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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η τεχνολογία χαμηλής παρατηρησιμό-
τητας (Low Observable ή Stealth) και
τα ολοκληρωμένα συστήματα αυτο-
προστασίας (Integrated Counter-
measure Systems) αποτελούν κρίσιμα
στοιχεία για την αποτελεσματικότητα
των μαχητικών αεροσκαφών ως παρά-
μετροι βαρύνουσας σημασίας που
μπορούν να μεταβάλουν άρδην τα

δεδομένα σε ενδεχόμενες πολεμικές
επιχειρήσεις. Για την αντιμετώπιση
απειλών που διαθέτουν τις ανωτέρω
δυνατότητες προτείνονται τα Συστή-
ματα Παθητικού Ραντάρ (Passive
Radar), τα οποία παρακολουθούν και
εκμεταλλεύονται τυχόν διαταραχές
στις υπάρχουσες εκπομπές (π.χ. TV,
FM, GSM) με σκοπό τον εντοπισμό
πιθανών στόχων. Με άλλα λόγια, τα
συστήματα αυτά δεν εκπέμπουν αλλά
ανιχνεύουν τις μεταβολές που προκα-
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λεί στην υφιστάμενη ηλεκτρομαγνητι-
κή δραστηριότητα ένα αεροσκάφος ή
άλλος στόχος, καθώς κινείται σε μια
περιοχή.

Το κύριο στοιχείο των αεροσκα-
φών Stealth είναι η κατάλληλη σχεδία-
ση, ώστε όταν «φωτίζονται» από ένα
ραντάρ, η προσπίπτουσα ακτινοβολία
να μην ανακλάται προς τα πίσω αλλά
κυρίως σε διαφορετικές κατευθύνσεις.
Η τεχνική αυτή ισχύει για τα συνήθη,
μονοστατικά ραντάρ, όπου η κεραία
εκπομπής ταυτίζεται με την κεραία
λήψης. Η πολυστατική φύση των
παθητικών ραντάρ, στα οποία οι
κεραίες εκπομπής και λήψης βρίσκο-
νται σε διαφορετικές θέσεις, επιτρέπει
υπό συνθήκες την επίτευξη κατάλλη-
λης γεωμετρίας που να ευνοεί την ανί-
χνευση του στόχου. Ακόμα περισσότε-
ρο, όμως, καθώς οι συχνότητες που
εκμεταλλεύονται τα υπόψη ραντάρ
είναι σχετικά χαμηλές, τα αντίστοιχα
μήκη κύματος γίνονται συγκρίσιμα με

τμήματα του αεροσκάφους−στόχου,
οπότε εμφανίζονται φαινόμενα συντο-
νισμού, ενεργοποιώντας τρόπους σκέ-
δασης της ακτινοβολίας που αυξά-
νουν το ίχνος ραντάρ του στόχου.
Τέλος, τυχόν επιστρώσεις με υλικά
απορρόφησης ακτινοβολίας (Radar
Absorbent Materials − RAM) είναι
λιγότερο αποτελεσματικές σε χαμηλές
συχνότητες. Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι
η απόκρυψη ενός αεροσκάφους από
παθητικό ραντάρ καθίσταται δυσχε-
ρής. 

Παράλληλα, ένα σύγχρονο σύστη-
μα αυτοπροστασίας ανιχνεύει κάθε
είδος εκπομπής ραντάρ σε μεγάλη
μπάντα συχνοτήτων, προειδοποιώ-
ντας καταρχάς τον χειριστή για πιθα-
νή παρακολούθηση από εχθρικό
ραντάρ και προτείνοντας την εφαρμο-
γή κατάλληλων τεχνικών παρεμβολής
(jamming) ή παραπλάνησης (decoy).
Ως εκ τούτου, είναι προφανής η αξία
ενός συστήματος παθητικού ραντάρ,
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Εικόνα 1: Το παθητικό ραντάρ της Cassidian (εταιρεία του ομίλου EADS) [20].
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το οποίο δεν εκπέμπει ακτινοβολία και
δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί ή να
υποστεί παρεμβολές. Επιπρόσθετα,
δεν μπορεί να απειληθεί από όπλο
αντιραντάρ (Anti-Radiation Missile),
το οποίο εγκλωβίζει μία πηγή ακτινο-
βολίας και κατευθύνεται εναντίον της.

Πέραν των ανωτέρω, τα παθητικά
ραντάρ προσφέρουν χαμηλό κόστος
προμήθειας και λειτουργίας, ενώ δεν
απαιτούν κάποιο είδος αδειοδότησης
για τη χρήση τους. Ως εκ τούτου, τέτοι-
ου είδους ραντάρ θεωρούνται ιδανικά
για χρήση σε βεβαρυμένα ηλεκτρομα-
γνητικά περιβάλλοντα, όπως π.χ. σε
πολιτικά αεροδρόμια, για παρακολού-
θηση περιοχών που δεν καλύπτονται
πλήρως από συμβατικά ραντάρ.

Το παρόν άρθρο ξεκινά με γενική
παρουσίαση και ιστορική αναδρομή
των παθητικών ραντάρ. Στη συνέχεια,
αφού περιγραφούν οι βασικές αρχές
λειτουργίας, εξετάζεται η δυνατότητα
υλοποίησης ενός τέτοιου συστήματος
με τη βοήθεια ραδιοτεχνολογίας ελεγ-
χόμενης από λογισμικό (Software
Defined Radio − SDR) και με προσο-
μοίωση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, με
ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ − ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Κατηγοριοποίηση 
συστημάτων ραντάρ

Τα ραντάρ μπορούν να ταξινομηθούν
σε διάφορες κατηγορίες. Με βάση τον
αριθμό και τη θέση των κεραιών που
αξιοποιούν, χαρακτηρίζονται ως μονο-
στατικά (monostatic), εάν διαθέτουν
μόνο μία κεραία, ή πολυστατικά
(multistatic), εάν διαθέτουν περισσό-
τερες από μια κεραίες εκπομπής και
λήψης σε διαφορετικές θέσεις. Η πλει-
ονότητα των ραντάρ είναι μονοστατι-

κά: η ίδια κεραία χρησιμοποιείται για
την εκπομπή και τη λήψη με τη βοή-
θεια ειδικού μικροκυματικού διακόπτη
(Duplexer), ο οποίος απομονώνει τον
δέκτη κατά τη στιγμή της εκπομπής
και τον πομπό για τον υπόλοιπο χρόνο.
Υποκατηγορία των πολυστατικών είναι
τα διστατικά (bistatic) ραντάρ, με μία
κεραία εκπομπής και μία λήψης σε
διαφορετικές θέσεις.

