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Розглянута актуальна проблема забезпечення високої ефективності використання нелінійних радіолокаторів 

у сфері технічного захисту інформації. Проаналізовані шляхи поліпшення параметрів нелінійних радіолокато-
рів. Встановлено, що в процесі виявлення нелінійних об’єктів при моногармонічному зондуванні в багатьох 
випадках досить складно ідентифікувати природу розсіювача. Забезпечення чіткої ідентифікації можливе за-
вдяки дослідженню вторинних демаскуючих ознак нелінійних розсіювачів. Запропоновано використання вто-
ринних ефектів при нелінійному розсіюванні для виявлення, ідентифікації та локалізації розсіювачів у неліній-
ній радіолокації. Показано, що значення девіацій фаз перевипромінюваних напівпровідниковим розсіювачем 
нелінійних продуктів сигналу відгуку функціонально залежать від рівня потужності зондуючого сигналу нелі-
нійного радіолокатора. Також розглянута притаманна лише напівпровідниковим розсіювачам властивість пере-
випромінювати нелінійні продукти сигналу відгуку з однаковою частотою, але неоднаковою природою похо-
дження – кратна гармоніка та комбінаційна частота, функціональна залежність приростів зсувів фаз яких є різ-
ною. 

Ключові слова: нелінійна радіолокація, нелінійний розсіювач, сигнал відгуку, девіація фаз. 
 

ВТОРИЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ НЕЛИНЕЙНОМ РАССЕИВАНИИ МОНОГАРМОНИЧЕСКОГО 
СВЧ СИГНАЛА 

Ю. Ф. Зиньковский, М. В. Зинченко 
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" 
просп. Победы, 37, 03056, г. Киев−56, Украина. E-mail: zil157k@meta.ua 
Рассмотрена актуальная проблема обеспечения высокой эффективности использования нелинейных радио-

локаторов в сфере технической защиты информации. Проанализированы пути улучшения параметров нелиней-
ных радиолокаторов. Установлено, что в процессе выявления нелинейных объектов при моногармоническом 
зондировании во многих случаях достаточно сложно идентифицировать природу рассеивателя. Обеспечение 
четкой идентификации возможно благодаря исследованию вторичных демаскирующих признаков нелинейных 
рассеивателей. Предложено использование вторичных эффектов при нелинейном рассеивании для выявления, 
идентификации и локализации рассеивателей в нелинейной радиолокации. Показано, что значение девиаций 
фаз переизлученных полупроводниковыми рассеивателями нелинейных продуктов сигнала отклика функцио-
нально зависят от уровня мощности зондирующего сигнала нелинейного радиолокатора. Также рассмотрено 
присущее лишь полупроводниковым рассеивателям свойство переизлучать нелинейные продукты сигнала от-
клика с одинаковой частотой, но неодинаковой природой происхождения – кратная гармоника и комбинацион-
ная частота, функциональная зависимость приростов сдвигов фаз которых является разной. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Нелінійна радіоло-
кація досягла численних впроваджень у різні сфери 
 промисловість, технічний захист інформації, вій-
ськова справа та інші. 

Більшість існуючих нелінійних радіолокаторів 
(НР) за показниками ефективності використання (да-
льності дії, роздільної здатності, вибірковості тощо) 
не повністю відповідають вимогам нормативного до-
кумента технічного захисту інформації НД ТЗІ 
1.4.−002−08 «Радіолокатори нелінійні. Класифікація. 
Рекомендовані методи та засоби випробувань». 

Це пов’язано з тим, що первинні демаскуючі 
ознаки (кратні гармоніки частоти моногармонічно-
го зондуючого сигналу (ЗС), комбінаційні частоти у 
випадку бігармонічного ЗС) притаманні двом кла-
сам нелінійних розсіювачів (НРс) – напівпровідни-
ковим НРс (мають у своєму складі радіоелектронні 
напівпровідникові елементи) та структурам типу 
«метал-окисел-метал» (МОМ-структури), і відріз-
няються лише рівнями спектральних складових 
(нелінійних продуктів) сигналу відгуку (СВ), які 
для цих випадків співрозмірні з шумом.  

Постановка задачі. Для МОМ-структур харак-

терна незмінність рівня третьої гармоніки при ва-
ріюванні рівня потужності ЗС, починаючи з відпо-
відного значення граничного рівня потужності дію-
чого НВЧ поля. Граничний рівень потужності ви-
значається природою МОМ-структури та площею 
окисленої поверхні. 

