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Сучасні

умови

розвитку

телекомунікацій

вимагають

забезпечення

сприятливих умов роботи великої кількості різноманітних радіоелектронних
засобів.
Забезпечення беззавадової роботи мереж радіоелектронних засобів потребує
постійного контролю стану електромагнітної обстановки, пошуку та виявлення
несанкціонованих

джерел

радіовипромінювання,

особливо

в

умовах

нерегулярного використання радіочастотного ресурсу (РЧР).
Вичерпаність існуючих методів сучасного науково-методичного апарату
радіомоніторингу потребує розробки нових методів виявлення та локації
несанкціонованих джерел радіовипромінювання. Тому радіочастотний моніторинг
є одним з головних елементів системи управління використанням радіочастотного
спектра.
Ефективність вирішення цих завдань суттєво залежить як від точності локації
джерел радіовипромінювання, так і від часу, необхідного для її реалізації.
Одним із шляхів підвищення точності оцінки координат місцезнаходження
несанкціонованих

джерел

радіовипромінювання

є

застосування

теорії

синтезованої апертури, використання якої дозволяє значно підвищити точність
пеленгації на визначених інтервалах часу радіомоніторингу.
В роботі проведено аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку методів та
засобів радіомоніторингу та обгрунтовано актуальність наукового завдання щодо
розробки

науково-методичного

апарату

підвищення

точності

локації
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несанкціонованих джерел радіовипромінювання

на основі теорії пасивного

синтезування апертури.
Запропоновано
багатопозиційним

модель
прийомом

системи

мобільного

сигналів

від

радіомоніторингу

несанкціонованих

із

джерел

радіовипромінювання, використання якої дозволяє забезпечити підвищення
точності їх локації при заданому часі спостереження.
Вперше

отримано

вирішальне

правило

виявлення

і

розпізнавання

несанкціонованих джерел радіовипромінювання системами радіомоніторингу із
змінною в часі відносною просторовою структурною побудовою, яке на відміну
від відомих, побудовано на небайєсовськіх правилах прийняття рішень і його
використання

надає

можливість

вирішувати

визначені

завдання

в

багатоканальних системах радіомоніторингу.
Модифіковано рівняння згладжування параметрів траєкторії ведених носіїв
бортових радіоприймальних пристроїв на інтервалі часу моніторингу за
несанкціонованими джерелами радіовипромінювання за рахунок використання
інформації про поточні координати ведучого носія.
На підставі відомого науково-методичного апарату вперше отримано
математичні вирази для команд радіокерування, використання яких дозволяє
реалізувати необхідну просторову конфігурацію системи спостереження для
підвищення точності локації джерел радіовипромінювань.
Вперше отримано методику підвищення точності локації несанкціонованих
джерел радіовипромінювання на основі теорії пасивного синтезування апертури,
використання якої, на відміну від відомих, дозволяє однозначно, за рахунок
багатопозиційного прийому сигналів, визначити координати розташування об’єкта
спостереження на коротких інтервалах часу (до 15 с) з мінімальними похибками.
Ключові

слова:

радіочастотний

ресурс,

несанкціоноване

джерело

радіовипромінювання, мобільні системи радіомоніторингу, носій бортового
радіоприймального пристрою, синтезована апертура, команди радіокерування,
параметри траєкторії руху, радіолокаційна інформація.
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ANNOTATION

Korsun V. Methods to improve the accuracy of location of unauthorized radio
sources based on the theory of passive aperture synthesis.
A thesis submitted in fulfillment of PhD in technical sciences in specialty
05.12.13 - radioengineering devices and telecommunications means. - State University
of Telecommunications of the Ministry of Education and Science of Ukraine,
Kyiv 2019.
Nowadays development of telecommunications requires the favorable conditions
for operation of a large number of diverse radio electronic facilities (REFs).
Interference-free operation of REF networks requires constant monitoring of
electromagnetic environment, search and detection of unauthorized sources of radio
emission, especially under the condition of irregular use of the RFR.
Insufficiency of the existing methods in the scientific and methodological approach
to radio monitoring requires the development of new methods to enable identification
and detection of unauthorized sources of radio emission.
The effectiveness of these tasks depends essentially on the accuracy of the location
of the radio sources and the time required for its implementation.
One way to improve the accuracy of estimating the coordinates of the location of
unauthorized sources of radio emission is to apply the theory of synthesis aperture, the
use of which allows to significantly improve the accuracy of bearing at certain intervals
of radio monitoring.
The paper analyzes the current state and tendencies of the development of methods
and means of radio monitoring and proved the relevance of the scientific task of
developing a scientific and methodological apparatus for improving the location
accuracy of unauthorized sources of radio emission based on the theory of passive
aperture synthesis.
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A model of a mobile radio monitoring system with multipoint receiving signals
from unauthorized radio sources is proposed, the use of which allows to ensure the
accuracy of their location at a given observation time.
For the first time, a decisive rule for detecting and recognizing unauthorized
sources of radio emission by radio monitoring systems with a variable relative spatial
spatial structure, which, unlike known ones, is built on non-Bayesian decision-making
rules and its use, allows to solve certain problems in radio systems.
Modified equations of smoothing of trajectory parameters of the slave carriers of
the onboard radio receivers at the time interval of monitoring by unauthorized radio
sources due to the use of information about the current coordinates of the leading
carrier.
On the basis of the known scientific-methodical apparatus, mathematical
expressions for radio control commands were first obtained, the use of which allows to
realize the necessary spatial configuration of the surveillance system for improving the
accuracy of the location of radio emission sources.
For the first time, the technique of increasing the accuracy of location of
unauthorized radio sources based on the theory of passive aperture synthesis, which,
unlike the known ones, allows to uniquely determine the coordinates of the location of
the object of observation at short intervals (up to 15 sec) at the expense of multipoint
reception of signals minimal mistakes.
Key words: radio frequency resource, unauthorized radio source, mobile radio
monitoring systems, carrier of the onboard radio receiving device, synthesized aperture,
radio control commands, motion trajectory parameters, radar information.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АП

