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Обща характеристика на дисертационния труд 

 

Актуалност на проблема 

Съвременното насищане на въздушното пространство с все 

повече и повече летателни средства изправя света пред нови 

предизвикателства. Увеличеният въздушен трафик повишава 

риска от катастрофи във въздуха.  

За да могат диспечерите от управление на въздушното 

движение да отговорят адекватно на новите реалности е 

необходимо използването на радиолокационни средства с висока 

точност и разделителна способност при определяне на 

координатите на въздушните цели. За съжаление тази задача не 

може да бъде решена с използването на класически, прости 

сигнали.  

Това налага използването на сложни сигнали, притежаващи 

така наречената идеална автокорелационна функция, имаща 

формата на делта импулс. Тези сигнали осигуряват не само 

подобряване на точността при определяне на координатите на 

въздушните цели, но и подобряват шумоустойчивостта, 

електромагнитната съвместимост и други характеристики на 

радиолокационните устройства. 

Поради тази причина, търсенето на ефективни методи за 

синтез на такива сигнали е особено актуално на настоящия етап. 

 

Цел на изследването 

Целта на дисертационния труд е да се разработят алгоритми 

за синтез на сложни радиолокационни сигнали, чието 

приложение да доведе до повишаване на точността и 

разделителната способност на радарите, използвани за нуждите 

на управлението на въздушното движение и противовъздушната 

отбрана. 

 

Предмет на изследване и разработка 

Предмет на дисертационния труд е синтезът на сложни 

шумоподобни сигнали, осигуряващи висока скритост и 

разделителна способност по разстояние на радиолокационните 

комплекси. 



 

Структура и обем на дисертационния труд 

Дисертационният труд се състои от увод, четири глави, 

заключение приложения и литературни източници. 

В първа глава са изложени теоретичните основи в 

обработката на радиолокационната информация. Изяснени са 

качествените показатели на радиолокационната информация. 

Разгледани са сложните бинарни фазово манипулирани сигнали 

като най-перспективни от финансова и техническа гледна точка. 

Във втора глава е разгледана възможността за обработка на 

сигналите с филтър потискащ страничните листа на 

автокорелационната функция. Въведено е понятието “коефициент 

на загуби” като основна характеристика на загубите в 

отношението “сигнал-шум”. Анализирани са сложните бинарни 

фазово манипулирани сигнали, получени по метода на Хол. 

В трета глава е извършен анализ на сложните бинарни 

фазово манипулирани сигнали, получени по метода на Якоби. 

Синтезирани са нови сложни сигнали чрез прилагане на метода 

на Якоби за нови двойки прости числа. 

И за двата вида сигнали е конкретизирана зависимостта 

между относителното ниво на страничните листи на 

автокорелационната функция и броя на елементарните импулси 

(чиповете) в сложния сигнал. Анализирано е влиянието на броя 

на елементарните чипове върху коефициента на загуби, 

вследствие обработката на сигнала с филтър потискащ 

страничните листа. 

В четвърта глава е извършено сравнение между получените 

сложни бинарни фазово манипулирани сигнали, получени по 

методите на Хол и Якоби. Предложени са алгоритми за синтез на 

периодични бинарни фазово манипулирани сигнали и по двата 

метода, а така също и алгоритми за анализ на получените сигнали 

с цел търсене на оптимални импулсни бинарни фазово 

манипулирани сигнали. 

Основните резултати по дисертационния труд паралелно са 

изнесени на международни научни конференции в България и в 

чужбина и са публикувани в специализирани списания. 

 



Глава I 

Съвременно състояние на методите за синтез на сложни 

радиолокационни сигнали 

Най-сложните радиолокационни комплекси (РЛК), 

използвани на съвременния етап от развитието на науката и 

техниката, са РЛК, използвани за целите на противовъздушната 

отбрана (ПВО) и за управление на въздушното движение (УВД). 

От функционална гледна точка РЛК се състоят от следните 

компоненти: 

1. Измервателен РЛК, включващ една или няколко 

радиолокационни станции (РЛС), които измерват 

плоските или пространствените координати на 

въздушните обекти; 

2. Комплекс от изчислителни средства за ОРЛИ; 

3. Комплекс от средства за предаване на информация между 

елементите на РЛК и към потребителите; 

4. Средства за управление, предназначени за обезпечаване 

съгласуваната работа на всички елементи. 

Оценките на ефективността на системите се правят с цел 

обосноваване на проектно-конструкторските решения за 

създаване на нови или модернизиране на вече съществуващите 

системи. Стремежът при проектирането е така да се изберат 

параметрите на новата система, че тя да има най-голяма 

ефективност. От най-общи позиции се приема, че ефективността 

на дадена система е мяра за съответствието на резултатите от 

функционирането на системата на поставените й задачи за 

изпълнение и на направените разходи за обезпечаване на това 

функциониране.  

В повечето случаи паричното измерване на разходите не е 

трудно. Сложността на количественото определяне на 

ефективността произтича от твърде разнообразния характер на 

задачите, които се възлагат на големите системи. Много от тези 

задачи, като например ценността на спасените човешки животи, 

политическият авторитет и престиж и др., въобще нямат паричен 

еквивалент. 