Встановлено, що відносно великий рівень поту-
жності ЗС НР (до 1 Вт на вході випромінювача) 
спричиняє спотворення характеристик напівпрові-
дникових структур НРс. Так дія відносно потужно-
го НВЧ поля на кремнієвий діод призводить до по-
яви області з негативним диференційним опором на 
його вольт-амперній характеристиці (рис. 1), що 
пов’язано з детекторним ефектом та розігрівом ві-
льних носіїв заряду. Так, наприклад, на рис. 1. 
представлені експериментальні вольт-амперні ха-
рактеристики НВЧ діода типу 2А604А для різних 
значень потужності зондуючого сигналу нелінійно-
го радіолокатора З СP , мВт: 1 – 0; 2 – 150; 3 – 350; 4 
– 500 [1; 2]. 

Тому стає актуальним дослідження впливу яви-
ща спотворення характеристик нелінійних структур 
напівпровідникових НРс на поведінку картини роз-
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сіювання сигналу відгуку. Також значимим є вияв-
лення вторинних ефектів розсіювання, під якими 
необхідно розуміти закономірності перебігу явищ 
та процесів в досліджуваному середовищі, які є 
наслідком зміни (спотворення) нелінійних областей 
статичних характеристик напівпровідникових стру-
ктур НРс у процесі зондування через вплив рівня 
потужності ЗС НР. 

 

 
Рисунок 1  Експериментальні вольт-амперні  

характеристики НВЧ діода типу 2А604А для різних 
значень потужності зондуючого сигналу нелінійно-
го радіолокатора З СP , мВт: 1 – 0; 2 – 150; 3 – 350;  

4 – 500. 
 
Мета роботи – дослідження вторинних ефектів 

при нелінійному розсіюванні моногармонічного 
НВЧ сигналу. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.  
Еквівалентна схема нелінійної структури типового 
напівпровідникового НРс відповідає рис. 2, де ак-
тивна область напівпровідника представлена послі-
довним з’єднанням двох паралельних RC  кіл, одне 
з яких 0R , 0C  характеризує першочерговий її стан, 
а інша  ,d dR C  − враховує спотворення через дію 
відносно потужного ЗС НР. Опір dR  є негативним 
диференціальним опором діода при дії ЗС НР (на 
рис. 2 зі знаком ”-”). 

В еквівалентну схему кремнієвого діода входять 
такі паразитні параметри як: ємність cC  та індукти-
вність cL  корпуса, а також опір cR  контактних 
площин і корпуса діода. 

Згідно рис. 2 умовою самозбудження є рівність 
активної складової повної провідності нулю (див. 
(1)). 

Частота некратної гармоніки визначається від-
повідно з рівності уявної складової нулю (див. (2)). 

Встановлено, що при дії ЗС НР параметри сис-
теми на рис. 2 зазнають динамічних змін − флук-
тують, як наслідок, некратна гармоніка зміщується 
у відповідному діапазоні частот. 

Важливим є ефект появи області петлеутворен-
ня на функціональній залежності рівня кратної гар-
моніки сигналу відгуку НРс від рівня потужності 
зондуючого сигналу НР, який фізично пояснюється 
наступним [3]. Збудження квазігармонічних коли-
вань відбувається при певних значеннях потужнос-

ті зондуючого сигналу, наприклад, на рис. 3 – це 
значення  ЗБ1

ЗСP  та  ЗБ2
ЗСP  (відрізняються за зна-

ченням для різних напівпровідникових НРс). 
 

 
Рисунок 2  Еквівалентна схема нелінійної  

структури типового напівпровідникового НРс 
 
Після збудження спостерігається падіння амплі-

туд перевипромінюваних основної складової з кра-
тними їй гармонік, що пов’язано з перерозподілом 
поглиненої НРс енергії ЗС НР. Наприклад, до збу-
дження поглинена НРс енергія ЗС НР йшла на його 
нагрівання (дисипативні втрати) та перевипромі-
нювання основної складової з кратними їй гармоні-
ками. 