Με κριτήριο την εκπομπή ή μη
ακτινοβολίας, τα ραντάρ χωρίζονται
σε ενεργητικά και παθητικά. Ενεργητι-
κά αποκαλούνται τα συστήματα που
διαθέτουν κεραίες εκπομπής σημάτων
με σκοπό τη διάδοση και ενδεχόμενη
ανάκλασή τους από τους πιθανούς
στόχους, ενώ μπορούν να είναι είτε
μονοστατικά (η συνήθης περίπτωση)
είτε πολυστατικά. Τα παθητικά
ραντάρ (στο εξής παθ.ρ.) διαθέτουν
μόνο κεραία/ες λήψης, ενώ εκμεταλ-
λεύονται την ακτινοβολία που υπάρχει
ήδη στο περιβάλλον προερχόμενη από
μη συνεργαζόμενους πομπούς. Τέτοι-
ες πηγές αποτελούν, π.χ., οι εκπομπές
τηλεόρασης, ραδιοφωνίας ή κινητής
τηλεφωνίας. Όπως αναφέρθηκε, τα
παθ.ρ. είναι εκ φύσεως πολυστατικά,
καθότι οι κεραίες εκπομπής βρίσκο-
νται σε διαφορετική θέση από τις
κεραίες λήψης. Αυτή η κατηγορία
ραντάρ αποτελεί το αντικείμενο του
παρόντος άρθρου [1][2][3].

Ιστορική αναδρομή

Η ανάπτυξη των παθ.ρ. ξεκινά μάλλον
παλαιότερα απ’ ό,τι γενικά πιστεύεται,
καθώς αρχικά τουλάχιστον έλαβε
χώρα παράλληλα με τα ενεργητικά
ραντάρ. Η πρώτη προσπάθεια υλοποί-
ησης παθ.ρ. σημειώνεται το 1924 από
τους Appleton (αργότερα τιμήθηκε με
βραβείο Νόμπελ) και Barnett, οι οποί-
οι αξιοποίησαν έναν σταθμό εκπομπής
του BBC στο Bournemouth (νότια
ακτή του Ην. Βασιλείου) και έναν
δέκτη στην Οξφόρδη, με σκοπό να
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προσδιορίσουν το ύψος της ιονόσφαι-
ρας [1]. 

Αργότερα, στις 26 Φεβρουαρίου
1935, έλαβε χώρα το πείραμα
Daventry από τους Watson και
Wilkins, οι οποίοι χρησιμοποίησαν
έναν σταθμό εκπομπής βραχέων του
BBC στο Daventry (σε συχνότητα
6,1MHz), ανιχνεύοντας ένα βομβαρδι-
στικό τύπου Heyford σε απόσταση 8
μιλίων. Το πείραμα κρίθηκε επιτυχές
και οδήγησε στη συνέχεια στην ανά-
πτυξη του συστήματος έγκαιρης προ-
ειδοποίησης Chain Home, που κάλυ-
πτε την ανατολική πλευρά του Ην.
Βασιλείου [1][7].

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκο-
σμίου Πολέμου, οι μηχανικοί της Γερ-
μανίας ανέπτυξαν το διστατικό παθ.ρ.
Klein Heidelberg, ένα παρασιτικό
σύστημα που αξιοποιούσε το βρετανι-
κό Chain Home ως μη συνεργαζόμενη
πηγή ακτινοβολίας, με μεγάλη εμβέ-
λεια και αποτελεσματικότητα, όπως
σχετικά πρόσφατα διαπιστώθηκε [8].

Στην δεκαετία του ’60 αναπτύχθη-
κε η πρώτη μεταπολεμική υλοποίηση
παθ.ρ., το σύστημα Sugar Tree (ΗΠΑ).
Πρόκειται για ραντάρ «πέραν του ορί-
ζοντος» (Over-The-Horizon), που χρησι-
μοποιούσε καταυγαστήρες βραχέων
κυμάτων για να ανιχνεύσει τυχόν εκτό-
ξευση σοβιετικών πυραύλων. Το
σύστημα αυτό φαίνεται να ήταν
εμπνευσμένο από το Klein
Heidelberg, καθότι εκμεταλλευόταν
σήματα του αντιπάλου (σήματα HF
των Σοβιετικών) [1].

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80
πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα πειρά-
ματα του Πανεπιστημίου του Λονδί-
νου, στα οποία χρησιμοποιήθηκαν
εκπομπές αναλογικής τηλεόρασης για
την ανίχνευση εναέριων στόχων [1].
Έκτοτε, και ιδίως μετά την εμφάνιση
της τεχνολογίας χαμηλής παρατηρησι-
μότητας και των αεροσκαφών
Stealth, το ενδιαφέρον γύρω από τα
παθ.ρ. ολοένα αυξάνεται [4]. 

Σύγχρονα συστήματα
παθητικών ραντάρ

Το 1999 παρουσιάστηκε το παθ.ρ.
Silent Sentry 2 από τη Lockheed
Martin (ΗΠΑ) [1][4][9]. Πρόκειται για
σύστημα το οποίο αξιοποιεί εκπομπές
FM και TV (τόσο αναλογικό όσο και
ψηφιακό σήμα) και παρέχει ανίχνευση
μεγάλης ακριβείας, ενώ έχει δυνατό-
τητα παρακολούθησης 100 στόχων
(έως και 200 στόχων σύμφωνα με
άλλες πηγές [10]) σε εμβέλεια 280km.
Μπορεί να παρακολουθεί Α/Φ, πυραύ-
λους, πλοία και οχήματα επιφανείας
με ακρίβεια 250m για την οριζόντια
θέση, 1000m για την κατακόρυφη και
±2m/sec για την ταχύτητα, με κόστος
απόκτησης και λειτουργίας χαμηλότε-
ρο σε σχέση με ένα συμβατικό
ραντάρ. Το εν λόγω σύστημα φαίνεται
ότι δεν προωθείται πλέον από την
εταιρεία, ενώ ορισμένες παλαιότερες
σχετικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο
δεν υπάρχουν πλέον.

Λίγο αργότερα, παρουσιάσθηκε το
CELLDAR, ένα παθ.ρ. που αναπτυσσό-
ταν στο Ηνωμένο Βασίλειο από την
BAE Systems και την Roke Manor
Research, το οποίο εκμεταλλεύεται τις
εκπομπές της κινητής τηλεφωνίας για
παρακολούθηση στόχων [11][12][13].
Τα χαρακτηριστικά του συστήματος
αυτού δεν έγιναν γνωστά, ενώ δεν
υπάρχει πλέον ενημέρωση σχετικά με
την εξέλιξή του.

Το 2005 εμφανίσθηκε το
Homeland Alerter 100 (Thales Air
Systems, Γαλλία). Καλύπτει χαμηλά
και μεσαία ύψη, προστατεύοντας στό-
χους υψηλής αξίας. Χρησιμοποιεί
σήματα FM και τηλεόρασης με εμβέ-
λεια 100km (200km βάσει άλλων
αναφορών [13]) και οροφή κάλυψης
τα 20.000 πόδια. Η Νορβηγία το
2007 απέκτησε ένα εξελιγμένο ΗΑ
100 [14]. Το 2010 χρησιμοποιήθηκε
από τη γαλλική ΠΑ για την παρακολού-
θηση του εναέριου χώρου της ευρύτε-
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ρης περιοχής του Παρισιού κατά τη
γαλλική εθνική εορτή της 14ης Ιουλίου
[15]. Από την ίδια εταιρεία αναπτύ-
χθηκε και το Ground Alerter 10 (GA
10), ένα ραντάρ αντιπυροβολικού το
οποίο μπορεί να εντοπίσει βλήματα
όλμου σε ακτίνα 10km [13].

