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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РΟБΟТИ 

 

Актуальність теми. Для забезпечення незалежності й суверенітету, Україна 

повинна підвищувати рівень економічного потенціалу держави й народного 

добробуту.  

Прогрес у вирішенні комплексу державних завдань із побудови перспективних 

телекомунікаційних систем тісно пов’язаний із прийняттям ”Концепції реалізації 

державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року”, котра 

нерозривна зі Стратегією національної безпеки України, а також тенденціями розвитку 

української космічної програми та удосконаленням науково-технічного і виробничого 

потенціалу галузі розвитку телекомунікаційної інфраструктури, згідно зі Стратегією 

сталого розвитку ”Україна-2020”. 

Питання побудови перспективних телекомунікаційних систем та шляхи 

удосконалення існуючих свідчать, що найбільш ефективним є підвищення 

ефективності та якості застосування існуючих космічних засобів, та, зокрема, 

радіотехнічних систем (РТС) наземного автоматизованого комплексу управління 

(НАКУ) супутниковим телекомунікаційним кластером (СТК), що входять у їх склад. 

Вирішення задач удосконалення радіотехнічних систем НАКУ СТК є одним з 

першорядних завдань, основним призначенням якого є якісне проведення сеансу 

зв'язку (управління) з цими апаратами. 

При цьому необхідно відзначити, що збільшення обсягів переданої інформації, 

як правило, забезпечується на основі практичного освоєння нових перспективних 

радіодіапазонів і, насамперед, надвисокочастотного (НВЧ) та вкрайвисокочастотного 

(ВВЧ). Однак на якість функціонування РТС суттєвий вплив здійснюють нелінійні 

інерційні процеси у системі виявлення сигналів (СВС), які призводять до зниження 

завадостійкості радіотехнічних систем. Цей факт, в свою чергу, обумовлює 

актуальність підвищення завадостійкості РТС із заданою якістю, у порівнянні із цим 

показником для найбільш ефективних РТС, які використовуються у даний час. Це 

вказує на актуальність теми. 

У рішення задач, пов'язаних з підвищенням завадостійкості радіосистем, 

вагомий внесок внесли П.А. Агаджанов, Л.Н. Беркман, Ю.М. Бойко, М.М. Буг, С. 

Грехем, Дж. Гудмен, В.Е. Дулевич, А.Г. Зюко, М. А. Іванов, Н.І. Калашніков, Р.Е. 

Калман, С. В. Козелков, А. В. Корольов, В.А. Котельников, А.Н. Колмогоров, В. А. 

Краснобаєв, С. Маас, Н.Т. Петрович, А. І. Погорєлов, С. І. Приходько, Г. В. Стогов, В. 

І. Тіхонов, С. Е. Фалькович, А. І. Фальк, Л.М. Фінк, С.П. Фриз,  Н.І. Чистяков, К.Е. 

Шенон та багато інших.  

Однак, аналіз схемотехнічних рішень реальних систем виявлення сигналів НВЧ 

та ВВЧ діапазонів засвідчив, що при розробці зазначених СВС не приділялося 

достатньої уваги методам боротьби з нелінійними спотвореннями інформаційних 

сигналів, що виникають у результаті впливу частотно-селективних завмирань 

радіохвиль у атмосфері Землі та прояву нелінійних процесів у радіопристроях. 

Для досягнення високої завадостійкості однією з вимог до перспективних СВС у 

радіолініях управління супутниковим телекомунікаційним кластером виноситься 

адаптивність до різних впливів навколишнього середовища на основі зміни параметрів 

приймально-передаючих пристроїв. При цьому на вході приймального пристрою 
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величина співвідношення сигнал-завада повинна бути забезпечена не нижче заданого 

рівня. 

З огляду на особливості побудови інваріантних радіотехнічних систем, 

доцільною вважається побудова адаптивних пристроїв виявлення радіосигналів. 

Однак характеристики таких прийомних пристроїв пов'язані з лінійною частиною 

динамічного діапазону. Виникаючі нелінійні процеси зменшують лінійність 

динамічного діапазону і приводять до погіршення завадостійкості радіозасобів. 

При цьому задача підвищення завадостійкості пристроїв виявлення в радіолініях 

управління космічними апаратами є однією з важливих умов подальшого розвитку 

супутникових телекомунікаційних систем. Тому можна обґрунтовано стверджувати 

про наявність актуальної необхідності розробки методу підвищення завадостійкості 

виявлення НВЧ та ВВЧ радіосигналів РТС НАКУ СТК, на основі механізму адаптації 

за рівнем вхідного сигналу.   

У цей час один з основних способів підвищення ефективності вимірювальних 

радіосистем є перехід до багатоканальних систем, реалізованих на основі застосування 

фазованних антенних решіток. Застосування такої обробки виявляється досить вдалим 

при вирішенні цілого ряду завдань радіолокації, навігації, управління й зв'язку. При 

аналізі й синтезі систем просторово-часової обробки сигналів почали широко 

використовуватися такі поняття, як просторовий спектр і просторова частота. Більші 

можливості відкрилися при використанні радіосистем, що реалізують один з методів 

просторово-часової обробки – метод синтезування апертур. Плідним виявилося 

використання методів просторової часової обробки при впливі різного роду перешкод.  

Разом з тим, складність систем просторово-часової обробки сигналів обумовлена 

тим, що необхідне для реалізації високої ефективності системи число просторових і 

частотно-часових каналів повинне досягати багатьох десятків і сотень тисяч. Це 

ставить під сумнів можливість реалізації такої системи через складності, які 

притаманні такій структурі, а також внаслідок суттєвих економічних витрат, що 

вимагає пошуку компромісних рішень одночасного задоволення високих вимог до 

вимірювальної системи  і простоти її апаратурної реалізації. 

Водночас аналіз незавершеності теорії просторово-часової обробки сигналів, 

дозволяє відзначити наступне. Повне вирішення задачі оптимізації траєкторної 

радіосистеми, що включає такі аспекти, як пошук оптимальної структури сигналів і 

знаходження оптимальних алгоритмів їх обробки, знайшло відображення тільки в 

теорії й практиці часових сигналів і систем. Тут отримані суттєві результати, що 

закладають фундамент науково-обґрунтованого синтезу і аналізу вимірювальних 

систем, та дають ясне представлення розробникам про можливості, які перебувають у 

їх розпорядженні. Зокрема, результатом цього рішення з'явилася теорія оптимальних 

методів синтезу й обробки складних шумоподібних сигналів, увага до яких постійно 

підсилюється й процес розширення областей застосування яких безупинно зростає. 

У той же час, у теорії систем із просторово-часовими сигналами, питання 

оптимізації й практичної реалізації систем розбудовуються переважно в напрямку 

пошуку оптимальних алгоритмів обробки просторово-часових сигналів, а розглянуті в 

окремих роботах питання керування параметрами просторово-часових сигналів, 

оптимізації їх форми, реалізуються шляхом відповідного вибору характеристик 

прийомних антенних систем, розташування окремих елементів антенних решіток або 

приймальних пунктів багатопозиційних систем.  
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При такому підході відсутня можливість керування характеристиками поля. І 

хоча з цим можна погодитися при вирішенні ряду практичних завдань, в основному 

завдань пасивної локації, цей підхід явно обмежує окремі випадки застосування 

вимірювальних радіосистем, які пов'язані з необхідністю випромінювання 

зондувальних сигналів і де  прослідковується можливість цілеспрямованого керування 

параметрами зондувальних сигналів з метою реалізації вимог, що висуваються до 

траєкторної радіосистеми в області обробки просторово-часових сигналів. 

Обмеження питань оптимізації траєкторних радіосистем тільки пошуком 

оптимальної процедури обробки просторово-часових сигналів, значно звужує область 

застосування просторово-часового підходу, не дозволяє повністю виявити й 

реалізувати його можливості й безпосередньо обумовлює неможливість забезпечення 

все зростаючих вимог до траєкторних систем на основі відомих методів і апробованих 

рішень, оскільки питання вибору форми сигналу, що визначають як структуру 

системи, так і значення її основних якісних показників, є найбільш важливими 

питаннями, що розв’язуються при її розробці й проектуванні.  