Далі поглинена НРс енергія ЗС НР йде на його 
нагрівання, перевипромінювання основної складо-
вої з кратними їй гармоніками та генерацію з пода-
льшим випромінюванням в навколишнє середови-
ще квазігармонічного сигналу (його частота не є 
кратною частоті зондуючого сигналу). Зі збільшен-
ням потужності ЗС НР, маємо одночасне зростання 
енергій перевипромінювання основної та кратних 
їй гармонік і випромінювання квазігармонічного 
сигналу та зростання дисипативних втрат.  

Після деякого граничного значення рівня поту-
жності ЗС  Г Р

З СP  (рис. 3) характерні незворотні 
перетворення в напівпровідниковій структурі НРс, 
що може призвести до втрати його напівпровідни-
кових властивостей.  

У разі зменшення потужності зондуючого сигна-
лу після збудження квазігармонічних коливань, слі-
дує одночасне пониження енергій перевипроміню-
вання основної складової з кратними гармоніками і 
випромінювання квазігармонічного сигналу, та зме-
ншення дисипативних втрат. При цьому значення 
потужності ЗС НР, при якому зникає генерування 
квазігармонічних коливань для одного й того ж НРс, 
не дорівнює відповідному значенню збудження (на-
приклад, на рис. 3  ЗБ1

ЗСP  не дорівнює  ЗН1
ЗСP  та 

 ЗБ2
ЗСP  не дорівнює  ЗН2

ЗСP ). Таким чином, маємо 
утворення петлі в функціональній залежності рівня 
(амплітуди) другої гармоніки у розсіяному НРс сиг-
налі відгуку від рівня потужності ЗС НР. 



ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
 

 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5/2013 (82). 
62 

0
2 2 2 2 2 2

0 0
2 22 2

20 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0

1 1

1 1 1 1

d
C

d d
D

d d d
C C

d d d d

R RR
C R C RG

R R C R C RR L
C R C R C R C R

 


   

 
 


   

       
      

=0,             (1) 

 
2 2

0 0
2 2 2 2 2 2

0 0
2 22 2

20 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0

1 1

1 1 1 1

d d
C

d d
D C

d d d
C C

d d d d

C R C RL
C R C RiB i C

R R C R C RR L
C R C R C R C R

 



   

 
  
  

  
    

               

=0.        (2) 

 
Отже, перерозподіл поглиненої енергії відносно 

потужного ЗС НР на генерування напівпровіднико-
вим нелінійним розсіювачем некратних гармонік 
тісно пов’язаний з інерційністю процесів спотво-
рення ВАХ нелінійної структури під час зниження 
рівня потужності ЗС НР. Тобто НРс продовжує де-
який час генерувати некратні гармоніки, незважаю-
чи на недостатній рівень потужності діючого ЗС 
НР. 

 

 
Рисунок 3  Експериментально встановлена функ-
ціональна залежність рівня другої гармоніки розсі-
яного НРс сигналу відгуку від рівня потужності ЗС 

НР 
 
Оскільки всі перерозподіли поглиненої напів-

провідниковим НРс енергії ЗС НР пов’язані між 
собою, то наслідком інерційності процесу генеру-
вання некратних гармонік є поява області петлеут-
ворення на функціональній залежності рівня (амп-
літуди) другої гармоніки в розсіяному НРс сигналі 
відгуку від рівня потужності ЗС НР. Розглянута 
властивість характерна лише для напівпровіднико-
вих НРс, а тому її можна використовувати для ви-
явлення, ідентифікації та локалізації НРс у неліній-
ній радіолокації. 

Відомі  приклади застосування багатогармоніч-
ного ЗС та способів обробки можливих комбінацій 
прийнятих нелінійних продуктів (НП), які дозво-
ляють значно підвищити ефективність ідентифіка-
ції НРс в порівнянні з серійними аналогами завдяки 
використанню методу порівняння фаз НП сигналу 
відгуку від НРс [4, 5]. Наприклад, для випадку з 
застосуванням двох моногармонічних ЗС виду 

   1 0 1 1 1cos 2Se t A t r      , 
   2 0 2 2 2cos 2Se t A t r      , 

де 0A  − амплітуда моногармонічних складових ба-
гатогармонічного ЗС; 1 , 2  − кругові частоти мо-
ногармонічних складових багатогармонічного ЗС; 

1 , 2  − початкові фази моногармонічних складо-
вих багатогармонічного ЗС; r  − відстань між НР та 
НРс; 1 , 2  − довжини хвиль моногармонічних 
складових багатогармонічного ЗС. Прийнятий НР 
сигнал відгуку за методом порівняння фаз НП сиг-
налу відгуку від НРс буде мати вигляд 

