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Tóm tắt: 
 

Để tăng khả năng phát hiện mục tiêu ở radar MIMO kết hợp, người ta sử dụng phân tập dạng sóng, 
phân tập tần số hoặc phân tập không gian. Tuy nhiên, khả năng phát hiện mục tiêu vẫn bị hạn chế 
do ảnh hưởng của tán xạ và nhiễu cố ý gây ra [6]. Kỹ thuật xử lý thích nghi không gian thời gian 
STAP được sử dụng để giảm nhiễu. Khi đó các trọng số của bộ lọc được ước lượng phải chính xác. 
Điều này đòi hỏi ma trận hiệp phương sai nhiễu có kích cỡ lớn, do đó việc tính toán nghịch đảo ma 
trận hiệp phương sai nhiễu càng phức tạp đôi lúc không tính được. Đã có nhiều thuật toán đưa ra 
nhằm mục đích giảm kích cỡ của ma trận hiệp phương sai nhiễu hay giảm hạng của ma trận như sử 
dụng hàm PSWF [9]. Bài viết này sử dụng phép biến đổi tuyến tính để làm thưa ma trận hiệp 
phương sai do đó làm giảm độ phức tạp trong tính toán mà vẫn đảm bảo tăng hiệu quả phát hiện 
mục tiêu của hệ thống.   
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Abstract:  
 

In order to increase the target detection capability of a coherent MIMO radar, people make use 
of wave diversity, frequency diversity, or space diversity. However, the ability to detect a 
target is limited by the effects of deliberate scattering and interference [6]. Space-time 
adaptive processing (STAP) techniques are used to reduce interference. Then the weights of 
the filter are estimated to be accurate. This requires a large covariance matrix, thus the inverse 
computation of the covariance matrix becomes more complex and sometimes appears 
impossible. Many algorithms have been proposed to reduce the size of the covariance matrix 
or to reduce the rank of the matrix, including the PSWF function [9]. This paper uses linear 
transformation to covalance the covariance matrix, thus reducing the computational 
complexity while still ensuring an increase in the target detection performance of the system.    
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