Запропоновані методи, що стосуються в основному питань обробки просторово-

часових сигналів, також мають ряд суттєвих недоліків. Одні з них обумовлені 

нерівномірністю діаграми спрямованості у секторі огляду, що може привести (якщо не 

прийняти спеціальних заходів) до втрати або пропуску цілі. Інші – складністю схемної 

реалізації, тому що містять велике число (хоча й низькочастотних) кореляційних 

каналів обробки. 

У теперішній час відсутнє також порівняння запропонованих методів обробки 

сигналів оптимальною просторово-часовою обробкою, що може викликати деяку 

незадоволеність і малу практичну значимість отриманих результатів. 

Таким чином, у цілому, невирішеною залишилася важлива науково-прикладна 

проблема – теоретичного обґрунтування і розробки комплексних методів управління 

супутниковим телекомунікаційним кластером з використанням широкосмугових 

просторово-часових сигналів, що визначає актуальність даного дослідження. 

Науково-прикладною проблемою, вирішенню якої присвячена дисертаційна 

робота, є необхідність теоретичного обґрунтування і розробки комплексних методів 

управління супутниковим телекомунікаційним кластером з використанням 

широкосмугових просторово-часових сигналів. 

Зв’язок робити з науковими програмами, планами і темами.  

Обраний напрямок досліджень відповідає тематиці науково-дослідних робіт, 

виконаних у Державному університеті телекомунікацій (ДУТ), а саме: “Реальна 

пропускна здатність безпроводових телекомунікаційних систем” (ДР № 

0114U002403), “Система динамічного управління об’ємом та розподілом потоків 

телекомунікаційної мережі” (ДР № 0117U003604), та ”Розробка методу підвищення 

якості функціонування космічних навігаційних радіолокаційних систем на основі 

застосування нелінійних адаптивних компенсаторів” (ДР № 0117U001334). 

Мета і задачі досліджень. Метою дисертаційної роботи є підвищення якості 

управління супутниковим телекомунікаційним кластером. 

Для досягнення поставленої мети і вирішення зазначеної проблеми необхідно 

вирішити наступні часткові завдання дослідження: 



4 

1. Розробити адаптивний метод траєкторних вимірювань для використання 

механізму адаптації під час пошуку, супроводу і автосупроводу космічних 

апаратів наземним радіотехнічним комплексом. 

2. Дослідити метод синтезу оптимальної системи просторово-часової обробки 

сигналів антенами із плоскою апертурою, який би на відміну від існуючих мав 

принципово нову процедуру оцінки кутових параметрів. 

3. Розробити метод синтезу складних діаграм спрямованості з представленням 

амплітудно-фазового розподілу за допомогою просторово-експонентного ряду 

Фур'є, який би дозволив здійснювати формування і стискання складної діаграми 

спрямованості із використанням діаграмоутворюючої схеми. 

4. Розробити метод синтезу складних діаграм спрямованості з представленням 

амплітудно-фазового розподілу  за допомогою просторового ряду Котельникова, 

який би дозволив формування і стискання складної діаграми спрямованості без 

діаграмоутворюючої схеми. 

5. Дослідити метод демодуляції надвисокочастотних і  вкрайвисокочастотних 

радіосигналів, який на відміну від відомих враховував би  зміну рівня частотно-

селективних завмирань на трасі поширення радіохвиль.  

6. Дослідити методику вивчення нелінійних динамічних процесів, що виникають у 

радіопристроях, яка б на відміну від існуючих мала би свій комплексний підхід 

до узгодження лінійних динамічних діапазонів у багатокаскадних 

радіопристроях, та до компенсації впливу нелінійних динамічних процесів на 

завадостійкість виявлення радіосигналів. 

Οб’єкт дοслідження – процес, підвищення якості управління супутниковим 

телекомунікаційним кластером наземним радіотехнічним комплексом.   

Предмет дοслідження – методи побудови наземного радіотехнічного комплексу 

управління супутниковим телекомунікаційним кластером із використанням 

широкосмугових просторово-часових сигналів. 

Метοди дοслідження. У дисертаційній роботі нові наукові результати і 

висновки отримані на єдиній методологічній основі розробленого математичного 

апарату синтезу й аналізу складних ПЧС та аналітичного опису процесів перетворення 

вхідних сигналів і полів у системах з просторово-часовою обробкою зі складними ДС.  

Крім того, використовувалися сучасні й класичні методи теорії сигналів і систем, 

математичного й функціонального аналізу, вимірювальних радіосистем, теорії 

ймовірностей і математичної статистики, та методи імітаційного моделювання 

теоретичних досліджень.  

Щодо до основних практичних результатів, то їх було отримано за допомогою 

використання сучасних методів імітаційного моделювання, обчислювальної 

математики і прийняття рішень та методів математичної статистики. 

Наукова новизна роботи. У процесі теоретичних досліджень i моделювання у 

дисертаційній роботі отримані наступні нові наукові результати, а саме: 

1. Вперше розроблено адаптивний метод траєкторних вимірювань, в основі 

якого лежить критерій точності наведення антенних систем з визначенням перехідних 

процесів у широких і вузьких діаграмах спрямованості, що дозволило використовувати 

механізм адаптації під час пошуку, супроводу і автосупроводу наземним 

радіотехнічним комплексом космічних апаратів. 
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2. Удосконалено метод синтезу оптимальної системи просторово-часової 

обробки сигналів антенами із плоскою апертурою, який відрізняється від відомих 

процедурою спільної оцінки кутових параметрів (кутових координат, кутових 

швидкостей і прискорень) та визначенням потенційних характеристик точності їх 

виміру, що дозволило одержати оптимальний вихідний ефект та забезпечити 

знаходження найкращої оцінки.  

3. Вперше розроблено метод синтезу складних діаграм спрямованості з 

представленням амплітудно-фазового розподілу за допомогою просторово-

експонентного ряду Фур'є, який дозволяє здійснювати формування і стискання 

складної діаграми спрямованості з використанням діаграмоутворюючої схеми та 

побудову системи огляду й пеленгування як багатоканальної (по просторовій 

координаті), так і одноканальної (по часовій координаті). 

4. Вперше розроблено метод синтезу складних діаграм спрямованості з 

представленням амплітудно-фазового розподілу  за допомогою просторового ряду 

Котельникова, який дозволяє здійснити формування і стискання складної діаграми 

спрямованості без діаграмоутворюючої схеми, та побудову системи огляду й 

пеленгування, як одноканальної - по просторовій і часовій координатам. 

5. Удосконалено метод демодуляції надвисокочастотних і 

вкрайвисокочастотних радіосигналів, який на відміну від відомих враховує зміну рівня 

частотно-селективних завмирань на трасі поширення радіохвиль, шляхом 

застосування механізму адаптації при переході від когерентного до автокореляційного 

виявлення (при наявності на трасі частотно-селективних завмирань), і назад (при їх 

відсутності), що дозволило суттєво підвищити завадостійкість радіотехнічних систем 

у реальних умовах їх експлуатації. 

6. Удосконалено методику дослідження нелінійних динамічних процесів, які 

виникають у радіопристроях, що відрізняється від відомих своїм комплексним 

підходом, та виражається в узгодженні лінійних динамічних діапазонів у 

багатокаскадних радіопристроях, а також у компенсації впливу нелінійних динамічних 

процесів на завадостійкість виявлення радіосигналів, що дозволило зменшити 

вірогідність помилки при виявленні надвисокочастотних і вкрайвисокочастотних 

радіосигналів.  

 Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що:  

розроблений метод виявлення надвисокочастотного та вкрайвисокочастотного 

радіосигналів забезпечує підвищення завадостійкості виявлення радіосигналів 

сантиметрового та міліметрового діапазонів довжин хвиль. Метод дозволяє збільшити 

тривалість сеансу зв'язку із супутниковим кластером на 12 % за рахунок раннього 

виявлення радіосигналу демодулятором у зоні видимості наземної радіотехнічної 

станції від 00 до 70 (на відміну від традиційних методів, які  починають функціонувати 

тільки з семиградусної зони радіовидимості).  