За повишаване ефективността на системите се използват два 

основни подхода: 



 повишаване ефективността на системата чрез подобряване 

качеството на изпълнение на възложените й задачи, при 

което материалните разходи не превишават някакъв 

разумен предел; 

 повишаване ефективността на системата чрез намаляване 

на материалните разходи за нейното изграждане и 

поддържане без да се влошава качеството на 

функционирането й. 

Много често за създаване на критерий за ефективност на 

дадена система, отговарящ на горните изисквания, се въвеждат 

междинни параметри, които обикновено се наричат показатели за 

качеството на системата: 

1. Зона на наблюдение на РЛК.  

2. Пълнота на изображението.  

3. Точност на изображението. 

4. Пропускателна способност.  

5. Достоверност на изображението.  

6. Шумозащитеност. 

7. Експлоатационна надеждност на РЛК. 

8. Своевременност. 

9. Стойност. 

10. Критерий за ефективност. 

Тези показатели са значително по-малко от общия брой 

параметри, от които зависи ефективността на системата, но всеки 

един от тях описва достатъчно пълно част от съществените й 

особености. 

Радиолокационните комплекси (РЛК) се състоят от три 

компонента: 

- съвкупност от технически средства, обхващащи 

предавателната и приемната подсистеми, 

изчислителната и свързочната апаратура и 

разнообразната периферия на системата. Тук важно, 

самостоятелно място заема така наречения технически 

комплекс на РЛК, включващ универсалните и 

специализирани изчислителни устройства, тъй като те 

извършват всички процеси по обработката на РЛИ; 



- програмно осигуряване, включващо всички 

програми, изпълнявани от техническите средства; 

- личен състав, експлоатиращ РЛК, върху когото лежи 

цялата отговорност за функциониране на системата. 

Всеки от тези компоненти има своето значение за постигане 

на необходимата точност на РЛИ, но конкретната им роля се 

влияе съществено от постиженията на научно-техническия 

процес. 

Например, на началния етап от развитието на 

радиолокационните устройства, от началото на 30-те до началото 

на последната четвърт на 20-ти век, поради по-скромните 

възможности на елементната база, в РЛК са използвани прости 

сигнали (сигнали с малка база В ≈ 1). 

От групата на сложните сигнали (сигнали с голяма база В >> 

1) приложение са имали (и то след средата на 50-те години на 

миналия век) само сигналите с линейно-честотна модулация или 

с бинарна фазова модулация. Прогресът в електрониката и 

електронната схемотехника направи възможно в началото на 80-те 

години на миналия век широкото внедряване на сложни 

дискретни честотни и фазово модулирани сигнали с много 

големи бази. 

Основните технологичните проблеми пред развитието на 

радиолокация, базирана на сложни сигнали със свръх голяма 

база, са сложността и все още високата цена на апаратурата за 

генериране и обработка на сигналите, намаляване на коефициента 

на полезно действие на антените при намаляване на дължината на 

вълната и др. Поради тази причина, на настоящия етап, основно 

направление в развитието на РЛК е използването на сложни 

сигнали, получени чрез разширяване на спектъра чрез дискретна 

вътрешно импулсна или фазова модулация. 

Досега е натрупан богат инженерен опит в проектирането 

и експлоатацията, който убедително доказва, че сложните 

сигнали притежават следните положителни качества: 

 осигуряват висока шумозащитеност; 

 позволяват работа на много абонати в обща честотна 

лента при асинхронно-адресен принцип на работа; 



 позволяват успешна борба с негативните явления, 

породени от многолъчевото разпространение на 

радиовълните, чрез разделяне на преките и отразените 

лъчи; 

 осигуряват много добра електромагнитна 

съвместимост на радиоелектронната апаратура; 

 осигуряват много добро използване на 

електромагнитния спектър; 

 повишават скритостта на системата; 

 осигуряват пълно използване на предимствата на 

методите за оптимална обработка на сигналите. 

В съвременните системи най-голямо приложение намират 

следните сложни сигнали: 

 честотно-модулирани (ЧМ) сигнали; 

 фазово манипулирани (ФМ) сигнали; 

 дискретни честотни (ДЧ) сигнали (наричани още 

честотно манипулирани сигнали); 

 дискретни честотни съставни (ДЧС) сигнали. 

В момента най-голямо приложение намират фазово 

манипулираните сигнали поради следните предимства: 

 осигуряват ниво на шумозащитеност на РЛК, 

адекватно на съвременните изисквания; 

 генерирането и обработката им са относително по-

прости в сравнение с ДЧ и ДЧС сигналите. 

Поради тези предимства за изследване за избрани бинарните 

фазово манипулирани сигнали. Сложни сигнали (СС), чиято 

модулация на носещата честота се извършва в дискретни 

моменти от времето, кратни на интервала на дискредитизация 

(τ0), се наричат фазово манипулирани сигнали. Обикновено тези 

сигнали се състоят от импулси с правоъгълна обвиваща с 

продължителност τ0, чиято фаза се изменя от импулс към импулс. 

На настоящия етап не съществува метод за синтез на 

бинарни фазово манипулирани сигнали, оптимални по 

минимаксния критерий. Нещо повече – дори не може да се 

отговори на въпроса, доколко известните сигнали с голямо число 

чиповете (N) са близки до оптималните. Поради това актуално си 



остава търсенето на ефективни методи за синтез на бинарни 

фазово манипулирани сигнали с добри минимаксни свойства. 