- автопілот

БЛЗ

- бортовий локаційний засіб

БП СРЧМ

- багатопозиційна система радіомоніторингу

ВП

- випромінювальний пристрій

ДСА

- діаграма спрямованості антени

ЕМС

- електромагнітна сумісність

КРК

- команда радіокерування

ЛА

- літальний апарат

МСРМ

- мобільна система радіомоніторингу

НБРПрП

- носій бортового радіоприймального пристрою

НДРВ

- несанкціоноване джерело радіовипромінювання

НПЗОЛІ

- наземний пункт збору і оброблення локаційної
інформації

ПЗ

- програмне забезпечення

РВ

- радіовипромінювання

РЕЗ

- радіоелектронний засіб

РК

- радіокерування

РЛІ

- радіолокаційна інформація

РР

- Регламент радіозв'язку

РЧМ

- радіочастотний моніторинг

РЧР

- радіочастотний ресурс

СА

- синтезована апертура

СКВ

- середньоквадратичне відхилення

СКП

- система керування польотом

СРЧМ

- система радіочастотного моніторингу

СУтНТ

- система утримання носія на необхідній траєкторії
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ВСТУП

Актуальність

теми.

На

радіоелектронних засобів та

даний

час

темпи

зростання

кількості

недосконалість їх передавально-приймальної

апаратури призводять до суттєвого ускладнення електромагнітної обстановки з
високою динамікою її зміни в просторі і часі.
У цих умовах актуальним стає не лише ефективне частотно-територіальне
планування і присвоєння частот, що вводяться до експлуатації радіоелектронним
засобам, але й контроль над дотриманням правил використання частотних
присвоєнь

і

інших

технічних

характеристик

радіовипромінювань.

Тому

радіочастотний моніторинг є одним з головних елементів системи управління
використанням радіочастотного ресурсу.
Одним із важливих завдань радіомоніторингу є виявлення та визначення
місцезнаходження (локація) джерел радіовипромінювання, які функціонують із
порушенням умов наданих дозволів, національних й міжнародних стандартів та
Регламенту радіозв’язку. Ефективність вирішення цих завдань суттєво залежить
як від точності локації джерел радіовипромінювання, так і від часу, необхідного
для її реалізації.
Практичне використання існуючих способів локації несанкціонованих
джерел радіовипромінювання призводять до обмеження їх потенційної точності.
Одним із шляхів підвищення точності оцінки координат місцезнаходження
несанкціонованих

джерел

радіовипромінювання

є

застосування

теорії

синтезованої апертури, використання якої дозволяє значно підвищити точність
пеленгації на визначених інтервалах часу радіомоніторингу.
При вирішенні даного наукового завдання автор у своїх дослідженнях
опирався на праці вітчизняних і зарубіжних вчених, які зробили значний внесок у
розвиток теорії багатопозиційної радіолокації, пасивного синтезування апертури,
радіоуправління,

телекомунікаційних

мереж

та

систем

їх

моніторингу:

Барабаш Ю.Л., Варюхін В.О Зайцев Г.Ф, Стеклов В.К, Беркман Л.Н., Лернер А.Я.,
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Льюс Р.Д., Кузьмін С.З., Караваєв В.В., Кондратенков Г.С., Климаш М.М.,
Ширман Я.Д. та інші.
Зважаючи на вище наведене, актуальним питанням є розробка методики
підвищення точності локації несанкціонованих джерел радіовипромінювання на
основі теорії пасивного синтезування апертури, що є перспективним і економічно
обґрунтованим напрямом розвитку науки і техніки на сучасному етапі.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний
напрям досліджень відповідає тематиці науково-дослідних робіт Державного
університету

телекомунікацій.

Результати

дисертаційної

роботи

знайшли

застосування науково-дослідних роботах: «Оптимальне приймання сигналів в
телекомунікаційних системах» (держ. реєстр. № 0117U003731) та «Управління
системами зі складною (дробовою та дискретно-неперервною) динамікою
інфокомунікаціях» (держ. реєстр. №

0115U002977), у науково-технічній

діяльності ТОВ «РДЛ» при виборі проектних рішень оновлення засобів
моніторингу систем рухомого зв’язку. Впровадження результатів досліджень
підтверджуються відповідними актами.
Мета роботи та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є
підвищення точності локації несанкціонованих джерел радіовипромінювання за
рахунок створення відповідного науково-методичного апарату.
Вирішення зазначеної наукової задачі реалізовується шляхом розв’язання
наступних завдань:
- проведення аналізу існуючого науково-методичного апарату отримання й
обробки інформації про несанкціоновані джерела радіовипромінювання
існуючими засобами радіомоніторингу;
- визначення

раціональної

радіомоніторингу

із

структурної

побудови

мобільної

системи

багатопозиційним

прийомом

просторово-часового

сигналу від джерел радіовипромінювання;
- розробка методики виявлення і розпізнавання завадового випромінювання
системою радіомоніторингу із змінною в часі відносною просторовою
структурною конфігурацією рухомих радіолокаційних вимірювачів;
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- модифікація

рівнянь

згладжування

параметрів

траєкторії

рухомих

радіолокаційних вимірювачів за рахунок використання додаткової інформації;
- удосконалення алгоритмів радіокерування групою носіїв радіолокаційних
вимірювачів;
- розробка методики підвищення точності локації несанкціонованих джерел
радіовипромінювання на основі теорії пасивного синтезування апертури.
Об’єкт дослідження – процес локації джерел радіовипромінювання
мобільними засобами моніторингу в умовах багатопозиційного прийому сигналу.
Предмет дослідження – моделі, методи, методики й алгоритми підвищення
точності визначення місцезнаходження джерела радіовипромінювання, які
базуються на теорії пасивного синтезування апертури.
Методи дослідження. Для вирішення поставлених в роботі наукових завдань
використовується сучасний математичний апарат теорії синтезованих апертур,
теорії оптимальної фільтрації і статистичного оцінювання; теорії оптимальної
класифікації, ідентифікації та розпізнавання; теорії оптимального управління;
лінійної алгебри; теорії імовірності й математичної статистики та теорії матриць.
Наукова новизна результатів, отриманих у дисертаційній роботі:
удосконалено структурну побудову систем мобільного радіомоніторингу із
багатопозиційним