Розроблена та обґрунтована схема адаптивного прийому у радіотехнічних 

засобах надвисокочастотного та вкрайвисокочастотного діапазонів дозволяє 

забезпечити стійкий прийом радіосигналів при заданій імовірності помилки 10-5 у 

випадку зміни величини фазових перекручень на трасі поширення. Реалізація 

запропонованої схеми адаптивного демодулятора радіосигналів дозволяє одержати 

виграш завадостійкості у порівнянні з відомими аналогами на 4,2 дБ для ОФМ-2 
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сигналів при відношенні сигнал-завада рівному 2, для величини фазових 

перекручувань до 800.  

Розроблений у дисертаційній роботі підхід до синтезу і аналізу систем 

формування та обробки просторово-часових сигналів дозволяє обґрунтувати вимоги 

та отримати системотехнічні рішення щодо побудови нового класу перспективних 

вимірювальних радіосистем наземного автоматизованого комплексу управління 

супутниковим телекомунікаційним кластером з підвищеними показниками точності, 

пропускної і роздільної здатностей.  

Доведено, що використання складних діаграм спрямованості призводить до 

підвищення пропускної здатності у два рази у порівнянні з вимірювальними системами 

з простими діаграмами спрямованості, що використовуються на практиці. Потенційні 

можливості по роздільній здатності й точності вимірів зростають у декілька разів, за 

рахунок розширення спектру просторових частот. 

Були отримані доцільні варіанти систем обробки складних просторово-часових 

сигналів вимірювальних радіосистем, що функціонують у широкому секторі огляду:  

а) багатоканальні по просторовій і часовій координатах; 

б) багатоканальні по просторовій і одноканальні по часовій координатах; 

в) одноканальні по просторовій і часовій координатах. 

Доведено, що вихідний ефект оптимальної системи обробки складних 

просторово-часових сигналів на відміну від системи обробки простих просторово-

часових сигналів, описується функцією типу 
2sinc x , що дозволяє збільшити 

роздільну здатність й точність вимірів приблизно у два рази при однаковій ширині 

спектрів просторових частот простих і складних сигналів.  

Експериментально доведені можливості розроблених у дисертаційних 

дослідженнях науково-технічних пропозицій по формуванню складних просторово-

часових сигналів фазованими антенними решітками міліметрового діапазону з 

сегнетоелектричним фазообертачем.  

Створена методика розрахунків фазообертачів, вироблені практичні 

рекомендації з розробки подібних антенних решіток і забезпечена розробка технології 

для виготовлення необхідних сегнетоелектричних матеріалів. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес Державного 

університету телекомунікацій, Полтавського національного технічного університету 

імені Юрія Кондратюка, Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова, 

а також використані під час виконання науково-дослідних робіт у Центрі прийому і 

обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля і у Центральному 

науково-дослідному інституті навігації і управління. 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано після 

захисту кандидатської дисертації у 39 наукових працях. Всього опубліковано у 

наукових фахових виданнях 26 статей, з яких 4 у фахових виданнях віднесених до 

науковометричних баз даних. Зроблено 9 доповідей на міжнародних наукових 

конференціях. В рамках досліджень опублікований 1 навчальний посібник.  

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення, що виносяться на захист, 

належать особисто автору.  
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В роботах, що написані у співавторстві, особистий внесок здобувача полягає у 

наступному: в [1] проаналізовано можливості використання хмарних структур 

обробки даних для забезпечення вимог до якості обслуговування користувачів систем 

супутникового зв’язку. В [2] постановка наукової задачі, методика розрахунку 

параметрів якості обслуговування користувачів супутникової інфокомунікаційної 

мережі. В [3] досліджено питання побудови супутникових телекомунікаційних мереж 

як основного способу організації каналів зв'язку у віддалених районах та за умов, що 

унеможливлюють прокладання оптичного кабелю. В [4] сформульовано вимоги до 

моделі системи управління супутниковим телекомунікаційним кластером. В [5] 

сформульовано рекомендації щодо підвищення надійності наземного радіотехнічного 

комплексу навігаційної системи. В [6] визначено параметри оцінки енергетичної 

ефективності при оптимальній обробці просторово-часових сигналів антенами із 

плоскою апертурою. В [9] визначено критерії ефективності роботи адаптивних 

антенних решіток контрольно-коригувальних супутникових радіонавігаційних систем. 

В [10] запропоновано спосіб організації багатопозиційної радіолокаційної системи для 

високоточної навігації у складних умовах. В [11] запропоновано спосіб розрахунку 

максимальних значень інтенсивності потоків даних між вузлами супутникового 

телекомунікаційного кластеру. В [12] запропоновано метод пеленгації джерел 

радіовипромінювання в умовах дії на РТКУ КА навмисних завад. В [13-14] здійснено 

оцінку надійності системи захисту від несанкціонованого доступу телекомунікаційних 

систем КА. В [15] встановлено залежність імовірності збереження працездатності 

елементів супутникової телекомунікаційної системи від масштабу ураження впливом  

зовнішніх дестабілізуючих факторів. В [16] проведено аналіз методів моніторингу 

поточного стану телекомунікаційних систем КА. В [17] визначені переваги 

застосування когерентної обробки фазомодульованих сигналів у каналах 

супутникового зв’язку. В [18] проаналізовано вплив параметрів супутникового каналу 

передачі інформації на якість передачі потокових даних. В [19] проведено аналіз 

особливостей впливу середовища поширення радіохвиль на стійкість радіосигналів 

діапазонів надвисоких та вкрай високих частот. В [20] проаналізовано особливості 

використання систем багатопозиційних сигналів у високошвидкісних системах 

супутникового зв’язку. В [21] досліджено показники розрізнення й оцінки параметрів 

просторово-часових сигналів. В [22] проведено аналіз впливу завад, що формуються 

під час проходження радіосигналу через різні області атмосфери, на розповсюдження 

радіосигналів міліметрового і сантиметрового діапазонів довжин хвиль у космічних 

радіоканалах. В [22] запропоновано методику компенсації нелінійних інерційних 

процесів, що виникають у пристроях виявлення радіосигналів. В [24] здійснено оцінку 

ефективності використання адаптивного методу синхронізації для СТК. В [25] 

постановка наукової задачі, реалізація адаптивного алгоритму наведення антенних 

систем. В [26] проведено аналіз вихідних ефектів систем просторово-часової обробки, 

що як використовують, так і не використовують діаграмоутворюючу схему. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні результати 

дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на науково-технічних 

конференціях та семінарах професорсько-викладацького складу і наукових 

співробітників Державного університету телекомунікацій 2014 – 2018 р.; на I 

Міжнародній науково-технічній конференції «Актуальні проблеми розвитку науки і 

техніки», 22 жовтня 2015 р. (Київ, Україна); на Міжнародній науково-технічній 



8 

конференції “Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології”, 17-20 листопада, 

2015 р. (Київ, Україна); на II Міжнародній науково-технічній конференції «Актуальні 

проблеми розвитку науки і техніки», 20 грудня 2015 р. (Київ, Україна); на V 

Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми інформатизації», грудень 

2015 р. (Київ, Україна); на ІІІ Міжнародній науково-технічній конференції «Актуальні 

проблеми розвитку науки і техніки», 02 березня 2016р. (Київ, Україна); на 

регіональному семінарі МСЕ «Тенденции развития конвергентных сетей: решения 

пост-NGN, 4G и 5G», 17-18 листопада 2016 р. (Київ, Україна); на VIII міжнародній 

науково-технічній конференції «Проблеми інформатизації», 11-12 квітня 2017 р. (Київ, 

Україна); на ІХ Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми 

інформатизації», 12 – 13 грудня  2017 р. (Київ, Україна); на X Міжнародній науково-

технічній конференції «Проблеми інформатизації», 12-13 квітня 2018 р. (Київ, 

Україна). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

шести розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

робити складає 307 сторінок друкованого тексту, у тому числі містить 50 рисунків та 

9 таблиць, список використаних джерел із 249 найменувань на 25 сторінках та 8 

сторінок додатків.  

