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Радари със синтезируема апертура на антената 

 
 Използването на РСО при КЛА изисква размери на антената, които са 
нереализируеми. Например за разрешение от 20m е необходима антена с 
дължина 4,8km. Това налага използването на радари със синтезируема 
апертура. За реализиране на антена с еквивалентна дължина L е възможно 
използването на набор от сегменти с дължина l, които излъчват с определено 
дефазиране. Отразеният сигнал се обработва като се отчита неговата 
амплитуда и фаза. За пространственото разрешение се получава зависимостта: 

 

 Подобряването на разрешението се дължи на факта, че при единична 
антена разликата в пътищата зависи от разликата в дължините на пътищата от 
края и центъра на антената. При набор от антени разликата е между центъра 
на едната и краищата на другата, което води до зависимосттта: 

 
При преместването на носителя в пространстото се получава ситуация, при 
която се получава преместване на една и съща антена в пространството,която 
действа като набор от къси антени. 

 
Оценката на разрешението се получава във вида: 
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Основания за приемането на това, че и двата края на единичната антена гледат 
към две различни точки. При практическата реализация не всички паралални 
антени действат едновременно. Използва се движението на носителя и при 
всяко ново положение се излъчва дефазиран сигнал. В този случай за 
еквивалентното разрешение на синтезираната антена се получава изразът: 

 

където    е разрешението на отделната антена. 
 В този случай разрешението на синетичната антена не зависи от 
разстоянието до обекта иможе да стане много високо. При РСО разрешението 
се повишава с увеличаване на дължината на антената. При РСА разрешението 
се повишава с намаляването на дължината на единичната антена. 
Ограничението в намаляването на дължината проичтича от необходимостта да 
се осигури стабилност на полета на спътника по траекторията за временюто на 
излъчването на синтетичната антена. 
 
Основни изисквания: 

 Осигуряването на антена с синтетична апертура е получаването на 
сиганaл с определена фаза, която е стабилна във времето при различни 
положения на антената. 
 По отношение на активните системи: 

• фазата на сиганала, попадащ върху обекта дас бъде известна и 
отношението между фазите да е константна величина. Тези условия не се 
изпълняват за пасивните микровлълнови системи и за оптическите 
системи. 

 РСА могат да бъдат обяснени и с помощта на Доплеровия ефект. При това 
радиокюлокационният сигнал се явявява фуннкция не на пространството 
(респективно на движението на носителя) , а като функциии на времето. 
- Кохерентни радарни системи РСА 
- некохерентни радарни системи РСО. 