Τα τελευταία έτη παρουσιάζεται
πολύ έντονο ενδιαφέρον για την ανά-
πτυξη συστημάτων παθ.ρ. από πολλές
χώρες, καθώς έχουν διαπιστωθεί οι
ικανότητές τους, ενώ το κόστος είναι
χαμηλότερο σε σχέση με ένα συμβατι-
κό ραντάρ [11]. Ενδεικτικά αναφέρο-
νται τα ακόλουθα παραδείγματα: 

AULOS Passive Covert Location
Radar: παρουσιάστηκε το 2012 από
την Selex Sistemi Integratti (Ιταλία).
Χρησιμοποιεί εκπομπές ραδιοφωνίας
(FM, DAB – Digital Audio
Broadcasting) και τηλεόρασης (DVB-T
– Digital Video Broadcasting-
Terrestrial) και έχει εμβέλεια 360km.
Υπάρχει σε σταθερή και κινητή έκδο-
ση [16][17]. 

Παράλληλα, αντίστοιχο σύστημα
ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει και η
εταιρεία Cassidian του ομίλου EADS
(Γερμανία). Αναφέρεται απλά ως
Passive Radar και μπορεί να τοποθε-
τηθεί σε όχημα τύπου βαν
[18][19][20]. 

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να
αναφερθεί και μία ελληνική προσπά-
θεια, το Hellenic Multitarget Passive
System – HEMPAS, παλαιότερα γνω-
στό και ως CCIAS. Αποτελεί πρόταση
της ερευνητικής «Ομάδας Θεσσαλονί-
κης» με σκοπό την αποκάλυψη ιπταμέ-
νων στόχων και στόχων επιφανείας.
Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο
ΓΕΕΘΑ το 2006, ενώ η πρώτη δημόσια
αναφορά έγινε το 2007. Δημοσιεύμα-
τα στον τύπο αναφέρουν ότι θα παρέ-
χει δυνατότητα αποκάλυψης Α/Φ
Stealth και ελικοπτέρων σε απόσταση
400km από τη στιγμή που απογειώνο-
νται. Αν και όπου παρουσιάστηκε
έλαβε θετικά σχόλια, το πρόγραμμα
μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει

[4][21].
Με την εξάπλωση των χαμηλού

κόστους ηλεκτρονικών δεκτών σε συν-
δυασμό με τη διαθεσιμότητα Η/Υ
μεγάλης επεξεργαστικής ισχύος, σήμε-
ρα παρατηρείται έντονη ανάπτυξη
των παθ.ρ., όχι μόνο από κυβερνητι-
κούς φορείς. Αντιθέτως, η ευρεία
χρήση της ραδιοτεχνολογίας ελεγχό-
μενης από λογισμικό (Software
Defined Radio − SDR), τεχνολογία η
οποία χρησιμοποιείται ευρέως στους
δέκτες τηλεόρασης για Η/Υ (USB TV
Dongle), έχει επιτρέψει σε πολλούς
ερασιτέχνες να κατασκευάσουν
παθ.ρ. χαμηλού κόστους, ενώ υπάρχει
πληθώρα αναφορών στο διαδίκτυο
[6][22][23].

Όσον αφορά το θέμα της ορολο-
γίας, εκτός του όρου παθητικό
ραντάρ, χρησιμοποιούνται και οι ακό-
λουθοι: Passive Bistatic Radar – PBR
(παθητικό διστατικό ραντάρ), Passive
Coherent Location Radar – PCL
Radar (ραντάρ παθητικού συμφασι-
κού εντοπισμού), Passive Covert
Radar (παθητικό συγκεκαλυμμένο
ραντάρ), Parasitic Radar (παρασιτικό
ραντάρ) κ.ά. [1].

Σύγκριση παθ.ρ. σε σχέση
με τα συμβατικά ραντάρ

Τα πλεονεκτήματα ενός παθ.ρ. σε
σύγκριση με ένα συμβατικό (ενεργητι-
κό, μονοστατικό, στις συνήθεις μπά-
ντες ραντάρ) συνοψίζονται στα εξής
[1][3][4][5][6]: 

● Παρέχει συγκεκαλυμμένη
ανίχνευση – παρακολούθηση.

● Παρουσιάζει μεγάλη πιθανότητα
αποκάλυψης στόχων Stealth,
καθότι βασίζεται σε εκπομπές
χαμηλών συχνοτήτων (σε σχέση με
τα συνήθη ραντάρ αεράμυνας),
ενώ είναι πολυστατικό. Επισημαίνε-
ται ότι τα αεροσκάφη Stealth
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έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την
απόκρυψή τους από συμβατικά
μονοστατικά ραντάρ, κυρίως
ραντάρ Α/Φ, τα οποία λειτουργούν
στην X-Band (8–12GHz).

● Απαιτεί σημαντικά χαμηλότερο
κόστος προμήθειας και λειτουρ-
γίας, καθότι δεν υπάρχει πομπός, ο
οποίος παρουσιάζει μεγάλη κατα-
νάλωση ισχύος, ενώ βασίζεται
συνήθως σε μία μικροκυματική
λυχνία οδεύοντος κύματος (TWT –
Traveling Wave Tube), με υψηλό
κόστος αντικατάστασης.

● Είναι πολύ δύσκολο να δεχθεί
παρεμβολές.

● Δεν κινδυνεύει από όπλα εναντίον
ραντάρ (Anti-Radiation Missile),
όπως ο πύραυλος AGM-88 HARM
της Raytheon ή το μη επανδρωμέ-
νο όχημα επίθεσης HARPY της ΙΑΙ
(Israel Aerospace Industries). Επί-
σης, δεδομένου ότι δεν έχει πομπό,
ο οποίος παράγει θερμότητα λόγω
των στοιχείων ισχύος (είτε λυχνίας,
είτε τρανζίστορ), θα έχει και χαμη-

λό θερμικό ίχνος, καθιστώντας
δύσκολη τη στοχοποίησή του και
με ηλεκτρο-οπτικά μέσα.

● Παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτη-
σης χωρίς περιορισμούς και χωρίς
καμία αδειοδότηση για τη λειτουρ-
γία του (πολύ σημαντικό σε κορε-
σμένες περιοχές, όπως σε πολιτικά
Α/Δ, όπου υπάρχουν πολλές και
διαφορετικές εκπομπές).

Όμως, το παθ.ρ. παρουσιάζει και τα
ακόλουθα μειονεκτήματα –
περιορισμούς:

● Παρουσιάζει αυξημένη αλγοριθμι-
κή πολυπλοκότητα και απαιτεί
μεγάλη επεξεργαστική ισχύ.

● Η αποτελεσματικότητά του εξαρ-
τάται από τη γεωμετρία του χώρου
και των υφιστάμενων εκπομπών.

● Απαιτείται επίλυση προβλημάτων
συγχρονισμού μεταξύ των δεκτών.

● Παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία
μέτρησης του ύψους του στόχου.

● Εξαρτάται από τον μη
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Εικόνα 2: Το παθητικό ραντάρ AULOS της SELEX SI (του ομίλου Finmeccanica) [17].
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συνεργαζόμενο εκπομπό.
● Το σημαντικότερο, προσφέρει

περιορισμένο ύψος επόπτευσης,
καθότι δεν υπάρχει επαρκής ακτι-
νοβολία σε μεγάλα ύψη.

