύ 15 και 40 Hz (στροφές ανά δευτερόλεπτο) ή 900 έως 2400 rpm. Τυπικά, έχου-
με PRF/fs = 40. Ο κινητήρας που περιστρέφει το λοβό, κινεί επίσης και μία γεννήτρια 
αναφοράς δυο φάσεων (two phase reference generator), η οποία αποδίδει ως έξοδο 

δύο ανεξάρτητα σήματα, με διαφορά φάσης 90. Αυτά, αποτελούν τα σήματα ανα-
φοράς για τον προσδιορισμό των σφαλμάτων κατά διόπτευση και ύψωση, παρέχο-
ντας κάθε χρονική στιγμή μέσω της φάσης τους, τη θέση του λοβού στο χώρο. 

Ο δέκτης είναι υπερετερόδυνος και διαθέτει ένα αυτόματο ρυθμιστή κέρδους 
(AGC), έτσι ώστε όλες οι επιστροφές του στόχου στην έξοδο του φωρατή περιβάλ-
λουσας (μετά τον ενισχυτή IF), να εμφανίζουν όσο το δυνατό σταθερότερο πλάτος 
για όλες τις συχνότητες, εκτός από τη συχνότητα  περιστροφής του λοβού εκπο-
μπής, η οποία αποκόπτεται από ένα βαθυπερατό φίλτρο. Ανεπιθύμητες διακυμάν-
σεις πλάτους (amplitude fluctuations) μπορεί να προέρχονται από πολλούς παρά-
γοντες, όπως πχ απότομες μεταβολές της ραδιοδιατομής του στόχου (RCS 
fluctuations) ή παρεμβολές, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ακρίβεια προσδιορισμού 
της γωνιακής θέσης του στόχου. Ιδιαίτερα, οι διακυμάνσεις πλάτους με συχνότητα 
κοντά σε αυτήν της περιστροφής του λοβού, επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση του 
συστήματος. 

Στη συνέχεια, ακολουθεί ένας δεύτερος φωρατής περιβάλλουσας μετά από το 
κύκλωμα AGC, με σκοπό την ανάδειξη της περιβάλλουσας των παλμών περιστρο-
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φής, όπως απεικονίζεται στο σχήμα 10.12, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και το σή-
μα σφάλματος (error signal). 

 
 

Σχήμα 10.12: Λαμβανόμενη παλμοσειρά διαμορφωμένη κατά πλάτος, κατά την κωνική σάρωση, (α) 
μετά από το δεύτερο φωρατή περιβάλλουσας. (β) Η ίδια παλμοσειρά, όπως αυτή εξέρχε-
ται από το τμήμα δειγματοληψίας και κράτησης (boxcar generator) των κυκλωμάτων της 
πύλης απόστασης (αποτελεί τη μορφή του σήματος σφάλματος). 

 

 
 
Σχήμα 10.13: Λαμβανόμενο σήμα ραντάρ κωνικής σάρωσης (conical scan). Ο στόχος είναι εγκλωβι-

σμένος, όταν μηδενίζεται η διακύμανση του πλάτους του λαμβανόμενου σήματος. 

 



460 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΝΤΑΡ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ  

  

 
 

Σχήμα 10.14(α): Από το βάθος της διαμόρφωσης πλάτους της λαμβανόμενης παλμοσειράς εξάγεται η 
γωνιακή θέση του στόχου. 

 
 

 
  
Σχήμα 10.14(β): Όταν ο στόχος βρίσκεται ακριβώς επί του άξονα περιστροφής του κύριου λοβού λήψης, 

τότε το βάθος της διαμόρφωσης πλάτους της λαμβανόμενης παλμοσειράς είναι μηδενι-
κό. 

 
 

Κατόπιν, το σήμα σφάλματος συγκρίνεται με τα δυο σήματα αναφοράς στους 
ανιχνευτές σφάλματος διόπτευσης και ύψωσης (azimuth & elevation angle error 
detectors). Οι ανιχνευτές/συγκριτές φάσης συγκρίνουν τη διαφορά φάσης μεταξύ του 
σήματος σφάλματος και των δύο σημάτων αναφοράς (η συχνότητα όλων αυτών των 
σημάτων είναι κοινή). Στην έξοδό τους παράγουν ένα σήμα dc, το πλάτος του οποί-
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ου είναι ανάλογο του πλάτους του σήματος σφάλματος. Η πολικότητα του σήματος 
αυτού, καθορίζεται από τη διαφορά φάσης που αναφέρθηκε προηγουμένως. Με αυ-
τόν τον τρόπο, προσδιορίζεται τόσο το μέγεθος, όσο και οι ‘συντεταγμένες’ του 
σφάλματος σε σχέση με το σύστημα συντεταγμένων που καθορίζουν τα δυο σήματα 
αναφοράς. Τέλος, τα σήματα εξόδου από τους δυο ανιχνευτές σφάλματος, ενισχύο-
νται κατάλληλα και τροφοδοτούν τους σερβοκινητήρες στροφής και ύψωσης, για την 
ορθή κατεύθυνση της κεραίας προς το στόχο και τη διατήρηση του εγκλωβισμού. 
 
 
10.2.3.3 Τύποι σάρωσης κεραιών / λοβών (scan patterns) 
 

Γενικά, υπάρχουν πολλοί τύποι σάρωσης κεραιών / λοβών ραντάρ, οι οποίοι 
εφαρμόζονται για την ενδελεχή έρευνα για τον εντοπισμό στόχων στο πεδίο παρα-
τήρησής τους. Τα συστήματα παθητικών και ενεργών στοιχειοκεραιών, συνήθως 
εφαρμόζουν τυχαία σάρωση έρευνας. 

Η κυκλική σάρωση (circular scan pattern) είναι πολύ συνηθισμένη για 
την έρευνα από ραντάρ επιφανείας, σε μεγάλο τμήμα του περιβάλλοντος χώρου, με 
σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση. Μία κατακόρυφη fan beam, στενού οριζόντιου 
γωνιακού εύρους διεξάγει περιφερειακή σάρωση 360°. Η τεχνική παρέχει τις πλη-
ροφορίες της απόστασης και της γωνίας αζιμουθίου, χωρίς να μπορεί να εξάγει το 
ύψος των στόχων. 

Παρεμφερείς μέθοδοι με την κωνική σάρωση (conical scan) είναι η σπειρο-
ειδής σάρωση (spiral), δηλαδή η σάρωση κατά την οποία ο κύριος λοβός διαγρά-
φει σπειροειδές ίχνος, η σάρωση palmer (οριζόντια κινούμενη κωνική σάρωση) και 
η σάρωση palmer – raster. 

 

 
 

 
 

Σχήμα 10.15(α): Η κυκλική/περιστρεφόμενη σάρωση (circular scan), καθώς και το παρατηρούμενο σήμα 
στο χρόνο. 
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Όταν η εκπομπή των παλμών εκτελείται από κάποιο σταθερό λοβό (μη περι-
στρεφόμενο), ενώ έχουμε κωνική σάρωση μόνο του λοβού κατά τη λήψη (παθητική 
σάρωση), τότε το ραντάρ αυτό λέγεται COSRO (COnical Scan on Receive Only). Η 
κεραία (σάρωση COSRO) στρέφει κάθε φορά (κατευθύνει) τον άξονα παρακολού-
θησης προς το σημείο λήψης των παλμών μέγιστου πλάτους. Η τεχνική εγκλωβι-
σμού COSRO αποτελεί κατά κάποιο τρόπο ένα αντίμετρο EPM κατά των παρεμβο-
λέων γωνιακής παραπλάνησης (πχ inverse gain jamming), αφού με τον τρόπο αυτό 
ο δέκτης του παρεμβολέα λαμβάνει συνεχώς σταθερό σήμα, από το οποίο εξάγει 
μόνο συχνότητα, PRF & PW, ενώ καθόλου το ρυθμό της κωνικής σάρωσης.  

Η αντίστοιχη τεχνική στα ραντάρ λίκνισης δέσμης είναι γνωστή ως LORO (se-
quential Lobing ή Lobe switching on Receive Only), δηλαδή έχουμε εκπομπή σε 
σταθερό λοβό και λίκνιση μόνον κατά τη λήψη. 

 
 

  
 

 

 

 
 

Σχήμα 10.15(β): Η κωνική σάρωση (conical scan), καθώς και το παρατηρούμενο λαμβανόμενο σήμα 
στο χρόνο (αρμονικά διαμορφωμένο από το στόχο κατά πλάτος). 

 
 



  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ/ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΩΝ  463 

 

 
 

Σχήμα 10.15(γ): Η σπειροειδής σάρωση (spiral scan), καθώς και το παρατηρούμενο σήμα στο χρόνο. 
Ομοιάζει με την κωνική σάρωση, αλλά η γωνία του κώνου μεταβάλλεται συνεχώς δια-
γράφοντας σπειροειδή τροχιά. 

 
 
 

 

 
 

Σχήμα 10.15(δ): Οριζόντια και κατακόρυφη σάρωση raster στενής δέσμης (pencil beam), καθώς και το 
παρατηρούμενο σήμα στο χρόνο. Η τεχνική καλύπτει περιορισμένο γωνιακό τομέα, με 
παράλληλες οριζόντιες ή κατακόρυφες διαδρομές του κύριου λοβού. 
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Σχήμα 10.15(ε): Η ελικοειδής σάρωση (helical scan) και το παρατηρούμενο σήμα στο χρόνο. Η τεχνι-
κή είναι παρόμοια με την κυκλική σάρωση, αφού καλύπτει οριζόντιο γωνιακό τομέα 
360°, αλλά διαθέτει στενό λοβό υψηλής κατευθυντικότητας (pencil beam), του οποίου 
σε κάθε πλήρη περιστροφή μεταβάλλεται σταδιακά το γωνιακό ύψος. Με την ολοκλή-
ρωση της σάρωσης, η γωνία ύψωσης επανέρχεται στην αρχική της τιμή, επαναλαμβά-
νοντας τη σάρωση. Ο συγκεκριμένος τύπος σάρωσης εφαρμόζεται από ραντάρ επιφα-
νείας απόκτησης στόχων (διεύθυνσης βολής). 

 

 
 

Σχήμα 10.15(στ): Η τεχνική σάρωσης palmer και το παρατηρούμενο σήμα στο χρόνο. Αποτελεί μία 
κωνική σάρωση, η οποία εκτελεί ταυτόχρονα και οριζόντια κίνηση (συνδυασμένη κί-
νηση κεραίας και στοιχείου τροφοδοσίας). 
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Σχήμα 10.15(ζ): Η συνδυασμένη τεχνική σάρωσης palmer – raster και το παρατηρούμενο σήμα στο 
χρόνο. Αποτελεί σάρωση palmer, η οποία εκτελεί ταυτόχρονα κάποιο διάγραμμα raster. 

 

 
Σχήμα 10.15(η): Η συνδυασμένη τεχνική σάρωσης palmer – helical και το παρατηρούμενο σήμα στο 

χρόνο. Αποτελεί σάρωση palmer, η οποία εκτελεί ταυτόχρονα κάποιο ελικοειδές διά-
γραμμα. 
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Σχήμα 10.15(θ): Η τεχνική σάρωσης λίκνισης δέσμης (lobe switching) και το παρατηρούμενο σήμα στο 

χρόνο.  

 

 
 

Σχήμα 10.15(ι): Η τεχνική σάρωσης LORO και το παρατηρούμενο σήμα στο χρόνο.  
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Πίνακας 10.1: Σύγκριση χαρακτηριστικών διαφόρων τύπων σάρωσης κε-
ραιών/λοβών 

 
Τύπος σάρωσης Χαρακτηριστικά Τιμές παραμέτρων 

   

Κυκλική (circular) Seconds/περιστροφή 0.01 – 60 (ανάλυση 0.01 SPR) 

Σάρωσης τομέα δύο  
κατευθύνσεων 

(οριζόντια ή κατακόρυφη) 

Seconds/περιστροφή 
Εύρος οριζόντιου τομέα 

Εύρος κατακόρυφο τομέα 

0.01 – 30.00 (ανάλυση 0.01 SPR) 
1º - 270º (ανάλυση 1º) 
1º - 90º (ανάλυση 1º) 

Σάρωσης τομέα μίας  
κατεύθυνσης 

(οριζόντια ή κατακόρυφη) 

Ρυθμός φωτισμού 
Εύρος οριζόντιου τομέα 

Εύρος κατακόρυφο τομέα 
Χρόνος αμαύρωσης 

10 – 150 Hz (ανάλυση 0.01 Hz) 
1º - 270º (ανάλυση 1º) 
1º - 90º (ανάλυση 1º) 

1 – 50 msec (ανάλυση 1 msec) 

Κωνική (conical) Ρυθμός φωτισμού 10 – 150 Hz (ανάλυση 0.01 Hz) 

Λίκνισης λοβού  
(lobe switching) 

Αριθμός λοβών 
Ρυθμός λοβών 

2 ή 4 
2 – 125 λοβοί/sec 

Δύο κατευθύνσεων  raster 

Αριθμός bars 
Ρυθμός φωτισμού 
Περίοδος πλαισίου 

Εύρος τομέα 

1 - 16 
0.1 – 60 Hz 

0.016667 -180 sec 
1º - 270º (ανάλυση 1º) 

Μίας κατεύθυνσης raster 

Αριθμός bars 
Ρυθμός φωτισμού 
Περίοδος πλαισίου 

Εύρος τομέα 
Χρόνος αμαύρωσης 

1 – 16 
0.1 – 60 Hz 

0.016667 -180 sec 
1º - 270º (ανάλυση 1º) 

0 – 2.000 msec/bar 

Palmer - raster 

Αριθμός bars 
Ρυθμός φωτισμού 
Περίοδος πλαισίου 

Ρυθμός κωνικής σάρωσης 
Εύρος τομέα 

1 – 16 
0.1 – 60 Hz 

0.016667 -180 sec 
10 – 150 Hz (ανάλυση 0.01 Hz) 

1º - 270º (ανάλυση 1º) 

Palmer - circular 
Seconds/περιστροφή 

Ρυθμός φωτισμού κωνικής σάρ. 
0.01 – 60 (ανάλυση 0.01 SPR) 

0.1 –-60 Hz 

Σπειροειδής (spiral) 
Επίπεδα 

Ρυθμός φωτισμού 
Περίοδος πλαισίου 

1 - 16 
1 – 100 Hz 

0.01 – 18 sec (ανάλυση 0.01 sec) 

Ελικοειδής (helical) 
Επίπεδα 

Ρυθμός φωτισμού 
Περίοδος πλαισίου 

1 - 16 
1 – 100 Hz 

0.01 – 18 sec (ανάλυση 0.01 sec) 

Κυκλική με κατακόρυφο 
τομέα 

Seconds/περιστροφή 
Κατακόρυφο εύρος τομέα 

0.01 - 60 (ανάλυση 0.01 SPR) 
1º - 90º (ανάλυση 1º) 

Φασική στοιχειοκεραία 
(agile beam) 

Περίοδος σάρωσης 0.01 - 60 (ανάλυση 0.01 SPR) 

Palmer δύο κατευθύνσεων 
Seconds/περιστροφή 

Εύρος τομέα 
Ρυθμός φωτισμού κωνικής σάρ. 

0.01 - 30 (ανάλυση 0.01 SPR) 
1º - 270º (ανάλυση 1º) 

1 – 150 Hz (ανάλυση 0.01 Hz) 

Palmer μίας κατεύθυνσης 

Ρυθμός φωτισμού 
Εύρος τομέα 

Χρόνος αμαύρωσης 
Ρυθμός φωτισμού κωνικής σάρ. 

10 – 150 Hz (ανάλυση 0.01 Hz) 
1º - 270º (ανάλυση 1º) 

1 – 50 msec (ανάλυση 1 msec) 
1 – 150 Hz (ανάλυση 0.01 Hz) 

 
 
10.2.3.4 Μονοπαλμικός εγκλωβισμός 

 
Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, για την εξαγωγή του γωνιακού σφάλμα-

τος τόσο κατά τη μέθοδο λίκνισης δέσμης όσο και κατά την κωνική σάρωση απαιτεί-
ται ένας ελάχιστος αριθμός επιστρεφόμενων παλμών. Βασική απαίτηση για την ικα-
νοποιητική ακρίβεια υπολογισμού του εν λόγω σφάλματος είναι, ότι η κατά πλάτος  
διαμόρφωση της λαμβανόμενης παλμοσειράς θα προκαλείται μόνον από τη σχετική 
θέση στόχου-λοβού. Αντίθετα, εάν τα στοιχεία της διαμόρφωσης επηρεάζονται ση-
μαντικά από παλμό σε παλμό και από άλλους παράγοντες, όπως πχ πιθανές από-
τομες διακυμάνσεις της ραδιοδιατομής του στόχου (RCS fluctuations), τότε η ακρί-
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βεια παρακολούθησης μπορεί να μειωθεί αρκετά. 
Επίσης, οι αεριοστρόβιλοι των αεριωθούμενων αεροσκαφών περιστρέφονται 

με ταχύτητες που αντιστοιχούν στο άνω όριο περιστροφής του στοιχείου τροφοδο-
σίας (2400 rpm), επηρρεάζοντας τους επιστρεφόμενους παλμούς. Οι προπέλες των 
αεροσκαφών βρίσκονται στο κατώτερο όριο περιστροφής του στοιχείου τροφοδοσί-
ας (100 rpm). Τέλος, οι προηγούμενες τεχνικές έχουν περιορισμούς όσον αφορά τη 
μέγιστη απόσταση εγκλωβισμού, αφού ο λoβός δεν πρέπει να μετακινείται πολύ 
γρήγορα στο χρονικό διάστημα μεταξύ εκπομπής και λήψης, προκειμένου να υπάρ-
χει ο απαραίτητος συγχρονισμός λειτουργίας (ο συνολικός χρόνος διπλής διαδρομής 
των παλμών είναι συγκρίσιμος του χρόνου περιστροφής του στοιχείου τροφοδοσί-
ας). 