прийомом

інформації

від

несанкціонованих

джерел

радіовипромінювання, використання якої дозволяє забезпечити підвищення
точності локації цих джерел;
вперше

отримано

вирішальне

правило

виявлення

і

розпізнавання

несанкціонованих джерел радіовипромінювання системами радіомоніторингу із
змінною в часі просторовою конфігурацією, яка на відміну від відомих,
побудована на небайєсовськіх правилах прийняття рішень і його використання
надає можливість вирішувати визначені завдання в багатоканальних системах
радіомоніторингу;
модифіковано рівняння згладжування параметрів траєкторій ведених носіїв
бортових локаційних засобів на інтервалах часу радіоспостереження за
несанкціонованими джерелами випромінювання за рахунок використання
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додаткової інформації про поточні координати ведучого носія групи рухомих
локаційних засобів;
удосконалено алгоритми радіокорекції траєкторій рухомих локаційних
засобів,

використання

яких

дозволяє

реалізувати

необхідну

просторову

конфігурацію системи спостереження для підвищення точності локації джерел
радіовипромінювань;
- вперше отримано методику підвищення точності локації несанкціонованих
джерел радіовипромінювання на основі теорії пасивного синтезування апертури,
використання якої, на відміну від відомих, дозволяє однозначно, за рахунок
багатопозиційного прийому сигналів, визначати координати розташування
об’єкта радіоспостереження на відносно коротких інтервалах часу з мінімальними
похибками.
Практична цінність отриманих результатів полягає в удосконаленні
науково-методичного апарату локації джерел радіовипромінювання мобільними
засобами моніторингу в умовах багатопозиційного прийому сигналів і включає
таке:
1) запропоновано
багатопозиційним

модель

прийомом

мобільної
сигналів

системи
від

радіомоніторингу

несанкціонованих

із

джерел

радіовипромінювання;
2) розроблена

методика

виявлення

і

розпізнавання

завадового

випромінювання системами радіомоніторингу із змінною в часі відносною
просторовою структурною побудовою надає можливість вирішувати завдання
виявлення та розпізнавання радіовипромінювань в багатоканальних системах
радіомоніторингу;
3) отримано

рівняння згладжування параметрів траєкторії ведених носіїв

бортових радіоприймальних пристроїв, практичне використання яких дозволяє
реалізувати супроводження даних об'єктів за кутовими координатами на коротких
інтервалах часу з необхідною точністю;
4) отримано алгоритми радіокорекції траєкторій рухомих вимірювачів,
практичне використання яких дозволяє реалізувати необхідні умови для
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синтезування апертури та багатопозиційного прийому локаційної інформації від
джерел випромінювання бортовими радіоприймачами системи радіомоніторингу;
5) отримано

практичні

рекомендації

щодо

доцільного

просторового

розташування носіїв бортових радіоприймальних пристроїв (дистанції та
інтервалу)

на

визначених

інтервалах

часу

радіоспостереження

за

випромінюванням несанкціонованих джерел;
6) розроблена методика підвищення точності локації несанкціонованих
джерел радіовипромінювання на основі теорії пасивного синтезування апертури
дозволяє підвищити точність визначення координат ДРВ до 34 % залежно від
вхідних умов радіоспостереження.
Теоретичні і практичні положення дисертаційної роботи були використані та
реалізовані в навчальному процесі Державного університету телекомунікацій та у
науково-технічній діяльності ТОВ «РДЛ» при виборі проектних рішень оновлення
засобів моніторингу систем рухомого зв’язку, що підтверджується відповідними
актами впровадження.
Особистий внесок здобувача. В дисертації узагальнено результати
досліджень, виконаних автором самостійно [5, 10, 11, 13] та у співавторстві
[1-4, 6-9, 12, 14-15].
Особисто автором розроблено загальну концепцію дисертації та обрано
об'єкт досліджень, визначено мету і задачі роботи, обрано та обгрунтовано методи
досліджень.
В наукових публікаціях у співавторстві автору належать: провідна роль у
виборі та обгрунтуванні напряму досліджень, постановка задач на різних етапах
виконання роботи, аналіз та інтерпретація одержаних результатів.
В статях із співавторами [1-4, 6] автором проведені теоретичні та
експериментальні дослідження та обґрунтовані висновки за їх результатами.
В наступних роботах здобувачу належить:
- аналіз основних переваг використання модульованих IR-UWB сигналів
системою радіозв’язку терагерцового діапазону [7];
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- аналіз проблем забезпечення електромагнітної сумісності базових станцій
систем мобільного зв’язку стандарту UMTS [8];
- визначення шляхів забезпечення електромагнітної сумісності базових
станцій систем зв’язку у суміжних смугах частот [9];
- визначення необхідних складових для розрахунку енергетичного бюджету
радіолінії телекомунікаційної системи терагерцового діапазону [12];
-

аналіз

інфраструктури

сучасних

інформаційно-телекомунікаційних

технологій [14];
- аналіз впливу низькоякісних повторювачів на приймачі базових станцій
DCS1800 у смузі частот 1710-1785 МГц [15].
Наукові положення, що виносяться на захист, та висновки і рекомендації
дисертації належать автору. Основна частина отриманих в дисертації результатів
доповідалась автором особисто на міжнародних науково-технічних конференціях
і симпозіумах.
Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні
результати дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на науковотехнічних конференціях та семінарах професорсько-викладацького складу і
наукових

співробітників

міжнародній

Державного

науково-технічній

університету

конференції

телекомунікацій;

«Сучасні

на

інформаційно-

телекомунікаційні технології», 2015, м. Київ; на регіональному семінарі МСЕ
«Тенденції розвитку конвергентних мереж: рішення пост-NGN, 4G і 5G», 2016,
м.