 ' 2
2 0 1 НЕ

41 cosS
re t A t 

               

 2 НЕ
1 2

1 1cos 4t r  
 

           
   

, 

де 2  − коефіцієнт нелінійного перетворення дру-
гого порядку;   − довжина хвилі для комбінацій-
ної частоти 1 2 1    ; 2 1    , 

НЕ 2НЕ 1НЕ     − зсуви фаз нелінійним елемен-
том для комбінаційної частоти 1 ; 1НЕ , 2НЕ  − фа-
зові спотворення для моногармонічних складових 
багатогармонічного ЗС, внесені нелінійним елемен-
том та антенною структурою НРс; 2 1     , 

НЕ 2НЕ 1НЕ      − зсуви фаз для комбінаційної 
частоти 2 2 1    . 

Особливістю методу порівняння фаз НП сигна-
лу відгуку від НРс є неврахування впливу рівня 
потужності електромагнітного поля, створюваного 
складовими ЗС, на значення зсувів фаз НП сигналу 
відгуку напівпровідниковим елементом та антен-
ною структурою НРс. 

В якості демаскуючого чинника розглянемо за-
лежність значення зсуву фаз НП сигналу відгуку 
від рівня потужності ЗС НР. 

Фізично ефект залежності значення зсуву фаз 
НП сигналу відгуку від рівня потужності ЗС має 
наступний фізичний зміст. 

Відомий вплив вхідної антенної системи та на-
вантаженого на неї нелінійного елемента в НРс на 
зсув фаз НП СВ – кратних гармонік чи комбінацій-
них частот [4; 5]. Для прикладу, розглянемо елект-
ричну модель НРс у вигляді симетричного вібрато-
ра з навантаженим помножувальним діодом 
2А605Б, відносно якої можна здійснити розрахунки 
щодо зсуву фаз НП. В цьому випадку суттєвою є 
оцінка окремих впливів на зсув фаз НП вхідною 
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антенною системою НРс та самим нелінійним еле-
ментом. 

Для аналізу впливу антенної структури НРс на 
зсув фаз НП СВ достатньо виділити тільки еквівале-
нтну електричну схему антенної структури НРс [6], 
що приведена на рис. 4. На рис. 4 наступні позна-
чення: aL  − індуктивність, aC  − ємність, aR  − опір 
антени, nR  − опір навантаження антенної структури, 

gR  − опір вільного простору, в якому поширюється 
електромагнітна хвиля ЗС. Електричні параметри в 
еквівалентній схемі антенної структури за допомо-
гою теоретичних розрахунків підібрано для забезпе-
чення робочої смуги 100 − 1900 МГц. При цьому 
модель буде надширокополосною з допустимим пе-
репадом коефіцієнта передачі в робочому діапазоні 
для нелінійної радіолокації. На рис. 5 представлені 
розраховані функціональні залежності приросту зсу-
ву фази ЗС при його проходженні через антенну 
структуру НРс в діапазоні частот 900 − 950 МГц (за-
лежність 1). Збільшення фази для першої гармоніки 
ЗС становить – 4,5 град. Залежність 2 на рис. 5 від-
повідає абсолютному значенню зміни фази другої 
гармоніки ЗС в діапазоні 1800 − 1850 МГц та стано-
вить – 0,2 град (при проходженні з вузла 2 у вузол 1, 
згідно еквівалентної схеми на рис. 4), похибка зна-
чення приросту зсуву фази не перевищує 0,1  град 
(у зазначеному діапазоні). 

 

 
Рисунок 4  Еквівалентна схема антенної  

структури НРс 
 
На рис. 6 представлені розрахунки приросту 

зсуву фази ЗС на помножувальному діоді 2А605Б 
від розстроювання частоти моногармонічного ЗС з 
врахуванням впливу антенної структури за схемою, 
представленою на рис. 4. Згідно з рис. 6, частота 
першої гармоніки змінювалася в інтервалі 900 − 
960 МГц (залежність 1), частота другої гармоніки − 
в інтервалі 1800 −1880 МГц (залежність 2). Приріст 
зсуву фаз для першої гармоніки становив до 5 град, 
а для другої – до 8 град, при максимальному роз-
строєнні частоти моногармонічного ЗС 60 МГц. 