Ο μονοπαλμικός γωνιακός εγκλωβισμός που εξετάζεται στη συνέχεια και 
προτιμάται από τα περισσότερα μοντέρνα ραντάρ, επιτυγχάνει υψηλή ακρίβεια πα-
ρακολούθησης και ταυτόχρονα είναι πολύ δύσκολο να εξαπατηθεί από τις συνήθεις 
τεχνικές ηλεκτρονικής παρεμβολής. Θεωρητικά, υλοποιέιται με την εκπομπή και λή-
ψη ενός και  μoναδικού παλμού (αντί σειράς παλμών όπως συμβαίνει με τη λίκνιση 
δέσμης και την κωνική σάρωση). Κατά τη λήψη του συγκεκριμένου παλμού διεξάγε-
ται ταυτόχρονη σύγκριση του σήματος από πολλούς λοβούς λήψης (simultaneous 
lobing ή simultaneous lobe comparison), τυπικά 4. Για το λόγο αυτό, η μονοπαλμική 
τεχνική δεν επηρεάζεται από τις ανεπιθύμητες μεταβολές των στοιχείων διαμόρφω-
σης της παλμοσειράς. Ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων παρακολούθησης είναι πο-
λύ υψηλότερος και επομένως πολύ ακριβέστερος. Το επιστρεφόμενο σήμα υφίστα-
ται επεξεργασία σε επί μέρους κανάλια του δέκτη, όπου παράγονται τα σήματα α-
θροίσματος και διαφοράς, από τα οποία τελικά προσδιορίζονται τα επιθυμητά στοι-
χεία του εγκλωβισμού. Μονοπαλμικές τεχνικές εγκλωβισμού εφαρμόζουν εκτενώς τα 
συστήματα φασικών στοιχειοκεραιών, όπως επίσης και πολλά κατευθυνόμενα βλή-
ματα (πχ Harpoon, SM-1 Block VI, SM-2, Sea Sparrow RIM-7, HARM, RAM, κτλ). 

Οι αρχές του μονοπαλμικού εγκλωβισμού δεν περιορίζονται μόνο στα συστή-
ματα ραντάρ, αλλά συναντώνται και σε πολλές άλλες εφαρμογές ενεργητικής ή πα-
θητικής μορφής (συστήματα sonar, παρακολούθηση τροχιάς δορυφόρων, μέτρηση 
κατεύθυνσης σημάτων ραδιοάστρων ή άλλων πηγών ακτινοβολίας ακόμη και οπτι-
κών συχνοτήτων). Τα μονοπαλμικά ραντάρ διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 
τα ‘σύγκρισης πλάτους’ (amplitude comparison monopulse) και τα ‘σύγκρισης 
φάσης’ (phase comparison monopulse), ανάλογα με τη μέθοδο που αυτά εφαρ-
μόζουν για την επίτευξη του εγκλωβισμού. Πολλές φορές, η διάκριση αυτή δεν είναι 
σαφής, αφού υπάρχουν μονοπαλμικά συστήματα που εφαρμόζουν αρχές και από 
τις δύο αυτές κατηγορίες ταυτόχρονα. 
 
 
10.2.3.4.1 Μονοπαλμικό ραντάρ σύγκρισης πλάτους 

 
Το μονοπαλμικό ραντάρ σύγκρισης πλάτους, για την εκπομπή και λήψη των 

παλμών χρησιμοποιεί τέσσερα ανεξάρτητα στοιχεία τροφοδοσίας (feed horns) διατε-
ταγμένα πυκνά και συμμετρικά, πχ στην κύρια εστία ενός παραβολοειδούς ανακλα-
στήρα (σχήμα 10.16). Με τον τρόπο αυτό, σχηματίζονται ταυτόχρονα τέσσερις ανε-
ξάρτητοι, αλληλοκαλυπτόμενοι λοβοί, με ελαφρά διαφορετικές κατευθύνσεις 
(squinted beams). Επίσης, οι λοβοί μπορεί να διαθέτουν μεταξύ τους διαφορετική 
πόλωση.  

Όταν ο στόχος ευρίσκεται πάνω στον κεντρικό άξονα της κεραίας (antenna 
boresight line/axis), τότε οι τιμές τάσης των επιστρεφόμενων σημάτων στα τέσσερα 
στοιχεία τροφοδοσίας θα είναι μεταξύ τους ίσες, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση θα 
διαφέρουν. Οι διαφορές των σημάτων αυτών, είναι ανάλογες των γωνιακών σφαλ-
μάτων (error signals), οπότε με κατάλληλη επεξεργασία υπολογίζονται και στη συνέ-



  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ/ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΩΝ  469 

χεια χρησιμοποιούνται για την κατεύθυνση της κεραίας του συστήματος, κατά διό-
πτευση και ύψωση (εγκλωβισμός του στόχου). Ένα μονοπαλμικό σύστημα σύγκρι-
σης πλάτους διαθέτει σχετικά υψηλή τιμή SNR, αλλά χαμηλότερη γωνιακή ακρίβεια 
παρακολούθησης. 

 

 
 

Σχήμα 10.16: Διάταξη των στοιχείων τροφοδοσίας στην κεραία του μονοπαλμικού ραντάρ σύγκρισης 
πλάτους. (α) Πλευρική όψη. (β) Εμπρόσθια αξονική όψη. 

 
 

Στο σχήμα 10.17(α) απεικονίζονται οι τέσσερις επί μέρους λοβοί, ενώ στο 
10.10(β) η διατομή τους. 

Έστω Α, B, C και D οι τιμές των τάσεων που λαμβάνονται από τα τέσσερα επί 
μέρους στοιχεία τροφοδοσίας. Θεωρητικά, η έξοδος των τεσσάρων αυτών στοιχεί-
ων, θα μπορούσε να οδηγηθεί σε τέσσερις όμοιους δέκτες, και στη συνέχεια να ακο-
λουθήσει η σύγκριση των σημάτων. Στην πράξη όμως κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, 
αφού οι ανεπιθύμητες μεταβολές των χαρακτηριστικών του κάθε δέκτη, προκαλούν 
εσφαλμένο υπολογισμό του σήματος σφάλματος (error signal). 

Για το λόγο αυτό, πριν από το δέκτη μέσω καταλλήλων μικροκυματικών συν-
δέσεων (hybrid junctions), όπως είναι το μαγικό Τ (magic T) ή το υβριδικό δακτυλίδι 
(rat-race), παράγονται τα ακόλουθα σήματα : 

 
Άθροισμα σημάτων   : S  = 1/2  (A+B+C+D)      (10.1) 
Διαφορά σημάτων κατά διόπτευση  : dtr = 1/2 [(C+D) - (A+B)]    (10.2) 
Διαφορά σημάτων καθ’ ύψωση  : del = 1/2 [(A+C) - (B+D)]    (10.3) 

 
Ο συντελεστής 1/2 στις εξισώσεις αυτές, έχει σχέση με τον ισολογισμό ισχύ-

ος εισόδου και εξόδου. 
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Σχήμα 10.17: (α) Τρισδιάστατη διάταξη των τεσσάρων λοβών (beams) ενός μονοπαλμικού ραντάρ 
σύγκρισης πλάτους. (β) Εγκάρσια αλληλοκάλυψη διατομής των ανωτέρω λοβών (συνή-
θως τέμνονται στα σημεία μισής ισχύος -3 dB). 

 
 

Εάν ακόμη θέσουμε 
2

 1 )( DCU +=  και  
2

 2 )( BAU += ,  τότε έχουμε τις 

τάσεις που αντιστοιχούν στα ζεύγη των λοβών κατά την έννοια της διόπτευσης. 
Κατά την έννοια της ύψωσης, οι τιμές των αντίστοιχων τάσεων θα είναι 

2
 1 )( CAU +=  και 

2
 2 )( DBU += . O συντελεστής 

2
1  εκφράζει ισολογισμό ι-

σχύος, όπως και προηγουμένως. 
Με βάση τις τιμές U1 και U2 (squinted beams), οι σχέσεις 10.1 έως 10.3 

μπορούν να γραφούν και ως ακολούθως: 
 

2
2  1 )( UUS +=     (10.4) 

 

2
2  1 )( UUd −=     (10.5) 

 
όπου, d είναι η διαφορά κατά διόπτευση dtr ή καθ’ ύψωση del ανάλογα με 

την περίπτωση 
 
 Τα σήματα τάσης S και d είναι δυνατό να εξέρχονται από τις εξόδους 1 και 4 
ενός μαγικού Τ (σχήμα 1.10), όταν τα σήματα U1 και U2 εισέρχονται στις εισόδους 2 
και 3, αντίστοιχα. 
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Η σχέση (10.5) μπορεί να εκφράζει διαφορά καθ’ ύψωση, εάν 

2
   1 )( CAU +=  και 

2
  2 )( D BU +=  ή κατά διόπτευση, εάν 

2
  1 )( D CU +=  και  

2
 2 )( BAU +=  

Στο σχήμα 10.18 απεικονίζονται τα διαγράμματα τάσεων (voltage patterns) 
του σήματος αθροίσματος S, των σημάτων διαφοράς d, του λόγου d/S (κανονικο-
ποιημένο/ανηγμένο σήμα διαφοράς), καθώς και των σημάτων U1, U2. Λόγω της 
συμμετρίας των τεσσάρων λοβών σε σχέση με τον κεντρικό άξονα της κεραίας, οι 
καμπύλες του σχήματος αυτού μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο κατά την έννοια 
της διόπτευσης όσο και κατά την έννοια της ύψωσης. 
 

 
 

Σχήμα 10.18: Διαγράμματα απόκρισης τάσεων (αθροίσματος, διαφοράς, κτλ) σε μονοπαλμικό ραντάρ 
σύγκρισης  πλάτους. 

 
 

Το διάγραμμα ακτινοβολίας του λοβού αθροίσματος εμφανίζει μέγιστη τιμή 
στον κεντρικό άξονα της κεραίας, και συγχρόνως αποτελεί το διάγραμμα εκπομπής, 
αφού κάθε παλμός εκπέμπεται ταυτόχρονα και από τα  τέσσερα στοιχεία τροφοδο-
σίας. Κατά την επιστροφή, το σήμα αθροίσματος χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό 
του στόχου, τον υπολογισμό της απόστασης  και την οπτική απεικόνιση (video 
display). 
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Σχήμα 10.19: Χαρακτηριστικές περιπτώσεις μεταβολής του σχετικού πλάτους του λαμβανόμενου σήμα-
τος σε μονοπαλμικό ραντάρ σύγκρισης πλάτους. 

 
 

Κατόπιν, το σήμα αθροίσματος συνδυάζεται με τα σήματα διαφοράς καθ' ύ-
ψωση και κατά διόπτευση, για τον υπολογισμό των σημάτων σφάλματος (error 
signals). Για το σκοπό αυτό, λαμβάνεται ο λόγος  πλάτους του σήματος διαφοράς 
προς το σήμα αθροίσματος, επί το συνημίτονο της σχετικής φάσης μεταξύ των δύο 
αυτών σημάτων (προκύπτει από κάποιο ανιχνευτή φάσης). Ανάλογα με τη θέση του 
στόχου σχετικά με τον κοινό άξονα της διάταξης των τεσσάρων λοβών, η τιμή του 
συνημίτονου θεωρητικά είναι +1 ή -1 (ανάλογα εάν ο στόχος ευρίσκεται προς τη μία 
ή την άλλη πλευρά του άξονα). Έτσι, η τιμή του λόγου πλάτους καθορίζει το μέγεθος 
του γωνιακού σφάλματος, ενώ η τιμή του συνημίτονου τη σχετική θέση του στόχου 
ως προς τον κεντρικό άξονα της κεραίας (δεξιά-αριστερά ή πάνω-κάτω).  

Έστω del, dtr και S, τα πλάτη των σημάτων διαφοράς καθ' ύψωση, διαφοράς 
κατά διόπτευση και αθροίσματος, αντίστοιχα. Έστω ακόμη δel και δtr, οι σχετικές φά-
σεις (διαφορά φάσης) των σημάτων διαφοράς ύψωσης και διόπτευσης, ως προς το 
σήμα αθροίσματος. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, θα  έχουμε: 

 

Σφάλμα ύψωσης : )( el
el cos δ

S

d
    (10.6) 

 

Σφάλμα διόπτευσης : )( tr
tr cos δ

S

d
   (10.7) 
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Κανονικά, οι τιμές των διαφορών φάσης δel και δtr, θα είναι 0 ή 180. Ο σκο-
πός του συνημιτόνου είναι απλώς η παροχή ενός προσήμου που αντιστοιχεί στην 
κατεύθυνση του γωνιακού σφάλματος. 
 

 
 

Σχήμα 10.20: Τυπική καμπύλη του κανονικοποιημένου λόγου d/S (γραμμική περιοχή γύρω από το 
σημείο μηδενισμού). Στη γραμμική περιοχή, ισχύει η σχέση d/S ≈ kθ. Η κλίση της καμπύ-
λης k εξαρτάται από το γωνιακό εύρος του λοβού και τη γωνία εκκεντρότητας (squint). Η 
τιμή d/S μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του σήματος σφάλματος, που θα 
τοποθετήσει το μηδενισμό του λοβού διαφοράς πάνω στην κατεύθυνση του στόχου. 

 

 
 

Σχήμα 10.21: Συνοπτική απεικόνιση της αρχής λειτουργίας του μονοπαλμικού ραντάρ σύγκρισης πλά-
τους. 
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Στο σχήμα 10.22 απεικονίζονται ορισμένα απλοποιημένα δομικά διαγράμματα 
μονοπαλμικών ραντάρ σύγκρισης πλάτους. Τα τρία σήματα S, dtr, del οδηγούνται σε 
ενισχυτές, και κατόπιν συνδυάζονται για τον υπολογισμό του σήματος σφάλματος. 
Επίσης, το σήμα αθροίσματος χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό του στόχου και τον 
υπολογισμό της απόστασης αυτού (range tracking). 

 
 

 
 

 
 

Σχήμα 10.22: Μερικά απλοποιημένα δομικά διαγράμματα μονοπαλμικών ραντάρ σύγκρισης πλάτους. 
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Σχήμα 10.23: Δίκτυο κυματοδηγών για το συνδυασμό των λαμβανόμενων μικροκυμάτων μονοπαλμικού 
ραντάρ σύγκρισης πλάτους. 

 

  
            (α)     (β) 

 
Σχήμα 10.24: (α) Το ναυτικό σύστημα εγγύς προστασίας CIWS (Close-In Weapon System) ΜΚ-15 

Phalanx της Raytheon (πρώην General Dynamics, Pomona Division) διαθέτει πολυβόλο 
20 mm Gatling (OGB – Optimized Gun Barrels για το Block 1B και Μ61Α1 για τις παλαιό-
τερες εκδόσεις), με 6 περιστρεφόμενες κάνες. Η ταχυβολία των νεότερων εκδόσεων έχει 
αυξηθεί σε 4500 βολές/λεπτό (Block 1, 1A, 1B), από 3000 βολές/λεπτό (Block 0). Χρησι-
μοποιεί ένα ψηφιακό ραντάρ ΜΤΙ για έρευνα και ένα μονοπαλμικό ραντάρ Doppler σύ-
γκρισης πλάτους, χαμηλών πλευρικών λοβών για τον εγκλωβισμό/παρακολούθηση του 
στόχου (και τα δύο λειτουργούν στην Ku-band). Η έκδοση Block ΙΒ περιλαμβάνει επιπρό-
σθετα και ηλεκτρο-οπτικό σύστημα ημέρας/νύχτας (LWIR) για τον γωνιακό εγκλωβισμό 
κατευθυνόμενων βλημάτων, μικρών σκαφών επιφανείας και αργά ιπτάμενων στόχων (πχ 
ελικοπτέρων). Η απόσταση αναχαίτισης των κατευθυνόμενων βλημάτων εξαρτάται από 
τα χαρακτηριστικά των ιδίων και τυπικά κυμαίνεται μεταξύ 1-2.5 km. (β) Το σύστημα 
SEARAM διαθέτει τους ίδιους τύπους ραντάρ, όμως αντί πυροβόλου χρησιμοποιεί τα fire 
& forget κατευθυνόμενα βλήματα RAM (Rolling Airframe Missiles) RIM-116A & B, από-
στασης αναχαίτισης στόχων 6.5 km. 
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10.2.3.4.2 Μονοπαλμικό ραντάρ σύγκρισης φάσης 
  

Μία άλλη μονοπαλμική τεχνική για τον προσδιορισμό της διεύθυνσης ενός 
στόχου (καθ' ύψωση ή κατά διόπτευση), είναι η σύγκριση φάσης των σημάτων που 
λαμβάνονται από 2 ή και 4 ανεξάρτητες κεραίες (πχ ανακλαστήρες ή συνήθως επί-
πεδες στοιχειοκεραίες/συστοιχίες), με ανεξάρτητες χοάνες τροφοδοσίας (feed horns) 
η κάθε μία, οι λοβοί των οποίων είναι μεταξύ τους ίδιοι και εντελώς παράλληλοι 
(parallel beams). Γενικά, τα πλάτη των σημάτων αυτών είναι περίπου ίσα (αφού οι 
λοβοί ευρίσκονται προς την ίδια κατεύθυνση), ενώ οι φάσεις τους διαφέρουν. Η σχε-
τική φάση μεταξύ των λαμβανόμενων σημάτων είναι μηδενική μόνον για στόχους επί 
του κοινού άξονα των κεραιών, ενώ από κάθε άλλη διεύθυνση είναι διαφορετική (το 
σήμα καταφθάνει διαφορετικές χρονικές στιγμές στις δύο κεραίες). 

Στο σχήμα 10.25 απεικονίζονται δυο τέτοιες κεραίες, οι οποίες απέχουν μετα-
ξύ τους απόσταση d,  ενώ η απόστασή τους από το στόχο είναι R (όπου R >> d). 
Έστω θ η γωνία που σχηματίζει η διεύθυνση του ηλεκτρομαγνητικού κύματος προς 
το στόχο (Line Of Sight - LOS), με το νοητό κοινό άξονα των δύο κεραιών. 
 

     
 

Σχήμα 10.25: Διάταξη κεραιών-στόχου και γεωμετρικά στοιχεία υπολογισμών, στην περίπτωση ενός 
μονοπαλμικού ραντάρ σύγκρισης φάσης που λαμβάνει σήμα επιστροφής από την κατεύ-
θυνση γωνίας θ. 

 
 

Η απόσταση του στόχου από την κεραία 1, θα  είναι: 
 

R1 = R + d/2 sinθ 
 
ενώ αντίστοιχα από την κεραία 2: 

 
R2 = R - d/2 sinθ 

 
Η διαφορά φάσης μεταξύ των λαμβανόμενων σημάτων από τις δυο κεραίες 

του συστήματος, θα είναι: 
 

φ = (2π/λ) d sinθ 
 

Για μικρές γωνίες σφάλματος, όπου sinθ  θ (radians), η διαφορά φάσης φ 
αποτελεί γραμμική συνάρτηση του γωνιακού σφάλματος και έτσι μπορεί να χρησι-



  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ/ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΩΝ  477 

μοποιηθεί απευθείας για να οδηγήσει την κεραία στο στόχο, μέσω κατάλληλου σερ-
βομηχανισμού. Για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό της διόπτευσης και της ύψωσης 
του στόχου χρησιμοποιείται σύστημα τεσσάρων κεραιών (σχήμα 10.26). 