Διαφοροποίηση μεταξύ
παθ.ρ. και συστημάτων
ESM

Στο σημείο αυτό είναι αναγκαία η δια-
φοροποίηση ανάμεσα στα παθ.ρ. και
τα συστήματα τα οποία ανιχνεύουν
ενδεχόμενες εκπομπές των ίδιων των
στόχων. Αν και αναφέρονται συχνά ως
παθ.ρ., ο πιο ορθός όρος είναι Emitter
Locating System – ELS (παθητικός
ραδιοεντοπιστής), ενώ εμπίπτουν στην
κατηγορία των ηλεκτρονικών μέτρων
υποστήριξης (Electronic Support
Measures – ESM). Τα εν λόγω συστή-
ματα εκμεταλλεύονται εκπομπές

συστημάτων αναγνώρισης IFF/SSR,
ασυρμάτων V/UHF, τακτικών δικτύων
δεδομένων (π.χ. Link 16), ραδιοναυτι-
λίας (TACAN/DME) κ.λπ. Όσον αφορά
τις εκπομπές ραντάρ και παρεμβολέα
(jammer), αυτές παρουσιάζουν υψηλή
κατευθυντικότητα (εν αντιθέσει με τις
προαναφερθείσες εκπομπές, οι οποίες
είναι σε μεγάλο βαθμό πανκατευθυντι-
κές), με αποτέλεσμα να είναι αμφίβο-
λη η ανίχνευσή τους. Για τον εντοπι-
σμό των στόχων χρησιμοποιούνται
τεχνικές όπως η ραδιογωνιομέτρηση ή
η μέτρηση της διαφοράς άφιξης
σημάτων (Time Difference Of Arrival –
TDOA), γνωστή και ως πολυπλευρι-
σμός (Multilateration).

Τα συστήματα ESM ή ELS μπο-
ρούν να ανιχνεύσουν στόχους σε
μεγάλες αποστάσεις, της τάξης των
300–600km. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι η λειτουργία τους βασίζε-

ται σε άμεση λήψη σημά-
των που εκπέμπει ο στόχος
και όχι σε σήματα που σκε-
δάζονται από τον στόχο,
όπως συμβαίνει στα
ραντάρ (ενεργητικά ή
παθητικά). Βεβαίως, εάν το
επιτιθέμενο αεροσκάφος
γνωρίζει ότι η αντίπαλη
αεράμυνα διαθέτει συστή-
ματα ESM, θα καταβάλει
προσπάθεια ελέγχου των
εκπομπών του (εφαρμόζο-
ντας emission control).
Όμως αυτό δεν επιτρέπει
την εφαρμογή της δικτυο-
κεντρικής προσέγγισης και
τη χρήση τακτικών
δικτύων, ενώ υποβαθμίζει
τη δυνατότητα αναγνώρι-
σης μέσω του ανακριτή IFF
(IFF Interrogator).

Παραδείγματα συστη-
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Εικόνα 3: Ο παθητικός ραδιοεντοπιστής VERA NG της τσεχικής ERA [24]. Αν και συχνά αναφέρε-
ται ως παθητικό ραντάρ, στην ουσία ανήκει στην κατηγορία ηλεκτρονικών μέτρων υποστήριξης
(Electronic Support Measures – ESM), καθώς εκμεταλλεύεται ενδεχόμενες εκπομπές του ίδιου
του στόχου για τον εντοπισμό του. Εάν όμως ένας στόχος επιχειρεί υπό πλήρη ηλεκτρονική σιγή,

δεν θα ανιχνευθεί από ένα τέτοιο σύστημα.
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μάτων ESM αποτελούν τα ακόλουθα
συστήματα:

● Το σύστημα VERA-NG της τσεχικής
εταιρείας ERA [24]. Αποτελεί εξέλι-
ξη των παλαιότερων συστημάτων
Ramona και Tamara. Υπηρετεί από
το 2004 στον στρατό της Τσεχίας,
έχει εξαχθεί σε αρκετές χώρες
(μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ), ενώ
έχει ενταχθεί και στις δυνάμεις
ταχείας αντίδρασης του ΝΑΤΟ
[25].

● Το σύστημα Kolchuga-Μ της κρατι-
κής ουκρανικής εταιρείας Topaz με
έδρα στο Donetsk (πλέον βρίσκεται
υπό τον έλεγχο των ρωσόφιλων)
[26].

● To ρωσικό σύστημα ELINT
(ELectronics INTelligence) VEGA
85V6-A [27].

● Το κινεζικό σύστημα DWL002 της
CETC International, εξέλιξη του
παλαιότερου YLC20. Αναφέρεται
ότι βασίζεται εν μέρει στα προανα-
φερθέντα VERA και Kolchuga
[28][29].

● Τέλος, το προαναφερθέν HEMPAS
συνδυάζει στοιχεία παθ.ρ., πολυ-

στατικού ενεργητικού ραντάρ και
συστήματος ESM.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Αναμφισβήτητα, η κατασκευή ενός
συστήματος παθ.ρ. παρουσιάζει
δυσκολίες, αφού επιχειρείται προσπά-
θεια εκμετάλλευσης ηλεκτρομαγνητι-
κής ακτινοβολίας που προέρχεται από
μη συνεργαζόμενες πηγές, των οποίων
οι εκπομπές είναι άγνωστες και δύσκο-
λα εκμεταλλεύσιμες. Πρόκειται, δηλα-
δή, για μια προσπάθεια επίλυσης πολ-
λών επιμέρους προβλημάτων που προ-
κύπτουν από το γεγονός ανυπαρξίας
συνεργαζόμενου πομπού στο ίδιο το
σύστημα. Στο παρόν άρθρο θα επιχει-
ρηθεί αφενός μεν η μελέτη επίλυσης
των προβλημάτων αυτών, αφετέρου
δε μια προσπάθεια υλοποίησης ενός
τέτοιου συστήματος.

Τοποθέτηση κεραιών

Ας υποτεθεί η ύπαρξη τουλάχιστον
δύο κεραιών, εκ των οποίων η μία
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Εικόνα 4: Ένα βασικό παθητικό ραντάρ περιλαμβάνει μία κεραία αναφοράς (Reference Antenna)
στραμμένη προς μία πηγή ακτινοβολίας, και μία κεραία στόχου (Target Antenna) που κοιτάζει

προς την κατεύθυνση που αναμένεται ο στόχος.
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είναι στραμμένη προς μια πηγή ακτι-
νοβολίας, ενώ η άλλη είναι στραμμένη
προς μία περιοχή όπου είναι πιθανό
να εμφανιστεί κάποιος στόχος (σε
πρώτη φάση δεν εξετάζεται το θέμα
της σάρωσης). Η πρώτη κεραία λαμ-

βάνει ακτινοβολία η οποία εκπέμπεται
ήδη στον χώρο ανεξάρτητα από το
σύστημα ραντάρ και προορίζεται για
αδιάφορες/μη συνεργαζόμενες εφαρ-
μογές όπως, π.χ., σήμα ραδιοφώνου
FM. Η κεραία αυτή είναι τοποθετημέ-
νη σε τέτοιο σημείο, ώστε να λαμβάνει
την ακτινοβολία άμεσα από την
κεραία εκπομπής της. Το σήμα αυτό
θα αποτελέσει το σήμα αναφοράς και
στο εξής η πρώτη κεραία θα αναφέρε-
ται ως κεραία αναφοράς, ενώ η δεύ-
τερη ως κεραία στόχου.