Широко използван метод за получаане и изследване на 

такива сигнали се заключава в: 

1. разработването на методи за синтез на периодични 

бинарни фазово манипулирани сигнали (ПБФМС), които имат 

едно и две нива на периодичната автокорелационна функция. 

2. определянето на оптималния импулсен сигнал, което е 

свързвано с цикличното преместване на чиповете на съответния 

периодичен сигнал. 

Следва да се отбележи, че този метод е използван в редица 

изследвания. 

Този метод позволява напълно да се алгоритмизира работата 

по синтез на оптимални импулсни БФМС. Ефективността на този 

метод е сравнително висока, поради което ще бъде използван в 

настоящата работа. 

На настоящия етап са разработени редица методи за 

получаване на ПБФМС с едно (Лежандр, Зингер, М-

последователности, Якоби, Хол) и две (Квадратични отчети, 

Якоби, Характеристични и др.) нива на периодичната функция на 

автокорелация. 

В откритата литература най-малко информация има по 

отношение на сигналите на Хол и Якоби. Поради тази причина 

определен интерес представлява изследването на получените 

сигнали по тези два метода. 

Към системите от сигнали, използвани в съвременните РЛК, 

се поставят следните основни изисквания: 

1. Да бъдат системи от широколентови сигнали с: 

1.1. ниска спектрална плътност; 

1.2. висока структурна сложност, 

2. Да притежават така наречените оптимални 

корелационни свойства, чрез които се постига: 

2.1. Висока разделителна способност по разстояние (high 

time or distance resolution), позволяваща разделна обработка на 

лъчите, преминали по различни пътища (в противен случай 

възниква самосмущаване (fading), предизвикано от 

интерференцията на сигналите). 



2.2. Възможност за едновременна работа на много 

потребители при допустимо ниво на взаимните смущения, т.е. 

добра електромагнитна съвместимост. 

3. Процесите на генерация и обработка на сигналите 

трябва да могат да се реализират практически чрез апаратура с 

приемливи размери и цена. 

Изискването 2.1. за високата разделителна способност по 

разстояние е много важно за РЛК, тъй като в съответствие с 

теорията на оптималното приемане, обработката на приетите 

сигнали се осъществява с оптимален приемник. В процеса на 

работа на РЛК е напълно възможно на един и същи азимут да има 

няколко цели в интервал по разстояние с размери от порядъка на: 

 Δd ≈ T . (c / 2), (1) 

като тук “с” е скоростта на разпространение на 

електромагнитните вълни, а “Т” е продължителността на 

сондиращия импулс на РЛС. В такава ситуация продуктите от 

свиването на ехо-сигналите се смесват на изхода на оптималния 

приемник, при което е възможно страничните листа на 

автокорелационната функция (АКФ) на ехо-сигналите от цел с 

голяма ефективна отразяваща повърхност (ЕОП), да са по-

големи от главния лист на АКФ на ехо-сигналите от 

малоразмерна цел. В резултат на това ехо-сигналите от 

малоразмерната цел, която може да представлява много по-

съществена опасност, няма да бъдат открити. За да се избегне 

този крайно нежелателен ефект на маскиране на ехо-сигналите, е 

необходимо СС, използвани в РЛК, да осигуряват висока 

разделителна способност по разстояние. От направения анализ се 

вижда, че всъщност изискването 2.1. се свежда до изискванията: 

2.1.1. Сигналите, използвани от РЛК, следва да имат АКФ 

с така наречената идеална форма подобна на делта-импулс, 

показана на фиг. 1, която осигурява максимално възможната 

разделителна способност по разстояние Δd поради отсъствието 

на странични листа (пикове); 
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Фиг. 1: Автокорелационна функция  

на сложен сигнал с идеална форма 

 

2.1.2. Продължителността 0.2  на основния лист на АКФ 

на сигнала трябва да бъде възможно най-малка. 

От анализа на свойствата на сложните сигнали 

произтичат следните изводи. 

Извод 1. Структурната сложност на ЧМ сигналите е малка. 

Освен това формата на техните АКФ се влияе съществено от 

измененията в честотата на ехо-сигналите, причинени от ефекта 

на Доплер. По тази причина ЧМ сигналите почти не се използват 

в РЛК за ПВО и УВД, проектирани и произведени след 1990 г. 

Извод 2. Изискване 2.1.2. се удовлетворява при 

използването на равномерни ФМ, ДЧ или ДЧС сигнали, тъй като 

при тях 

 τ0 = τch,       T = N . τch (2) 

като тук “Т” е продължителността на сондиращия импулс, а “N” е 

броят на елементарните импулси (чиповете) в него. 

От (1) и (2) се вижда, че ако в РЛК се използват равномерни 

ФМ, ДЧ или ДЧС сигнали, висока точност се постига като се 

скъсява продължителността ch  на елементарните импулси 

(чиповете). Освен това разделителната способност по разстояние 



Δd се подобрява като се използват сигнали с АКФ с идеална 

форма (фиг. 1), тъй като в този случай 

 Δd ≈ τch . (c / 2), (3) 

при което зоната Δd се скъсява N = T / τch пъти. 

Извод 3. Синтезирането на равномерни ФМ, ДЧ или ДЧС с 

идеална АКФ като показаната на фиг. 1, осигуряваща максимално 

възможната разделителна способност по разстояние при зададена 

продължителност τch на елементарните импулси (чиповете), е 

много сложен и нерешен до край проблем, поради което въпреки 

интензивните изследвания през последните 50 години, в 

настоящия момент са известни само малък брой такива сигнали. 