Ένα μονοπαλμικό σύστημα σύγκρισης φάσης διαθέτει σχετικά χαμηλή τιμή 
SNR, αλλά υψηλότερη γωνιακή ακρίβεια παρακολούθησης. Όμως, για την αποφυγή 
της δημιουργίας ανεπιθύμητων κύριων λοβών αντιγράφων (grating lobes) προς δια-
φορετικές κατευθύνσεις, απαιτείται να ικανοποιείται η συνθήκη d < λ/2. 

Η μέθοδος σύγκρισης φάσης εφαρμόζεται επίσης και σε ειδικά όργα-
να/διατάξεις, τα λεγόμενα συμβολόμετρα (interferοmeters), πχ για τον ακριβή προσ-
διορισμό της διεύθυνσης των ραδιοάστρων και κβάζαρ. Τα μονοπαλμικά ραντάρ 
σύγκρισης φάσης λέγονται και συμβολομετρικά ραντάρ (interferometric radars). 

Τέλος, μπορεί να γίνει κατάλληλος συνδυασμός των δύο τεχνικών (σύγκρισης 
πλάτους και φάσης), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται εγκλωβισμός καθ’ ύψωση και κατά 
διόπτευση ταυτόχρονα, με τη χρήση μόνο δύο κεραιών. Συγκεκριμένα, οι δύο κεραί-
ες διατάσσονται όπως στο σχήμα 10.25, με τη διαφορά ότι οι λοβοί κατά την έννοια 
της ύψωσης σχηματίζουν μεταξύ τους μια μικρή γωνία, έτσι ώστε να αποδίδεται το 
γωνιακό σφάλμα καθ' ύψωση με τη μέθοδο της σύγκρισης πλάτους. Αντίθετα, το 
γωνιακό σφάλμα κατά διόπτευση αποδίδεται μέσω σύγκρισης φάσης. 
 

 
 

Σχήμα 10.26: Διάταξη τεσσάρων κεραιών μονοπαλμικού ραντάρ σύγκρισης φάσης (παλαιό σύστημα 
της General Electric). 

 
 

Σύμφωνα με την IEEE, οι τυποποιημένοι ορισμοί των δύο βασικών κατηγο-
ριών μονοπαλμικών ραντάρ, είναι οι ακόλουθοι: 

 

• Το μονοπαλμικό ραντάρ σύγκρισης πλάτους (amplitude comparison monopulse), 
χρησιμοποιεί λοβούς λήψης με διαφορετικά διαγράμματα πλάτους - φάσης. Όταν 
οι σχηματιζόμενοι λοβοί έχουν κοινό κέντρο φάσης,3 τότε το μονοπαλμικό ραντάρ 
είναι 100% σύγκρισης πλάτους, διαφορετικά αποτελεί συνδυασμό μεταξύ σύ-
γκρισης πλάτους και σύγκρισης φάσης. 

                                            
3  Ως κέντρο φάσης (phase center) ορίζεται το κέντρο καμπυλότητας μίας φασικής επιφάνειας - 
μετώπου κύματος (phase front). 
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• Το μονοπαλμικό ραντάρ σύγκρισης φάσης (phase comparison monopulse), χρη-
σιμοποιεί λοβούς λήψης με διαφορετικά κέντρα φάσης. Όταν τα διαγράμματα 
πλάτους - φάσης των λοβών είναι ταυτόσημα, τότε το μονοπαλμικό ραντάρ είναι 
100% σύγκρισης φάσης, διαφορετικά αποτελεί συνδυασμό μεταξύ σύγκρισης 
φάσης και σύγκρισης πλάτους. 

 
 Στην πραγματικότητα, κανένα μονοπαλμικό ραντάρ δεν ανήκει 100% στη 
μία ή στην άλλη κατηγορία. Σε ένα σύστημα σύγκρισης πλάτους οι σχηματιζόμενοι 
λοβοί ποτέ δεν έχουν κοινό κέντρο φάσης. Λόγω του φυσικού διαχωρισμού μεταξύ 
των χοανών τροφοδοσίας (feed horns) υπάρχει πάντοτε κάποια συνιστώσα σύγκρι-
σης φάσης. Παρομοίως, σε ένα σύστημα σύγκρισης φάσης οι σχηματιζόμενοι λοβοί 
ποτέ δεν είναι εντελώς ταυτόσημοι (ιδιαίτερα στις πολύ μικρές αποστάσεις), με απο-
τέλεσμα να υπάρχει πάντοτε κάποια συνιστώσα σύγκρισης πλάτους. 
 

  
 

Σχήμα 10.27: Το κατευθυνόμενο βλήμα Harpoon της Boeing (πρώην McDonnell – Douglas) διαθέτει το 
μονοπαλμικό ραντάρ-seeker σύγκρισης πλάτους (amplitude comparison) DSQ-58 της 
Raytheon. Το βλήμα αυτό, είναι ευρέως διαδεδομένο από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 
μέχρι σήμερα, τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και σε άλλες φίλιες χώρες, και χρησιμοποιείται ενα-
ντίον στόχων επιφανείας. Πλατφόρμες εκτόξευσης μπορεί να είναι διάφορα πλοία επιφα-
νείας (ως RGM-84 σε μορφές canisterized, Tartar και ASROC), υποβρύχια (ως UGM-84 
σε μορφή encapsulated), αεροσκάφη (P-3 και F-16, ως AGM-84) μέχρι και συστοιχίες ξη-
ράς (ως RGM-84). Στις φωτογραφίες απεικονίζονται βολές από κάνιστρο πλοίου επιφα-
νείας (RGM-84) και από κάψουλα υποβρυχίου σε κατάδυση (UGM-84). 

 
 
10.2.3.4.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μονοπαλμικών ραντάρ 

 
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των μονοπαλμικών ραντάρ, έναντι αυτών που 

ανήκουν στις κατηγορίες λίκνισης δέσμης και κωνικής σάρωσης είναι τα ακόλουθα: 
 

• Δεν επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις της ραδιοδιατομής του στό-
χου. 

• Υπολογίζουν το γωνιακό σφάλμα (θέση στόχου), με μία μόνο σά-
ρωση (θεωρητικά με την εκπομπή και λήψη ενός και μοναδικού  
παλμού). 

• Εμφανίζουν υψηλότερη σηματοθορυβική σχέση S/N. 

• Δεν επηρεάζονται από τυχόν σφάλματα που υπεισέρχονται λόγω 
των μηχανικών δονήσεων/κραδασμών, ιδιαίτερα αυτών που προέρ-
χονται από την κίνηση του στοιχείου τροφοδοσίας της κεραίας. 

• Είναι λιγότερο ευπαθή στις παρεμβολές. Oι τεχνικές ECM που χρη-
σιμοποιούνται εναντίον ραντάρ λίκνισης δέσμης ή κωνικής σάρωσης 
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(πχ inverse gain και swept square wave jamming), δεν επηρεάζουν 
καθόλου τα μονοπαλμικά συστήματα εγκλωβισμού. 

• Επιτυγχάνουν μεγαλύτερο ρυθμό μετάδοσης στοιχείων, συγκριτικά 
με τα λίκνισης δέσμης και κωνικής σάρωσης. 

• Επιτυγχάνουν μεγαλύτερες αποστάσεις εγκλωβισμού, πχ ως προς 
τα ραντάρ κωνικής σάρωσης, στα οποία ο λoβός δεν πρέπει να με-
τακινείται/λικνίζεται πολύ γρήγορα στο χρονικό διάστημα μεταξύ εκ-
πομπής και λήψης, προκειμένου να υπάρχει ο απαραίτητος συγ-
χρονισμός. 

• Εγκλωβίζουν αποτελεσματικότερα ελικόπτερα σε πτήση. 
 

Ουσιαστικά, τα μοναδικά μειονεκτήματα των μονοπαλμικών ραντάρ είναι η 
σύνθετη κατασκευή και το υψηλότερο κόστος. Απαιτούν 2 ή 4 ανεξάρτητους λοβούς, 
με αντίστοιχα στοιχεία τροφοδοσίας ή κεραίες ή τη χρήση φασικής στοιχειοκεραίας. 
Επειδή όμως σε όλους τους υπόλοιπους σημαντικούς τομείς υπερτερούν, σχεδόν 
όλα τα μοντέρνα ραντάρ εγκλωβισμού στόχων είναι μονοπαλμικά (ακόμη και των 
κατευθυνόμενων βλημάτων RF με ενεργητικό ή παθητικό seeker). Οι μέγιστες επι-
δόσεις και ακρίβεια παρακολούθησης των μονοπαλμικών συστημάτων επιτυγχάνε-
ται μόνον όταν παρακολουθείται ένας και μοναδικός στόχος. Όταν υπάρχουν πολλοί 
στόχοι μέσα στο ίδιο κελί ανάλυσης ή όταν υπάρχουν πολλαπλές διαδρομές διάδο-
σης (multipath), πχ από ανακλάσεις στο έδαφος ή στη θαλάσσια επιφάνεια, τότε οι 
επιδόσεις των μονοπλαμικών υποβαθμίζονται απότομα. 
 
 
10.2.4 Γωνιακά σφάλματα εγκλωβισμού 
 
 Η ακρίβεια γωνιακής παρακολούθησης στόχων ενός συστήματος ραντάρ 
εγκλωβισμού, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, πχ η μηχανική κατασκευή του 
συστήματος κίνησης κεραίας, η σταθερότητα των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, ο θό-
ρυβος του δέκτη, ο ατμοσφαιρικός θόρυβος, τα ανακλαστικά χαρακτηριστικά του 
στόχου, κτλ. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν αστάθεια στην ακρί-
βεια εγκλωβισμού (εισαγωγή θορύβου εγκλωβισμού – tracking jitter). 
 Η επιστροφή του σήματος από έναν πραγματικό στόχο παρουσιάζει συνε-
χώς ταχείες μεταβολές πλάτους (amplitude fluctuations/scintillations/noise), εξαρτώ-
μενες από τις αντίστοιχες μεταβολές γωνιακής έγκλισης (aspect) του στόχου. Επί-
σης, παρουσιάζονται μεταβολές της γωνιακής θέσης του κέντρου RCS του στόχου 
(angle fluctuations/ scintillations/noise ή target glint ή phase return error), με τη μορ-
φή διακύμανσης χαμηλής συχνότητας (μερικών Hz). 

Οι τυχαίες μεταβολές πλάτους του σήματος επιστροφής επηρεάζουν περισ-
σότερο τα ραντάρ λίκνισης δέσμης και κωνικής σάρωσης, ενώ δεν επηρεάζουν σχε-
δόν καθόλου τα μονοπαλμικά ραντάρ. Αυτό συμβαίνει, επειδή τα πρώτα απαιτούν 
περισσότερο χρόνο παρατήρησης προκειμένου να εξάγουν τα στοιχεία του στόχου, 
συγκριτικά με τα δεύτερα. 

Το φαινόμενο των γωνιακών μεταβολών του κέντρου ραδιοδιατομής ενός 
υπό παρακολούθηση στόχου (angular glint) οφείλεται σε φαινόμενα συμβολής και 
μπορεί να μειωθεί εφαρμόζοντας frequency agility. Με την τεχνική αυτή, εξάγεται ο 
μέσος όρος που προκύπτει από όλες τις χρησιμοποιούμενες συχνότητες, ο οποίος 
τελικά σταθεροποιείται στο πραγματικό κέντρο του στόχου. 

Μία ειδική περίπτωση υψίσυχνου θορύβου, είναι η περιοδική διαμόρφωση 
πλάτους που προκαλείται από τις έλικες των ελικοφόρων αεροσκαφών (propeller 
modulation). Ο θόρυβος αυτός, εξαρτάται από την ταχύτητα περιστροφής των ελί-
κων και τον αριθμό των πτερυγίων τους, και γι’ αυτό από τη φασματική του ανάλυση 
είναι δυνατό να παρασχεθούν χρήσιμες πληροφορίες αναγνώρισης του στόχου. 
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 To σφάλμα/θόρυβος λόγω μεταβολών πλάτους του επιστρέφοντος σήματος 
(amplitude noise), είναι σταθερό και ανεξάρτητο της απόστασης του στόχου. Όμως, 
οι μεταβολές της γωνιακής θέσης του στόχου (angular noise), μειώνουν σημαντικά 
την ακρίβεια παρακολούθησης σε μικρότερες αποστάσεις, σε βαθμό στον οποίο 
μπορεί να προκληθεί μέχρι και πλήρης απεγκλωβισμός του συστήματος. Τελικά, η 
συνολική συνεισφορά των διαφόρων σφαλμάτων/θορύβων που επηρεάζουν την 
ακρίβεια του γωνιακού εγκλωβισμού, παρουσιάζει εξάρτηση από την απόσταση 
στόχου - ραντάρ. Γενικά, η ακρίβεια γωνιακού εγκλωβισμού χειροτερεύει στις μικρό-
τερες και μεγαλύτερες αποστάσεις, ενώ τα καλύτερα αποτελέσματα παρατηρούνται 
σε ενδιάμεσες αποστάσεις. 
 

 
 

Σχήμα 10.28: Απεικόνιση γωνιακού σφάλματος ραντάρ κωνικής σάρωσης ή λίκνισης δέσμης και μονο-
παλμικού εγκλωβισμού, ως προς την απόσταση. Στις μικρές αποστάσεις υπερισχύει το 
σφάλμα λόγω των γωνιακών μεταβολών του κέντρου ραδιοδιατομής του στόχου (target 
glint). Στις μεσαίες αποστάσεις, όπου υπερισχύουν τα σφάλματα του συστήματος (in-
strumental error), έχουμε τη βέλτιστη δυνατή ακρίβεια εγκλωβισμού. Στις μεγάλες απο-
στάσεις υπερισχύει ο θερμικός θόρυβος του δέκτη. 

 
 
10.3 Εξειδικευμένες λειτουργίες παρακολούθησης ραντάρ 

 
Πολλά μοντέρνα συστήματα ραντάρ, όπως πχ των μαχητικών αεροσκαφών, 

σχεδιάζονται ώστε να διεξάγουν πολλές διαφορετικές λειτουργίες (radar modes), με 
διαφορετικές τιμές PRF, PW και γωνιακό τομέα σάρωσης. Παραδείγματα τέτοιων 
λειτουργιών εξετάζονται στη συνέχεια. 

 
 
10.3.1 Velocity Search (VS) 
 

Κατά τη λειτουργία Velocity Search (VS), οι στόχοι απεικονίζονται μόνον 
ως προς την αζιμουθιακή τους θέση και την ταχύτητα προσέγγισης. Στην περίπτωση 
αυτή, η τιμή PRF είναι η μέγιστη (πολλοί παλμοί εκπέμπονται χωρίς ακόμη να έχουν 
επιστρέψει οι αρχικοί), με σκοπό την αποστολή περισσότερης ισχύος προς το στό-
χο, οπότε και το επιστρεφόμενο σήμα θα είναι και αυτό σχετικά ισχυρό. Με τον τρό-
πο αυτό, εντοπίζονται έγκαιρα στόχοι που πλησιάζουν από εμπρόσθιους τομείς, με 
μέση και υψηλή ταχύτητα (bogies σε μεγάλη απόσταση), χωρίς όμως να εντοπίζο-
νται στόχοι χαμηλής ταχύτητας προσέγγισης. Επίσης, δεν μπορεί να προσδιοριστεί 
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η απόσταση των στόχων. Η λειτουργία VS επιλέγεται για τον έγκαιρο εντοπισμό 
στόχων και όχι για την παρακολούθηση/στοχοποίηση αυτών, αφού δεν επιτρέπει 
την εμπλοκή με κατευθυνόμενα βλήματα. Όμως, η επιτυγχανόμενη απόσταση εντο-
πισμού είναι πολύ μεγάλη, έως και διπλάσια της λειτουργίας TWS. Κάποιες φορές, 
τα πτερύγια των αεριοστροβίλων προκαλούν την ανίχνευση πολύ υψηλότερης ταχύ-
τητας στόχου από την πραγματική, φαινόμενο γνωστό ως JEM (Jet Engine Modula-
tion). 
 
 
10.3.2 Range While Scan (RWS) 
 

Κατά τη  λειτουργία Range While Scan (RWS) εξάγονται γρήγορα τα στοι-
χεία των στόχων, εις βάρος όμως της ακρίβειας, καλύπτοντας ευρεία περιοχή δεξιά 
– αριστερά και πάνω – κάτω. Αποτελεί τη συνηθέστερη μέθοδο λειτουργίας πλησιά-
ζοντας σε εχθρικό περιβάλλον, συμβιβάζοντας το απαιτουμενο μέγεθος του ερευ-
νούμενου χώρου με την ταχύτητα σάρωσης. Ανιχνεύει πολλαπλούς στόχους σε με-
γάλη απόσταση, που έχουν μεταξύ τους γωνιακό διαχωρισμό μικρότερο από του 
λοβού της κεραίας. Μπορούν να επιλεγούν διαφορετικές τιμές PRF, πχ υψηλή PRF 
(RWSH mode) ή μέση PRF (RWSM mode). Η υψηλή τιμή PRF εφαρμόζεται για την 
ανίχνευση μακρινών ιχνών με υψηλό ρυθμό προσέγγισης, αλλά με τον κίνδυνο μη 
εμφάνισης ιχνών χαμηλού ή μηδενικού ρυθμού προσέγγισης. Η μέση τιμή PRF δεν 
είναι αποτελεσματική για την ανίχνευση ιχνών σε μεγάλη απόσταση, αφού επηρρεά-
ζεται από τις μακρινές παρασιτικές επιστροφές (clutter), αλλά χρησιμεύει για τον ε-
ντοπισμό στόχων σε μέσες αποστάσεις και χαμηλού ρυθμού προσέγγισης. Μέσω 
της λειτουργίας RWSI (interleaved RWS), χρησιμοποιείται ο κατάλληλος συνδυα-
σμός υψηλής και μέσης τιμής PRF. Η λειτουργία RWS δεν μπορεί να εφαρμοσσθεί 
αποτελεσματικά για την επίθεση εναντίον στόχων, αλλά για την ταχεία απόκτηση 
πληροφοριών για το που βρίσκονται οι ενδεχόμενοι στόχοι. 

Η λειτουργία RWS είναι πολύ συνηθισμένη, αλλά δεν επιτρέπει την εμπλοκή 
κατευθυνόμενων βλημάτων εναντίον στόχων. 