ΟСНΟВНИЙ ЗМІСТ РΟБΟТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано 

мету і завдання дослідження, визначено об’єкт, предмет, методи дослідження та 

вирішення задач, визначено наукову новизну і практичне значення отриманих 

результатів, викладена загальна характеристика роботи. Наведено відомості про 

впровадження результатів роботи, апробацію, особистий внесок автора, а також 

публікації за темою дисертації. Представлено структуру та обсяг дисертації.  

У першому розділі роботи на підставі огляду літератури та аналізу недоліків 

відомих методів підвищення завадостійкості виявлення радіосигналів НВЧ та ВВЧ 

діапазонів проведений аналіз особливостей побудови систем виявлення сигналів РТС 

НАКУ СТК. Тому що більшість РТС, розроблених дотепер, працюють у діапазонах 

коротких хвиль, то через вузькополосність радіоканалу ці лінії володіють малою 

пропускною здатністю та невеликою швидкістю передачі інформації. Збільшення робочої 

частоти приводить до звуження ДС. Також, унаслідок як фізичних невизначеностей 

(вплив атмосфери, джерела радіовипромінювання, магнітосфери Землі та ін.), так і 

процесів, що протікають у самій системі, викликають виникнення нелінійних процесів у 

радіопристроях та зменшення їхнього динамічного діапазону, що приводить до зниження 

завадостійкості виявлення. 

Розглянуто основні фізичні явища при розповсюдженні НВЧ та ВВЧ радіохвиль. 

Проаналізовано вирази імовірності помилки при виявленні радіосигналів при 

когерентному і автокореляційному прийомі. Проведено аналітичний огляд 

традиційних методів підвищення завадостійкості виявлення радіосигналів НВЧ та 

ВВЧ РТС НАКУ СТК. 

Показано недоліки традиційного науково-методичного апарату для аналізу СВС.  

На основі проведених досліджень по можливості підвищення завадостійкості 

виявлення ПВЧ та КВЧ радіосигналів РТС НАКУ СТК показано, що необхідно 

враховувати нелінійні інерційні процеси, що виникають у виявлювачі СВС, що 
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приводять до зниження якості проведення сеансу зв'язку з КА. Для цього розроблена 

методика аналізу нелінійних інерційних процесів та оцінений їх вплив на 

завадостійкість виявлення сигналів РТС. Для дослідження нелінійних систем 

використовувався функціональний метод, заснований на представленні вихідного 

сигналу нелінійного пристрою виявлення у виді функціонального ряду Вольтерра від 

вхідного впливу: 
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Розглянуто схему виявлювача та вимірника відносини сигнал-шум 

багатокаскадної радіотехнічної системи НАКУ СТК (див. рис.1) з різними нелінійними 

прохідними характеристиками каскадів. 

При цьому особливий інтерес викликає визначення умов узгодження СВС з 

вхідними впливами. Для вузькосмугових (стосовно несучої частоти) СВС, що працюють 

у малосигнальному режимі, для яких характерні в основному нелінійні перекручення 

третього порядку, ряд Вольтерра (1) у багатомірній комплексній області має такий 

вигляд: 
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де X(), Y() - перетворення Фур'є вхідного і  вихідного сигналів відповідно; 

    Hn - нелінійна передатна функція (ядро Вольтерра) n-го порядку; 

     fi  - аргументи багатомірного перетворення Фур'є. 

Тоді динамічний діапазон по інтермодуляційним перекрученням можна знайти 

по формулі: 
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де К1  - константа, що оцінює припустимий рівень інтермодуляційних перекручень       

            (звичайно К1 = 0,01; 0,1);  

Хmin(.) - мінімальний рівень вхідного сигналу, що визначає чутливість пристрою 

виявлення; 

f1, f2, f3 – частоти вхідного впливу, причому частота =(f1+f2-f3) повинна попадати в  

смугу пропущення по виходу пристрою виявлення вих, а частоти f1, f2, f3 

повинні попадати в смугу пропущення по входу вх. 

Динамічний діапазон пристрою виявлення по перехресних перекрученнях 

характеризується виразом наступного вигляду: 
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де К2 - константа, що визначає максимально припустимий для СВС рівень перехресних 

перекручень (звичайно К2=0,01; 0,1); 

f, f1, f2 – частоти прийнятих сигналів і вхідних впливів відповідно, причому 

частота=(f+f1-f2) повинна попадати в смугу пропущення по виходу СВС 

вих, а частоти f, f1, f2 повинні попадати в смугу пропущення по входу вх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Функціональна схема виявлювача та вимірювача відношення сигнал-шум 

РТС НАКУ СТК  

(де: ШФ - широкосмуговий фільтр; Об - обмежувач; ВФ - вузькосмуговий фільтр; 

АД – амплітудний детектор; ФНЧ – фільтр низьких частот; ПП – пороговий 

пристрій; ППС – підсилювач постійного струму; РП - рахуючий пристрій) 

 

 

Багатокаскадна СВС є каскадним з'єднанням m (m=2,3...) пристроїв. 

Якщо динамічний діапазон вхідних впливів ширше динамічного діапазону m-

каскадного радіоприймального тракту, то для узгодження необхідно збільшити 

динамічні діапазони окремих каскадів, що еквівалентно зменшенню їх нелінійних 

передатних функцій третього порядку. В окремому випадку, коли динамічні діапазони 

окремих каскадів Дi1 (Дi2) та вхідних впливів Двх рівні, для узгодження 

радіоприймального тракту з динамічним діапазоном сигналів на його вході необхідно 

зменшити нелінійну передатну функцію третього порядку i-го каскаду в ni раз, тобто: 
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             де Н*
i3 – скоректована нелінійна передатна функція 
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Це еквівалентно збільшенню динамічних діапазонів i-х каскадів: 
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У більш загальному випадку, коли динамічні діапазони каскадів 

радіоприймального тракту не рівні між собою і (або) не дорівнюють динамічному 
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діапазонові вхідних впливів, необхідна ступінь зменшення нелінійної передатної 

функції третього порядку i-го каскаду може бути знайдена з формули: 
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де  i=rini , ri=ri1, ri2.,                                            

     

Звідси можна одержати вираз для визначення інтегральних вимог до ширини 

динамічного діапазону довільного i-го (i=1,2,...,m) каскаду СВС: 
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Тоді інтегральна вимога до ступеня зміни НПФ третього порядку i-го каскаду 

СВС можна знайти з наступної формули: 

 
3

3213
3213

)(

),,(
),,(

iii

i
i

dn

fffH
fffH







 , (11) 

де {Hi3()}
,Hi3() - необхідні і вихідна НПФ треті порядки i-го каскаду СВС;  

ni=ni1, ni2;          i=i1,i2;         di=di1,di2. 

 

Отже, мажоритарний ступінь зміни НПФ третього порядку i-го каскаду СВС 

може бути знайдена з наступного вираження: 
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де {Hi3()}max - НПФ треті порядки j-го каскаду СВС, що відповідає мажоритарній 

ширині його динамічного діапазону. 

З огляду на отримані вирази, проведена оцінка впливу обмеженості лінійного 

динамічного діапазону радіопристрою на завадостійкість виявлення сигналу РТС 

НАКУ СТК. 

Для цього представимо вихідний сигнал вузькосмугового стосовно несучої 

частоти СВС у вигляді усіченого ряду Вольтерра: 
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Отримано аналітичні співвідношення, що дозволяють інтегрально враховувати 

вплив усіх нелінійних ефектів у СВС на зменшення вихідного співвідношення сигнал-

шум. Визначено відносне зменшення коефіцієнта передачі СВС:  
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Тоді "нелінійний шум" може бути описаний виразом виду: 
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де знак * означає, що у фігурних дужках формули (15) опущені складові, враховані в 

чисельнику виразу (14). Вираз (14) характеризує нелінійні явища типу блокування та 

зниження чутливості СВС, а формула (15) описує перехресні і інтермодуляційні 

шуми. 