Ο ρόλος της κεραίας στόχου, όπως
φαίνεται στην Εικόνα 4, είναι η λήψη
σημάτων που προκύπτουν από την
αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας που
παρακολουθεί η κεραία αναφοράς με
τον στόχο. Δεν είναι απαραίτητο να
χρησιμοποιηθεί μόνο μία κεραία στό-
χου, αντιθέτως η χρήση περισσότερων
προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια στο

σύστημα. Στη συνέχεια θα γίνει
σύγκριση και επεξεργασία των λήψεων
όλων των κεραιών με σκοπό την εξα-
γωγή πληροφοριών για τον πιθανό
στόχο.

Υπολογισμός θέσης
στόχου

Η τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί για την ανίχνευση και τον υπολογι-
σμό της θέσης ενός στόχου εξαρτάται
κυρίως από τη γεωμετρία του συστή-
ματος και του περιβάλλοντος. Συνή-
θως, αξιοποιείται η χρονική απόκλιση
που παρατηρείται ανάμεσα στα σήμα-
τα που λαμβάνουν οι δέκτες ενός
διστατικού παθ.ρ. Δεδομένου ότι το
σήμα που λαμβάνεται από τον κάθε
δέκτη έχει διανύσει διαφορετική από-
σταση μέχρι να φτάσει σε αυτόν, ο
υπολογισμός της χρονικής καθυστέρη-
σης μεταξύ των ληφθέντων σημάτων
μπορεί να αξιοποιηθεί για την εκτίμη-
ση της θέσης του στόχου.

Οι δέκτες του παθ.ρ. είναι
τοποθετημένοι σε γεωγραφικό σημείο
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Εικόνα 5: Υπολογισμός της θέσης του στόχου από τη χρονική διαφορά των σημάτων.
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γνωστής απόστασης από την πηγή της
ακτινοβολίας που αξιοποιείται. Δεδο-

μένου ότι η απόσταση της κεραίας
αναφοράς από την πηγή είναι L1
(όπως φαίνεται στην Εικόνα 5) και ότι
η επεξεργασία των σημάτων λήψης
δίνει χρονική διαφορά που αντιστοιχεί
σε απόσταση L2, το άθροισμα L1+L2
ισούται με την απόσταση που έχει δια-
νύσει συνολικά το σήμα του στόχου. Η
πληροφορία αυτή οδηγεί στο συμπέ-
ρασμα ότι ο στόχος βρίσκεται σε θέση
η οποία ικανοποιεί την εξίσωση μιας
έλλειψης, δηλαδή του γεωμετρικού
τόπου των σημείων του επιπέδου των
οποίων το άθροισμα των αποστάσεων
από δύο σταθερά σημεία
(εστίες) είναι σταθερό. Αυτή
η προσέγγιση στηρίζεται στο
γεγονός ότι το άθροισμα των
αποστάσεων του στόχου από την πηγή
της ακτινοβολίας και την κεραία στό-
χου είναι γνωστή και ίση με L1+L2.
Συνεπώς, είναι πλέον γνωστό ότι η
θέση του στόχου είναι σε κάποιο

σημείο μιας έλλειψης, με εστίες την
πηγή της ακτινοβολίας και την κεραία

στόχου.
Με λίγα λόγια, χρησιμοποιείται η

μέτρηση της χρονικής διαφοροποίη-
σης των σημάτων αναφοράς και στό-
χου που αντιστοιχεί σε διαφορά από-
στασης και στη συνέχεια η πληροφο-
ρία αυτή συνδυάζεται με την έννοια
του γεωμετρικού τόπου της έλλειψης.
Αν χρησιμοποιείται πλήθος κεραιών
στόχου, για τη n-στή κεραία, προκύ-
πτει ότι η θέση του στόχου που εντοπί-
ζει βρίσκεται σε κάποιο σημείο μιας
καμπύλης που δίνεται από τη σχέση
[6]:

όπου:
L1: η απόσταση της κεραίας ανα-

φοράς από την πηγή ακτινοβολίας
που αξιοποιείται, 

Δtn: η χρονική καθυστέρηση του
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Εικόνα 6: Μέθοδοι υπολογισμού απόστασης στόχου από το ραντάρ. Αριστερά: Κεραία στενής
δέσμης, η οποία σαρώνει με ταχύ ρυθμό στοιχειώδεις στερεές γωνίες και αξιοποιεί την ελλειπτική
καμπύλη για τον υπολογισμό της απόστασης του στόχου. Δεξιά: Χρήση περισσότερων κεραιών και
εύρεση σημείου τομής των ελλειπτικών καμπυλών.
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n-στού σήματος στόχου από το σήμα
αναφοράς,

γ1: η απόσταση της πρώτης κεραί-
ας στόχου από την πηγή ακτινοβολίας,

γn: η απόσταση της n-στής κεραίας
στόχου από την πηγή ακτινοβολίας,

φ: η γωνία με την οποία «βλέπει» η
πηγή ακτινοβολίας την πρώτη και τη
n-στή κεραία στόχου.

Μέχρι στιγμής έχει υπολογισθεί μία
καμπύλη πάνω στην οποία βρίσκεται ο
στόχος. Για τον υπολογισμό της ακρι-
βούς θέσης του μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν διάφορες μέθοδοι. Μία
τεχνική είναι η διασταύρωση καμπυ-
λών που προκύπτουν από διαφορετι-
κούς δέκτες (εύρεση σημείου συναλή-
θευσης των εξισώσεων), ενώ μία άλλη
είναι η χρήση κεραιών με επαρκή
κατευθυντικότητα, οι οποίες σαρώ-
νουν στοιχειώδεις στερεές γωνίες και
αξιοποιούν την ελλειπτική καμπύλη
μόνο για τον υπολογισμό της απόστα-
σης του στόχου από αυτές.

Υπολογισμός ταχύτητας
στόχου

Η εκτίμηση της ταχύτητας του στόχου
είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει
μοναδικό τρόπο επίλυσης. Η πιο απλή
τεχνική, που μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί σε αρκετές εφαρμογές, είναι η
σύγκριση των διαφορετικών θέσεων
στις οποίες εντοπίστηκε ένας στόχος
σε κάθε χρονική στιγμή. Με λίγα λόγια,
αξιοποιείται η πληροφορία που προκύ-
πτει από τη διαδικασία υπολογισμού
της θέσης ενός στόχου, ώστε να εκτι-
μηθεί η απόσταση που αυτός ο στόχος
έχει διανύσει από την προηγούμενη
χρονική στιγμή υπολογισμού σε χρόνο
μιας περιόδου δειγματοληψίας.

Βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι η
παραπάνω μέθοδος προϋποθέτει τη
βεβαιότητα πως η ακτινοβολία που
λαμβάνεται προέρχεται όντως από
συγκεκριμένο, πραγματικό στόχο.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή
η βεβαιότητα, ενδείκνυται η χρήση

96
Αεροπορική Επιθεώρηση
Τεύχος 107 Αύγουστος 2016

Εικόνα 7: Υπολογισμός ταχύτητας στόχου με τη μέθοδο του παραλληλογράμμου.
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μεθόδων που διασφαλίζουν ότι η ανά-
κλαση που δέχεται το ραντάρ δεν προ-
έρχεται από εμπόδια αλλά από τον
στόχο. Μία τέτοια μέθοδος βασίζεται
στο φαινόμενο Doppler. Υπενθυμίζεται
πως ένας κινούμενος στόχος στον
οποίο προσπίπτει ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία αντανακλά την ακτινοβο-
λία αυτή μεταβάλλοντας παράλληλα
τη συχνότητά της. Η μεταβολή αυτή
της συχνότητας είναι ανάλογη με τη
συνιστώσα της ταχύτητας του στόχου
προς την κατεύθυνση του δέκτη. Επο-
μένως, ο προσδιορισμός της συχνοτι-
κής απόκλισης των σημάτων στόχου
σε σύγκριση με το σήμα αναφοράς
μπορεί να δώσει πληροφορίες για τη
συνιστώσα της ταχύτητας του στόχου
προς την κατεύθυνση του κάθε δέκτη.

Για τον υπολογισμό του διανύσμα-
τος της ταχύτητας του στόχου μπορεί
να αξιοποιηθεί μία δεύτερη κεραία
στόχου (ή περισσότερες κεραίες, για
μεγαλύτερη ακρίβεια) και στη συνέ-
χεια να διασταυρωθούν τα αποτελέ-
σματα (μέθοδος του παραλληλογράμ-
μου, βλ. Εικόνα 7). Εναλλακτικά, μπο-
ρούν να συνδυαστούν τα αποτελέσμα-

τα της τεχνικής αυτής με τα αποτελέ-
σματα της προηγούμενης τεχνικής, η
οποία αξιοποιεί τις διαδοχικές θέσεις
του στόχου.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της χρή-
σης του φαινομένου Doppler για τον
υπολογισμό της ταχύτητας του στόχου
είναι ότι με τον τρόπο αυτό το αποτέ-
λεσμα μπορεί να φιλτραριστεί με βάση
την απόκλιση συχνότητας, ώστε να
μην εμφανίζονται οι ακίνητοι ή σχεδόν
ακίνητοι στόχοι, οι οποίοι κατά πάσα
πιθανότητα προέρχονται από εμπόδια
και θόρυβο.

Σήμα πλευρικού λοβού

Οι κεραίες έχουν συνήθως έναν κύριο
λοβό εκπομπής/λήψης αλλά αναπό-
φευκτα και πλευρικούς λοβούς
(sidelobes). Με σκοπό την εξέταση
ενός ρεαλιστικού μοντέλου, θα πρέπει
να ληφθεί υπόψη ότι η κεραία στόχου
λαμβάνει από κάποιο πλευρικό λοβό
το σήμα αναφοράς. Το σήμα αυτό
προστίθεται στη λήψη του κύριου

Αεροπορική ΕπιθεώρησηΑεροπορική Επιθεώρηση
Τεύχος 107 Αύγουστος 2016

Εικόνα 8: Το σήμα αναφοράς λαμβάνεται και σε πλευρικό λοβό της κεραίας στόχου.
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λοβού, αποτελεί πολύ ισχυρό θόρυβο
σε σχέση με το εξασθενημένο σήμα
που θα ληφθεί μετά από ανάκλαση
στον στόχο και επομένως πρέπει να
αφαιρεθεί.

Η ισχύς του σήματος αναφοράς
που λαμβάνεται ως θόρυβος από
πλευρικό λοβό της κεραίας στόχου
δίνεται από τη σχέση:

όπου:

Gt: τo κέρδος της κεραίας του
πομπού

Ae: τo ενεργό διάφραγμα της
κεραίας στόχου που αντιστοιχεί στον
υπόψη πλευρικό λοβό

α: η αναλογία των σημάτων ανα-
φοράς εκπομπής και λήψης

L: η απόσταση της κεραίας στόχου
από την πηγή ακτινοβολίας.

Για την αφαίρεση του εν λόγω
παρασιτικού σήματος μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί ένα φίλτρο Doppler, το
οποίο θα απορρίπτει αποκρίσεις με
μετατόπιση Doppler κοντά στο μηδέν
ανεξάρτητα από τη στάθμη σήματος.
Παράλληλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και κάποια τεχνική καταστολής πλευ-
ρικών λοβών (sidelobe suppression ή
canceling).

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ –
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσια-
σθεί η προσπάθεια υλοποίησης ενός
συστήματος παθητικού ραντάρ σε επί-
πεδο προσομοίωσης σε Η/Υ με χρήση
ραδιοτεχνολογίας ελεγχόμενης από
λογισμικό (Software Defined Radio −
SDR). 

Τα συστήματα SDR έχουν ορισμέ-
να προτερήματα που τα καθιστούν
μοναδικά, ενώ το κόστος τους είναι
χαμηλό. Εν ολίγοις, στα συστήματα

SDR το σήμα διατηρείται σε ψηφιακή
μορφή όσο το δυνατόν περισσότερο
στην αλυσίδα επεξεργασίας, χρησιμο-
ποιώντας το αναλογικό σήμα μόνο για
τη λήψη ή την εκπομπή. Με τον τρόπο
αυτόν επιτρέπεται στις ψηφιακές
τεχνικές να εκτελέσουν λειτουργίες
που σε παλαιότερες τεχνολογίες επιτε-
λούνταν από αναλογικά στοιχεία,
καθώς και επιπρόσθετες λειτουργίες
που δεν είναι δυνατές στην αναλογική
τεχνολογία. Τέλος, τα SDR έχουν την
ικανότητα να τροποποιούνται, να εξε-
λίσσονται και να αναβαθμίζονται
χωρίς να απαιτείται καμία φυσική
αλλαγή στο υλικό τους, δεδομένου ότι
η λειτουργία τους καθορίζεται κυρίως
από λογισμικό [30][32]. 

Η χρήση τόσο του περιβάλλοντος
GNU Radio όσο και του MATLAB είναι
αρκετά διαδεδομένη για παρόμοιες
εφαρμογές [30]. Στην παρούσα υλο-
ποίηση επιλέχθηκε η χρήση περιβάλ-
λοντος MATLAB.