 
 
Σχήμα 10.29: Σύγκριση των περιοχών κάλυψης για τις εξειδικευμένες λειτουργίες Velocity Search (VS), 

Range While Scan (RWS) και Track While Scan (TWS). 
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10.3.3 Λειτουργία παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της σάρωσης για έρευ-

να TWS (Track While Scan) 
 

Στην πράξη, η απλή μέθοδος παρακολούθησης ενός και μοναδικού συγκε-
κριμένου στόχου STT (Single Target Track), με κάποια από τις ανωτέρω μεθόδους, 
συνήθως μονοπαλμικής τεχνικής, είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την ενδεχόμενη ε-
μπλοκή, πχ με κατευθυνόμενα βλήματα. 

Όμως, σε πολλές περιπτώσεις στην πράξη, δεν είναι επιθυμητή η δέσμευση 
ολόκληρου συστήματος ραντάρ για την παρακολούθηση ενός και μοναδικού στόχου. 
Επίσης, δεν είναι επιθυμητή η συνέγερση του συγκεκριμένου στόχου ενδιαφέροντος 
ότι παρακολουθείται με ακρίβεια δυνατότητας προσβολής από τα οπλικά μας συ-
στήματα. Για τους λόγους αυτούς, υπάρχουν ραντάρ έρευνας/επιτήρησης (multifunc-
tion radars), υποστηριζόμενα από κατάλληλη υπολογιστική ισχύ, με δυνατότητα ταυ-
τόχρονης παρακολούθησης πολλών στόχων (κατ’ απόσταση, διόπτευση, ύψωση και 
Doppler), ενώ παράλληλα συνεχίζουν την έρευνα για την αποκάλυψη και άλλων. Η 
συγκεκριμένη λειτουργία των ραντάρ αυτών είναι γνωστή ως TWS (Track While 
Scan) και συναντάται σε συστήματα είτε με μηχανικά στρεφόμενες κεραίες είτε με 
φασικές στοιχειοκεραίες (phased arrays). Παραδείγματα τέτοιων ραντάρ είναι αυτά 
που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, τα οποία πέραν 
των άλλων μπορούν επίσης να παρέχουν πληροφορίες CPA (Closest Point of Ap-
proach) και προειδοποιήσεις για την αποφυγή συγκρούσεων. Σε στρατιωτικές εφαρ-
μογές, τα ραντάρ TWS επιτρέπουν την εμπλοκή των οπλικών συστημάτων με πολ-
λούς στόχους ταυτόχρονα, ενώ παράλληλα διευκολύνουν τη ροή πληροφοριών στα 
συστήματα C4ISTAR. Για παράδειγμα, ένα ραντάρ TWS μαχητικού αεροσκάφους 
παρέχει στον πιλότο τη δυνατότητα να εκτοξεύσει πολλά κατευθυνόμενα βλήματα 
εναντίον διαφορετικών στόχων ταυτόχρονα (σχήμα 10.30).  

Σε κάθε σάρωση, εξάγεται η θέση του κάθε στόχου (κατ’ απόσταση και γω-
νία) και εφαρμόζονται τεχνικές εξομάλυνσης και προβλεψης των μελλοντικών του 
στοιχείων. Όταν εντοπιστεί ένας νέος στόχος, τότε αρχικοποιείται ένας ανεξάρτητος 
φάκελος παρακολούθησης (θέση, ταχύτητα & επιτάχυνση). Για την οριστικοποίηση 
του φακέλου απαιτείται τουλάχιστον άλλη μία επιβεβαίωση. Επίσης, θα πρέπει να 
διευκρινιστεί εάν κάθε νέος εντοπισμός αποτελεί νέο ίχνος ή ανήκει σε παλαιότερο 
ίχνος (correlation & association algorithms). Κατά τη διαδικασία της συσχέτισης,  
κάθε νέα ανίχνευση συσχετίζεται με όλες τις προηγούμενες, για την αποφυγή δη-
μιουργίας τυχόν επαλαμβανόμενων ιχνών. Αρχικά, γύρω από τη θέση του νέου ί-
χνους τοποθετείται μία πύλη απόκτησης, μεγάλων σχετικά διαστάσεων (κατ’ από-
σταση, αζιμούθιο και ύψωση),. Μετά από την παρατήρηση του στόχου για κάποιο 
συγκεκριμένο αριθμό σαρώσεων, το μέγεθος της χρησιμοποιούμενης πύλης παρα-
κολούθησης μειώνεται σημαντικά. 

Η λειτουργία TWS χρησιμοποιεί μέσες και υψηλές τιμές PRF. Στα μαχητικά 
αεροσκάφη ενδέχεται να καλύπτει σχετικά μικρότερο γωνικό τομέα (πχ από 15° έως 
60°), προκειμένου να επιτυγχάνει συχνότερη ανανέωση στοιχείων των στόχων (μία 
πλήρης γωνιακή σάρωση ολοκληρώνεται τυπικά έντός 2 sec). Tο καλυπτόμενο γω-
νιακό έυρος σε αζιμούθιο και ύψωση μπορεί να επιλέγεται από το χειριστή. 

Παραδείγματα ναυτικών συστημάτων ραντάρ TWS για την παρακολούθηση 
στόχων επιφανείας είναι το ολλανδικό WM-25 της Thales Nederland (πρώην 
Signaal) και το αμερικανικό AN/SPQ-9A/B της Northrop Grumman. Το ναυτικό σύ-
στημα AN/SYS-1/2 IADT (Integrated Automatic Detection & Tracking) το οποίο χρη-
σιμοποιείται για τη διαχείριση των ιχνών από τα ραντάρ έρευνας αέρος AN/SPS-52C 
και AN/SPS-48 με σκοπό τη λήψη αποφάσεων για την κατεύθυνση αντιαεροπορι-
κών βλημάτων, όπως επίσης τα Mk-7 Aegis και NTDS (Naval Tactical Data 
Systems), εφαρμόζουν και αυτά τεχνικές παρακολούθησης TWS. 
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Σχήμα 10.30: Η λειτουργία air-to-air TWS. Η συγκεκριμένη δυνατότητα διευκολύνει την εμπλοκή με 
πολλούς στόχους, ταυτόχρονα. 

 
 

Συνήθως, τα συστήματα TWS εκμεταλλεύονται μόνον τις πληροφορίες από-
στασης και διόπτευσης. Η δυνατότητα TWS μπορεί να εφαρμοσθεί για την ταυτό-
χρονη παρακολούθηση πολλών στόχων σε 2D και 3D συστήματα. Η κλασσική και 
περισσότερο διαδεδομένη μέθοδος εφαρμογής, είναι η λεγόμενη “scan-to-scan”, 
πχ με τη χρήση ενός μόνον ή σπανιότερα δύο καθέτων μεταξύ τους λοβών 
(orthogonal fan beams) που παράγονται από μηχανικά στρεφόμενες κεραίες. Η τε-
χνική TWS για την ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλών στόχων, από αντίστοιχα 
πλήρως ανεξάρτητους μεταξύ τους λοβούς (pencil beams), είναι γνωστή ως μέθο-
δος “look-to-look” και εφαρμόζεται σε συστήματα φασικών στοιχειοκεραιών 
(phased arrays). 
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Σχήμα 10.31: Ραντάρ TWS δύο καθέτων μεταξύ τους λοβών (μέθοδος “scan-to-scan” με μηχανικά 

στρεφόμενες κεραίες). 

 
 

Το σύστημα TWS, στο οποίο τα στοιχεία παρακολούθησης του στόχου εξά-
γονται με σάρωση μόνον της κεραίας λήψης (παθητική σάρωση), λέγεται TWSRO 
(TWS Receive Only). Στην περίπτωση αυτή, η κεραία εκπομπής δεν κινείται καθό-
λου και απλά φωτίζει ένα σταθερό ευρύτερο τομέα στο χώρο.  

 
Σχήμα 10.32: Τυπικό ψηφιακό παράθυρο παρακολούθησης ενός κλασσικού 2D συστήματος TWS. 

Μετά από την υπόδειξη του στόχου (target designation) παράγεται κάποιο ψηφιακό πα-
ράθυρο παρακολούθησης, το οποίο χωρίζεται κατ’ απόσταση και διόπτευση σε μικρές 
στοιχειώδεις περιοχές (κελιά). Σε κάθε σάρωση του παραθύρου δημιουργείται κάποιο 
ψηφιακό διάγραμμα από ‘1’ και ‘0’, ανάλογα με την ύπαρξη επιστρεφόμενου σήματος σε 
κάθε στοιχειώδη περιοχή. Από το διάγραμμα αυτό, εκτιμάται κατά πόσον ο συνδυασμός 
των επι μέρους ηχώ συνιστούν πραγματικό στόχο. Σε καταφατική περίπτωση, υπολογίζε-
ται το κέντρο βάρους της ηχούς και εκτιμώνται τα στοιχεία κίνησης του στόχου για την κα-
τάλληλη επανατοποθέτηση του παραθύρου στην επόμενη σάρωση κεραίας. 

 
 
10.4 Βασικοί αλγόριθμοι παρακολούθησης στόχων 
 

Οι τεχνικές παρακολούθησης αποτελούν φίλτρα ή αλγόριθμους, οι οποίοι 
λαμβάνουν ως είσοδο την παρούσα μέτρηση/παρατήρηση της θέσης του στόχου 
ενδιαφέροντος και ακολούθως διεξάγουν δύο βασικές λειτουργίες: εξομάλυν-
ση/διόρθωση (track smoothing/correction) της παρούσας θέσης του στόχου και 
πρόβλεψη/εκτίμηση (track prediction) της μελλοντικής του θέσης, καθώς επίσης 
της ταχύτητας ή ακόμη και της επιτάχυνσης. Τα φίλτρα αυτά αποτελούν επαναλη-
πτικές/αναδρομικές διαδικασίες (recursive), όπως πχ είναι οι κλασσικοί αλγόριθμοι 
α-β (ή GH), α-β-γ (ή GHK) και Kalman. Όλες αυτές οι κατηγορίες αποτελούν κατά 
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βάση γραμμικά φίλτρα, δηλαδή οι εξισώσεις μεταξύ των πραγματικών μετρήσεων και 
των εκτιμήσεων είναι γραμμικές, της μορφής y = A x (όπου Α κάποια σταθερή). Οι εν 
λόγω αλγόριθμοι αναπτύχθηκαν κατά τις δεκαετίες 1960-1970 και βασίζονται στην 
προϊστορία του ίχνους, προκειμένου να εκτιμηθούν τα παρόντα και μελλοντικά στοι-
χεία της κίνησης του στόχου (γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτου βαθμού). Ε-
πισημαίνεται, ότι τα πολυπλοκότερα μη γραμμικά φίλτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
υψηλότερης τάξης παραγώγους του συστήματος, παρέχουν ακριβέστερα πρακτικά 
αποτελέσματα από τους απλούς γραμμικούς αλγορίθμους Kalman. 
 
 
10.4.1 Ο αλγόριθμος α-β 
  

Ο αλγόριθμος α-β είναι από τους απλούστερους. Αποτελεί steady state 
Kalman με σταθερό κέρδος (αντιστοιχεί στο μοντέλο κίνησης/χειρισμών του στόχου). 
Για το λόγο αυτό δεν παρακολουθεί ικανοποιητικά στόχους με απότομα μεταβαλλό-
μενα στοιχεία κίνησης (η παράμετρος α αφορά το σφάλμα θέσης και η παράμετρος 
β το σφάλμα ταχύτητας). Ο αλγόριθμος α-β-γ παρακολουθεί επιπρόσθετα και την 
επιτάχυνση του στόχου. 

Ειδικότερα, στον αλγόριθμο α-β, η παρούσα εξομαλυμένη/διορθωμένη 

(smoothed/corrected) θέση ( )nx̂  και ταχύτητα ( )nx̂  του στόχου (κατά τη σάρωση n) 

υπολογίζεται από τις ακόλουθες σχέσεις: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) nnn pp   xxαxnx −+= ˆ  

 

( ) ( ) ( ) ( ) nn pp  xnx
T

β
xn −+=   x̂  

 
όπου, xp(n) είναι η εκτιμηθείσα/προβλεφθείσα (predicted) θέση του στόχου 

κατά την n σάρωση 
x(n) είναι η μετρηθείσα/παρατηρηθείσα θέση του στόχου κατά την n 
σάρωση 
Τ είναι ο χρόνος μεταξύ των διαδοχικών παρατηρήσεων (δειγμά-
των), τυπικά η χρονική διάρκεια μίας σάρωσης 

 
 Επίσης, η εκτιμώμενη/προβλεπόμενη (predicted) θέση και ταχύτητα του 
στόχου κατά την επόμενη σάρωση n+1 υπολογίζεται από τις ακόλουθες σχέσεις: 
 

( ) ( ) ( )nTnx xx ˆˆ 1   p +=+n  

 

( ) ( )nn xx ˆ 1  =+p  

 
 Οι παράμετροι εξομάλυνσης α και β επιλέγονται κατάλληλα, για την ελαχι-
στοποίηση του μέσου τετραγωνικού σφάλματος και μπορεί να κυμαίνονται μεταξύ 0 
και 1. Στην περίπτωση κατά την οποία α = β = 0 οι μετρηθείσες τιμές δεν έχουν καμ-
μία επίδραση στις εκτιμήσεις, ενώ όταν α = β = 1 οι προηγούμενες τιμές (ιστορία του 
ίχνους) δεν έχουν καμμία επίδραση στις εκτιμήσεις. Επομένως, όταν οι μετρήσεις 
δεν είναι αξιόπιστες, τότε οι τιμές των συντελεστών α και β θα πρέπει να είναι πολύ 
χαμηλές (περί το μηδέν), ενώ όταν οι μετρήσεις είναι αξιόπιστες, τότε οι τιμές τους 
θα πρέπει να προσεγγίζουν τη μονάδα. Η προτεινόμενη από τη θεωρία μεταξύ τους 
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σχέση για την ελαχιστοποίηση του μέσου τετραγωνικού σφάλματος είναι β = α2/(2-
α).  
 

 
 
 Σχήμα 10.33: Ο αλγόριθμος παρακολούθησης α-β. 

 
 
10.4.2 Ο αλγόριθμος Kalman 
 

Tα φίλτρα Kalman αποτελούν μία γενικότερη κατηγορία των προηγούμενων 
αλγορίθμων και χρησιμοποιούνται εκτενώς και με αρκετή επιτυχία σε πολλές πολιτι-
κές ή στρατιωτικές εφαρμογές, ακόμη και για τον προσδιορισμό της τροχιάς τεχνη-
τών δορυφόρων. Μαθηματικά, εκφράζονται από τις καταστατικές εξισώσεις (state 
equations) ή τους πίνακες μετάβασης (transition matrices) του συστήματος, όπως 
δηλαδή και ο αλγόριθμος α-β. Στη γενική τους μορφή τα φίλτρα Kalman περιλαμβά-
νουν επιπρόσθετους όρους που περιγράφουν το θόρυβο του συστήματος. Επίσης, 
απαιτείται η εκ των προτέρων (a priori) γνώση του στατιστικού μοντέλου του σήμα-
τος (των μετρήσεων). Η προσπάθεια είναι να ελαχιστοποιηθεί το μέσο τετραγωνικό 
σφάλμα των εκτιμήσεων (mean square error). Ειδικά στην περίπτωση εκτίμησης 
γραμμικών τυχαίων μεταβλητών Gaussian κατανομής, οι αλγόριθμοι Kalman αποτε-
λούν βέλτιστους (optimal) εκτιμητές Bayesian.4 Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις απο-
τελούν κατά προσέγγιση, υποβέλτιστους ή σχεδόν βέλτιστους εκτιμητές (sub-
optimal) Bayesian. Η βασική τους λειτουργία είναι να εξομαλύνουν την πρόβλεψη 
της τρέχουσας κατάστασης ενός συστήματος και να εκτιμούν τις μελλοντικές τιμές 
των μεταβλητών (πχ θέση, πορεία και ταχύτητα ενός στόχου) σε κάποια επόμενη 
σάρωση. Υπολογίζουν το ζυγισμένο άθροισμα της εκτίμησης και της τελευταίας μέ-

                                            
4  Ως βέλτιστος εκτιμητής Bayesian θεωρείται κάθε μέθοδος που εφαρμόζει τον κανόνα/θεώρημα 
του Bayes ως αποδεικτικό συλλογισμό: 

 
“Η υπό συνθήκη πιθανότητα να συμβεί το γεγονός Α με δεδομένο ότι έχει συμβεί το Β, ισούται 

με P(A|B) = P(Β|Α) P(A) / P(B)” 
 
 Η αντίστοιχη διατύπωση με συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας είναι f(x|y) = f(y|x) f(x)/f(y), 

όπου x, y τυχαίες μεταβλητές. 
Ο αλγόριθμος Kalman αποτελεί μία ειδική περίπτωση γραμμικοποίησης του προβλήματος εκτί-

μησης. 
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τρησης, λαμβάνοντας υπόψη τα γνωστά σφάλματα των μετρήσεων ραντάρ και την 
αβεβαιότητα του μοντέλου κίνησης του στόχου (σε μορφή πινάκων συνδιακύμαν-
σης), τα οποία θεωρούνται όλα ως λευκός θόρυβος Gaussian κατανομής και μηδε-
νικής μέσης τιμής. Τέλος, ανανεώνεται η αβεβαιότητα (σφάλμα) της εκτίμη-
σης/πρόβλεψης.  