Извод 4. Равномерните фазово манипулирани сигнали 

отговарят във висока степен на всички изисквания към системите 

от сигнали, използвани в съвременните РЛК. Освен това те се 

открояват с относителна простота на процесите на генерация и 

обработка, което позволява практическа реализация с малка по 

габарити апаратура и ниска цена. 

Извод 5. Равномерните фазово манипулирани сигнали 

отстъпват на ДЧ и ДЧС сигнали единствено по показатели 2.1.1 

(Форма на АКФ) и 2.2 (Електромагнитна съвместимост), които 

изискват листата (без централния лист) на АКФ и взаимно 

корелационните функции (ВКФ) на всички двойки сигнали от 

едно семейство да бъдат малки. 

Извод 6. Използването на специално подбрани филтри за 

потискане на страничните листа (ФПСЛ) позволява получаването 

на отклик (реакция) с идеална форма на делта импулс, както е 

показано на Фиг. 1, за голям брой равномерни ФМ сигнали. 

Предвид на това закономерно възниква проблемът за откриване 

на такива класове равномерни ФМ сигнали, при които 

обработката с такива филтри е съпроводена с минимални загуби в 

отношението „сигнал/шум”. 

На настоящия етап не съществува метод за синтез на фазово 

манипулирани сигнали, оптимални по минимаксния критерий 

(минимално ниво на максималния страничен лист на АКФ). Нещо 

повече – дори не може да се отговори на въпроса, доколко 

известните сигнали с голямо число чиповете (N) са близки до 

оптималните. Поради това актуално си остава търсенето на 



ефективни методи за синтез на фазово манипулирани сигнали с 

добри минимаксни свойства. Използваният в работата метод се 

заключава в два етапа. На първия етап се избира метод за 

формиране на периодичен ФМ сигнал с едно или две нива на 

периодичната функция на автокорелация. На втория етап от така 

получения сигнал формира множество от импулсни сигнали, 

получени чрез циклично преместване чиповете. От така 

полученото множество се избират онези сигнали, които имат 

минимално ниво на максималния страничен лист. 

Предвид на така направените разсъждения целта на 

дисертационния труд е: 

Да се разработят алгоритми за синтез на периодични 

бинарни фазово манипулирани сигнали и съответните филтри за 

потискане на страничните листа, осигуряващи на съвременните 

РЛС висока точност и разделителна способност по разстояние. 

За постигане на тази цел е необходимо да се решат следните 

основни задачи: 

1. Да се анализира съвременното състояние на методите 

за синтез на бинарни фазово манипулирани сигнали 

(БФМС) и съответните ФПСЛ. 

2. Да се синтезират и анализират БФМС с голяма 

дължина по метода на Хол и да се анализират техните 

корелационни свойства. 

3. Да се синтезират и анализират БФМС с голяма 

дължина по метода на Якоби и да се анализира 

възможността за прилагане на метода при други 

двойки прости числа. 

4. Да се разработи система за автоматичен синтез на 

БФМС и съответните филтри за потискане на 

страничните листа. 

 

ГЛАВА II  

Изследване на бинарни фазово манипулирани сигнали, 

синтезирани по метода на Хол 

При анализа в първа глава, е направен извода, че 

подобряването на точността и разделителната способност на 

радиолокационните станции е невъзможно без използването на 



сложни сигнали. При обработката на тези сигнали е възможно 

потискане на получените странични листа на автокорелационната 

функция. Получаването на сложни радиолокационни сигнали 

изисква използването на методи на синтез на периодични 

бинарни фазово манипулирани сигнали с (ПБФМС) с едно и две 

нива на ПФАК. Предвид на това и в изпълнение на задачи 1 и 2 в 

настоящата глава се разглеждат възможността за обработка на 

сигналите с филтър потискащ страничните листа и се анализират 

ПБФМС, формирани по метода на Хол. 

Обработка на сигнала с филтър, потискащ страничните 

листа 
Изчисляването на периодичната автокорелационна функция 

(ПАКФ) на сигналите в приемниците на радиолокационните 

станции (РЛС) е основна процедура, тъй като в теорията на 

оптималното приемане е доказано, че при това се максимизира 

отношението “сигнал/шум”. Ето защо формата на ПАКФ на 

използваните сигнали оказва съществено влияние върху тактико-

техническите параметри на РЛС. За да се избегнат нежеланите 

последици от маскирането на сигналите е необходимо да се 

използват такива методи за обработка на приетите ехо-сигнали в 

РЛС, че да се премахнат страничните листи на ПАКФ на 

сигналите. Това може да се постигне чрез т.нар. “несъгласувана 

обработка” на ехо-сигналите в приемниците на РЛС. 

Несъгласувания филтър, който премахва всички странични листа 

на реалната ПАКФ на приетия ехо-сигнал, лесно се реализира 

като “цифров филтър с крайна импулсна характеристика” 

(наричан за краткост КИХ-филтър) по следната схема (Фиг. 2): 
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Фиг. 2. КИХ-филтър, премахващ страничните листа на ПАКФ на 

ехо-сигналите. 