При оцінці завадостійкості приймальних пристроїв широко застосовується 

відношення сигнал-шум на виході, що звичайно вважають лінійним. Тому введено 

поняття ефективного відношення сигнал-шум hэф() на вході еквівалентної лінійної СВС. 

Тоді СВС вважаємо умовно лінійним з передатною функцією H1(), а складових нелінійних 

перекручень перераховуємо на його вхід. З урахуванням формул (14) і (15), а також 

одночасності появи таких нелінійних ефектів, як зниження коефіцієнта передачі СВС та 

виникнення "нелінійних шумів", вираз для hэф() має такий вигляд: 
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де N0() - внутрішні шуми СВС, перелічені на її вхід ; 

h( f )=[ S ( f )  /  N0 ( f ) + M ( f ) ] - миттєве відношення сигнал-шум на вході СВС; 

       
)(/)()()(

)()()(
)(

10

0

fHfRfMfN

fJfMfN
f




  - коефіцієнт погіршення відношення 

сигнал-шум унаслідок нелінійності амплітудної характеристики СВС (0  ( ) ) 

(рис.2). 

 
Рис. 2. Номограма залежності розміру коефіцієнта  від відносного зменшення 

коефіцієнта підсилення I і рівня "нелінійного шуму" R 

 

Визначення ефективного відношення сигнал-шум на вході еквівалентної 

лінійної СВС дозволяє проводити дослідження по комплексній оцінці впливу 

нелінійних процесів на завадостійкість СВС у радіолініях управління КА. 

Використання як критерій завадостійкості СВС імовірності помилки вказує на 

те, що обраний критерій дозволяє оцінювати завадостійкість перспективних систем та 

вплив на неї нелінійних процесів. Тому отримаємо вираз: 
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)5,0exp(5,0 22hРа  , (17) 

)]2(1)[2(2  hFhFPк  . (18) 

                              

Розрахунки показують,  що при фіксованій імовірності помилки Р0=10-5 

автокореляційний прийом (17) під час відсутності частотно-селективних завмирань 

“програє” 1,9 дБ когерентному прийомові (18). Однак, при частотно-селективних 

завмираннях завадостійкість когерентних СВС знижується на 3 дБ, зменшуючи 

ефективність використання методів підвищення якості виявлення СВС.  

Тому є доцільним застосовувати в каналах з частотно-селективними 

завмираннями механізм адаптації при прийомі радіохвиль ПВЧ та КВЧ діапазонів. 

Аналіз проведених розрахунків показує, що потрібно підвищити завадостійкість на  

1дБ для задоволення вимогам, висуваємим до розроблювальних перспективних СВС 

РТС НАКУ СТК. 

За результатами аналізу виразів (17) і (18) отримана порівняльна 

характеристика залежності імовірності помилки від відношення сигнал-шум для 

когерентного й автокореляційного режимів прийому радіосигналів НВЧ та ВВЧ 

діапазонів при наявності та під час відсутності частотно-селективних завмирань на 

трасі розповсюдження радіохвиль (рис. 3).  

 
Рис. 3. Порівняльна характеристика залежності імовірності похибки від відношення 

сигнал-шум, де 1,2,3 – когерентний прийом при =0°, =60°, =80°; 4,5,6 – 

автокореляційний прийом при =0°, =60°, =80° 

 

Проведений аналіз показав  значне зниження завадостійкості виявлення ПВЧ та  

КВЧ радіосигналів антен реальних РТС унаслідок нелінійності їх СВС. Відносно 

низька ефективність відомих методів підвищення завадостійкості виявлення 

радіосигналів не дозволяє повною мірою задовольнити вимогам, що висуваються до 

перспективних РТС. Тому є доцільним створення нових, у першу чергу, адаптивних 

методів виявлення сигналів РТС. 

У другому розділі проведений аналіз сучасного стану вирішення задач побудови 

вимірювальної радіосистеми СТК з використанням шумоподібних ПЧС на основі її 

просторової структури (рис.4), та представлена її узагальнена статична модель (рис.5), 

а також досліджені моделі ПЧС. 
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Рис.4. Просторова структура вимірювальної радіосистеми 
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Рис.5. Статична модель вимірювальної радіосистеми 

 

Показано, що структура вимірювальної радіосистеми СТК містить у собі дві 

області: область взаємодії сигналів з об'єктами спостереження, і область обробки 

сигналів. Таке розділення робочої області системи відповідає її визначенню. В одному 

випадку – координати точок розкривів прийомних антенних систем (загальноприйняте 

визначення), у другому – координати точок області спостереження (огляду). При 

цьому основні характеристики ПЧС як на етапі обробки, так і на етапі 
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випромінювання, повністю визначаються характеристиками ДС, яка при 

застосованому у роботі підході безпосередньо виступає в якості комплексної 

огинаючої ПЧС, що формується або на виході системи обробки, або у дальній зоні 

системи. 

Було визначено у системах із просторово-часовою обробкою, що поняття 

діаграми спрямованості застосовується безпосередньо не до антени, а до всієї системи 

обробки, а сама ДС може розглядатися на будь-якому етапі обробки сигналів в одному 

з варіантів системи обробки. Відповідно до цього, може вводитися й деякий 

еквівалент, що формує дану ДС, амплітудно-фазовий розподіл і значення ПЧС для 

цього перерізу системи обробки. 

ПЧС, також як і часові сигнали, залежно від величини їх просторової бази 

можуть бути класифіковані на прості – величина просторової бази порядку одиниці, 

складні (широкосмугові) – величина просторової бази значно більше одиниці. При 

цьому під просторовою базою сигналу розуміють добуток ширини спектра 

просторових частот на інтервал просторового існування сигналу (фактор одночасного 

огляду). Формування складної широкосмугової структури ПЧС здійснюється за 

рахунок глибокої внутрішньоімпульсної модуляції сигналу на інтервалах його 

часового й просторового існування. Залежно від виду застосованої модуляції вони 

підрозділяються на аналогові і дискретно-кодовані, а залежно від їх просторового 

розташування – ще й на об'ємні й складені об'ємні сигнали. 

Ускладнення структури просторово-часових сигналів, розширення спектрів їх 

просторових частот на заданих інтервалах їх просторового існування, призводить до 

суттєвого збільшення їх просторової бази та є передумовою їх стиску і реалізації 

високої точності вимірів, пропускної й роздільної здатності. 

Якщо ж для підвищення точності вимірів і підвищення роздільної здатності 

використовувати широкосмугові прості ПЧС, то вони не забезпечать необхідного 

значення пропускної здатності (послідовний огляд простору). І крім цього, при рівній 

ширині спектрів просторових частот простих і складних сигналів функція 

невизначеності простих сигналів описується функцією типу sinc x  , а складних – 
2sinc x , що відкриває додаткові можливості вдосконалювання траєкторних 

радіосистем СТК із широкосмуговими ПЧС. 

У даному розділі була сформульована актуальна науково-прикладна проблема 

теоретичного обґрунтування й розробки комплексних методів управляння 

супутниковим телекомунікаційним кластером з використанням широкосмугових 

просторово-часових сигналів. 

У третьому розділі синтезована оптимальна система обробки просторово-

часових сигналів з врахуванням особливостей обробки сигналів точкових і протяжних 

цілей системами з плоскою апертурою, визначені виграші, за рахунок використання 

розроблених оптимальних алгоритмів, розглянуті специфіки обробки сигналів при 

спільній оцінці кутових координат, кутових швидкостей і прискорень. 