 
Αναλυτικότερα, στην απλή του μορφή, ένα φίλτρο Kalman προσπαθεί να ε-

κτιμήσει/προβλέψει την τιμή μίας τυχαίας μεταβλητής x (συνιστώσες θέσης x και τα-

χύτητας x ) με βάση την ακόλουθη γραμμική στοχαστική εξίσωση διαφορών (εξίσω-
ση πρόβλεψης/μετάβασης): 

 
x(k+1)  = A x(k) + w(k) 

 
όπου w(k) το εισαγόμενο στη διαδικασία σφάλμα/θόρυβος (θεωρείται λευ-

κός και Gaussian μηδενικής μέσης τιμής, με πίνακα συνδιακύμαν-
σης Q), λόγω αβεβαιότητας του μοντέλου κίνησης του στόχου, δη-
λαδή w(k)~N(0, Q) 
A ο πίνακας μετάβασης (state transition matrix), διαστάσεων n x n, ο 
οποίος περιγράφει τη μετάβαση από την κατάσταση k στην k+1 (για 
θέση και ταχύτητα), χωρίς την ύπαρξη θορύβου/σφαλμάτων. Θεω-
ρείται ότι έχει γνωστή μορφή, η οποία μπορεί να μεταβάλλεται χρο-
νικά, πχ για στόχους που κινούνται με σχεδόν σταθερή ταχύτητα 
(μονοδιάστατη & δισδιάστατη κίνηση): 
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όπου, Τ είναι ο χρόνος μεταξύ των διαδοχικών παρατηρήσεων/δειγμάτων 

(χρόνος δειγματοληψίας), τυπικά η χρονική διάρκεια μίας σάρωσης 
(revisit time). Η επιτάχυνση μοντελοποιείται από το θόρυβο w 

 
Η μετρούμενη/παρατηρούμενη τιμή y(k) κατά τη χρονική στιγμή (σάρωση) k 

(εξίσωση παρατήρησης): 
 

y(k) = H x(k) + v(k) 
 

όπου, v(k) το σφάλμα/θόρυβος των μετρήσεων/παρατηρήσεων (innovation 
ή measurement residual), εντελώς ανεξάρτητος του w(k) και ο οποί-
ος θεωρείται επίσης λευκός, Gaussian μηδενικής μέσης τιμής, με πί-
νακα συνδιακύμανσης R, δηλαδή v(k)~N(0, R) 

 Η ο λεγόμενος πίνακας παρατηρήσεων θεωρείται ότι έχει γνωστή 
μορφή, η οποία μπορεί να μεταβάλλεται χρονικά, πχ για στόχους 
που κινούνται με σχεδόν σταθερή ταχύτητα (μονοδιάστατη & δισ-
διάστατη κίνηση):      

 

Η = [1 0]  ή  
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Οι εκτιμώμενες/προβλεπόμενες (predicted) τιμές είναι: 

 

xp(k|k-1) = A xp(k-1|k-1) + w(k-1) Εκτιμώμενη τιμή (predicted state) 

 
Pp(k|k-1) = A Pp(k-1|k-1) AT + Q 

Συνδιακύμανση σφάλματος εκτίμησης (pre-
diction error covariance ή state prediction 
covariance) 

 
Οι παρούσες εξομαλυμένες/διορθωμένες (corrected) τιμές είναι:  
 

vk = y(k) – H xp(k|k-1) Σφάλμα μετρήσεων (innovation ή measure-
ment residual) 

 
S = H P(k|k-1) HT + R 

Συνδιακύμανση σφάλματος μετρήσεων (inno-
vation ή measurement residual covariance) 

K = P(k|k-1) HT S-1 Βέλτιστο κέρδος Kalman (filter gain) 

xp(k|k) = xp(k|k-1) + K vk    
ή    

kx̂  = 1-kx̂  + Κ vk 

 
Διορθωμένη τιμή (state estimate) 

 
P(k|k) = (I – K H) P(k|k-1) 

 

Διορθωμένη συνδιακύμανση σφάλματος εκτί-
μησης (error covariance estimate ή state co-
variance estimate) 

 
 
10.4.3 Ο αλγόριθμος EKF (Extended Kalman Filter) 
 

Όταν η κίνηση του στόχου συμφωνεί αρκετά ικανοποιητικά με τις εκτιμήσεις, 
τότε η τάση του φίλτρου Kalman είναι να εμπιστεύεται λιγότερο τις πραγματικές με-
τρήσεις/παρατηρήσεις και περισσότερο τις δικές του προβλέψεις. Στην περίπτωση 
αυτή, εάν ο στόχος αλλάξει στοιχεία κίνησης, τότε ο αλγόριθμος δεν μπορεί να τον 
παρακολουθήσει. Αυτό αντιμετωπίζεται σε κάποιο βαθμό, αυξάνοντας αυθαίρετα και 
από λίγο σε κάθε κύκλο ανανέωσης το μέγεθος του πίνακα συνδιακύμανσης P. 

Επίσης, όταν αυξάνεται σημαντικά η μη γραμμικότητα του προβλήματος (πχ 
δραστικές αλλαγές πορείας του στόχου), τότε τα φίλτρα Kalman παρουσιάζουν ση-
μαντικά σφάλματα και μειώνεται η αποτελεσματικότητά τους. Για το λόγο αυτό, υ-
πάρχουν κάποιες τροποποιημένες εκδοχές του βασικού αλγόριθμου Kalman, με 
σκοπό την ακριβέστερη μοντελοποίηση και σταθερότητα του συστήματος σε δυναμι-
κές μεταβολές των στοιχείων κίνησης του στόχου (χειρισμός παραγώγων υψηλότε-
ρης τάξης, ακόμη και πέραν της επιτάχυνσης). Μία παραλλαγή γνωστή ως EKF (Ex-
tended Kalman Filter) εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση αυτών των μη γραμμικών 
προβλημάτων. 

Ο αλγόριθμος EKF αντιμετωπίζει τις περιπτώσεις όπου η σχέσεις των 
πραγματικών μετρήσεων (εξίσωση εξομάλυνσης) και  των εκτιμήσεων (εξίσωση 
πρόβλεψης) είναι μη γραμμικές, οπότε ο κλασσικός αλγόριθμος Kalman δεν μπορεί 
να δώσει βέλτιστη εκτίμηση. Γενικά, η σχέση μεταξύ μετρήσεων και της πραγματικής 
κατάστασης του στόχου είναι της μορφής y(k) = h[x(k)] + v(k), όπου y είναι το διά-
νυσμα των μετρήσεων/παρατηρήσεων και x η πραγματική κατάσταση του στόχου, 
ενώ η σχέση μεταξύ της μελλοντικής/εκτιμώμενης και της τρέχουσας κατάστασης 
είναι της μορφής x(k+1) = f[x(k)] + w(k), όπου x(k) είναι η κατάσταση στη σάρωση k. 
Ο EKF γραμμικοποιεί τοπικά τις δύο αυτές μη γραμμικές εξισώσεις, χρησιμοποιώ-
ντας συνήθως μόνον τον πρώτο όρο (πρώτη παράγωγο) της σειράς/ανάπτυξης 

Taylor, γύρω από την εκάστοτε μέση τιμή x : 
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 Στη συνέχεια, ο EKF χειρίζεται το πρόβλημα όπως και ο απλός γραμμικός 

αλγόριθμος Kalman, υπολογίζοντας όμως σε κάθε κύκλο τους Ιακωβιανούς πίνακες 
(Jacobian matrix), δηλαδή τις μερικές παραγώγους των συναρτήσεων f & h, γύρω 
από την εκτιμώμενη (μέση) κατάσταση, οι οποίες είναι αυτές που χρησιμοποιούνται 
στις εξισώσεις κατάστασης:  
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=  

 
Όταν η γραμμικοποίηση των εξισώσεων δεν είναι ικανοποιητική, τότε ο EKF 

μπορεί σταδιακά να αποκλίνει σχετικά εύκολα. 
 

 
(α)     (β) 

 
Σχήμα 10.34: (α) Τοπική γραμμικοποίηση μη γραμμικής συνάρτησης από τον αλγόριθμο EKF, γύρω 

από τη μέση τιμή μίας Gaussian κατανομής. (β) Μετάδοση επιλεγμένων σημείων σίγμα 
γύρω από τη μέση τιμή της Gaussian κατανομής, μέσω μίας μη γραμμικής συνάρτησης 
και η παραγωγή μίας νέας Gaussian κατανομής (νέας μέσης τιμής και απόκλισης) από 
τον αλγόριθμο UKF. 

 
 

Νεότερες εκδοχές των αλγορίθμων Kalman, για την αποτελεσματικότερη α-
ντιμετώπιση των μη γραμμικών προβλημάτων και των μη Gaussian κατανομών ση-
μάτων, χωρίς την απαίτηση γραμμικοποίησης των εξισώσεων, είναι το φίλτρο UKF 
(Unscented Kalman Filter) και τα φίλτρα σωματιδίων PF (Particle Filters).  
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Σχήμα 10.35: Σύγκριση μεταξύ των αλγορίθμων EKF και UKF. 

 
 
10.4.4 Ο αλγόριθμος UKF (Unscented Kalman Filter) 

 
Ο UKF (μη καθοδηγούμενος αλγόριθμος Kalman) βελτιώνει την απόδοση του 

EKF, καθόσον δεν έχει ανάγκη γραμμικοποίησης των μη γραμμικών εξισώσεων. 
Διατηρεί την υπόθεση της Gaussian κατανομής των σφαλμάτων (πινάκων συνδια-
κύμανσης), την οποία όμως εφαρμόζει με τον ακόλουθο τρόπο (μετασχηματισμός 
unscented): Αρχικά, επιλέγει ένα μικρό συγκεκριμένο αριθμό τιμών της καμπύλης 
των Gaussian σφαλμάτων (περίπου 5), γνωστών ως σημείων σίγμα (sigma points), 
γύρω από τη μέση τιμή. Ακολούθως, τα σημεία αυτά μεταδίδονται απευθείας μέσω 
των μη γραμμικών καταστατικών εξισώσεων, παράγοντας 5 νέα δείγματα που χρη-
σιμοποιούνται για τον υπολογισμό της νέας μέσης τιμής και απόκλισης. Η προσέγ-
γιση αυτή δεν παρουσιάζει το πρόβλημα της σταδιακής απόκλισης, λόγω μη ικανο-
ποιητικής γραμμικοποίησης, διατηρώντας ταυτόχρονα την υπολογιστική απλότητα 
του EKF. Ο UKF παρέχει ακρίβεια τρίτης τάξης (της σειράς Taylor) για σφάλματα 
Gaussian κατανομής και δεύτερης τάξης για όλες τις υπόλοιπες κατανομές. 
 
 
10.4.5 Τα φίλτρα σωματιδίων PF (Particle Filters) ή SMC (Sequential Mon-

te-Carlo method) 
 

Τα φίλτρα σωματιδίων (particle filters ή condensation algorithms) ή SMC (Se-
quential Monte-Carlo method) μπορεί να θεωρηθούν ως μία γενίκευση του UKF, 
χωρίς καθόλου προϋποθέσεις για τις κατανομές των σφαλμάτων. Αποτελούν μία 
στοχαστική, Bayesian, μη παραμετρική μέθοδο, όπου το χρησιμοποιούμενο μοντέλο 
βασίζεται σε μη Gaussian κατανομές. Η διεξαγόμενη εκτίμηση του μοντέλου βασίζε-
ται σε αναδρομικές τεχνικές προσομοίωσης. Αρχικά, παράγεται ένας μεγάλος αριθ-
μός (δείγματα) τυχαίων δυνατών καταστάσεων ("particles"), που προσεγγίζουν την 
κατανομή του φίλτρου. Ακολουθως, αυτό το "νέφος σωματιδίων" μεταδίδεται μέσω 
των εξισώσεων, παράγοντας στην έξοδο μία διαφορετική κατανομή σωματιδίων 
(probability density function). Η νέα αυτή κατανομή σωματιδίων χρησιμοποιείται για 
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τον υπολογισμό  κάποιου στατιστικού μεγέθους (μέσης τιμής, απόκλισης, κτλ), το 
οποίο με τη σειρά του χρησιμοποιείται για την παραγωγή του τυχαίου δείγματος 
σωματιδίων για τον επόμενο κύκλο επανάληψης της διαδικασίας.  
 

 
 

 
 

Σχήμα 10.36: Τα βασικά βήματα της μεθόδου φίλτρων σωματιδίων, για την παρακολούθηση στόχων. 
Αρχικά τα δείγματα τοποθετούνται στο χώρο κατάστασης του συστήματος (με ίσα βάρη). 
Με βάση την υφιστάμενη πυκνότητα παρατηρήσεων/μετρήσεων (observation density) 
τροποποιούνται τα ανατεθέντα στα δείγματα βάρη (συντελεστές ζύγισης). Ακολουθεί επα-
ναδειγματοληψία (resampling), όπου αυξάνονται τα βάρη των δειγμάτων με μεγαλύτερη 
βαρύτητα, ενώ των υπολοίπων μειώνονται. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται συνε-
χώς. 

 
 

Πίνακας 10.2: Συγκριτικά χαρακτηριστικά τυπικών αλγορίθμων παρακολού-
θησης (tracking filters) 

 
 α-β Kalman EKF UKF IMM PF ή SMC 

Παρακολούθηση στόχων με α-
πρόβλεπτη κίνηση 

όχι όχι  ναι ναι ναι 

Παρακολούθηση κοντινών μεταξύ 
τους/διασταυρούμενων ιχνών 

     ναι 

       

Ταχύτητα έναρξης παρακολούθη-
σης (track initiation) 

     ναι 

Διατήρηση παρακολούθησης 
(track maintenance) 

 ναι ναι ναι ναι ναι 

Παρακολούθηση στόχων που 
εκτελούν μανούβρες 

όχι όχι  ναι ναι ναι 

       

Στενό φασματικό εύρος επικοινω-
νιών για συστήματα κατανεμημέ-
νης επεξεργασίας (data fusion) 

ναι ναι    όχι 

Πολυπλοκότητα επεξεργασίας όχι     ναι 
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Η τεχνική αυτή είναι εξαιρετική στο χειρισμό κατανομών με πολλές κορυφώ-
σεις (multi-modal distributions) και στην παρακολούθηση στόχων που εκτελούν ε-
λιγμούς σε περιβάλλον clutter. Ωστόσο, αποτελεί βαρύ υπολογιστικό φορτίο για τις 
περισσότερες πρακτικές εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο. 
 
 
10.5 Συστήματα αυτόματου εντοπισμού & παρακολούθησης ADT 

(Automatic Detection and Tracking) 
 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η παρακολούθηση των στόχων κατά τη 
διάρκεια της έρευνας επιτυγχάνεται αυτόματα με τη βοήθεια κάποιων επαναληπτι-
κών ψηφιακών τεχνικών/αλγορίθμων υπολογισμού. Τα συστήματα στα οποία εκτός 
από την παρακολούθηση γίνεται αυτόματα και ο εντοπισμός των στόχων, χωρίς την 
παρέμβαση ανθρώπου χειριστή, είναι γνωστά ως αυτόματου εντοπισμού και παρα-
κολούθησης ADT (Automatic Detection and Tracking). Ένα σύστημα ADT ψηφιο-
ποιεί/κβαντίζει την απόσταση σε διαστήματα ίσα με την κατ’ απόσταση διακριτική 
ικανότητα του ραντάρ (range resolution). Σε κάθε τέτοιο διάστημα, το σύστημα ολο-
κληρώνει τους n πιο πρόσφατους παλμούς, που επιστρέφουν κατά τη διάρκεια της 
σάρωσης της κεραίας. Οι παλμοί συγκρίνονται με κάποιο κατώφλι εντοπισμού για τη 
λήψη απόφασης ύπαρξης στόχου. Από τον προσδιορισμό του κέντρου των n παλ-
μών, υπολογίζεται η γωνιακή θέση του στόχου.  

Για την αυτόματη παρακολούθηση πολλών στόχων ταυτόχρονα (multi target 
tracking) απαιτείται η δημιουργία κάποιων πυλών (gates), καθώς επίσης και η σύν-
δεση/συσχέτιση ιχνών στόχων με παρατηρήσεις/μετρήσεις από τους αισθητήρες. Τα 
συστήματα TWS χρησιμοποιούν διαφόρων ειδών πύλες (γωνιακές, απόστασης και 
Doppler) για την παρακολούθηση των στόχων. Τυπικά, απαιτούνται κατ’ ελάχιστο 
δύο ημι-ανεξάρτητοι βρόχοι παρακολούθησης, ένας βρόχος για τη γωνιακή παρακο-
λούθηση και ένας βρόχος για την απόσταση και την ταχύτητα μεταβολής της από-
στασης (Doppler). 

Μετά από τον πρώτο εντοπισμό ενός στόχου, ανατίθεται στο ίχνος αυτού 
μία σχετικά μεγάλων διαστάσεων πύλη απόκτησης (acquisition gate), αφού δεν έ-
χουν ακόμη προσδιορισθεί τα στοιχεία κίνησης. Όταν σε κάποια επόμενη σάρωση 
επιτευχθεί επιβεβαίωση και προσδιορισμός των στοιχείων κίνησης του στόχου, τότε 
ανατίθεται σε αυτόν μία μικρότερων διαστάσεων πύλη παρακολούθησης (tracking 
gate). 
 

 
 

Σχήμα 10.37: Γενική απλοποιημένη προσέγγιση των βασικών λειτουργιών ενός τυπικού βρόχου αυτό-
ματης παρακολούθησης TWS και γενικότερα ενός οποιουδήποτε συστήματος ταυτόχρο-
νης παρακολούθησης πολλών στόχων (multiple target tracking). Τα δεδομένα είναι δυνα-
τό να προέρχονται από πολλούς διαφορετικούς αισθητήρες. 
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Σχήμα 10.38: Πύλες απόκτησης και παρακολούθησης (acquisition & tracking gates), σε σύστημα TWS. 

 
 

Σε περίπτωση κατά την οποία η επόμενη θέση της πύλης παρακολούθησης 
δεν συμπέσει πάνω στο στόχο (πχ λόγω απότομου χειρισμού/στροφής αυτού), τότε 
εκτελείται έλεγχος μέσω κάποιας πύλης στροφής (turning gate) που περιβάλλει την 
πύλη παρακολούθησης. Εφόσον ο στόχος εντοπισθεί μέσα στην πύλη αυτή, τότε 
εκτελούνται εκ νέου οι υπολογισμοί από την αρχή. Διαφορετικά, η παρακολούθηση 
του στόχου διακόπτεται και θα πρέπει να εκτελείται διαγραφή του συνθετικού (drop 
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track) ή διόρθωση αυτού (close control/correction) σε περίπτωση επανεμφάνισης 
του στόχου. 
 

 
Σχήμα 10.39: Η πύλη στροφής (turn detection gate ή απλά turning gate) χρησιμοποιείται για τη διατή-

ρηση της παρακολούθησης στόχων που αλλάζουν απότομα πορεία. Οι διαστάσεις της 
πύλης αυτής καθορίζονται από το σύστημα παρακολούθησης, ανάλογα με την ευελιξία 
των χειρισμών του στόχου. 

 
 

 
 

Σχήμα 10.40: Διαδοχικές φάσεις αυτόματης παρακολούθησης στόχου μέσω των μεταβαλλόμενων δια-
στάσεων πυλών ενός συστήματος TWS. 
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Σχήμα 10.41: Διασταύρωση ιχνών σε σύστημα παρακολούθησης TWS. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει 
ο κίνδυνος της ανταλλαγής των στοιχείων παρακολούθησης (track swap). 

