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METODY ZWIĘKSZANIA ROZDZIELCZOŚCI ROZPOZNAWANIA  
KRÓTKICH SYGNAŁÓW Z LINIOWĄ MODULACJĄ CZĘSTOTLIWOŚCI 

 
Streszczenie 

 
 
Rozprawa poświęcona jest teoretycznym i praktycznym aspektom używania krótkich 
sygnałów z liniową modulacją częstotliwości (sygnały LFM, sygnały chirp) w cyfro-
wych systemach radiolokacyjnych czasu rzeczywistego, w kontekście ich rozdzielczości 
rozpoznawania, mniejszej wykrywalności i większej częstości sondowania.  

W pracy wykazano, że na kompresję krótkich sygnałów LFM w dziedzinie czasu, 
istotny wpływ mają: faza i częstotliwość początkowa jak i częstotliwość próbkowania 
tych sygnałów oraz charakterystyki impulsowe filtrów dopasowanych. Pokazano, że 
mają one duży wpływ na dopasowanie widma amplitudowego sygnału LFM do wybra-
nego okna. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że kompresja sygnałów chirp 
osiąga najlepsze rezultaty, gdy optymalnie dobrane zostaną ww. parametry, a w proce-
sie filtracji korzysta się z okna prostokątnego przy jednoczesnym wykonywaniu opera-
cji nieliniowych na splotach. Doboru takiego dokonuje się na podstawie zaproponowa-
nej w pracy minimalizacji wariancji widma w dziedzinie częstotliwości. Pozwala to 
osiągać dużą kompresję przy jednoczesnym uzyskiwaniu granicznej rozdzielczości 
czasowej wyrażanej szerokością listka głównego – listek główny ma szerokość równą 
tylko jednemu okresowi próbkowania. Uzyskiwana kompresja jest do 20 dB lepsza dla 
krótkich sygnałów LFM o BT≤100 (przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej szero-
kości listka głównego) niż przy stosowaniu klasycznych metod analogowych i cyfro-
wych. Opracowane oryginalne równoległe systemy filtrów dopasowanych pozwalają 
zwiększyć rozdzielczość rozpoznawania do granicznej – tylko jeden prążek w listku 
głównym z lokalizacją jego położenia w granicach odpowiedniego okresu próbkowania. 
Takie równoległe systemy pozwalają na otrzymanie wyniku po N taktach (gdzie N jest 
liczbą wszystkich próbek sygnału), co jest o log2N szybsze niż w systemach wykorzystują-
cych „szybkie sploty”. W pracy przedstawione zostały również efektywne algorytmy  
i „ekonomiczne” struktury pozwalające na detekcję wąskopasmowych sygnałów sondują-
cych w obecności dużych zakłóceń. Opracowany model probabilistyczny rozpoznawania 
zaszumianych sekwencji kodowych przenoszonych przez sygnały chirp pozwala dobrać 
optymalną sekwencję kodową, zapewniającą jej bezbłędne rozpoznanie przy zadanym 
prawdopodobieństwie błędnego rozpoznania pojedynczego sygnału chirp. 

Opracowane na bazie FPGA równoległe systemy filtrów dopasowanych umożliwi-
ły na przeprowadzenie badań eksperymentalnych, w tym w ramach wykonania projektu 
rozwojowego Nr N R02 0016 06/2009 „Opracowanie prototypu systemu filtrów dopa-
sowanych umożliwiających rozpoznawanie sekwencji krótkich sygnałów lokacyjnych  
o zwiększonej rozdzielczości”. Uzyskane wyniki eksperymentalne przy użyciu aparatu-
ry zbudowanej na podstawie zaproponowanych metod pokrywają się całkowicie z sy-
mulacjami komputerowymi. Innym wynikiem badań są również kolejne zgłoszenia 
patentowe autora dotyczące budowy adaptacyjnych struktur filtrów dopasowanych.  
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THE METHODS OF THE IDENTIFICATION RESOLUTION INCREASE  
OF SHORT SIGNALS WITH LINEAR FREQUENCY MODULATION 

 
Summary 

 
This dissertation is devoted to both the theoretical and practical aspects of using short 
probe signals with linear frequency modulation (LFM signals, chirp signals) in real-time 
digital radar systems within the context of their resolution of identification, as well as 
lower notice ability and higher frequency of probing. 

This study demonstrated that the initial phase and frequency, as well as the sampling 
rate of both short LFM signals and matched filter impulse characteristics each have an 
important influence upon the compression of these signals within the time domain. It 
was demonstrated that they have an important impact on the adjustment of the LFM 
signal amplitude spectrum to the selected window. The results of this study show that 
the compression of chirp signals achieves the best results when the above parameters 
are optimally set, and in the filtration process a rectangular window is used with the 
simultaneous implementation of nonlinear operations on the convolutions. This 
selection shall be made on the basis of minimalisation of the variance of the spectrum in 
the frequency domain as proposed in this work. This allows one to obtain high 
compression while achieving the borderline time resolution expressed by the width of 
the main lobe - the main lobe has a width equal to only one sampling period. The 
achieved compression is up to 20 dB better for the short LFM signals with BT ≤ 100 
(while maintaining a minimum width of the main lobe) than when using classical analog 
and digital methods. Proposed original parallel matched filter systems allow one to 
increase the resolution of recognition to the borderline - only one stripe in the main lobe 
with the location of its position within the appropriate sampling period. Concurrently, 
such parallel systems allow one to obtain a result after N tacts (where N is the number of 
all signal samples), which is log2N faster than in systems using “fast convolutions”. In 
this work there were also presented efficient algorithms and economical structures 
which allow for the detection of narrowband signals within the presence of high level of 
noise. The formulated probabilistic model of the recognition of noise-like code 
sequences carried by the chirp signals allows for one to select the optimal code 
sequence, thus ensuring its accurate identification at the given likelihood of 
misidentification of a single chirp signal.  

Parallel matched filter systems, developed on the basis of FPGA, allowed us to 
conduct experimental research, including the one within the framework of the 
implementation of the development project No. R02 0016 N 06/2009 "The development 
of a matched filter system prototype enabling the detection of sequences of short 
probing signals with improved resolution." The experimental results obtained using the 
apparatus made on the basis of the proposed method coincide exactly with the results 
obtained in computer simulations. Additional results of this research are also next patent 
entries of the author in the context of the construction of adaptive matched filter 
structures. 
 
 