Υλοποίηση – Κώδικας

Η υλοποίηση του προτεινόμενου
συστήματος βασίσθηκε σε έναν
συνήθη δέκτη FM − DVB-T για Η/Υ
(USB TV Dongle) με ολοκληρωμένο
RTL2832U, το οποίο αποτελεί φθηνό
SDR. Ως πηγή ακτινοβολίας χρησιμο-
ποιήθηκε ένας σταθμός FM. Ο εν λόγω
δέκτης λαμβάνει την ακτινοβολία και
τη μετατρέπει σε ψηφιακή μορφή. Ο
κώδικας που χρησιμοποιείται στην
παρούσα προσπάθεια έχει δύο σκέλη,
που παρουσιάζονται περιληπτικά στη
συνέχεια [6]:

Το πρώτο τμήμα του κώδικα λαμ-
βάνει ως είσοδο το ψηφιοποιημένο
σήμα αναφοράς και δημιουργεί μια
ρεαλιστική προσομοίωση στόχου. Με
δεδομένες τις παραμέτρους ενός υπο-
θετικού στόχου (ταχύτητα, απόστα-
ση), παράγει την ανάκλαση ακτινοβο-
λίας που θα προερχόταν από αυτόν.
Για να το πετύχει αυτό, εισάγει μετα-
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βολές οι οποίες θα προέκυπταν από
το φαινόμενο Doppler (σύμφωνα με
τη δοθείσα ταχύτητα στόχου) από
χρονική καθυστέρηση των σημάτων
(σύμφωνα με τη δοθείσα απόσταση
στόχου), όπως και από θόρυβο (σύμ-
φωνα με μια δοθείσα τιμή σηματοθο-
ρυβικού λόγου – SNR). Θα πρέπει να
επισημανθεί ότι η στάθμη του σήμα-
τος που λαμβάνεται μετά την ανάκλα-
ση από τον στόχο είναι πολλές τάξεις
μεγέθους χαμηλότερη από το απευθεί-
ας σήμα αναφοράς (έως και -100dB).

Το δεύτερο τμήμα του κώδικα απο-
τελεί ουσιαστικά την υλοποίηση του
παθ.ρ. Δέχεται ως είσοδο τα σήματα
αναφοράς και στόχου και τα συγκρίνει
τόσο στο πεδίο της συχνότητας όσο

και στο πεδίο του χρόνου, ώστε να
εκτιμήσει τις παραμέτρους του στόχου
(ταχύτητα, απόσταση) που καθορίστη-
καν στο πρώτο τμήμα του κώδικα.

Δοκιμές – Μετρήσεις –
Αξιολόγηση

Η παραπάνω διαδικασία, δηλαδή η
χρήση αλγορίθμου ο οποίος προσομοι-
ώνει ρεαλιστικά το σήμα στόχου,

παρουσιάζει το σημαντικό πλεονέκτη-
μα του εύκολου και ακριβούς υπολογι-
σμού αξιοπιστίας και ελέγχου του
κώδικα που υλοποιεί το σύστημα
ραντάρ. Το εγχείρημα αυτό δικαιολο-
γείται, καθώς απλοποιείται σημαντικά
η διαδικασία κατασκευής ρεαλιστικών
σημάτων που αντιπροσωπεύουν υπο-
θετικούς στόχους και έτσι μπορεί να
υπολογισθεί η έξοδος του συστήματος
ραντάρ για κάθε πιθανή είσοδο. Με
αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται επί-
σης και κάθε προσπάθεια αξιολόγη-
σης και βελτίωσης του κώδικα στην
πράξη.

Κατά την προσπάθεια εκτίμησης
των ικανοτήτων του παθ.ρ. έγινε εκτέ-
λεση του αλγορίθμου του συστήματος

ραντάρ πολλές φορές, με διαφορετι-
κές παραμέτρους κάθε φορά, με
καταγραφή των αντίστοιχων αποτελε-
σμάτων. Οι καταλληλότερες τιμές των
παραμέτρων του κώδικα, που καθορί-
ζουν την αποτελεσματικότητα και την
ακρίβεια του συστήματος, προκύ-
πτουν έπειτα από μελέτη και δοκιμές,
των οποίων τα αποτελέσματα καθορί-
ζονται από τη γεωμετρία και τους στό-
χους κάθε εφαρμογής. Συνεπώς, δια-
φέρουν ανάλογα με την περίσταση.
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Η επιλογή της συχνότητας δειγμα-
τοληψίας του συστήματος σχετίζεται
με το επιλεγμένο εύρος συχνοτήτων
συντονισμού των δεκτών και περιορί-
ζεται σε ένα εύρος τιμών σύμφωνα με
αυτό. Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση
της συχνότητας δειγματοληψίας ανα-
μένεται να επηρεάσει θετικά την ακρί-
βεια και αξιοπιστία του συστήματος,
με τίμημα την αύξηση των απαιτήσε-
ων που αφορούν την απαίτηση επε-
ξεργαστικής ισχύος. Στις μετρήσεις
που έγιναν οι δέκτες ήταν συντονισμέ-
νοι στα 94,5MHz και η συχνότητα
δειγματοληψίας ήταν 18MHz με
σκοπό τη λήψη όσο το δυνατόν ισχυ-
ρότερων σημάτων, επιδιώκοντας ταυ-
τόχρονη μείωση της επιβάρυνσης του
υπολογιστικού συστήματος και αύξη-
ση της ακρίβειας.

Όσον αφορά τα «παράθυρα» που
χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία της
ετεροσυσχέτισης, οι καταλληλότερες
τιμές εξαρτώνται επίσης από την εκά-
στοτε εφαρμογή. Στην παρούσα παρα-
μετροποίηση του κώδικα χρησιμοποιή-
θηκε χρονικό παράθυρο των
350msec και συχνοτικό παράθυρο
από 2,0 έως 4,4MHz. Η παραπάνω
παραμετροποίηση αποδίδει ανάλυση
απόστασης περίπου 1,1km και ανάλυ-
ση ταχύτητας περίπου 0,5 Mach.

Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα των δοκιμών που
πραγματοποιήθηκαν μπορούν να θεω-
ρηθούν αρκετά ενθαρρυντικά, εφό-
σον χρησιμοποιήθηκε πραγματικό
σήμα αναφοράς (εκπομπή ραδιοφώ-
νου) και ρεαλιστικό σήμα στόχου. Σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα αυτά, η
εμβέλεια του συστήματος ραντάρ
υπολογίσθηκε περίπου στα 2 με
2,5km και η ακρίβεια στον υπολογι-
σμό της ταχύτητας στα 0,50673
Mach. Οι τιμές αυτές δεν θα ήταν ικα-
νοποιητικές σε μια πραγματική εφαρ-
μογή αλλά η αύξηση της εμβέλειας και

η βελτίωση της ανάλυσης στον υπολο-
γισμό της ταχύτητας μπορούν να βελ-
τιωθούν με την κατάλληλη παραμε-
τροποίηση του συστήματος, όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, καθώς και
με καλύτερο εξοπλισμό.

Εξάλλου, σκοπός της προσπάθειας
ήταν η μελέτη εφικτότητας υλοποίη-
σης παθητικού ραντάρ, πράγμα που
απαιτεί πολλαπλές εκτελέσεις του
κώδικα, με υψηλές απαιτήσεις υπολο-
γιστικής ισχύος. Έτσι, χρησιμοποιήθη-
κε ένα ραντάρ περιορισμένων δυνατο-
τήτων, ώστε να διευκολυνθεί η διεξα-
γωγή σχολαστικής αξιολόγησης του
αλγορίθμου και να εξαχθούν πιο αξιό-
πιστα συμπεράσματα.