 
 

Οι βασικές φάσεις της διαδικασίας αυτόματης παρακολούθησης ενός ο-
ποιουδήποτε συστήματος ταυτόχρονης παρακολούθησης πολλών στόχων (multiple 
target tracking) είναι οι ακόλουθες: 

 

• Αρχικά, έχουμε την αυτόματη ανάθεση/υπολογισμό μίας πύλης 
(gating formation/generation) γύρω από κάποια παρατήρηση. Συνήθως, η πύλη 
αποτελεί ένα ελλειψοειδές με κέντρο το σημείο πρόβλεψης/εκτίμησης. Γενικά, το μέ-
γεθος και το ακριβές σχήμα μίας πύλης μπορεί να αυξομειώνεται σε κάθε κύκλο της 
διαδικασίας. Η ανάθεση μίας πύλης γύρω από την προβλεπόμενη θέση της παρα-
τήρησης έχει σκοπό την αποφυγή σύνδεσης/συσχέτισης του παρακολουθούμενου 
ίχνους με άλλες μη πιθανές παρατηρήσεις. 
 

• Σε ένα περιβάλλον κορεσμένο από clutter και στόχους ευρισκόμε-
νους σε κοντυνές μεταξύ τους αποστάσεις, είναι πολύ πιθανό οι παρατηρήσεις να 
“πέφτουν” μέσα στις πύλες άλλων στόχων. Τα φαινόμενα αυτά, κατά τα οποία πολ-
λαπλές μετρήσεις εμπίπτουν σε μία πύλη ή μία μέτρηση εμπίπτει σε πύλες πολλα-
πλών ιχνών ονομάζονται διαμάχες (conflicts). Για την επίλυση/διαχείριση των προ-
βλημάτων αυτών, ακολουθεί το τμήμα συσχέτισης/σύνδεσης των δεδομένων με ίχνη 
(observation/measurement//target-to-track correlation & association), το οποίο 
λαμβάνει ως είσοδο την έξοδο της κάθε πύλης και αποφασίζει σε ποιο ίχνος ανήκει 
ποιος στόχος (ανάλογα, πχ με τη μεταξύ τους απόσταση ή μέγεθος). Ειδικότερα, 
εκτελείται έλεγχος της θέσης του στόχου ως προς όλες τις υπάρχουσες πύλες πα-
ρακολούθησης (επίλυση αμφιβολίας στόχου).5 Σε κάθε σάρωση, το σύστημα προ-
σπαθεί να συσχετίσει όλα τα νεοεμφανιζόμενα ίχνη με ήδη υπάρχοντες στόχους υπό 
παρακολούθηση. Εάν κάποιο ίχνος δεν μπορεί να συσχετισθεί, τότε ανατίθεται σε 
αυτό μία πύλη απόκτησης (acquisition gate). Η λειτουργία του τμήματος συσχέτισης 
είναι ιδιαίτερα σημαντική και κρίσιμη στα συστήματα παρακολούθησης πολλών στό-

                                            
5 Αμφιβολία στόχου υφίσταται είτε όταν πολλοί στόχοι βρεθούν μέσα στο ίδιο παράθυρο/πύλη 
παρακολούθησης είτε όταν δύο ή περισσότερα παράθυρα παρακολούθησης συμπέσουν πάνω στον ίδιο 
στόχο (διασταύρωση ιχνών). Για την ελαχιστοποίηση του φαινομένου αυτού, απαιτούνται όσο το δυνατό 
μικρότερου μεγέθους πύλες παρακολούθησης. Στους ευέλικτους και ταχέως μεταβαλλόμενους στόχους, 
οι διαστάσεις της πύλης παρακολούθησης δεν είναι δυνατό να καταστούν απεριόριστα μικρές, οπότε 
σημαντικό ρόλο παίζει η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων φίλτρων παρακολούθησης (βαθμού ανώτε-
ρου του τρίτου). Επίσης, είναι πιθανόν όταν διασταυρώνονται ίχνη διαφορετικών στόχων να ανταλλάσ-
σουν μεταξύ τους ταυτότητες. 
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χων και σύζευξης στοιχείων από πολλούς αισθητήρες (data fusion). Τυπικοί αλγό-
ριθμοι συσχέτισης για ένα στόχο είναι, πχ του πλησιέστερου γείτονα NN (Nearest 
Neighbor),6 του καθολικού πλησιέστερου γείτονα GNN (Global NN)7, του ισχυρότε-
ρου γείτονα (Strongest Neighbor), κτλ. Εναλλακτικά, σε περιπτώσεις έντονου clutter 
προτιμάται η εφαρμογή κάποιας στατιστικής τεχνικής, πχ του φίλτρου της πιθανολο-
γικής σύνδεσης PDA ή PDAF (Probabilistic Data Association Filter),8 της μεθόδου 
παρακολούθησης πολλαπλών υπόθεσεων MHT (Multiple Hypothesis Tracker),9 αλ-

                                            
6 NN: (ευρετική προσέγγιση - heuristic) Αποτελεί τον απλούστερο και ταχύτερο αλγόριθμο συ-
σχέτισης ιχνών (χαμηλού υπολογιστικού φορτίου), με βάση την πλησιέστερη μέτρηση (η εξομαλυμέ-
νη/διορθωμένη θέση ενός στόχου θεωρείται η πλησιέστερη μέτρηση στην πρόβλεψη/εκτίμηση). Ο αλγό-
ριθμος μπορεί απλά να θεωρηθεί ως ένα φίλτρο Kalman, το οποίο παίρνει την πλησιέστερη μέτρηση 
μέσα στην ελλειψοειδή του πύλη. Γενικά, δεν παρέχει πάντοτε τη βέλτιστη λύση, ενώ σε περιβάλλον clut-
ter παρουσιάζει μεγάλα σφάλματα και η απόδοσή του είναι προβληματική σε περιπτώσεις στόχων που 
βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους ή διασταυρώνονται τα ίχνη τους.  
 
7  GNN: (ευρετική προσέγγιση - heuristic) Αποτελεί περισσότερο διαδεδομένο και περίπλοκο 
αλγόριθμο ως προς τον απλό ΝΝ. Για απλούστευση των υπολογισμών οι μετρήσεις χωρίζονται και επε-
ξεργάζονται σε ομάδες (clusters). Σε κάθε ομάδα αντιστοιχεί ένα ίχνος. Η ανάθεση γίνεται εξετάζοντας 
όλες τις πιθανές συσχετίσεις εντός των πυλών, κάτω από τον περιορισμό ότι μια μέτρηση μπορεί να συν-
δεθεί με το πολύ ένα ίχνος. Ο αλγόριθμος ελαχιστοποιεί τη λεγόμενη συνάρτηση κόστους ομάδας της 
κατανομής των μετρήσεων, με βάση την οποία γίνεται και η λήψη απόφασης. Η προσπάθεια βελτιστο-
ποίησης είναι να βρεθεί και να διαδοθεί η περισσότερο πιθανή υπόθεση σε κάθε σάρωση. Όμως, σφάλ-
ματα σύνδεσης του ιχνους σε κάποιο κύκλο της διαδικασίας δεν διορθώνονται και παραμένουν στους 
επόμενους κύκλους. 
 
8 PDA(F): Αποτελεί προσαρμοζόμενο αναδρομικό αλγόριθμο παρακολούθησης ενός και μοναδι-
κού στόχου ενδιαφέροντος μέσα σε περιβάλλον clutter, με βάση τη σύνδεση με τις ζυγισμένες μέσες τιμές 
των μετρήσεων/παρατηρήσεων (είναι ακριβέστερος του ΝΝ). Ο αλγόριθμος μπορεί να θεωρηθεί ως ένα 
φίλτρο Kalman, το οποίο για κάθε μέτρηση/παρατήρηση μέσα στην ελλειψοειδή πύλη υπολογίζει και ανα-
θέτει μία πιθανότητα σύνδεσης με την πρόβλεψη (data association probabilities). Ακολούθως, με βάση τις 
πιθανότητες αυτές (non-Gausssian) διεξάγεται μία ζυγισμένη ανανέωση του ίχνους (track update). Αποτε-
λεί επομένως στατιστική προσέγγιση, κατά την οποία όλες οι παρατηρήσεις που είναι υποψήφιες για 
σύνδεση με το συγκεκριμένο στόχο συνδυάζονται σε μία και μοναδική, την πιο πιθανή διορθωμέ-
νη/ανανεωμένη τιμή, λαμβάνοντας υπόψη τη στατιστική κατανομή των σφαλμάτων παρακολούθησης και 
του clutter. Ο αλγόριθμος θεωρεί ότι σε κάθε σάρωση μόνο μία από τις υποψήφιες παρατηρήσεις αποτε-
λεί πραγματικό στόχο, ενώ όλες οι υπόλοιπες είναι ψευδοστόχοι (ψευδείς συναγερμοί) που οφείλονται 
στο clutter. Με την πάροδο του χρόνου επικρατεί η εκτίμηση του πραγματικού στόχου, ενώ όλες οι υπό-
λοιπες που οφείλονται στο θόρυβο εξαλείφονται (αλληλοεξουδετερώνονται). Βασικό πλεονέκτημα αποτε-
λεί το γεγονός ότι λαμβάνει υπ’ όψη τα χαρακτηριστικά του clutter. Βασικό  μειονέκτημα  ε’ιναι η χαμηλή 
απόδοση σε περιβάλλον πολλών στόχων (ο ίδιος στόχος μπορεί να διεκδικείται από πολλά ίχνη). Η μέ-
θοδος προτάθηκε το 1973, από τον Y. Bar-Shalom, για την παρακολούθηση στόχων ραντάρ, ενώ στη 
συνέχεια υιοθετήθηκε και σε άλλες εφαρμογές (ρομποτική, computer vision, κτλ). Σήμερα, συναντάται σε 
πολλές εκδοχές, πχ GSF (Gaussian Sum Filter), DAF (Deterministic Annealing Filter), κτλ. 
 
9 MHT: προσέγγιση MAP (Maximum-A-Posteriori) Αλγόριθμος που εμφανίστηκε περί τα τέλη της 
δεκαετίας του 1970 και στη βασική του μορφή παρακολουθεί έναν και μοναδικό στόχο. Είναι υπολογιστι-
κά πολύπλοκος και χρονοβόρος, αλλά σε περιβάλλον clutter ακριβέστερος από όλους τους προηγούμε-
νους (ΝΝ, GNN, PDA, JPDA, κτλ). Αποτελεί Bayesian τεχνική παρακολούθησης, γενικότερη της JPDA, 
στην οποία αντί να επιλέγεται απ’ ευθείας η υπόθεση με την υψηλότερη πιθανότητα, σε κάθε κύκλο ανα-
νέωσης παράγεται για κάθε μετρούμενο ίχνος ένας νέος αριθμός “εύλογων”/“έγκυρων” υποψήφιων υπο-
θέσεων παρακολούθησης (πολλών δυνατών εκτιμήσεων ιχνών), οι οποίες επαναξιολογούνται καθώς 
λαμβάνονται περισσότερα δεδομένα/παρατηρήσεις (track splitting - αλγόριθμος multi-scan). Ο MHT υπο-
λογίζει την πιθανότητα για το κάθε ίχνος και επιλέγει μόνον το πιο πιθανό ενδεχόμενο σύνδεσης (αποκό-
πτοντας τα υπόλοιπα) με βάση τις μετρήσεις (εκτίμηση MAP), οπότε με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η 
πιθανότητα εντοπισμού και μειώνεται η πιθανότητα ψευδούς συναγερμού. Η εκτιμώμενη μελλοντική θέση 
κάθε ίχνους βασίζεται στο ιστορικό συγκεκριμένου/σταθερού αριθμού προηγούμενων θέσεων. Γύρω από 
την εκτιμώμενη θέση δημιουργείται ένα γωνιακό παράθυρο παρακολούθησης (angular gate), μεγέθους 
ανάλογου των στοιχείων κίνησης του στόχου. Ο ΜΗΤ επιλέγεται σε περιπτώσεις στις οποίες το μοντέλο 
κίνησης του στόχου είναι πολύ απρόβλεπτο και θα πρέπει να εξετάζονται όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Για 
το λόγο αυτό, συναντάται σε εναέρια συστήματα επιτήρησης εδάφους, πχ στο NATOικό πρόγραμμα AGS 
(Alliance Ground Surveillance), καθώς και σε άλλα συστήματα ραντάρ με φασικές στοιχειοκεραίες, όπως 
επίσης και σε πολυστατικά ηχοεντοπιστικά συστήματα LFAS (Low Frequency Active Sonar). Μειονέκτημα 
αποτελεί το γεγονός ότι μπορεί να είναι πολύ αργός (ανήκει στην κατηγορία προβλημάτων NP-hard), 
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γόριθμος VDA (Viterbi Data Association), Bayesian Track Splitting Filter (TSF),10 
κτλ, για την επιλογή  της πιο πιθανής θέσης του στόχου μέσα από ένα στατιστικό 
συνδυασμό όλων των πιθανών στόχων. Για τη συσχέτιση/σύζευξη των ιχνών πολ-
λών στόχων (multiple target), προερχόμενων ακόμη και από διαφορετικές πλατφόρ-
μες/αισθητήρες (data fusion), οι αντίστοιχα εφαρμοζόμενοι αλγόριθμοι είναι ο βέλτι-
στος εκτιμητής Bayes (Optimal Bayesian Filter),11 της από κοινού πιθανολογικής 
σύνδεσης JPDAF (Joint Probabilistic Data Association Filter),12 Joint Likelihood (πα-
ραλλαγή του MHT), Multi-Target VDA, Multiple Hypothesis Joint Probabilistic (εξαι-
ρετικά “βαριά” παραλλαγή του Bayesian TSF που εφαρμόζει από κοινού πιθανότη-
τες μεταξύ πολλαπλών συσχετίσεων ιχνών για πολλαπλές υποθέσεις),13 κτλ. 
 

 
 

Σχήμα 10.42: Η λογική δομή της αυτόματης διαδικασίας παρακολούθησης πολλαπλών υποθέσεων 
MHT (Multi-Hypothesis Tracker). 

 
 

                                                                                                                 
ιδιαίτερα στην περίπτωση παρακολούθησης πολλών στόχων ταυτόχρονα (η υπολογιστική πολυπλοκότη-
τα αυξάνεται εκθετικά με την αύξηση των στόχων). 
10  Bayesian TSF: Αποτελεί παραλλαγή του PDAF για την παρακολούθηση ενός και μοναδικού 
στόχου ενδιαφέροντος, η οποία κάνει διάσπαση σε πολλαπλά ίχνη (όπως ο MHT) και αποκόπτει τα λιγό-
τερο πιθανά. 
 
11  Optimal Bayesian Filter: Παράγει βέλτιστες εκτιμήσεις προσθέτοντας όλες τις πιθανές συνδέ-
σεις, ζυγισμένες η κάθε μία με τις αντίστοιχες πιθανότητες.  Θεωρώντας γραμμικό Gaussian μοντέλο, 
ελαχιστοποιεί το μέσο τετραγωνικό σφάλμα MMSE (Minimum Mean Square Error) των εκτιμήσεων, πχ 
JPDAF. Ανήκει στην κατηγορία προβλημάτων NP-hard. 
 
12 JPDA(F): ψευδο-Bayesian ή υποβέλτιστη (sub-optimal) Bayesian προσέγγιση. Η χαμηλή από-
δοση της PDA στην περίπτωση πολλών στόχων οδήγησε στην εισαγωγή της μεθόδου JPDA. Αποτελεί 
προσαρμοζόμενο αναδρομικό αλγόριθμο παρακολούθησης πολλών στόχων (multiple target tracking), 
υψηλότερης ακριβείας (track resolution) από τους NN και PDA. Η σύνδεση μεταξύ μετρήσεων-ιχνών βα-
σίζεται στις ζυγισμένες μέσες τιμές όλων των μετρήσεων της τρέχουσας σάρωσης (αλγόριθμος single-
scan). Για τον υπολογισμό των από κοινού πιθανοτήτων σύνδεσης εκμεταλλεύεται όλες τις τρέχουσες 
παρατηρήσεις (δεν απορρίπτει καμία) εφαρμόζοντας κατάλληλους συντελεστές ζύγισης, και για όλους 
τους στόχους. Αποτελεί επομένως στατιστική προσέγγιση, στην οποία όλες οι παρατηρήσεις που είναι 
υποψήφιες για συσχέτιση με το συγκεκριμένο στόχο συνδυάζονται σε μία και μοναδική στατιστικά πιο 
πιθανή διορθωμένη/ανανεωμένη τιμή, λαμβάνοντας υπόψη τη στατιστική κατανομή των σφαλμάτων πα-
ρακολούθησης και του clutter. Αποτελεί μία επέκταση του PDAF για πολλούς στόχους. Ο JPDAF θεωρεί 
ότι περισσότερες της μίας υποψήφιες παρατηρήσεις αποτελούν πραγματικό στόχο και οι υπόλοιπες είναι 
ψευδοστόχοι (ψευδείς συναγερμοί). Προτάθηκε το 1975 από τον Y. Bar-Shalom, για την παρακολούθηση 
πολλών στόχων ραντάρ σε περιβάλλον clutter. 
 
13  Ανήκει στην κατηγορία υπολογιστικών προβλημάτων NP-complete. Παρέχει σημαντικό κίνητρο 
για την εύρεση non-exhaustive τρόπων έρευνας του χώρου για δυνατές συνδέσεις που μεγιστοποιούν την 
από κοινού πιθανότητα (joint probability). 
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Πλησιέστερου γείτονα

Πλησιέστερου 

γείτονα (NN)

Ολικά 

Πλησιέστερου 

γείτονα (GNN)

Πιθανοτική 

μέθοδος

(PDA)

Από κοινού 

πιθανοτική μέθοδος
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Ιχνών

(track-oriented)

Μετρήσεων
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Σχήμα 10.43: Βασικές μέθοδοι συσχέτισης δεδομένων. 