 

На фигурата регистрите Reg1, Reg2, …, RegN-1 задържат 

отчетите на входния сигнал на един такт (τch), а коефициентите на 

усилване на усилвателите са комплексно спрегнатите стойности 

на отчетите lj

ll eh
 . , l = 0, 1, …, N – 1, изчислени от 

съотношението: 
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  (4) 

като тук  1210 ,...,,,  NN DDDD  е дискретната честотна 

характеристика на несъгласувания приемен филтър, чрез който 

страничните листа на реалната ПАКФ на приетия сигнал се 

отстраняват. 

За съжаление, този изключително полезен от практическа 

гледна точка резултат се получава за сметка на известно 

влошаване на отношението “сигнал/шум” по мощност на изхода 

на приемника. 

Оценяването на енергетичните загуби при използване на 

ФПСЛ вместо съгласуван филтър може да се извърши с 

въвеждането на следния “коефициент на загуби” (γзаг): 
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При оценяване на коефициента на загубите, в редица случаи 

е удобно да се оценява не абсолютната му стойност, а степента 

му на приближение към теоретичния минимум: 
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Коефициентът на загубите (γзаг) е винаги по-голям или равен 

на единица. Неговата стойност е толкова по-близка до единица, 

колкото по-равномерен е енергетичния спектър на използваните 

от РЛС ФМ сигнали. При синтеза на равномерни ФМ сигнали 

най-голяма практическа значимост за РЛК имат сигналите, при 

които коефициентът на загубите има стойност близка до единица. 

 

Бинарни фазово манипулирани сигнали на Хол 
Бинарните фазово манипулирани сигнали на Хол (БФМС) се 

получават от съвършени разликови множества (СРМ) D(N, K+, λ): 

 N = 4.x + 3 = p 

K = 2.x + 1 

λ = x 

 

където: N – брой на елементите в БФМС; 

p – просто число; 

К+ – брой елементи “1” в БФМС; 

λ – брой произведения “1”.”1” в БФМС. 

Методът на Хол за формиране на БФМС се формулира по 

следния начин: 
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(7) 

СРМ със същите параметри се получават и при 

 6mod4,2,1iind  и  6mod5,3,2iind . По такъв 

начин, методът на Хол формира три ПБФМС с ниво на ПФАК 

“1”. 



През 70-те години на миналия век е извършено 

изследване на синтезирани сигнали по метода на Хол. Анализът е 

извършен до брой на чиповете N = 283, като е указано, че са 

открити пет ПБФМС, от които са получени шестдесет и два 

импулсни сигнала с оптимално ниво на страничните листи (А). 

Дадени са поредните номера на изместванията за получаване на 

ИБФМС, както и в кое множество се намират (D0, D1, D2). 

Изследването е извършено само по първия първообразен елемент 

(Θ0). Само е посочено, че относителното ниво на страничните 

листа (А) на АКФ се изменя се изменя в границите 0,71 – 0,89, без 

да е уточнена тенденцията на това изменение. Не е извършван 

анализ за резултата от обработката на сигнала с филтър потискащ 

страничните листа (ФПСЛ). 

С цел разширяване и задълбочаване на информацията за 

синтезирани сигнали по метода на Хол е извършено ново 

изследване. Изследването е разширено до брой на чиповете N = 

3391, уточнена е тенденцията в изменението на А, анализиран е 

резултата в следствие на обработката на сигнала с ФПСЛ. 

Изследването показва, че в известния диапазон (N = 283) 

съществуват шестдесет и четири оптимални ИБФМС. В 

следствие на увеличаване на броя на чиповете се получават нови 

осем ПБФМС, от които деветнадесет оптимални ИБФМС. 

По този начин броя на известните сигнали на Хол нараства 

на тринадесет ПБФМС и осемдесет и три оптимални ИБФМС. 

Изводи от глава II: 

Извод 1: Изследването разширява броя на известните 

ПБФМС на Хол и формираните на тяхна база импулсни 

сигнали; 

Извод 2: Получени са нови осем ПБФМС на Хол и на тяхна 

база са открити деветнадесет оптимални ИБФМС; 

Извод 3: Конкретизирани са данните за относителното ниво 

(А) на страничния лист на известните ИБФМС в 

зависимост от броя на чиповете (N). Извършен е анализ и 

за ново формираните ИБФМС. Ясно е изразена 

тенденцията към увеличаване на А при увеличаване на N; 

Извод 4: Извършен е анализ на резултата при обработка на 

ИБФМС с ФПСЛ на базата на коефициентът на загубите 



(
заг ). Ясно е изразена тенденцията към увеличаване на 

заг  при увеличаване на N; 

Извод 5: Предимство на ПБФМС на Хол е, че формират три 

(3) разликови множества с едно ниво на ПАКФ; 

Извод 6: Коефициентът на корелация (ρ) е в много добри 

граници (0,2500 – 0,3412). 

Извод 7: Получените ПБФМС на Хол са перспективни за 

използване в системи с непрекъснато излъчване и 

няколко потребителя. 

 

ГЛАВА III 

Бинарни фазово манипулирани сигнали, синтезирани по 

метода на Якоби 

При анализа, извършен в глава първа е обърнато внимание 

на факта, че в откритата литература има малко сведения за 

сложните радиолокационни сигнали, формирани по метода на 

Якоби. Поради този факт и в изпълнение на задача 3, настоящата 

глава е посветена именно на този тип сигнали. Извършен е анализ 

на известните сигнали. Разширено е изследването и за нови 

сигнали, които се получават при използването на този метод. 