Київ;

на

Міжнародній

науково-технічній

конференції

«Проблеми

електромагнітної сумісності перспективних безпроводових мереж зв'язку ЕМС
2017», м. Харків; на 6-му Міжнародному Радіоелектронному Форумі «Прикладна
радіоелектроніка. Стан та перспективи розвитку» (МРФ-2017), м. Харків; на
тринадцятій

міжнародній

науково-технічній

конференції

«Перспективи

телекомунікацій», ПТ-19, 15-19 квітня 2019 р., м. Київ; на семінарі-практикумі
МСЕ

для

регіонів

Європи

та

СНД

«Инфраструктура

информационно-

коммуникационных технологий, как основа создания цифровой экономики», 14-
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16 травня 2019 р., м. Київ; на Міжнародному симпозіумі з електромагнітної
сумісності EMC EUROPE-2019, вересень 2019 р., Барселона.
Публікації. Основні положення та зміст дисертації відображено в 15
наукових працях, з них: 7 статей в науково-технічних журналах, збірниках
наукових праць та 9 матеріалів доповідей на науково-технічних конференціях.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації,
вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
Загальний обсяг роботи складає 164 сторінки друкарського тексту, із них
4 сторінки анотації, 153 сторінки основного тексту, у тому числі містить
35 рисунків та 1 таблиці, список використаних джерел із 88 найменувань на 9
сторінках та 4 сторінки додатків.
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РОЗДІЛ 1
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ
МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ РАДІОМОНІТОРИНГУ

1.1 Аналіз тенденцій розвитку сучасних радіотехнологій
Успішний розвиток галузі телекомунікацій у світі взагалі та у будь-який
країні зокрема базується, з одного боку, на оптимальному розподіленні смуг
радіочастот, який враховує сучасний стан розвитку телекомунікацій і перспективи
впровадження новітніх радіотехнологій у країни та у світі, з другого – на контролі
дотримання користувачами розподіленого радіочастотного ресурсу (РЧР) вимог
ліцензій на користування РЧР, виявленні й усуненні порушень у цій сфері.
Найефективнішим інструментом здійснення такого контролю, виявлення і
усунення порушень є, безумовно, радіочастотний моніторинг. На практиці,
радіочастотний моніторинг, поряд з радіо інспектуванням і системою планування
та

розподілення

РЧР

є

частиною

загального

процесу

радіочастотного

менеджменту.
В Довіднику з контролю за спектром декларується тезис «Радіоконтроль як
ключова функція системи управління використанням спектра» (дослівно
«Spectrum Monitoring as a key function of a Spectrum Management System») [2].
Існує декілька визначень поняття «радіочастотний моніторинг».
Згідно

Закону

радіочастотним

України

моніторингом

«Про

радіочастотний

мається

на

увазі

ресурс

України»

«збирання,

під

оброблення,

збереження та аналіз даних про параметри випромінювання радіоелектронних
засобів і випромінювальних пристроїв, які діють у відповідних смугах
радіочастот» [3]. Але, на жаль, наведене визначення не відображає мети цього
процесу. Тому, наведене в [4] поняття дещо уточнює визначення: «радіочастотний
моніторинг – це збирання, оброблення, аналіз та збереження даних про параметри
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випромінювання радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв й інших
джерел радіовипромінювання з метою отримання необхідної інформації для
прийняття управлінських рішень у сфері використання радіочастотного ресурсу».
Таким чином, вважається, що основною метою здійснення радіочастотного
моніторингу є:
- створення умов для ефективного використання РЧР всіма категоріями
користувачів за рахунок контролю стану використання РЧР і усунення впливу
будь-яких радіозавад на роботу РЕЗ і мереж радіозв’язку;
- визначення так званого «холодного» резерву РЧР – смуг радіочастот, які, за
певними обставинами, не використовуються взагалі, або використовуються не
ефективно;
- визначення пропозицій щодо перерозподілу смуг радіочастот, розподілених
для діючих радіотехнологій, з метою впровадження новітніх.
На практиці, завдання радіочастотного моніторингу тісно стикуються з
завданнями служби інспектування. Але, в більшості країн завдання останньої
обмежуються лише документальним контролем дотримання ліцензійних умов і
контролем параметрів радіопередавачів безпосередньо на місці їх розташування.
Для вирішення визначених завдань з радіочастотного моніторингу технічні
ресурси у вигляді сукупності взаємодіючих технічних і програмних засобів, які
забезпечують збирання, обробку, збереження та аналіз даних про параметри та
характеристики радіосигналів і джерел радіовипромінювання, об’єднуються до
«системи радіочастотного моніторингу» [2, 4]. Організаційно виконання завдань
радіочастотного

моніторингу

покладається

на

службу

радіочастотного

моніторингу.
Завдання та функції радіочастотного моніторингу. У загальному вигляді на
міжнародному рівні завдання служби радіочастотного моніторингу (СРЧМ)
визначені в ст.16 Регламенту радіозв’язку, яка визначає основні підходи до
організації взаємодії адміністрацій зв’язку щодо вирішення завдань контролю
використання РЧР, регламентує питання створення і функціонування міжнародної
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системи радіочастотного моніторингу та участі у цьому процесі служб
радіомоніторингу різних країн.
Згідно з Регламентом радіозв’язку, основними завданнями СРЧМИ є такі:
1) проведення моніторингу радіовипромінювань щодо відповідності їх
параметрів умовам частотного присвоєння;
2) огляд смуг частот і вимірювання зайнятості частотного каналу;
3) дослідження випадків радіозавад;
4) ідентифікація та усунення неавторизованих випромінювань.
Додатково до цих завдань служби радіомоніторингу також часто залучаються
для виконання