 
 
Πίνακας 10.3: Συγκριτικά χαρακτηριστικά τυπικών αλγορίθμων σύνδεσης 

ιχνών (data association) 
 

 ΝΝ PDAF JPDAF MHT 

     

Παρακολούθηση στόχων με απρόβλεπτη κίνηση όχι   ναι 

Παρακολούθηση κοντινών μεταξύ 
τους/διασταυρούμενων ιχνών 

όχι όχι ναι ναι 

     

Ταχύτητα έναρξης παρακολούθησης (track initiation) ναι όχι όχι ναι 

Διατήρηση παρακολούθησης (track maintenance)  ναι ναι ναι 

Απόδοση σε περιβάλλον clutter όχι ναι ναι ναι 

     

Στενό φασματικό εύρος επικοινωνιών για συστήματα 
κατανεμημένης επεξεργασίας (data fusion) 

ναι ναι  όχι 

Πολυπλοκότητα επεξεργασίας όχι όχι ναι ναι 

 
 

• Ακολουθεί το τμήμα διαχείρισης των ιχνών (track management), το 
οποίο είναι υπεύθυνο για την έναρξη (αρχικοποίηση) της παρακολούθησης νέων 
στόχων (track initiation), τη διατήρηση/επιβεβαίωση των ήδη παρακολουθούμενων 
στόχων (track maintenance, confirmation), τη συνένωση ιχνών (track merging) 
ή το διαχωρισμό ιχνών (track splitting) και την απάλειψη/διαγραφή τυχόν πα-
λαιών εξασθενημένων στόχων (track deletion). Στο στάδιο αυτό, αρχικά δημιουρ-
γούνται πρόχειρα ίχνη (tentative tracks) για κάθε πρωτοεμφανιζόμενο στόχο, τα ο-
ποία στα αυτόματα συστήματα δεν εμφανίζονται στο χειριστή πριν από την οριστι-
κοποίηση/επιβεβαίωσή τους (τυπικά θα πρέπει να έχουν συσχετισθεί επιτυχώς με τα 
πρόχειρα ίχνη, τουλάχιστον 3 φορές για τους 5 τελευταίους κύκλους ανανέωσης). Η 
απόφαση για την έναρξη παρακολούθησης ή τη διαγραφή κάποιο παλαιού ίχνους, 
μπορεί να λαμβάνεται είτε αυτόματα είτε από το χειριστή του συστήματος. Για κάθε 
παρακολουθούμενο στόχο/ίχνος δημιουργείται ένα αρχείο (track file generation) στο 
οποίο αποθηκεύονται τα τρέχοντα και ιστορικά στοιχεία της πύλης παρακολούθησης 
(θέση, χρόνος παρατήρησης, ταχύτητα, επιτάχυνση, κτλ). Επίσης, στο εν λόγω αρ-
χείο μπορεί να αποθηκεύονται και άλλες σημαντικές πληροφορίες, πχ “ship” ή “air-
craft”, χαρακτηρισμός που είναι χρήσιμος για τον καθορισμό των παραμέτρων της 
πύλης παρακολούθησης. Είναι δυνατόν, ένα ίχνος να μην μπορέσει να συσχετισθεί 
με κάποιο στόχο κατά το προηγούμενο στάδιο. Εφόσον εξακολουθεί να μην εμφανί-
ζεται σήμα με το οποίο θα μπορούσε να συσχετισθεί για συγκεκριμένο αριθμό συνε-
χόμενων κύκλων ανανέωσης (τυπικά 3) ή σε περίπτωση που έχει αυξηθεί ο βαθμός 
αβεβαιότητας του στόχου (πίνακας συνδιακύμανσης) ξεπερνώντας κάποιο κατώφλι, 
τότε αποφασίζεται η διαγραφή του (track deletion). 
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ΑΛΗΘΕΣ ΨΕΥΔΕΣ

 
 

 Σχήμα 10.44: Διάγραμμα βασικών λειτουργιών διαχείρισης ιχνών. 

 

 

Ο αλγόριθμος MHT  αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο έναρξης παρακο-
λούθησης, σύνδεσης/συσχέτισης ιχνών και διατήρησης της παρακολούθησης.  Οι 
αλγόριθμοι συσχέτισης PDAF & JPDAF χρειάζονται ανεξάρτητα τμήματα έναρξης 
και διατήρησης της παρακολούθησης. Ο λεγόμενος πολικός μετασχηματισμός 
Hough μπορεί να εφαρμοσθεί στο τμήμα έναρξης παρακολούθησης συστημάτων 
TBD. 

 

• Το φίλτρο παρακολούθησης (prediction & update filter) εκτελεί την 
εξομάλυνση/διόρθωση (track smoothing/correction) της παρούσας θέσης του στό-
χου και προβλέπει την επόμενη/νέα θέση της πύλης παρακολούθησης (positioning) 
που αναφέρθηκε προηγουμένως (κέντρο και μέγεθος). Συγκεκριμένα, εκτελείται 
πρόβλεψη της κίνησης του στόχου με μαθηματικούς αλγορίθμους (η πύλη παρακο-
λούθησης αντικαθιστά κατά κάποιο τρόπο την κεραία και ολόκληρο το τμήμα παρα-
κολούθησης των μονοπαλμικών και συστημάτων κωνικής σάρωσης). 

Τα απλούστερα φίλτρα παρακολούθησης που εφαρμόζονται στο στάδιο αυ-
τό, μπορεί να είναι ο παλαιός αλγόριθμος α-β, αλλά η συνηθέστερη επιλογή των 
σχεδιαστών είναι κάποια έκδοση του αλγορίθμου Kalman είτε στην απλή του μορφή 
είτε σε κάποια νεότερη εκδοχή (EKF, UKF, κτλ). Πολλές φορές στην πράξη απαιτού-
νται αλγόριθμοι με δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης πολλών στόχων 
(multiple target tracking) μέσα σε περιβάλλον ισχυρών παρασιτικών επιστροφών 
(clutter).  
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Σχήμα 10.45: Βασικά φίλτρα παρακολούθησης στόχων. 

 
 

Η κλασσική μεθοδολογία υλοποίησης των φίλτρων παρακολούθησης είναι η λε-
γόμενη διαδικασία TAD (Track-After-Detect), η οποία ουσιαστικά βασίζεται κάθε 
φορά στα δεδομένα μίας και μοναδικής σάρωσης. Οι στόχοι ανιχνεύονται και κατα-
γράφεται η θέση τους ανεξάρτητα σε κάθε σάρωση. Η διεξαγόμενη αρχική επεξερ-
γασία περιορίζεται σε μεμονωμένες σαρώσεις και ακολούθως εφαρμόζονται αλγό-
ριθμοι συσχέτισης των ιχνών (track association algorithms) για την εξαγω-
γή/προσδιορισμό της κίνησης των στόχων. Οι μέθοδοι αυτοί δεν είναι αποτελεσματι-
κές, όταν δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες στις μεμονωμένες σαρώσεις για τη 
διάκριση των στόχων (target discriminants), ιδιαίτερα μέσα σε περιβάλλον έντονου 
clutter, όπου οι στόχοι δεν διακρίνονται εύκολα από το περιβάλλον. Οι πιο προηγμέ-
νες διαδικασίες υλοποίησης αλγορίθμων παρακολούθησης TAD μπορούν να λει-
τουργούν ικανοποιητικά με κατώφλι εντοπισμού, τυπικά περί τα 9.5-10 dB. Σε χαμη-
λότερα κατώφλια  οι αυξημένοι ψευδείς συναγερμοί εμποδίζουν την επιβεβαίωση 
του ίχνους (track confirmation). 

Για την παρακολούθηση ασθενών στόχων απαιτείται να βελτιωθεί η τιμή SNR, 
πριν από τη διαδικασία της ανίχνευσης (detection). Εφόσον το SNR έχει αυξηθεί στο 
μέγιστο δυνατό (μέσω διαφόρων τεχνικών επεξεργασίας/επαύξησης του σήματος), 
περαιτέρω αύξηση αυτού μπορεί να επιτευχθεί εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία TBD 
(Track-Before-Detect),14 κατά την οποία ο εντοπισμός και η παρακολούθηση διεξά-
γονται ταυτόχρονα (δεν εφαρμόζεται η κλασσική αλληλουχία ανίχνευση-συσχέτιση-
παρακολούθηση). Η διαδικασία TBD βασίζεται στο αποτέλεσμα πολλών σαρώσεων 
(power/energy integration over time). Συνδυάζει τα δεδομένα από πολλές διαδοχικές 
σαρώσεις πριν την ανίχνευση, παρέχοντας υψηλότερη πιθανότητα εντοπισμού (Pd) 
για το ίδιο επίπεδο πιθανότητας ψευδών συναγερμού (Pfa).15 Οι αλγόριθμοι TBD α-
πορρίπτουν το clutter περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας πολλές διαδοχικές σαρώ-
σεις. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, όλοι οι πιθανοί στόχοι (άνω κάποιου “low 
threshold”) παρακολουθούνται. Εφόσον ορισμένοι από αυτούς υπερβούν το κανονι-
κό κατώφλι εντοπισμού (detection threshold) για κάποιο συγκεκριμένο αριθμό δια-

                                            
14 Αλγόριθμοι παρακολούθησης και εντοπισμού TBD εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά σε ραντάρ 
αεροσκαφών, με σκοπό την παρακολούθηση στόχων μέσα σε περιβάλλον υψηλού ρυθμού ψευδών συ-
ναγερμών, γεγονός το οποίο συνήθως συμβαίνει όταν έχουμε ασθενικούς στόχους μέσα σε ισχυρό 
clutter. Επισημαίνεται, ότι τέτοιοι στόχοι μπορεί να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται πολλές φορές μετα-
ξύ διαδοχικών σαρώσεων. 
 
15  Για παράδειγμα, η τεχνική BFT (Bayesian Field Tracker) μπορεί να επιτύχει έγκαιρους εντο-
πισμούς στόχων με χαμηλές τιμές SNR, έως και 6 dB.  Οι πιο προηγμένοι αλγόριθμοι TBD μπορούν να 
λειτουργήσουν ακόμη και με τιμές SNR = -3 έως -6 dB. 
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δοχικών σαρώσεων (τυπικά τριών), τότε ενεργοποιείται η διαδικασία παρακολούθη-
σης χρησιμοποιώντας ακόμη και τα ίχνη πριν από την υπέρβαση της τιμής του κα-
τωφλίου εντοπισμού. Οι αλγόριθμοι TBD υλοποιούνται με πολλούς τρόπους, πχ την 
τεχνική της παράλληλης τράπεζας φίλτρων ταχύτητας (velocity filter bank), BFT 
(Bayesian Field Tracker),16 Bayesian Track Splitting Filter (TSF), Multiple 
Hypothesis Tracker (MHT), φίλτρο αλληλεπιδρόντων πολλαπλών μοντέλων IMM 
(Interacting Multiple Model),17 σωματιδιακά φίλτρα (particle filters), δυναμικός προ-
γραμματισμός (dynamic programming),18 κτλ. Για ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματι-
κότητα σε περιβάλλον clutter είναι δυνατό να εφαρμόζονται υβριδικοί αλγόριθμοι, 
δηλαδή συνδυασμοί όπως πχ IMM-JPDAF, ΙΜΜ-ΜΗΤ, κτλ. 

                                            
16  Τα παραδοσιακά φίλτρα Kalman προσπαθούν να εκτιμήσουν την κατάσταση ενός υπό παρα-
κολούθηση στόχου αναστρέφοντας πίνακες συνδιακύμανσης, οι οποίοι πολλές φορές είναι ασταθείς (ill-
conditioned). Ο αλγόριθμος BFT αναπτύσσει αναδρομικά το πεδίο πιθανοτήτων όλων των πιθανών ενδε-
χομένων για όλους τους στόχους, ελαττώνοντας την ανάγκη αναστροφής πινάκων. Επίσης, χρησιμοποιεί 
likelihood ratio για ένα σύνθετο μοντέλο σήματος που προβλέπει θόρυβο υψηλής απόκλισης (πχ glint ή 
“προβατάκια” από τον κυματισμό). Ο χειρισμός των σφαλμάτων από οποιαδήποτε πηγή προέλευσης 
(μετρήσεων, ναυτιλίας, χρονισμού, κτλ) είναι αποτελεσματικός, επιτρέποντας ευκολότερη σύζευξη 
(Bayesian data fusion) με στοιχεία από πολλαπλούς αισθητήρες. 
 
17 IMM: Ισχυρός αλγόριθμος παρακολούθησης περισσότερο ευέλικτος από τον κλασσικό Kalman 
και μικρότερης υπολογιστικής πολυπλοκότητας από τον MHT. Η ανάπτυξή του άρχισε από τη δεκαετία 
του 1980 και σήμερα εφαρμόζεται για την ακριβή παρακολούθηση πολλών στόχων ταυτόχρονα (multiple 
target tracking), κινούμενων ακόμη και με δραστικές αλλαγές πορείας μέσα σε περιβάλλον clutter. Μεταξύ 
των άλλων εφαρμόζεται σε συστήματα ραντάρ με φασικές στοιχειοκεραίες και IRST. Βασίζεται στην ταυ-
τόχρονη/παράλληλη λειτουργία δύο, τριών ή περισσότερων “προσαρμοζόμενων” φίλτρων  Kalman, το 
καθένα από τα οποία χρησιμοποιεί διαφορετικές παραμέτρους έτσι ώστε να εκφράζει τα πιθανά μοντέλα 
κίνησης ενός στόχου. Ο ΙΜΜ παράγει ένα βέλτιστο ζυγισμένο άθροισμα όλων των εξόδων των φίλτρων, 
το οποίο προσαρμόζεται ταχέως στο μοντέλο χειρισμών του στόχου, σύμφωνα με κάποια αλυσίδα Mar-
kov. Η αλυσίδα Markov είναι μία πυκνότητα πιθανότητας πολλών μεταβλητών, της οποίας το διάγραμμα 
ανεξαρτησίας αποτελεί αλυσίδα, με τις μεταβλητές να είναι διατεταγμένες έτσι ώστε κάθε μία να εξαρτάται 
μόνον από τις γειτονικές της, όντας υπό συνθήκη ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες. Στην περίπτωση στό-
χων κινούμενων με εξαιρετικά δραστικούς ελιγμούς σε περιβάλλον ισχυρού clutter, ο IMM μπορεί για 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα να συνδυασθεί με τον JPDAF (υβριδικός αλγόριθμος ΙΜΜ-JPDAF).  
 
18  Ο δυναμικός προγραμματισμός (dynamic programming) αποτελεί μέθοδο επίλυσης προ-
βλημάτων που έχουν τις ιδιότητες των επικαλυπτόμενων υποπροβλημάτων και της βέλτιστης υποδομής. 
Μπορεί να χειριστεί ικανοποιητικά αργά κινούμενους στόχους. Για παράδειγμα, ολοκληρώνει τις μετρή-
σεις/παρατηρήσεις κατά μήκος όλων των δυνατών τροχιών στόχων και εξάγει ως πιθανότερη τροχιά για 
ένα στόχο, αυτή για την οποία το άθροισμα των μετρήσεων (συνάρτηση αξίας) υπερβαίνει κάποιο κατώ-
φλι. Συνήθως, εφαρμόζεται μία από τις ακόλουθες δύο προσεγγίσεις: 
 

• Από πάνω προς τα κάτω (top-down approach): Το πρόβλημα χωρίζεται σε υποπροβλήματα, τα 
οποία επιλύονται και οι λύσεις τους απομνημονεύονται, σε περίπτωση που απαιτηθεί η επανα-
χρησιμοποίησή τους (η απομνημόνευση γίνεται σε κάθε επανάληψη της διαδικασίας).  

• Από κάτω προς τα πάνω (bottom-up approach):  Όλα τα υποπροβλήματα που μπορεί να απαι-
τηθούν επιλύονται εκ των προτέρων. Ακολούθως, οι λύσεις αυτές χρησιμοποιούνται για την ε-
πίλυση μεγαλύτερων προβλημάτων. Πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι slightly better in stack 
space και ο αριθμός των function calls, Μειονέκτημα της μεθόδου αποτελεί η δυσκολία προσ-
διορισμού εκ των προτέρων, όλων των υποπροβλημάτων που απαιτούνται για την επίλυση ε-
νός συγκεκριμένου προβλήματος. 

 
Η δυναμική λογική (dynamic logic) εφαρμόζεται στην ταυτόχρονη επίλυση πολύπλοκων 

προβλημάτων. 
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Σχήμα 10.46: Γενική δομή ενός αλγορίθμου αλληλεπιδρώντων πολαπλών μοντέλων ΙΜΜ. 

 
 
10.6 Κύκλωμα ταχείας σταθερής χρόνου FTC (Fast Time Constant) 
 

Το κύκλωμα ταχείας σταθερής χρόνου FTC (Fast Time Constant) ή κύ-
κλωμα διαφόρισης (διαφορικό κύκλωμα) ή διαφοριστής (differentiator) αποτε-
λεί μία ακόμη δυνατότητα EPM των δεκτών ραντάρ. Πρακτικά, μπορεί να υλοποιηθεί 
από κάποιο απλό υψιπερατό φίλτρο, το οποίο περιλαμβάνει έναν πυκνωτή που 
φορτίζεται και εκφορτίζεται μέσω κάποιας ωμικής αντίστασης (κύκλωμα σταθερής 
χρόνου RC), σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα από το χρόνο επανάληψης 
παλμών PRT.19 Το βοηθητικό αυτό κύκλωμα, το οποίο τοποθετείται αμέσως μετά 
από τον αποδιαμορφωτή (ανιχνευτή σήματος) και πριν από τον ενισχυτή σήματος 
video, έχει σκοπό τη μετατροπή των παλμών video σε θετικές και αρνητικές αιχμές 
(spikes), οι οποίες συμπίπτουν με την έναρξη και το τέλος των παλμών (σχήμα 
10.47). Με τον τρόπο αυτό, αποκόπτονται σήματα παρεμβολών μεγάλης χρονικής 
διάρκειας (σταθερά σήματα CW), καθώς επίσης και σήματα παρεμβολών αργής σά-
ρωσης συχνότητας (διαμορφωμένα είτε κατά AM είτε κατά FM), παλμών μεγάλης 
διάρκειας, συμπεριλαμβανομένου ακόμη και του clutter (παρασιτικών ανακλάσεων 
από την ξηρά, θάλασσα, νέφη, βροχή) ή τα chaffs. Επιτρέπει τη διέλευση μόνον τα-
χέως μεταβαλλόμενων σημάτων μικρής χρονικής διάρκειας, τα οποία τελικά και α-

                                            
19 Ένα τυπικό κύκλωμα FTC μειώνει τη σταθερή χρόνου από τα 10 msec περίπου, στο 1 μsec. 
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πεικονίζονται ως αιχμές. Το κύκλωμα FTC αποκόπτει όμως ταυτόχρονα και τις α-
σθενικές επιστροφές στόχων (πχ βάρκες, ιστοί υποβρυχίων, μικρά παγόβουνα, κτλ), 
αφήνοντας μόνον τις ισχυρότερες από αυτές. Η προκαλούμενη μείωση του SNR 
αποτελεί σοβαρό μειονέκτημα του FTC και γι’ αυτό η λειτουργία του θα πρέπει να 
επιλέγεται μόνον κάτω από δυσμενές περιβάλλον ισχυρού clutter (κορεσμός του 
ενδείκτη απεικόνισης). Το επακόλουθο της μείωσης της μέγιστης απόστασης εντο-
πισμού, μπορεί να μετριασθεί με την εφαρμογή της τεχνικής LOG FTC για τις μεγά-
λες αποστάσεις. 