Особено внимание е обърнато на обработката на такива 

радиолокационни с филтър потискащ страничните листа (ФПСЛ). 

Метод на Якоби за синтезиране на бинарен фазово 

манипулиран сигнал 

Методът на Якоби за синтезиране на периодичен бинарен 

фазово манипулиран сигнал (ПБФМС) с едно ниво на 

периодичната автокорелационна функция (ПАКФ) се базира на 

използването на двузначния характер на мултипликативните 

групи на прости полета GF(p1) и GF(p2), където p1 и p2 са прости 

числа и p2 = p1 + z (z – четно число). 

Правилото за формиране на ПБФМС за μ ={ μi: i = 0, 1, 2, …, 

N – 1}, N = p1 . p2, се формулира: 
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В (8) са приети следните обозначения: 
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където Θ1 е първообразният елемент на полето GF(p1), a Θ2 – 

първообразният елемент на полето GF(p2). 

Следва да се отбележи, че правилото за синтез (8) може да се 

формулира в термините на квадратичните отчети и индексите по 

модул на простите числа p1 и p2. В този случай, използването на 

таблицата на индексите практически изключва необходимостта 

от допълнителни разчети при построяването на 

последователносттаи (9) придобива вида: 
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В зависимост от z се получават ПБФМС с различни нива на 

ПАКФ. При z = 2 се получава ПБФМС с едно ниво на ПАКФ, при 

z = 4 – с две нива. 

Мощността на метода е единица, т.е. получава се един 

ПБФМС и търсенето на оптимални ИБФМС се ограничава до 

цикличното изместване на елементарните чипове на сигнала. 



В откритата литература е извършен синтез на четири 

ПБФМС на Якоби с едно ниво на ПАКФ (p2 = p1 + 2) с брой на 

чиповете до N = 323. От тях са получени двадесет и два 

оптимални ИБФМС. При изследване на ПБФМС по метода на 

Якоби с две нива на ПАКФ (p2 = p1 + 4) с брой на чиповете до N = 

437 са получени ПБФМС и от тях – тридесет и шест ИБФМС.  

С цел разширяване на информацията за сигналите, 

синтезирани по метода на Якоби, е извършени разширено 

изследване до брой на чиповете N ≤ 3 600. Открити са някои 

разлики между показаните в литературата измествания и 

действителните за получаване на оптимални ИБФМС. При 

увеличаване на броя на чиповете са получени нови три ПБФМС с 

едно ниво и два ПБФМС с две нива на ПАКФ. Общо са получени 

седем ПБФМС с едно ниво на ПАКФ и шест ПБФМС с две нива 

на ПАКФ. 

Изследвани са ПБФМС, синтезирани по метода на Якоби, в 

указания диапазон при z = 6, 8, 10 и 12 и получаваните ПАКФ с 

три и четири нива.  

Въвеждането на нови двойки прости числа в метода на 

Якоби за формиране на БФМС, във вече изследвания диапазон 

(до N < 500) позволи да се получат нови четиринадесет ПБФМС и 

осемдесет и три нови оптимални ИБФМС. При извършеното 

изследване в средата на миналия век са получени осем ПБФМС и 

петдесет и осем оптимални ИБФМС. 

В резултат на изследването в диапазона до N < 500 са 

получени общо двадесет и два ПБФМС и сто четиридесет и един 

оптимални ИБФМС. 

Увеличаването на броя на чиповете до N < 3600 позволи да 

се получат двадесет и три нови ПБФМС и деветдесет и един 

оптимални ИБФМС. Общо се получават четиридесет и пет 

ПБФМС и двеста и четиридесет оптимални ИБФМС. 

При всички сигнали е определено относителното ниво на 

страничния лист и на коефициентът на загуби в следствие на 

обработка на сигнала с ФПСЛ. 

 

 

 



Изводи от глава III: 

Извод 1: В следствие на извършеното изследване 

значително се разширява информацията за 

съществуващите БФМС на Якоби; 

Извод 2: На анализ са подложени четиридесет и пет 

ПБФМС, от които тридесет и седем са новосформирани; 

Извод 3: При анализа са получени сто седемдесет и четири 

нови оптимални ИБФМС; 

Извод 4: Уточнена е тенденцията на изменението на 

относителното ниво на страничния лист (А) при 

увеличаване на броя на чиповете (N) както на известните, 

така и новополучените оптимални ИБФМС; 

Извод 5: Изследвана е тенденцията на изменението на 

коефициента на загуби (γзаг) при обработката на сигнала с 

ФПСЛ при увеличаване на броя на чиповете (N); 

Извод 6: Като цяло, при увеличаване на броя на чиповете 

(N), нараства и относителното ниво на страничния лист 

(А). В изследвания диапазон най-ниското получено ниво 

е А = 0,655 при N = 21 (p1 = 3; p2 = 7); 

Извод 7: Коефициентът на загуби (γзаг), с изключение на 

оптималните ИБФМС, получени от ПБФМС с едно ниво 

на ПАКФ, има тенденция към намаляване при 

увеличаване на броя на чиповете (N). Приближението 

към теоретичната граница е толкова по-голямо, колкото 

по-голяма е разликата между двойката прости числа. 