Враховуючи область обробки ПЧС (рис.6), вихідний ефект оптимальної системи 

обробки матиме вигляд: 
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Рис. 6. Область обробки просторово-часових сигналів 

 

При цьому отримано значення для оптимальної просторової обробки 

(оптимальну антену): 

2
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і оптимальну часову обробку: 
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Для визначення потенційних похибок виміру параметрів ( ; )   отримаємо 

просторово-часову кореляційну функцію сигналу по кутових координатах 
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Тоді розрахункові теоретично граничні точності оцінок кутових координат 

матимуть вигляд: 
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Враховуючи модель протяжної цілі:  
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знайдемо сумарну напруженість поля у розкриві антени: 
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Отримано вирази для оптимального вихідного ефекту системи просторової 

обробки інформації і діаграми спрямованості оптимальної антени: 

 

     
2

2
; ; ; cos ;

j r

ï ð

z

Y t y t r r tg e dr






    


 
   

 


r r
rr r r

  (29) 

 

    
2

1 2
; cos .

j r

z

f r tg e dr
A







    




 
   

 


r r
rr r

                 (30) 

На рис. 7 представлений вигляд амплітудних характеристик кругової антени у 

плоскості YZ для випадку обробки сигналів точкової цілі (рис. 7а) і протяжної цілі 

(рис. 7б) 

R R

0

z

y

R R0

z

y

 
Рис. 7. Вид амплітудних розподілів у розкриві антени для випадку обробки 

сигналів точкової (а) і протяжної (б) цілі 

 

Розрахункові співвідношення для визначення помилок виміру кутових 

координат матимуть вигляд: 

 ;0))((ˆˆ ˆˆ
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                                            (31) 

 

 

При цьому отримано відношення для відповідних значень сигнал-перешкода для 

оптимальної і не оптимальної обробки 
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Зробимо висновок, що кращі результати при заданому   забезпечуються при 

200
R


 , а вживання не оптимальних алгоритмів не призводить до зниження якісних 

показників при: 

.3,0
1




R
     (33) 

Для структурної схеми просторово-часової обробки сигналів рухомих цілей 

(рис. 8) інформаційна матриця матиме вигляд: 
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Рис. 8. Структура схеми просторово-часової обробки сигналів рухомих цілей 

 

Для цієї системи дисперсії потенційних оцінок матимуть вигляд: 
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Потенційні можливості по розрізненню сигналів по кожному параметру 

матимуть вигляд: 
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отже для постійних значень дозволу: 
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У четвертому розділі проведено синтез складних ДС траєкторних радіосистем 

СТК. При цьому перш за все розроблена математична модель складної ДС, до основи 

якої увійшов той факт, що при просторово-часовій обробці сигналу окремі операції 

цієї обробки можуть бути трансформовані в єдину ціль цієї обробки – точку розкриву 

антенної системи. 
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Реалізація такої системи формування діаграми спрямованості представлена на 

рис. 9. 
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Рис. 9. Структурна схема системи формування складної діаграми спрямованості 

 

При синтезі складних ДС з представленням амплітудно-фазового розподілу 

просторово експонентним рядом Фур'є, розроблені алгоритми формування складної 

ДС з діаграмоутворюючої схемою, формування і стискання складної ДС з 

кореляційними каналами обробки сигналів, формування і стискування складної ДС із 

загальним тимчасовим каналом обробки сигналів. Зроблений висновок, що при 

використанні амплітудно-фазового розподілу базисної системи просторових 

експоненціальних функцій система формування складної ДС у вигляді 

багатоканальної системи просторової обробки сигналів, представлена 

діаграмоутворюючої схемою. 

Проведені дослідження складних ДС з представленням амплітудно-фазового 

розподілу просторовим рядом Котельникова дозволили розробити алгоритм 

формування і стискання складної ДС без діаграмоутворюючої схеми (рис. 10) 

 

 
 

Рис. 10. Структурна схема системи формування і стискання складної діаграми 

спрямованості без діаграмоутворюючої схеми 
 

При оцінці потенційних можливостей вимірювальних радіосистем із складними 

ДС визначено, що порівнюючи вихідний ефект системи обробки без 

діаграмоутворюючої схеми з відповідним вихідним ефектом системи обробки з 

діаграмоутворюючої схемою, виявлені їх різкі відмінності. Спостерігається подальше 

погіршення енергетичних характеристик порівняно з оптимальною системою 

просторово-частотної обробки сигналів і системою з діаграмоутворюючою схемою.  
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Таким чином система без діаграмоутворюючої схеми забезпечує енергетичний 

програш у  раз у порівнянні із системою обробки, що 

використовує діаграмоутворюючу схему й програш у  раз у порівнянні 

з оптимальною системою обробки. 

У п’ятому розділі був розроблений метод підвищення завадостійкості 

виявлення сигналів РТС на основі розробленої у першому розділі методики 

дослідження нелінійних динамічних процесів у радіотрактах РТС. У зв'язку з цим був 

розроблений алгоритм адаптивного методу підвищення завадостійкості виявлення, для 

якого визначене граничне значення hэф (16) при переході від режиму когерентного до 

режиму автокореляційного виявлення і назад у випадку наявності на трасі 

розповсюдження радіосигналу частотно-селективних завмирань. 

Розроблено методику компенсації нелінійних інерційних процесів, що 

виникають у пристрої виявлення радіосигналів, що включає в себе створення 

компенсатора нелінійних перекручувань (рис. 11) та розробці адаптивного пристрою 

виявлення (рис. 12) радіосигналів НВЧ та ВВЧ діапазонів. 

 

 

Рис. 11. Загальна структурна схема компенсатора завад (де ФОС – формувач опорних 

сигналів, ОК – основний канал, ОпС – опорна схема, КП – канал прийому. 

 

 
 

Рис. 12. Адаптивний виявлювач (де: А – аналізатор, О – обмежувач, І – інвертор, ЛЗ – 

лінія затримки, КС – комутатор сигналів, БВН – блок відновлення несучої. 

 

Проведено оцінку техніко-економічної ефективності запропонованої схеми 

адаптивного виявлювача СВС. Для цього припустимо, що загальний час сеансу 

радіозв'язку складає: 

1222  mxB MM
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де Т1 - тривалість роботи СВС при фазовій демодуляції без частотно-селективних 

завмирань, причому 
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Т2 - тривалість частотно-селективних завмирань, тобто тривалість роботи СВС 

при фазовій демодуляції з частотно-селективними завмираннями в каналі, причому
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Тоді в адаптивній СВС середня за сеанс зв'язку величина імовірності помилки 

виявлення (при наявності або відсутності частотно-селективних завмирань) буде 

дорівнювати: 
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Порівнюючи з завадостійкістю типової СВС, що використовує когерентний 

прийом, у якої середня імовірність помилки виявлення за сеанс зв'язку дорівнює: 
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одержимо: 
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З огляду на вираз (17) і (18) при h=2 і величині фазових перекручень у каналі 

= 60о, виграш по завадостійкості виявлення пропонованої адаптивної СВС складе: 

3,2
1

2 
Р

Р
Wп .                                                       (49) 

Для систем зв'язку з Р0=10-5 при фазових перекручуваннях у каналі  = 60о 

виграш розробленого адаптивного пристрою виявлення відповідно до виразів (17) і 

(18) у порівнянні з відомими пристроями складає 2,9дБ, а у порівнянні з 

перспективними складає 2дБ, але вже при =80о виграш збільшується до 4,2 дБ у 

порівнянні з відомими пристроями, і до 3,1 дБ у порівнянні з перспективними 

системами. Очікуваний виграш для різних величин дисперсії фазових перекручень для 

СВС НВЧ та ВВЧ діапазонів унаслідок застосування розроблених рекомендацій 

представлений на рис.13. 

 
Рис. 13. Очікуємий виграш завадостійкості СВС при застосуванні адаптивного 

виявлювача при h=2 для ВФМ-2 сигналів (1-=600; 2- =800) 
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Для перевірки працездатності розроблених пропозицій по підвищенню 

завадостійкості виявлення сигналів РТС був проведений експеримент. 

У шостому розділі проведені експериментальні дослідження розроблених в 

дисертації науково-технічних пропозицій. Відповідно до програми і методики 

експериментів розроблений лабораторний комплекс, на якому були отримані наступні 

результати: частотна залежність втрат, що вносяться фазообертачем (рис. 14); 

залежність фазового зсуву від керуючої напруги (рис. 15 а); залежність фазового зсуву 

при фіксованих значеннях керуючої напруги (рис. 15 б). 