Ένα κύκλωμα FTC, με τη δυνατότητα καταπίεσης των επιστροφών μεγάλης 
διάρκειας, μπορεί να λειτουργήσει και ως κύκλωμα απόρριψης βροχής (rain clut-
ter control/rejection ή weather fix). Ειδικότερα, ανιχνεύει απότομες μεταβολές ή 
διακυμάνσεις των επιστρεφόμενων σημάτων με σκοπό τη διάκριση σταθερών ή 
σχεδόν σταθερών σημάτων ηχώ, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε πυκνά (αδιαπέ-
ραστα) σύννεφα βροχής, σκόνης, χιονιού, κτλ.  

Το συγκεκριμένο κύκλωμα μειώνει την επίδραση των επιστροφών μεγάλης 
διάρκειας της βροχής.  Για την επιτυχία της μεθόδου απαιτείται η ένταση του επι-
στρεφόμενου σήματος να μεταβάλλεται απότομα για τη χρονική διάρκεια του επι-
στρεφόμενου σήματος. Η επιστροφή από τη βροχή παρουσιάζει σχετικά μεγάλη 
διάρκεια και μπορεί να αποκοπεί από το κύκλωμα FTC, ώστε να μην απεικονίζεται 
στον ενδείκτη του ραντάρ.  Οι μοναδικοί παλμοί που απεικονίζονται είναι αυτοί που 
αυξάνονται και ελαττώνονται απότομα. Επομένως, το κύκλωμα λειτουργεί ως δια-
φοριστής, δηλαδή προσδιορίζει το ρυθμό μεταβολής του σήματος, με βάση τον ο-
ποίο ακολούθως διακρίνει τους παλμούς που δεν μεταβάλλονται γρήγορα.  

Το κύκλωμα FTC περιλαμβάνει μία γραμμή καθυστέρησης που λαμβάνει τις 
επιστροφές video. Δύο γραμμές καθυστέρησης συνδέονται μέσω μίας πύλης AND 
με έναν ολοκληρωτή, η έξοδος του οποίου οδηγείται σε κάποιο διαφορικό ενισχυτή. 
Μία ενδιάμεση γραμμή καθυστέρησης συνδέεται απευθείας σε ένα δεύτερο διαφορι-
κό ενισχυτή. Η έξοδος του διαφορικού ενισχυτή αποτελεί το φιλτραρισμένο σήμα 
video. 
 

 
 
Σχήμα 10.47: Το κύκλωμα FTC έχει σκοπό τη μετατροπή των παλμών video σε θετικές και αρνητικές 

αιχμές (spikes), οι οποίες συμπίπτουν με την έναρξη και τo τέλος των παλμών λήψης. Με 
τον τρόπο αυτό, αποκόπτονται οι παρεμβολές μεγάλης χρονικής διάρκειας, πχ clutter 
καιρικών φαινομένων (βροχή, χαλάζι, ομίχλη, χιόνι) ή ακόμη και από σύννεφα σκό-
νης/άμμου. Παραμένει μόνον το περίγραμμα (leading edge) του clutter. 
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Σχήμα 10.48: Βασική αρχιτεκτονική λειτουργίας κυκλώματος FTC. 
 

 

 
 

Σχήμα 10.49: Οθόνη PPI με διάφορους τύπους clutter. Το clutter βροχής εμφανίζεται καταπιεσμένο, 
αλλά με έντονα ορατά όρια, λόγω λειτουργίας του κυκλώματος απόρριψης. 

 
 

Το εν λόγω κύκλωμα χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να αρχίσει 
να επενεργεί σε επιστροφές μεγάλης διάρκειας και για το λόγο αυτό, η αρχή του ε-
πιστρεφόμενου παλμού παραμένει πάντοτε έντονα ορατή στον ενδείκτη απεικόνι-
σης. 
 

 
 

Σχήμα 10.50: Λειτουργικό διάγραμμα δέκτη με κύκλωμα απόρριψης του clutter λόγω βροχής (rain-
reject), το οποίο είναι αποτελεσματικό όταν η διάρκεια της ηχούς είναι μεγαλύτερη των 4 
μsec. 

 

http://www.radartutorial.eu/11.coherent/pic/clutter.big.jpg


  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ/ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΩΝ  505 

 
 

Σχήμα 10.51: Η λειτουργία της διαφόρισης: (α) υψηλός βαθμός διαφόρισης, (β) χαμηλός βαθμός δια-
φόρισης, (γ) διαχωρισμός επιστροφών μέσω διεξαγωγής διαφόρισης. 

 

 
 
Σχήμα 10.52: Επίδραση κυκλώματος απόρριψης clutter βροχής: (α) Χωρίς την ενεργοποίηση του κυ-

κλώματος. (β) Με την ενεργοποίηση του κυκλώματος. 
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10.7 Δέκτες σταθερού ρυθμού εσφαλμένου συναγερμού CFAR 
 
 Στους περισσότερους δέκτες συστημάτων ραντάρ απαιτείται ένας σταθερός 
και βέλτιστος ρυθμός εσφαλμένων συναγερμού CFAR (Constant False Alarm Rate), 
ανάλογα με τον τύπο του συστήματος και τον τρόπο λειτουργίας του.20 Αυτό, αποτε-
λεί βασική απαίτηση ιδιαίτερα για τα συστήματα TWS, στα οποία πρέπει να απο-
φεύγεται η υπερφόρτωση των κυκλωμάτων παρακολούθησης στόχων από τις διά-
φορες επί πλέον ανεπιθύμητες επιστροφές ή θορύβους (παρεμβολές, κτλ).21 
 Η διατήρηση ενός σταθερού ρυθμού εσφαλμένου συναγερμού στο επιθυμη-
τό επίπεδο επιτυγχάνεται αυτόματα εκ μέρους του δέκτη CFAR με τη συνεχή παρα-
κολούθηση του θορύβου περιβάλλοντος στην περιοχή του στόχου και με ανάλογη 
ρύθμιση του κατωφλίου εντοπισμού (adaptive threshold). Αυτό, υλοποιείται με τεχνι-
κές, όπως πχ cell averaging, η οποία συναντάται σε διάφορες μορφές (κλασσι-
κή/γραμμική, λογαριθμική, κτλ). Εάν ο ρυθμός εσφαλμένου συναγερμού είναι πολύ 
υψηλός, τότε το κατώφλι ανυψώνεται αυτόματα, ενώ αντίθετα εάν είναι χαμηλός τότε 
το κατώφλι υποβιβάζεται ανάλογα. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι η διατήρηση σταθε-
ρού ρυθμού εσφαλμένου συναγερμού, μπορεί να γίνεται εις βάρος της πιθανότητας 
εντοπισμού. Η τεχνική αυτή, δεν επιτρέπει τον εντοπισμό ασθενικών στόχων μέσα 
σε περιβάλλον παρεμβολών. 
 Γενικά, η αυτόματη επεξεργασία CFAR μειώνει την εξάρτηση από το χειρι-
στή, όσον αφορά τη βέλτιστη δυνατή εξαγωγή πληροφοριών από ένα σύστημα ρα-
ντάρ. Γι’ αυτό, προτιμάται σε αυτόματα συστήματα εντοπισμού και παρακολούθησης 
στόχων (ραντάρ αεράμυνας, CIWS, κτλ), αλλά ακόμη και σε ερευνητές ενεργητικών 
κατευθυνόμενων βλημάτων (πχ RGM-84 Harpoon). 
 Ορισμένες φορές, για την επίτευξη επεξεργασίας CFAR, ταυτόχρονα με την 
αύξηση της αντοχής σε παρεμβολές θορύβου ευρέως φάσματος (wideband/barrage 
jamming) οι οποίες προκαλούνται από ταχείας σάρωσης παρεμβολές στενών παλ-
μών (πχ σήμα CW που σαρώνει μπάντα 2 GHz μέσα σε 50 nsec),22 χρησιμοποιού-
νται οι λεγόμενοι δέκτες Dicke-Fix. Οι δέκτες αυτοί, διαθέτουν έναν ενισχυτή IF ευ-
ρέως φάσματος (wideband amplifier), μεταβαλλόμενου ανάλογα με τις παρεμβολές 
(πχ 10 – 30 MHz). Αμέσως μετά, ακολουθεί ένας περιοριστής ευρέως φάσματος 
(hard limiter/clipper), ο οποίος διατηρεί σταθερή την rms τιμή πλάτους της παρεμβο-
λής θορύβου, περίπου στο ίδιο επίπεδο ή λίγο πιο κάτω από το μέγιστο πλάτος του 
εσωτερικού θορύβου του δέκτη. Με τον τρόπο αυτό, βελτιώνεται η τιμή SNR. Στη 
συνέχεια, ακολουθεί ένα φίλτρο στενής ζώνης (τυπικού εύρους 1 MHz) προσαρμο-
σμένο στην κυματομορφή του εκπεμπόμενου σήματος (matched filter), το οποίο 
βελτιώνει ακόμη περισσότερο την τιμή SNR και παρέχει το απαιτούμενο δυναμικό 
εύρος εντοπισμού του στόχου. Η διάταξη αυτή, αντιμετωπίζει επιτυχώς τις παρεμ-
βολές παλμών ταχείας σάρωσης συχνότητας (10 – 600 MHz) και θορύβου φραγμού 
(επιτυγχάνει καταπίεση της τάξης των 20 έως 40 dB), χωρίς σοβαρή απώλεια της 
ευαισθησίας του δέκτη. Δεν αντιμετωπίζει όμως επιτυχώς, παρεμβολές ισχυρών ση-

                                            
20  Η επιλογή αυτή βασίζεται στο λεγόμενο κριτήριο Neyman-Pearson (ειδική εναλλακτική μορφή 
του κριτηρίου Bayes), το οποίο εφαρμόζεται για την ανίχνευση σημάτων σε συστήματα ραντάρ και sonar. 
Ειδικότερα, το κριτήριο αυτό έχει σκοπό την επιλογή του κατωφλίου απόφασης, το οποίο για δεδομένη 
πιθανότητα ψευδών συναγερμών μεγιστοποιεί την πιθανότητα εντοπισμού. Στα συστήματα ψηφιακών 
επικοινωνιών εφαρμόζεται μία άλλη ειδική μορφή του κριτηρίου Bayes, το λεγόμενο κριτήριο ελάχιστης 
πιθανότητας σφάλματος (minimum error probability), το οποίο εμπλέκει την ελαχιστοποίηση του μέσου 
κόστους μέσω της χρήσης a priori πιθανοτήτων. 
21 Γενικά, για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων ADT (Automatic Detection & Tracking) είναι 
απαραίτητες λειτουργίες όπως οι CFAR, MTI και AGC, προ της εισόδου των στοιχείων του ραντάρ (raw 
data) στις διαδικασίες/αλγορίθμους TWS. 
22 Παρεμβολές αυτού του τύπου προκαλούν ταλαντώσεις (ringing) στον ενισχυτή IF του δέκτη. 
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μάτων CW ή θορύβου σημείου πολύ στενής ζώνης συχνοτήτων, οι οποίες τελικά 
διέρχονται από τον περιοριστή μαζί με το ωφέλιμο σήμα. 
 Άλλου τύπου δέκτες CFAR είναι οι λεγόμενοι back-bias receivers, οι οποίοι 
εξουδετερώνουν αποτελεσματικότερα τους ψευδείς συναγερμούς που εισάγουν οι 
παρεμβολές CW (επιτυγχάνουν καταπίεση 50 – 60 dB). 
 

 
 

Σχήμα 10.53: Δομικό διάγραμμα λειτουργιών δέκτη Dicke-Fix. H διάταξη αυτή, βελτιώνει τις EPM δυνα-
τότητες του δέκτη ενός ραντάρ. 

 

 

 
Σχήμα 10.54: Αποτελεσματικότητα λειτουργίας δέκτη Dicke-Fix εναντίον CW jamming 

 
 

Οι λογαριθμικοί δέκτες IF (logarithmic receivers), σε αντίθεση με τους 
γραμμικούς, ενισχύουν περισσότερο τα ασθενικά και λιγότερο τα ισχυρά σήματα (η 
έξοδος είναι ανάλογη του λογαρίθμου του σήματος εισόδου).23 Χρησιμοποιούνται 
κυρίως για την καταπίεση του clutter αλλά και την αποφυγή κορεσμού του δέκτη από 
ισχυρές παρεμβολές θορύβου CW (noise jamming). Θα πρέπει βέβαια να συνδυά-
ζονται και με την ταυτόχρονη χρήση διαφόρων τεχνικών καταπίεσης ή ακύρωσης 
των πλευρικών λοβών, προκειμένου να αποφεύγεται η ανεπιθύμητη ενίσχυση των 
ασθενών παρεμβολών που εισέρχονται από αυτούς. Κάποιος δέκτης με λογαριθμική 
χαρακτηριστική λειτουργίας, ακολουθούμενος από ένα κύκλωμα FTC (LOG FTC ή 

                                            
23 Ο λογαριθμικός δέκτης είναι ο περισσότερο κατάλληλος για την παρουσίαση πτώσεων βολών 
πυροβολικού, σε ενδείκτες τύπου B-scope. 
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LOG CFAR) αποτελεί μία υλοποίηση δέκτη CFAR πολύ αποτελεσματική για την α-
ντιμετώπιση κατανεμημένου clutter, όπως πχ νεφών chaffs. Τις τεχνικές αυτές χρη-
σιμοποιούν ευρέως τα διάφορα ναυτιλιακά ραντάρ. 
 
 
10.8 Φάσεις λειτουργίας RF ερευνητών (seekers) ενεργητικών κατευθυνό-

μενων βλημάτων 
 
Φάση έρευνας (search mode) 
  Ο RF seeker του βλήματος ερευνά για το στόχο, κατ’ απόσταση, αζιμούθιο 
και ύψωση. Συγκρίνει τα λαμβανόμενα σήματα ως προς κάποιο κατώφλι εντοπι-
σμού, το οποίο ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με το λαμβανόμενο επίπεδο θορύβου 
και clutter. Το κελί έρευνας (search cell) περιορίζεται από το γωνιακό εύρος του κύ-
ριου λοβού και το εύρος της πύλης απόστασης (search range gate). Το κελί έρευνας 
σαρώνει έναν ευρύτερο τομέα (search sector) κατ’ απόσταση, αζιμούθιο και ύψωση. 
Κάθε βλήμα ακολουθεί τη δική του λογική τρόπου έρευνας (πχ range search direc-
tion in/out & azimuth search direction left/right, κτλ), καθώς επίσης και επιλογής 
στόχου (πχ largest RCS in sector, closest in range, farthest in range, nearest in aim-
point, κτλ). 
 
Φάση απόκτησης (acquisition mode) 
 Εφόσον εντοπισθεί κάποιος στόχος που εκπληρώνει τα κριτήρια της λογικής 
του βλήματος, εκτελείται μετάπτωση από τη φάση έρευνας (ή από τη φάση HOJ που 
εξετάζεται παρακάτω) στη φάση απόκτησης του στόχου. Τυπικά, η φάση αυτή είναι 
μεταβατική για τη μετάπτωση στη φάση παρακολούθησης. Δεν διαρκεί περισσότερο 
από 1 sec, χρόνος ο οποίος απαιτείται για τη μετάπτωση των παραμέτρων λειτουρ-
γίας των servos παρακολούθησης (μείωση του bandwidth λειτουργίας των σερβο-
βρόχων) σε αυτές της φάσης παρακολούθησης, καθώς επίσης μείωσης του εύρους 
της πύλης απόστασης του κελιού έρευνας (search cell) ώστε να αντιστοιχεί στην 
πύλη απόστασης (tracking range gate) του κελιού παρακολούθησης (tracking cell). 
Το συνολικό εύρος της πύλης παρακολούθησης ενός seeker είναι της τάξης του 0.5 
μsec, όσο περίπου και η διάρκεια του εκπεμπόμενου παλμού. 
 
Φάση παρακολούθησης/εγκλωβισμού (track mode) 
 Τυπικά, στη φάση αυτή το κελί παρακολούθησης (tracking cell) είναι κε-
ντραρισμένο στο στόχο (centroid). Στις περιπτώσεις κυκλωμάτων anti-range gate 
stealing (τεχνική EPM) οι δύο πύλες προπορείας & καθυστέρησης ζυγίζονται διαφο-
ρετικά, έτσι ώστε η παρακολούθηση να μην εκτελείται με βάση το κέντρο του επι-
στρεφόμενου παλμού αλλά κάποιο εντελώς διαφορετικό σημείο (range track gate 
bias).  

Λόγω των διακυμάνσεων της ραδιατομής (scintillation), μία σημαντική πα-
ράμετρος για τη σταθερότητα της παρακολούθησης ενός στόχου είναι η κατάλληλη 
επιλογή του φασματικού εύρους του κυκλώματος AGC του δέκτη του seeker (από 
μερικά Hz έως μερικές δεκάδες Hz). Οι υψηλότερες συχνότητες επιδρούν δυσμενώς 
στη σταθερότητα της παρακολούθησης, γεγονός το οποίο μπορεί να οφείλεται στην 
ύπαρξη αεροφύλλων. 
 
 
Home on jam mode (HOJ) 
 Το βλήμα μεταπίπτει στη φάση αυτή, σε περίπτωση ανίχνευσης παρεμβο-
λής θορύβου CW που υπερβαίνει κάποιο κατώφλι και με την προϋπόθεση ότι δεν 
είναι δυνατή η ανίχνευση στόχου. Η χρησιμοποιούμενη πύλη HOJ για την κατεύθυν-
ση του βλήματος προς την πηγή της παρεμβολής στηρίζεται μόνο σε γωνιακά στοι-
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χεία (αζιμούθιο/ύψωση) και λειτουργεί διαρκώς συγκρίνοντας το λαμβανόμενο θό-
ρυβο ως προς το κατώφλι. Παράλληλα, λειτουργεί και η ευρεία πύλη απόστασης του 
κελιού έρευνας, έτσι ώστε εφόσον εντοπισθεί κάποιος στόχος, το βλήμα να μπορεί 
να μεταπέσει στη φάση απόκτησης και στη συνέχεια στη φάση παρακολούθησης. 
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