завдань, які безпосередньо не випливають із Регламенту

радіозв’язку:
- надання допомоги в особливих випадках, таких як великі спортивні заходи
та державні візити;
- вимірювання покриття;
- дослідження радіо- та електромагнітної сумісності;
- проведення технічних та наукових досліджень.
Згідно з положеннями Рекомендації МСЕ-R SM.1050, весь комплекс завдань
розділяється на три основні групи.
Перша

група

спрямована

на

забезпечення

перевірки

(верифікації)

дотримання умов ліцензування та частотних присвоєнь.
Друга група пов’язана з оцінюванням реального стану використання РЧР та
підготовкою даних стосовно зайнятості смуг радіочастот.
Третя група завдань пов’язана з підготовкою звітів в інтересах МСЕ, участю
у міжнародних заходах.
Метою реалізації завдань першої групи є:
- захист присвоєнь радіочастот, здійснених у межах національної території, у
тому числі у прикордонних зонах відповідно до міжнародних угод;
- виявлення порушень у сфері використання РЧР;
- вимірювання

параметрів

випромінювальних пристроїв;

радіоелектронних

засобів

(РЕЗ)

та
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- виявлення, дослідження випадків радіозавад та прийняття мір щодо їх
усунення, включаючи пеленгування та визначення місцезнаходження джерел
радіовипромінювання, ідентифікацію радіопередавачів тощо;
- дослідження ЕМС РЕЗ.
Другу групу завдань спрямовано на отримання кількісної оцінки ступені
використання

РЧР,

зокрема:

виявлення

смуг

радіочастот,

які

не

використовуються, або використовуються неефективно, а також смуг радіочастот,
які перенавантажені.
Метою реалізації другої групи завдань є:
- визначення зайнятості й оцінювання ефективності використання вже
розподілених смуг радіочастот (ступеню використання розподіленого РЧР) та
порівняння його з прогнозованим (розрахунковим);
- виявлення наявного вільного або «холодного» РЧР;
-

розроблення

науково

обгрунтованих

рекомендацій

для

прийняття

управлінських рішень щодо підвищення ефективності використання РЧР та
задоволення в ньому потреб всіх користувачів РЧР;
- визначення зон радіопокриття, зон обслуговування передавачів та/або
мереж радіотехнологій загального користування (зокрема, мобільного (рухомого)
зв’язку, радіомовної служби, широкосмугового доступу).
Третя група завдань передбачає проведення довготермінових вимірювань для
прийняття управлінських рішень, наприклад, вимірювання рівня шумового фону
для прийняття рішень шодо використання РЧР для радіомовної служби; участь,
згідно

зі

ст.

16

Регламенту

радіозв’язку,

у

заходах

з

міжнародного

радіомоніторингу з метою запобігання дії радіозавад в глобальному та
регіональному масштабах, у тому числі, у діапазонах частот і на частотах служби
спасіння, а також підготовки матеріалів для Всесвітніх Конференцій Радіозв’язку;
підготовка матеріалів для надання допомоги органам частотного менеджменту
щодо стандартизації параметрів радіовипромінювання; розроблення пропозицій
щодо усунення впливу радіозавад тощо.
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Класифікація завдань радіочастотного моніторингу на міжнародному і
національному рівнях.
За рівнем вирішення завдань та територіальною ознакою розділяють
радіочастотний моніторинг в глобальному (міжнародному або регіональному) і
національному масштабах.
До першої категорії завдань (завдання, які реалізуються на глобальному
рівні) відносяться такі:
1) сприяння у реалізації заходів з виявлення та усунення дії (впливу)
радіозавад у глобальному та регіональному масштабах, зокрема, це стосується
космічної, фіксованої та супутникових радіослужб;
2) забезпечення необхідних даних для Бюро радіозв’язку МСЕ при підготовці
звітів для конференцій радіозв’язку, при зверненнях інших адміністрацій щодо
усунення впливу радіозавад, а також надання допомоги іншим адміністраціям
щодо координації та підборі радіочастот;
3) порушення та вирішення питань щодо усунення впливу радіозавад на свої
РЕЗ з боку РЕЗ іноземних держав;
4) сприяння проведенню великих міжнародних заходів (спортивних змагань,
міжнародних візитів, міжнародних фестивалів тощо).
Завдання служби радіочастотного моніторингу на національному рівні
можуть обмежувати лише забезпеченням запобігання впливу радіозавад..
За методами та періодичністю розрізняють:
- радіомоніторинг

на

постійній

основі

(постійний

або

регулярний

радіомоніторинг);
- радіомоніторинг за замовленням (за запитом або вимогою).
За змістом, завдання служби радіочастотного моніторингу поділяються на:
- завдання, що забезпечують вирішення технічних проблем;
- завдання, які забезпечують необхідну інформацію для державних органів
регулювання та управління в сфері використання РЧР;
- завдання, які забезпечують технічну підтримку заходів з міжнародного
співробітництва в сфері використання РЧР.
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Система радіочастотного моніторингу. Як позначено вище, вирішення
завдань з радіочастотного моніторингу можливо лише в рамках СРЧМ, яка є
сукупністю взаємодіючих технічних і програмних засобів, які забезпечують
збирання, обробку, збереження та аналіз даних про параметри та характеристики
радіосигналів і джерел радіовипромінювання.
Як свідчить досвід багатьох країн світу, наявність СРЧМ є необхідною
умовою забезпечення ефективного вирішення завдань, що покладаються на
національні регуляторні органи у сфері використання РЧР.
Нині СРЧМ розгорнуті практично в усіх країнах Європи, переважної
більшості країн Азії, Південної та Північної Америки та багатьох країнах Африки.
Між тим, побудові системи радіочастотного монітори передує тривала
підготовча робота, основними етапами якої є:
- визначення необхідності та доцільності розгортання СРЧМ;
- уточнення завдань СРЧМ;
- розроблення основних підходів (концепції) до побудови СРЧМ
- обґрунтування моделі структури СРЧМ;
- вибір технічного бази (виробників) обладнання та програмних засобів;
- розроблення топології (фізичні і інформаційні зв’язки між елементами
системи) СРЧМ;
- визначення джерел фінансування побудови СРЧМ;
- забезпечення законодавчих і нормативних підстав функціонування системи
радіочастотного моніторингу.
Стосовно моделі СРЧМ, наявний досвід багатьох країн свідчить про
доцільність розгортання:
1) зонально-об’єктової структури для систем радіочастотного моніторингу,
які розгортаються на великій території (на території країн з великою територією
та великою кількістю населення) або
2) об’єктової структури для СРЧМ, які розгортаються на території, якій
притаманне мешкання населення в населених пунктах, розташованих на доволі
значному віддаленні один від одного.