Όσον αφορά τις αντοχές του
υπόψη συστήματος ραντάρ σε περι-
βάλλον υψηλού θορύβου, διαπιστώθη-
καν ικανοποιητικές επιδόσεις μέχρι
την τιμή λόγου σήματος-προς-θόρυβο
SNR=5.10-5 (-43dB). Ακόμα, σε εφαρ-
μογές που δεν χρησιμοποιούν το φαι-
νόμενο Doppler για τον υπολογισμό
της ταχύτητας του στόχου, το σύστη-
μα ραντάρ εμφανίζει ικανοποιητική
απόδοση ακόμα και σε τιμές
SNR=10-6(-60dB). Σε κάθε περίπτω-
ση, οι δυνατότητες αυτές είναι αρκετά
ικανοποιητικές, εφόσον αναφέρονται
σε εμβέλεια 2 έως 2,5km. Σε περίπτω-
ση που επιχειρηθεί βελτίωση των
δυνατοτήτων του αλγορίθμου με τους
τρόπους που αναφέρονται παραπά-
νω, τότε θα βελτιωθεί επίσης και η
αξιοπιστία του συστήματος ραντάρ σε
περιβάλλον μικρότερων τιμών σηματο-
θορυβικού λόγου (SNR).

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Οι επόμενες ενέργειες επικεντρώ-
νονται στην κατασκευή πλήρους πραγ-
ματικού συστήματος με χρήση πραγ-
ματικών κεραιών και του παραπάνω
αλγορίθμου ή βελτιωμένης έκδοσης
αυτού. Βέβαια, για να υλοποιηθεί κάτι
τέτοιο, απαιτείται μελέτη για την επι-
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λογή των καταλληλότερων παραμέ-
τρων λειτουργίας, όπως της τιμής της
συχνότητας δειγματοληψίας, ανάλογα
με της ανάγκες και τις απαιτήσεις της
επιδιωκόμενης εφαρμογής. Σε κάθε
περίπτωση, το κόστος εκτιμάται ότι θα
κυμανθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα,
όπως φαίνεται από την πληθώρα ανά-
λογων εφαρμογών που έχουν παρου-
σιασθεί τα τελευταία έτη στο διαδί-
κτυο [30][31][32]. 

Το επόμενο βήμα θα ήταν η χρήση
ειδικού πομπού με χαρακτηριστικά
παρόμοια, π.χ. με σήματα FM ή TV, το
οποίο όμως θα είχε κατάλληλα χαρα-
κτηριστικά, ώστε να διευκολύνει τον ή
τους δέκτες. Με τη χρήση υψηλής
ισχύος εκπομπής μπορεί να επιτευχθεί
μεγάλη εμβέλεια. Με τον τρόπο αυτό
το ραντάρ γίνεται ενεργητικό πολυ-
στατικό, με καλύτερη εμβέλεια και
χαρακτηριστικά, διατηρώντας όμως
τη δυνατότητα να μεταπέσει σε πλή-
ρως παθητική λειτουργία, εάν απαιτη-
θεί (π.χ. σε περίπτωση δολιοφθοράς
στον συνεργαζόμενο πομπό).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η ανάπτυξη και χρήση εξελιγμένων
τεχνολογιών ραντάρ είναι ζωτικής
σημασίας προτεραιότητα για μία σύγ-
χρονη ΠΑ με σκοπό την αντιμετώπιση
απειλών χαμηλής παρατηρησιμότητας
(Stealth) καθώς και των εξελιγμένων
συστημάτων αυτοπροστασίας των
σύγχρονων αεροσκαφών. Μία από τις
πλέον υποσχόμενες τεχνικές anti-
Stealth είναι τα συστήματα παθητικών
ραντάρ, τα οποία συνδυάζουν τόσο τα
πλεονεκτήματα χαμηλών συχνοτήτων
και γεωμετρίας (ακυρώνοντας εν πολ-
λοίς τις ικανότητες των αεροσκαφών
Stealth, τα οποία είναι βελτιστοποιη-
μένα εναντίον συμβατικών, μονοστα-
τικών ραντάρ στις συνήθεις μπάντες
συχνοτήτων), όσο και τα πλεονεκτήμα-
τα της μη εκπομπής ηλεκτρομαγνητι-
κής ακτινοβολίας (εκμηδενίζοντας τις

δυνατότητες των συστημάτων αυτο-
προστασίας).

Στο παρόν άρθρο επιχειρήθηκε η
υλοποίηση συστήματος παθητικού
ραντάρ έστω περιορισμένων δυνατο-
τήτων. Δημιουργήθηκε αλγόριθμος
που προσομοιώνει τη λήψη και επε-
ξεργασία ηλεκτρομαγνητικών σημά-
των με σκοπό τον εντοπισμό στόχων
και τον υπολογισμό των χαρακτηριστι-
κών θέσης και ταχύτητας αυτών. Στη
συνέχεια εκτελέστηκαν δοκιμές αξιο-
λόγησης της υλοποίησης αυτής για τον
προσδιορισμό της εμβέλειας, της αξιο-
πιστίας και της ακρίβειάς της. Αν και η
εμβέλεια και η ανάλυση ως προς την
ταχύτητα που υπολογίστηκαν δεν είναι
κατάλληλες για πρακτική εφαρμογή,
εκτιμάται ότι υπάρχει δυνατότητα βελ-
τίωσης με κατάλληλη παραμετροποίη-
ση ανάλογα με τις απαιτήσεις και τη
διαθεσιμότητα υπολογιστικής ισχύος.
Σε κάθε περίπτωση, το συμπέρασμα
είναι πως η κατασκευή παθητικού
ραντάρ είναι εφικτή, ενώ το κόστος
ανάπτυξης και λειτουργίας ενός πλή-
ρως επιχειρησιακού συστήματος θα
κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα.

Λαμβάνοντας υπόψη τη γεωπολιτι-
κή κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή
και κυρίως την απειλή εξ ανατολών,
καθώς και τα αεροπορικά μέσα που
αυτή ήδη διαθέτει αλλά και αυτά που
πρόκειται να παρατάξει στο εγγύς μέλ-
λον, κρίνεται απαραίτητη η εξέταση
δυνατότητας ανάπτυξης συστημάτων
παθητικών ραντάρ ως τμήματος ενός
ολοκληρωμένου συστήματος αεράμυ-
νας της χώρας. Πιο συγκεκριμένα,
εκτιμάται ότι τα παθητικά ραντάρ
μπορούν να καλύψουν αποτελεσματι-
κά τα πολύ χαμηλά, τα χαμηλά, έως
και τα μεσαία ύψη, με ιδιαίτερες ικα-
νότητες εναντίον στόχων Stealth
χωρίς να είναι δυνατόν να στοχοποιη-
θούν (καθότι δεν εκπέμπουν), ενώ
παράλληλα το κόστος ανάπτυξης και
λειτουργίας παραμένει σε πολύ χαμη-
λά επίπεδα (σε σχέση με τα συμβατικά
ραντάρ). Κατόπιν τούτων, κρίνεται
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εφικτή, σκόπιμη αλλά και επωφελής η
προσπάθεια εγχώριας ανάπτυξης
παθητικών ραντάρ με τη βοήθεια της
αμυντικής βιομηχανίας για σκοπούς
εθνικής άμυνας καθώς και για ενδεχό-
μενες εξαγωγές σε τρίτες χώρες. 
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