                                       
Рис. 14. Частотна залежність втрат які вносяться фазообертачем 

 

     Δφ0                                                      V упр [B] 

 

Рис.15. а) Залежність фазового зсуву від керуючої напруги 

Δφ0     V упр [B] 

 f0±%(f0) 

Рис. 15. б) Частотна залежність фазового зсуву при фіксованих значеннях керуючої 

напруги 
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Отримані результати експериментальних досліджень лабораторного макету 

фазованної антенної решітки міліметрового діапазону на основі сегнетоелектричних 

фазообертачів (таблиця 1) 

Таблиця 1 

Сектор  

сканування 

Ширина діаграми спрямованості  

у плоскості 

     00 ± 11,40 

± 300 ± 15,80 

± 450 ± 17,50 

± 600 ± 25,00 

 

Для експериментальних досліджень можливості формування складної ДС і 

відповідно складних ПЧС використовувалася та ж експериментальна установка макета 

фазованної антенної решітки. 

Був промодельований алгоритм роботи формування аналогового складного 

лінійно-частотно модульованого ПЧС. Для цього відповідно до алгоритму формування 

лінійно-частотно модульованої складної ДС були розраховані значення фазової 

характеристики, що задовольняють квадратичному закону зміни фази по розкриву.  

Відповідно до цього, через спеціальний пристрій (дільник напруги) за 

допомогою ЕОМ подавалися керуючі напруги на сегнетоелектричні фазообертальні 

решітки. Знята у процесі експериментальних досліджень діаграма спрямованості 

представлена на рис.16.  

 
Рис. 16. Складна діаграма спрямованості фазованної антенної решітки 

 

За рахунок просторово-часової модуляції амплітудно-фазового розподілу в 

розкриві антенної решітки відбулося розширення головної пелюстки ДС (приблизно у 

3 рази), що узгоджується з теоретичними розрахунками для даної моделі антенної 

решітки, а також із загальноприйнятими положеннями теорії синтезу антен при 

врахуванні квадратичних фазових викривлень. Подальше розширення ДС з метою 

забезпечення постійного значення її амплітудної характеристики у широкому секторі 

огляду, обмежене можливостями лабораторного макета антенної решітки, що містить 

десять елементів. Однак, як показують розрахунки, можливо її використання у вигляді 

окремого модуля для побудови багатоелементних фазованних решіток. 

Таким чином, з урахуванням обмежень, викликаних використанням 

найпростішої моделі решітки, продемонстрована можливість формування складних 

ДС, і, відповідно, складних лінійно-частотних модульованих ПЧС. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації, відповідно до поставленої мети, вирішена актуальна науково-

технічна проблема, пов’язана з теоретичним обґрунтуванням і розробкою 

комплексних методів управляння супутниковим телекомунікаційним кластером з 

використанням широкосмугових просторово-часових сигналів.  

У процесі теоретичних і експериментальних досліджень, під час вирішення 

поставлених наукових завдань, стало очевидним, що: 

1. Розроблений адаптивний метод, в основі якого лежить критерій точності 

наведення антенних систем, та який визначає перехідні процеси у використанні 

широкої і вузької діаграм спрямованості, дозволив забезпечити упевнений прийом 

радіосигналу від космічного апарату при куті місця від 0˚ до 7˚, внаслідок чого суттєво 

збільшив час сеансу зв’язку та, відповідно, значно збільшив обсяг інформації, що 

приймається з борту космічного апарату. 

2. Дослідження питань обробки сигналів точкових і протяжних цілей антенами 

з плоскою апертурою, визначення виграшу, який є результатом застосуванням 

оптимальних методів обробки сигналів, розгляд особливостей обробки сигналів при 

спільній оцінці кутових швидкостей і прискорень, а також дослідження питань 

розрізнення сигналів по сукупності параметрів, що вимірюються, дозволили 

синтезувати оптимальні системи обробки просторово-часових сигналів. 

3. Використання експонентного ряду Фур'є, під час реалізації амплітудно-

фазового розподілу, призвело до розрахунку нової структурної  схеми системи 

формування і стискання складної діаграми спрямованості, що представляється у 

вигляді сукупності парціальних діаграм та будується, на відміну від відомих систем 

огляду і пеленгування, по принципах багатоканальної (просторової) і одноканальної 

(часової) координатах. 

4. Використання просторового ряду Котельникова, під час реалізації 

амплітудно-фазового розподілу, призвело до формування нової структурної схеми 

системи формування й стискання складної діаграми спрямованості, яка будується по 

принципах одноканальної просторової обробки та одноканальної часової обробки, і 

дозволяє здійснити розрізнення сигналів по частоті, які приходять із різних напрямків. 

Подальше спрощення системи обробки сигналів (у порівнянні із попередньою 

системою) за рахунок скорочення каналів просторової обробки (об'єднання всіх 

просторових каналів в один), досягається шляхом безпосереднього перетворення у 

розкриві антенної решітки просторового розподілу сигналу у часовий. 

5. Удосконалений адаптивний метод підвищення завадостійкості виявлення 

радіотехнічних систем при прояві частотно-селективних завмирань на трасі 

розповсюдження радіохвиль, який передбачає адаптивний перехід від когерентного до 

автокореляційного виявлення в залежності від значення фазових спотворень сигналів, 

що приймаються. Вперше отримане граничне значення оцінки фазових спотворень 

інформаційних сигналів при заданій імовірності похибки, яке обумовлює зазначений 

перехід. 

6. Удосконалений метод підвищення завадостійкості виявлення радіосигналів 

при управління супутниковим телекомунікаційним кластером. Вперше запропоновано 

для забезпечення раннього виявлення НВЧ і ВВЧ радіосигналів з космічних апаратів 

здійснювати не тільки адаптивну перебудову потужності випромінювання  передавача, 
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а і змінювати динамічний діапазон демодулятора із врахуванням енергетичних 

параметрів вхідних впливів.  

7. Використання розробленого компенсатора для боротьби із завадами, що 

викликані нелінійними спотвореннями інформаційних сигналів 3-го порядку, дозволяє 

отримати суттєвий виграш у значенні відносного імовірнісного показника 

завадостійкості виявлення  при наявності завад на вході системи виявлення сигналу. 

8. Зазначена сукупність моделей, методів, методик утворює методологію 

побудови наземного радіотехнічного комплексу управління супутниковим 

телекомунікаційним кластером.  
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АНОТАЦІЯ 

Коршун Н.В. Методологія побудови наземного радіотехнічного комплексу 

управління супутниковим телекомунікаційним кластером. –  Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.12.13 - радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій. – 

Державний університет телекомунікацій, Київ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-технічної проблеми, що 

пов’язана із необхідністю теоретичного обґрунтування і розробки комплексних 

методів управління супутниковим телекомунікаційним кластером з використанням 

широкосмугових просторово-часових сигналів.  

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає у 

наступному: 

1. Вперше розроблено адаптивний метод траєкторних вимірювань, в основі якого 

лежить критерій точності наведення антенних систем з визначенням перехідних 

процесів у широких і вузьких діаграмах спрямованості, що дозволило використовувати 

механізм адаптації під час пошуку, супроводу і автосупроводу наземним РТК 

космічних апаратів. 

2. Удосконалено метод синтезу оптимальної системи просторово-часової обробки 

сигналів антенами із плоскою апертурою, що відрізняється від відомих процедурою 

спільної оцінки кутових параметрів: кутових координат, кутових швидкостей і 

прискорень, та визначенням потенційних характеристик точності їх виміру, що 

дозволило одержати оптимальний вихідний ефект та забезпечити знаходження 

найкращої оцінки.  

3. Вперше розроблено метод синтезу складних діаграм спрямованості з 

представленням амплітудно-фазового розподілу за допомогою просторово-

експонентного ряду Фур'є, який дозволяє формування і стискання складної діаграми 
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спрямованості з використанням діаграмоутворюючої схеми та побудову системи 

огляду й пеленгування як багатоканальної - по просторовій, так і одноканальної - по 

часовій координатам. 