Най-ниското ниво γзаг = 1,0103 е достигнато при N = 2773 

(p1 = 47; p2 = 59); 

Извод 8: Формираните оптимални ИБФМС са удачни за 

използване в системи за обработка на сигнали с ФПСЛ, 

особено при по-голям брой чипове (N). По-удачни за 

използване са оптималните ИБФМС, получени от 

ПБФМС с три и четири нива на ПАКФ. 

 



ГЛАВА IV 

Алгоритми за синтез на бинарни фазово манипулирани 

сигнали 

При анализа, направен в първа глава, беше направен извода, 

че периодичните бинарни фазово манипулирани сигнали 

(ПБФМС) отговарят във висока степен на всички изисквания, 

които се поставят към съвременните радиолокационни 

устройства. Предвид на това и в изпълнение на задача четири е 

необходимо да се разработят алгоритми за автоматичен синтез на 

ПБФМС по методите на Хол и Якоби и съответните алгоритми за 

получаване на оптимални импулсни сигнали. На тази задача е 

посветена настоящата глава. 

Сравнителен на анализ на бинарните фазово 

манипулирани сигнали, синтезирани по методите на Хол и 

Якоби 

По методите на Хол и Якоби (при p2 = p1 + 2) се формират 

периодични бинарни фазово манипулирани сигнали (ПБФМС) с 

периодична функция на автокорелация (ПАКФ) с едно ниво. И по 

двата метода се получават относително близки резултати при 

анализа на изменението на относителното ниво на страничните 

листа (А) и коефициента на загуби с ясно изразена тенденция и в 

двата случая към увеличаване на стойностите с нарастване на 

броя на чиповете. 

Сравнение на получените резултати от изследването на 

бинарни фазово манипулирани сигнали на Якоби с повече от 

едно ниво на периодичната автокорелационна функция 

Прилагането на метода на Якоби при двойка прости числа 

(р1, р2) и р2 = р1 + z (z > 2) води до получаване на ПБФМС с 

повече от едно ниво на ПАКФ. 

Анализът на коефициента на загуби (γзаг)показва намаляване 

на загубите с увеличение броя на (N). При това приближението 

до теоретичния минимум е толкова по-голямо, колкото по-голямо 

е „z”, респективно по-голяма е разликата между р1 и р2.  

Алгоритъм за синтезиране на бинарни фазово 

манипулирани сигнали по метода на Хол 

Методът, формулиран в термините на квадратичните отчети 

и индексите по модул от първообразните елементи, има вида: 
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- за СРМ D1: 
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- за СРМ D2: 
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Алгоритъмът за синтезиране на периодичен бинарен фазово 

манипулиран сигнал (ПБФМС) по метода на Хол (Алгоритъм 1) е 

показан на Фиг. 2. 

Предложеният Алгоритъм 1 генерира ПБФМС по метода на 

Хол. За да се получат ИБФМС е необходимо да се анализира 

полученият сигнал като се извърши циклическо преместване на 

символите и се отчита максималното ниво на страничния лист 

(  mRmax ). 

Алгоритъм 2 (Фиг. 3) позволява от синтезирания ПБФМС да 

се получат ИБФМС с минимално ниво на максималния страничен 

лист, а като също да се определи взаимната корелация на 

получените сигнали. 
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Фиг. 2. Алгоритъм 1 за синтез на периодичен бинарен 

фазово манипулиран сигнал по метода на Хол. 
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Фиг. 3. Алгоритъм 2 за получаване и анализ на импулсни 

бинарни фазово манипулирани сигнали по метода на Хол. 

 



Алгоритъм за формиране на бинарни фазово 

манипулирани сигнали на Якоби 

Периодичен бинарен фазово манипулиран сигнал (ПБФМС), 

при който броя (N) на елементарните импулси (чиповетете) е: 

 N = p1 . p2  

 р2 = р1 + z;             (z – четно число),  

където p1 и p2 са прости числа, се нарича ПБФМС, формиран по 

метода на Якоби. 

Методът, формулиран в термините на квадратичните отчети 

и индексите по модул от първообразните елементи, има вида: 
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където Ψi е двузначния характер на полето GF(pi), i = 1, 2: 
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(4.4.2) 

а 
ip  е първообразния елемент на полето pi. 

Алгоритъмът за работа (Алгоритъм 3) за синтезиране на 

периодични бинарни фазово манипулирани сигнали по метода на 

Якоби е показан на Фигура 4. 

Работата започва със задаване на първото просто число (p1) и 

разликата между първото и второто число (z). Ако второто число 

не е просто, се иска ново първо просто число. 

След това се определя броят на елементарните импулси 

(N). За определяне на отделните стойности на μi се формира 

цикъл (i = 0) със стъпка единица. При достигане на i = N – 1, 

цикълът се прекратява и се формира сигнала. 

Предложеният алгоритъм генерира ПБФМС по метода на 

Якоби. За да се получат импулсните бинарни фазово 

манипулирани сигнали (ИБФМС) е необходимо да се анализира 

полученият сигнал чрез циклично преместване на символите в 

получения сигнал и да се анализира получаваното максималното 



ниво на страничния лист. Алгоритъмът (Алгоритъм 4) за анализ 

на ПБФМС на Якоби е показан на фигура 5. 
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Фиг. 4. Алгоритъм 3 за формиране на периодичен бинарен 

фазово манипулиран сигнал по метода на Якоби. 
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Фиг. 5. Алгоритъм 4 за анализ на импулсни бинарни 

фазово манипулирани сигнали по метода на Якоби. 