Таким чином, вплив вхідної антенної системи 
НРс менш значимий порівняно із нелінійним еле-
ментом на зсув фаз НП СВ–кратних гармонік чи 
комбінаційних частот. 

Спотворення ВАХ при дії відносно потужного 
НВЧ випромінювання на напівпровідникову струк-
туру є причиною (зміна значень параметрів реакти-
вних елементів еквівалентної схеми нелінійної 

структури напівпровідникового НРс) додаткових 
приростів зсувів фаз нелінійних продуктів – крат-
них гармонік чи комбінаційних частот. 

 

 
Рисунок 5  Функціональна залежність від роз-

строювання частоти приросту зсуву фаз складових 
сигналу відгуку в антенній структурі НРс 

 

 
Рисунок 6  Функціональна залежність від роз-

строювання частоти приросту зсуву фаз складових 
сигналу відгуку в нелінійному елементі (діоді 

2А605Б) НРс 
 

На рис. 7 представлена експериментальна функ-
ціональна залежність від рівня потужності монога-
рмонічного ЗС приросту зсуву фази другої гармо-
ніки в нелінійному елементі (діоді 2А605Б) НРс для 
відповідних значень частот зондування [7]. На ній 
видно, що варіювання рівня потужності моногар-
монічного ЗС спроможне забезпечити в нелінійно-
му елементі (діоді 2А605Б) максимальний приріст 
зсуву фази на 20 град для другої гармоніки з часто-
тою 1200 МГц, на 30 град відповідно для 1600 МГц 
та на 35 град відповідно для 1800 МГц. 

 

 
Рисунок 7  Експериментальна функціональна за-
лежність від рівня потужності моногармонічного 
ЗС приросту зсуву фази другої гармоніки в нелі-

нійному елементі (діоді 2А605Б) НРс для відповід-
них значень частот зондування 
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На рис. 8 представлена експериментальна функ-
ціональна залежність від рівня потужності бігармо-
нічного ЗС приросту зсуву фази НП з комбінацій-
ною частотою, що дорівнює сумі частот складових 
опромінюючого сигналу, в нелінійному елементі 
(діоді 2А605Б) НРс для відповідних значень частот 
зондування [8]. На ній видно, що варіювання рівня 
потужності бігармонічного ЗС спроможне забезпе-
чити в нелінійному елементі (діоді 2А605Б) макси-
мальний приріст зсуву фази на 7 град для НП з 
комбінаційною частотою, що дорівнює сумі частот 
складових опромінюючого сигналу, з частотою 
1200 МГц, на 10 град відповідно для 1600 МГц та 
на 20 град відповідно для 1800 МГц. 

 

 
Рисунок 8  Експериментальна функціональна за-
лежність від рівня потужності бігармонічного ЗС 
приросту зсуву фази НП з комбінаційною часто-
тою, що дорівнює сумі частот складових опромі-
нюючого сигналу, в нелінійному елементі (діоді 

2А605Б) НРс для відповідних значень частот  
зондування 

 
Порівнюючи рис. 7 та рис. 8 видно, що при ва-

ріюванні рівня потужності ЗС маємо різну функці-
ональну залежність приростів зсувів фаз для НП з 
однаковою частотою, але неоднаковою природою 
походження – кратна гармоніка та комбінаційна 
частота. Причому розходження приростів зсувів 
фаз НП з однаковою частотою, але неоднаковою 
природою походження, при варіюванні рівня поту-
жності ЗС є суттєвим, що дозволяє застосувати роз-
глянутий ефект для ідентифікації НРс. 

Отже, відносно великий рівень потужності ЗС 
НР спотворює характеристики нелінійних структур 
напівпровідникових НРс, тобто впливає на значен-
ня параметрів реактивних елементів еквівалентної 
схеми нелінійної структури НРс. Оскільки значення 
параметрів реактивних елементів еквівалентної 
схеми нелінійної структури НРс впливають на зсув 
фази прийнятого ЗС НР, то існує функціональна 
залежність значення девіації фази поглиненого не-
лінійним розсіювачем ЗС у нелінійній структурі від 
рівня потужності ЗС НР. Як наслідок, значення де-
віацій фаз перевипромінюваних напівпровіднико-
вим НРс нелінійних продуктів СВ також функціо-
нально залежатимуть від рівня потужності ЗС НР. 
Притаманну властивість лише напівпровідниковим 
НРс доцільно використовувати для виявлення, іде-
нтифікації та локалізації НРс у нелінійній радіоло-
кації. Також у нелінійній радіолокації для виявлен-