4. Вперше розроблено метод синтезу складних ДС з представленням амплітудно-

фазового розподілу  за допомогою просторового ряду Котельникова, який дозволяє 

формування і стискання складної ДС без діаграмоутворюючої схеми, та побудову 

системи огляду й пеленгування, як одноканальної - по просторовій і часовій 

координатам. 

5. Удосконалено метод демодуляції НВЧ і КВЧ радіосигналів, який на відміну від 

відомих, враховує зміну рівня частотно-селективних завмирань на трасі поширення 

радіохвиль, шляхом застосування механізму адаптації при переході від когерентного 

до автокореляційного виявлення при наявності на трасі частотно-селективних 

завмирань, і назад - при їх відсутності, що дозволило суттєво підвищити 

завадостійкість РТС у реальних умовах їх експлуатації. 

6. Удосконалено методику дослідження нелінійних динамічних процесів, що 

виникають у радіопристроях, що відрізняється від відомих своїм комплексним 

підходом, який виражається в узгодженні лінійних динамічних діапазонів у 

багатокаскадних радіопристроях, а також компенсації впливу нелінійних динамічних 

процесів на завадостійкість виявлення радіосигналів, що дозволило зменшити 

вірогідність помилки при виявленні НВЧ і КВЧ радіосигналів.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що розроблений у 

дисертаційній роботі підхід до синтезу і аналізу систем формування і обробки 

широкосмугових просторово-часових сигналів дозволяє обґрунтувати вимоги та 

отримати системотехнічні рішення щодо побудови нового класу перспективних 

вимірювальних радіосистем НАКУ супутниковим кластером з підвищеними 

показниками точності пропускної і роздільної здатностей.  

Ключові слова: завадостійкість, діаграма спрямованості, просторово-часовий 

сигнал, радіотехнічна система, якість функціонування. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Коршун Н.В. Методология построения наземного радиотехнического 

комплекса управления спутниковым телекоммуникационным кластером. - 

Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.12.13 - радиотехнические устройства и средства телекоммуникаций. 

- Государственный университет телекоммуникаций, Киев, 2018. 

Диссертация посвящена решению научно-технической проблемы, связанной с 

необходимостью теоретического обоснования и разработки комплексных методов 

управления спутниковым телекоммуникационным кластером с использованием 

широкополосных пространственно-временных сигналов.  

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 

1. Впервые разработан адаптивный метод траекторных измерений, в основе 

которого лежит критерий точности наведения антенных систем с определением 

переходных процессов в широких и узких диаграммах направленности, что позволило 
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использовать механизм адаптации при поиске, сопровождении и автосопровождении 

наземным РТК космических аппаратов. 

2. Усовершенствован метод синтеза оптимальной системы пространственно-

временной обработки сигналов антеннами с плоской апертурой, отличающийся от 

известных процедурой общей оценки угловых параметров: угловых координат, 

угловых скоростей и ускорений, и определения потенциальных характеристик 

точности их измерения, что позволило получить оптимальный выходной эффект и 

обеспечить нахождение наилучшей оценки.  

3. Впервые разработан метод синтеза сложных диаграмм направленности с 

представлением амплитудно-фазового распределения с помощью пространственно-

экспоненциального ряда Фурье, который позволяет формирование и сжатие сложной 

диаграммы направленности с использованием диаграмосоздающей схемы, и 

построение системы обзора и пеленгования как многоканальной - по 

пространственной, так и одноканальной - по временной координатам. 

4. Впервые разработан метод синтеза сложных диаграмм направленности с 

представлением амплитудно-фазового распределения с помощью пространственного 

ряда Котельникова, который позволяет формирование и сжатия сложной диаграммы 

направленности без диаграмосоздающей схемы, и построение системы обзора и 

пеленгования, как одноканальной - по пространственной и временной координатам. 

5. Усовершенствован метод демодуляции СВЧ и КВЧ радиосигналов, который в 

отличие от известных, учитывает изменение уровня частотно-селективных замираний 

на трассе распространения радиоволн, путем применения механизма адаптации при 

переходе от когерентного к автокорреляционному выявлению при наличии на трассе 

частотно-селективных замираний, и обратно - при их отсутствии, что позволило 

существенно повысить помехоустойчивость РТС в реальных условиях их 

эксплуатации. 

6. Усовершенствована методика исследования нелинейных динамических 

процессов, возникающих в радиоустройствах, отличающаяся от известных своим 

комплексным подходом, который выражается в согласовании линейных динамических 

диапазонов в многокаскадных радиоустройствах, а также компенсации влияния 

нелинейных динамических процессов на помехоустойчивость обнаружения 

радиосигналов, что позволило уменьшить вероятность ошибки при обнаружении СВЧ 

и КВЧ радиосигналов.  

Практическое значение полученных результатов заключается в том, что 

разработанный в диссертационной работе подход к синтезу и анализу систем 

формирования и обработки широкополосных пространственно-временных сигналов 

позволяет обосновать требования и получить системотехнические решения о 

строительстве нового класса перспективных измерительных радиосистем НАКУ 

спутниковым кластером с повышенными показателями точности пропускной и 

разрешающей способностей.  

Ключевые слова: помехоустойчивость, диаграмма направленности, 

пространственно-временной сигнал, радиотехническая система, качество 

функционирования. 
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ANNOTATION 

Korshun N. Methodology of construction of ground-based radio control complex 

of satellite telecommunications cluster. - The manuscript.  

The thesis for the degree of doctor of technical sciences, specialty 05.12.13 - radio 

engineering devices and telecommunication means. - The State University of 

Telecommunications, Kiev, 2018. 

Thesis is devoted to solving scientific and technical problems associated with the need 

of theoretical justification and development of integrated management of 

telecommunications satellite cluster via broadband space-time signals.  

The scientific novelty of the thesis is as follows: 

1. First developed an adaptive method of trajectory measurements, based on the criterion 

pointing accuracy of the antenna system with the definition of transients in the broad and 

narrow radiation patterns that allowed the use of the mechanism of adaptation when 

searching, tracking and RTK autofollow ground spacecraft. 

2. Improved method for synthesis of optimum system spatiotemporal signal processing 

antennas planar aperture, characterized by the known procedure overall evaluation angular 

parameters: angle coordinates, angular velocities and accelerations, and determining potential 

performance of accuracy of measurement, allowing to obtain the optimal output effect and to 

find the best evaluation.  

3. For the first time developed a method of synthesis of complex patterns with the 

representation of the amplitude-phase distribution using spatially exponential Fourier series, 

which enables forming and compression complex directivity pattern using 

diagramosozdayuschey circuitry and construction survey system and DF as the multi - in the 

space, and a single channel - temporary coordinates. 

4. For the first time developed a method of synthesis of complex patterns with the 

representation of the amplitude-phase distribution with the spatial Kotel'nikova number that 

allows formation of a complex compression and the directivity pattern without 

diagramosozdayuschey circuit construction and viewing direction finding system and as a 

single channel - the space and time coordinates. 

5. Improved method demodulation SHF and EHF radio signals, which in contrast to the 

known, takes into account changes in the level of frequency selective fading on the path 

propagation, by applying adaptation mechanism during the transition from coherent to 

autocorrelation detection of the presence of the path frequency-selective fading, and vice 

versa - when their absence, which will significantly improve the noise immunity of the RTS 

in real conditions of their operation. 

6. Improved methods of investigation of nonlinear dynamic processes occurring in the 

radio, which differs from the known for their comprehensive approach, which is reflected in 

the coordination of the linear dynamic range of multi radio devices, as well as compensate 

for the effect of nonlinear dynamic processes of immunity detection of radio signals, thus 

reducing the probability of error in the detection of microwave and EHF signals. 

The practical significance of the results is that the developed in the thesis approach to the 

synthesis and analysis of forming and processing systems wideband space-time signals allows 

to substantiate claims and obtain System Integrators to build a new class of advanced measuring 

radio Nuqui satellite cluster with enhanced accuracy and resolution bandwidth. 

Keywords: immunity, radiation pattern, the space-time signal radio system, the quality 

of the operation. 
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