26

У першому випадку створюються зони суцільного покриття стаціонарними
засобами в місцях великого скупчення населення (у великих містах, портових та
приморських містах) шляхом розгортання мереж стаціонарного моніторингу (у
тому числі, й з розгортанням пеленгаторних мереж) з доповненням їх
стаціонарними станціями, які дистанційно управляються, в окремих містах, і
мобільними станціями на іншій території.
Об’єктовий принцип передбачає охоплення радіомоніторингом виключно
великих міст шляхом розгортання в них окремих стаціонарних станцій
радіомоніторингу, також з можливістю доповнення мобільною компонентою.
Вибір технічної бази (виробника, постачальника (вендора)) обладнання та
програмного забезпечення (ПЗ) системи СРЧМ є найскладнішою проблемою для
національної адміністрації, оскільки вимагає вирішення кількох взаємно не
пов’язаних завдань, зокрема:
- забезпечення інтегрування до діючої системи наявних технічних засобів
інших виробників;
- забезпечення фінансування закупівлі, розгортання та введення в дію
обладнання та ПЗ іноземних виробників;
- супроводження функціонування обладнання та ПЗ іноземних виробників;
- забезпечення

необхідних

умов

для

розгортання

технічних

засобів

радіочастотного моніторингу (майданчиків для розгортання стаціонарних засобів,
паркування мобільних станцій, забезпечення каналів передавання даних тощо).
Ефективність

майбутнього

функціонування

системи

радіочастотного

моніторингу значною мірою визначається топологією системи.
Технічні засоби радіочастотного моніторингу. Служби радіочастотного
моніторингу здійснюють радіомоніторинг за допомогою стаціонарних і мобільних
станцій моніторингу та з використанням портативного обладнання.
Стаціонарні станції радіомоніторингу розгортаються на стаціонарних
позиціях й створюють фіксовану зону радіодоступності для забезпечення
радіомоніторингу в певній смузі частот.
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Суттєвою перевагою стаціонарних станцій порівняно з мобільними є те, що
вони працюють в режимі 24/7, тобто цілодобово. Таким чином,

переважно

стаціонарні станції здатні вирішувати завдання щодо довгострокового контролю
зайнятості смуг радіочастот.
Але у більшості випадків стаціонарні станції радіомоніторингу не
забезпечують радіомоніторинг РЕЗ нових радіотехнологій, оскільки через великі
розміри зон радіодоступності стаціонарні станції не забезпечують ідентифікацію
базових станцій стільникового зв’язку та широкосмугового радіодоступу, які
можуть повторно використовувати ті ж самі робочі частоти.
Мобільна компонента радіомоніторингу доповнює стаціонарну та забезпечує
гнучку підтримку радіомоніторингу щодо проведення вимірювань поза межами
зони радіодоступності стаціонарних станцій та уточнення результатів в межах цих
зон радіодоступності завдяки можливості наближення до передавачів, які
характеризуються,

наприклад,

низьким

рівнем

потужності,

високою

спрямованістю випромінювання та/або високою частотою випромінювання.
Також,

мобільні

станції

радіомоніторингу,

які

оснащені

портативним

вимірювальними пристроями, можуть виконувати радіомоніторинг багатьох
систем зв’язку нових радіотехнологій.
Більш детальну інформацію щодо взаємодії стаціонарних і мобільних станцій
радіомоніторингу наведено в Рекомендації МСЕ-R SM.1537 [11] та звіті ITU-R
SM.2356 [17].
Мобільні

станції

радіомоніторингу

представлено

обладнанням

радіомоніторингу, яке монтується на рухомому засобі (автомобілі), і яке можна
використовувати в ручному або автоматичному режимі.
Мобільна станція радіомоніторингу, зазвичай, містить наступний комплект
обладнання:
1) обладнання

радіомоніторингу,

а

саме:

вимірювальне

радіопеленгаторне обладнання;
2) моніторингові, вимірювальні та/або пеленгаторні антени;
3) допоміжне обладнання, розташоване в транспортному засобі;

та/або
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4) антенна щогла, якщо вона необхідна;
5) система електроживлення.
Конструкція, технічні характеристики та набір обладнання мобільних станцій
радіомоніторингу суттєво залежать від їх призначення та функціональності.
Базову інформацію стосовно мобільних станцій радіомоніторингу наведено в
Довіднику з контролю за спектром (SMH) [2], Рекомендації МСЕ-R SM.1723 [16]
та Звіті ЕСС Report ECC Mobile Spectrum Monitoring Units.
Мобільні станції радіомоніторингу можуть виконувати такі притаманні їм
завдання:
- пошук,

виявлення,

радіопеленгування

та

геолокаціz

джерел

радіовипромінювання поза межами служб зон радіодоступності стаціонарних
станцій моніторингу;
- пошук та виявлення радіозавад від незаконних радіопередавачів, щодо яких
висока спрямованість антен, висока частота радіовипромінювання та особливості
поширення