ня, ідентифікації та локалізації НРс можна викори-
стати притаманну лише напівпровідниковим НРс 
властивість розсіювати нелінійні продукти СВ з 
однаковою частотою, але неоднаковою природою 
походження – кратна гармоніка та комбінаційна 
частота, функціональна залежність приростів зсувів 
фаз яких є різною. Це пов’язано з тим, що у випад-
ку кратної гармоніки частоти ЗС зсув фази зале-
жить від значення робочої частоти та рівня потуж-
ності моногармонічного ЗС НР, а у випадку комбі-
наційної частоти зсув фази залежить від значення 
частот складових та рівня потужності бігармоніч-
ного ЗС НР. 

ВИСНОВКИ. Нелінійна радіолокація досягла 
численних впроваджень у різні сфери діяльності  
промисловість, технічний захист інформації, війсь-
кова справа та інші. Первинні демаскуючі ознаки 
(кратні гармоніки частоти моногармонічного зон-
дуючого сигналу (ЗС), комбінаційні частоти у ви-
падку бігармонічного ЗС) притаманні двом класам 
нелінійних розсіювачів (НРс) – напівпровіднико-
вим НРс (мають у своєму складі радіоелектронні 
напівпровідникові елементи) та структурам типу 
«метал-окисел-метал» (МОМ-структури), і відріз-
няються лише рівнями спектральних складових 
(нелінійних продуктів) сигналу відгуку (СВ), які 
для цих випадків співрозмірні з шумом. Перспекти-
вним є виявлення вторинних ефектів розсіювання, 
під якими необхідно розуміти закономірності пере-
бігу явищ та процесів в досліджуваному середови-
щі, які є наслідком зміни (спотворення) нелінійних 
областей статичних характеристик напівпровідни-
кових структур НРс у процесі зондування через 
вплив рівня потужності ЗС нелінійного радіолока-
тора (НР). Значення девіацій фаз перевипроміню-
ваних напівпровідниковим НРс нелінійних продук-
тів СВ функціонально залежать від рівня потужно-
сті ЗС НР. Ця властивість притаманна лише напів-
провідниковим розсіювачів, а тому її доцільно ви-
користовувати для виявлення, ідентифікації та ло-
калізації НРс у нелінійній радіолокації. Також у 
нелінійній радіолокації для виявлення, ідентифіка-
ції та локалізації НРс можна використати прита-
манну лише напівпровідниковим НРс властивість 
розсіювати нелінійні продукти СВ з однаковою 
частотою, але неоднаковою природою походження 
– кратна гармоніка та комбінаційна частота, функ-
ціональна залежність приростів зсувів фаз яких є 
різною. 
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SECONDARY EFFECTS AT NONLINEAR SCATTERING  

OF A SIMPLE HARMONIC MICROWAVE SIGNAL 
U. Zinkovskyi, М. Zinchenko 
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Prospect Peremogy 37, Kiev 03056, Ukraine. E-mail: zil157k@meta.ua 
The authors have considered the topical problem of securing the high efficiency of nonlinear radar usage in the area 

of technical information protection. The ways to improve the parameters of nonlinear radar were analyzed. It was found 
that during the identification of nonlinear objects at the monoharmonic sounding process, in many cases, it is difficult to 
identify the nature of the scatterer. Providing a clear identification is possible thanks to the research of secondary un-
masking signs of nonlinear scatterers. In the paper, the usage of secondary effects at nonlinear scattering for the detec-
tion, identification, and localization of scatterers in nonlinear radar is proposed. It is shown that the value of phase de-
viations of the nonlinear products of the response signal reradiated by semiconductor scatterers depends on the power 
level of the probe signal of nonlinear radar. Also, the authors have discussed the inherent property of semiconductor 
scatterers to re-emit the nonlinear products of the response signal with the same frequency, but the unequal nature of 
origin – the multiple harmonic and combination frequency, which functional dependence of the increments of the phase 
shifts is different. 

Key words: nonlinear radar, nonlinear scatterer, the response signal, the phase deviation. 
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