Изводи по глава IV: 

Извод 1: Бинарните, фазово манипулирани сигнали, 

формирани по методите на Хол и Якоби (p2 = p1 + z, z = 

2), създават ПАКФ с едно ниво „– 1”, което ги прави 

удачни за използване в системи с непрекъснато 

излъчване; 

Извод 2: Предпочитание може да се отдаде на метода на 

Хол, защото при един и същи брой на чиповете (N) се 

получават три, а не един сигнал; 

Извод 3: Получените сигнали по метода на Хол позволяват 

по-пълно използване на електро-магнитния спектър; 

Извод 4: Методът на Хол създава повече периодични 

бинарни фазово манипулирани и оптимални импулсни 

бинарни фазово манипулирани сигнали отколкото 

метода на Якоби; 

Извод 5: Получените и по двата метода оптимални 

импулсни бинарни фазово манипулирани сигнали 

проявяват тенденция към увеличаване на относителното 

ниво на страничните листа (А) при нарастване на броя на 

чиповете (N); 

Извод 6: Синтезираните бинарни фазово манипулирани 

сигнали на Якоби при z > 2 показват тенденция към 

намаляване на коефициента на загуби (γзаг) при обработка 

на сигнала с филтър потискащ страничните листа 

(ФПСЛ); 

Извод 7: Коефициентът на загуби (γзаг) намалява с 

увеличение на z (z > 2) и N като се стреми да достигне 

теоретичния минимум, което ги прави удачни за 

използване в системи за обработка на сигналите с ФПСЛ. 

 

 



СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИТЕ МОМЕНТИ В 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

I. Научни приноси 

1. Разкрити са теоретичните аспекти на методите за синтез 

на сложни радиолокационни сигнали по отношение на задачата за 

повишаване на точността и разделителната способност на 

радарите. 

2. Получени са нови знания за методите за синтез на 

бинарни фазово манипулирани (ФМ) сигнали. 

3. Установени са неизвестни до момента бинарни ФМ 

сигнали, чиято автокорелационна характеристика отговаря на 

границите на Уелч и Сидельников. 

4. Установени са неизвестни до момента периодични 

бинарни ФМ сигнали, които могат да се обработват с филтър 

потискащ страничните листа при много малки загуби в 

отношението “сигнал/шум” по мощност. 

 

II. Научно-приложни приноси 

1. Разработени са алгоритми за синтез на бинарни 

периодични и непериодични ФМ сигнали, основаващи се на 

метода на Хол. 

2. Разработени са алгоритми за синтез на бинарни 

периодични и непериодични ФМ сигнали, основаващи се на 

метода на Якоби. 

 

III. Приложни приноси 

1. Анализирано е съвременното състояние на методите за 

синтез на бинарни ФМ сигнали и са обосновани перспективните 

направления за тяхното развитие (§ 1.5). 

2. Направено е изчерпателно изследване на свойствата на 

всички бинарни периодични и непериодични ФМ сигнали с 

дължина N ≤ 3600, които могат да се синтезират по методите на 

Хол и Якоби. Коригирани са известните към момента сигнали. 



3. Направен е сравнителен анализ на бинарните периодични 

и непериодични ФМ сигнали, синтезирани по методите на Хол и 

Якоби. На тази основа са обосновани типовете радиолокационни 

системи, които са подходящи за внедряване на тези сигнали. 

4. Реализирана е универсална софтуерна система за 

автоматизирано синтезиране и изследване на свойствата на 

бинарни периодични и непериодични ФМ сигнали, основаваща 

се на разработените алгоритмите. 
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ANNOTATION 

 

Dissertation: 

 

Algorithms for the synthesis of complex radar signals 

increasing accuracy and resolution radar 

 

Author: M. Sc. Eng. Zhivko Vasilev Zhivkov 

 

Complex phase manipulated signals with ideal periodic 

autocorrelation function (PACF) resembling delta pulse are 

perspective way to improve the accuracy and the resolution of radars. 

For this reason, various methods of synthesis of such signals are 

examined for the last 60 years. However, at present, there are a few 

known classes of such signals. In connection with this problem 

algorithms for synthesis of phase-manipulated signals using the 

methods of the Hall and the Jacobi and the corresponding filters for 

the suppression of the side lobes are developed in the dissertation. 

They can be used in developing a new radar with high accuracy and 

resolution. 

Chapter 1 is a brief analysis of the current state of the problem. 

Periodic binary phase manipulated signals and basic approach to their 

synthesis are considered. The purpose and the main tasks of the 

dissertation are formulated on this basis. 

Chapter 2 analyzes the possibility for the synthesis of a filter for 

suppressing the side lobes of the autocorrelation function. the method 

for producing the Hall complex signals is studied. Information about 

known signals is specified. By increasing the number of the 

elementary pulses new previously unknown signals are derived. 

In Chapter 3, the method of Jacobi for synthesis of complex radar 

signals is explored. Information about known signals is specified. 

Using new couples of prime numbers and more elementary impulses 

New previously unknown signals are derived. So derived new signals 

are characterized by small losses of the signal to noise ratio. 

Chapter 4 analyzes the obtained results for synthesized signals by 

the method of Hall and Jacobi. Algorithms for the synthesis of such 

signals are proposed. 