радіохвиль

роблять

вимірювання

стаціонарними

станціями

неможливими в їх зонах радіодоступності;
- проведення вимірювання зайнятості спектра;
- уточнення результатів геолокації радіопередавачів у зонах радіодоступності
стаціонарних станцій радіомоніторингу.
Існують дві основні концепції мобільних станцій радіомоніторингу:
1) мобільні станції радіомоніторингу загального призначення;
2) спеціалізовані мобільні станції радіомоніторингу.
Мобільні станції радіомоніторингу загального призначення забезпечують
радіомоніторинг всіх радіотехнологій у робочій смузі частот.
Крім того, часто мобільні станції радіомоніторингу загального призначення
оснащуються

засобами

забезпеченням,

яке

пеленгування
дозволяє

та

визначати

спеціалізованим

програмним

місцезнаходження

джерел

радіовипромінювання за допомогою лише однією мобільної станції.
Ефективність

функціонування

системи

радіочастотного

моніторингу

зонально-об’єктової структури. Визначення основних шляхів вдосконалення
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системи радіочастотного моніторингу вимагає наявність визначення реальної
ефективності її функціонування.
На практиці ефективність функціонування СРЧМ визначається за двома
основними критеріями:
1) за потенційними можливостями з виконання всього комплексу завдань;
2) за реальними (практичними) можливостями виконання завдань; наскільки
СРЧМ виконує свої завдання на практиці.
Для вирішення завдань СРЧМ здійснює:
- оцінювання стану та ступеня використання радіочастотного ресурсу й
зайнятості спектра;
- виявлення та усунення дії незаконно діючих радіопередавачів;
- виявлення та усунення дії джерел радіозавад;
- вимірювання параметрів радіовипромінювання та характеристик сигналів
для перевірки відповідності їх вимогам дозвільних документів.
Параметри

ефективності

функціонування

системи

радіочастотного

моніторингу. Ефективність функціонування будь-якої СРЧМ або стаціонарної
СРМ можна оцінити безрозмірним параметром K, який визначається за формулою
[18]:

K serv. 

N serv.
,
Ntotal

(1.1)

де Ntotal – загальна кількість РЕЗ, які зареєстровано у зоні відповідальності
СРЧМ; Nserv. – кількість РЕЗ, розташованих у зоні відповідальності СРЧМ, які
обслуговуються службою радіомоніторингу.
Значення Ntotal визначається із бази даних обліку РЕЗ (із бази даних (БД)
системи радіочастотного менеджменту або БД частотних присвоєнь). Значення
Nserv. розраховується із застосуванням наведеного нижче методу або визначається
практично.
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Якщо СРЧМ вирішує всі чотири завдання, загальний параметр ефективності
функціонування СРЧМ Kserv.Σ розраховується за формулою

n

K serv.   K serv.i  Gi ,

n  1,..., 4 ,

(1.2)

i 1

n

G

де Gi – умовна «вага» i-ого завдання,

i 1

i

 1 ; Kserv.i – ефективність

вирішення i-ого завдання.
Враховуючи, що до складу СРЧМ входить як стаціонарна, так і мобільна
компоненти, загальна кількісна оцінка ефективності функціонування СРЧМ,
Kserv. розраховується за формулою
K serv.  K serv. fix.  S fix.  K serv.mob.  Smob. ,

(1.3)

де Kserv.fix. – параметр ефективності функціонування стаціонарної компоненти
СРЧМ; Kserv.mob. – параметр ефективності функціонування мобільної компоненти
СРЧМ; Sfix., Smob. – «вага» стаціонарної і мобільної компонентів відповідно.
Математично стаціонарна і мобільна компоненти можуть розглядатися як
незалежні одна від одної.
Параметр
радіочастотного

потенційної
моніторингу.

ефективності
Для

функціонування

адміністрацій,

органів

системи
частотного

менеджменту і радіомоніторингу важливо визначити потенційні можливості
ефективності функціонування СРЧМ. На практиці потенційна ефективність
функціонування СРЧМ чи будь-якого кластеру стаціонарних станцій може бути
оцінена безрозмірним параметром Kpoten. за формулою

K poten. 

N poten.
Ntotal

,

(1.4)
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де Npoten. – кількість РЕЗ, розташованих у зоні відповідальності СРЧМ, які
потенційно можуть обслуговуватися.
Алгоритм розрахунку потенційної ефективності функціонування системи
радіочастотного

моніторингу.

Для

спрощення

оцінювання

ефективності

функціонування СРЧМ всі радіотехнології відповідно поділяються на чотири
групи за обладнанням та методами, які застосовуються для радіомоніторингу.
Перша група радіотехнологій містить такі групи РЕЗ:
- передавачі аналогового й цифрового радіомовлення, які працюють у смузі
частот від 30 MГц дo 1000 MГц;
- аналогові та цифрові передавачі транкінгового зв’язку;
- УКХ радіопередавачі;
- передавачі КХ зв’язку у смузі частот до 30 MГц.
Моніторинг РЕЗ першої групи радіотехнологій здійснюється за допомогою
ССРМ в межах їх зон обслуговування і МСРМ поза цих меж. Кількісна оцінка
параметра

потенційної

ефективності

функціонування

СРЧМ

стосовно

радіотехнології першої групи Kserv.1 визначається за формулою
K poten.1  S fix1  K poten. fix1  Smob1  K poten.mob1 ,

де

Kpoten.fix1

стаціонарної

–

параметр

компоненти

потенційної

СРЧМ

щодо

ефективності

радіомоніторингу

(1.5)

функціонування
першої

групи

радіотехнологій;
Kpoten.mob1 – параметр ефективності функціонування мобільної компоненти
СРЧМ щодо радіомоніторингу першої групи радіотехнологій; Sfix1, Smob1 – умовна
вага стаціонарної та мобільної компонентів: Sfix1 + Smob1=1;

K poten. fix1 

N poten. fix1
N1group

,

(1.6)
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де Npoten.fix.1 – кількість РЕЗ першої групи радіотехнологій, які потенційно
можуть обслуговуватися ССРМ в межах їх зон відповідальності; N1group – загальна
кількість РЕЗ першої групи радіотехнологій, які зареєстровано в зоні
обслуговування;
K poten.mob1 

N poten.mob1
N1group

,

(1.7)

де Npoten.mob.1 – кількість РЕЗ першої групи радіотехнологій, які не
обслуговуються за допомогою ССРМ, але потенційно можуть обслуговуватися
МСРМ в зоні системи радіомоніторингу.
Значення Npoten.mob1 розраховується за формулою

N poten.mob1 

M 1  N w.d .  (tw.t .  troute )
,
T1

(1.8)

де M1 – загальна кількість МСРМ, які застосовуються для моніторингу
першої групи РЕЗ; Nw.d. – загальна кількість робочих днів за рік (місяць); troute –
час, потрібний для проїзду до місця проведення моніторингу та зворотно; tw.t. –
норма робочого часу за добу; T1 – середній час, потрібний для моніторингу одного
РЕЗ.
У разі якщо моніторинг виконується кількома видами МСРМ з різним
значеннями параметру T1, узагальнене значення Npoten.mob.1 розраховується як сума
значень для кожного типу МСРМ з урахуванням значень T1 для кожного типу
МСРМ.
Формули (6), (7) застосовуються лише у разі виконання завдань з
вимірювання параметрів радіовипромінювання РЕЗ і зайнятості спектра.
Моніторинг

РЕЗ

другої

групи

радіотехнологій

здійснюється

із

використанням спеціалізованих мобільних станцій. До другої групи відносяться:
1) системи рухомого зв’язку стандартів GSM900, GSM1800, CDMA800,
UMTS/WCDMA, CDMA450, LTE;
2) DECT;
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3) РЕЗ багатоканального радіозв’язку.
Кількісний параметр потенційної ефективності функціонування СРЧМ
стосовно другої групи радіотехнологій Kpoten.2 визначається за формулою

K poten.2 

N poten.2
N 2 group

,

(1.9)

де N2group – загальна кількість РЕЗ другої групи, що зареєстровані у зоні
відповідальності СРЧМ; Npoten.2 – кількість РЕЗ другої групи, які потенційно
можуть обслуговуватися спеціалізованими станціями у зоні відповідальності
СРЧМ:

N poten.2 

M 2  N w.d .  (tw.t .  troute )
,
T2

(1.10)

де M2 – загальна кількість спеціалізованих станцій радіомоніторингу РЕЗ
другої групи радіотехнологій; Nw.d. – загальна кількість робочих днів на місяць;
tw.t. – робочий час за добу; troute – час, потрібний для виїзду до місця проведення
робіт та повернення; T2 – середній час, потрібний для моніторингу одного РЕЗ
другої групи радіотехнологій.
Третя група радіотехнологій містить такі РЕЗ:
1) передавачі безпроводового широкосмугового зв’язку;
2) мультимедійного і мультисервісного зв’язку.
Моніторинг третьої групи безпроводових радіотехнологій виконується із
застосуванням

спеціалізованого

вимірювального

обладнання

(портативних

аналізаторів спектра і аналізаторів сигналів, транспортуємих моніторингових
систем тощо).
Кількісне значення ефективності функціонування системи радіомоніторингу
третьої групи радіо технологій Kpoten.3 визначається виразом
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K poten.3 

N poten.3
N3 group

,

(1.11)

де N3group – загальна кількість РЕЗ третьої групи радіотехнологій, які
зареєстровано у зоні відповідальності СРЧМ;
Npoten.3 – кількість РЕЗ третьої групи, які потенційно можуть бути
проконтрольовані у зоні обслуговування СРЧМ із застосуванням спеціалізованого
вимірювального обладнання:

N poten.3 

M 3  N w.d .  (tw.t .  troute  tadd . )
,
T3

(1.12)

де M3 – загальна кількість мобільних груп радіоконтролю, які оснащено
обладнанням радіомоніторингу для вимірювання параметрів і характеристик
сигналів РЕЗ третьої групи радіотехнологій;
Nw.d. – кількість робочих днів за рік (місяць);
tw.t. – тривалість робочого дня;
troute – час, потрібний для проїзду до місця виконання завдань та зворотно;
tadd. – середній час, потрібний для виконання додаткових робіт (виявлення й
ідентифікація неавторизованих випромінювань, передавачів і джерел радіозавад
та виконання повторних вимірювань);
T3 – середній час, потрібний для радіоконтролю одного РЕЗ.
Четверта група радіотехнологій містить такі РЕЗ:
1) радіорелейні станції;
2) земні станції супутникового зв’язку;
3) радіолокаційні станції;
4) ISM (індустрія, наука, медицина) радіопередавачі.
Моніторинг РЕЗ четвертої групи радіотехнологій безпроводового зв’язку
виконується із використанням спеціалізованих мобільних станцій, оснащених
аналізаторами спектра, аналізаторами сигналів, направленими антенами тощо.
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Кількісне значення ефективності функціонування системи радіомоніторингу
третьої групи радіотехнологій Kpoten.4 визначається за формулою

K poten.4 

N poten.4
N 4 group

,

(1.13)

де N4group – загальна кількість РЕЗ четвертої групи радіотехнологій, які
зареєстровано у зоні відповідальності СРЧМ; Npoten.4 – кількість РЕЗ четвертої
групи, які потенційно можуть контролюватися із застосуванням спеціалізованого
вимірювального обладнання у зоні відповідальності СРЧМ:

N poten.4 

M 4  N w.d .  (tw.t .  troute  tadd . )
,
T4

(1.14)

де M4 – кількість мобільних груп радіоконтролю, оснащених спеціалізованим
обладнанням для контролю й вимірювання параметрів і характеристик
випромінювань РЕЗ четвертої групи радіотехнологій; Nw.d. – загальна кількість
робочих днів на рік (місяць); tw.t. – тривалість робочого дня; troute – середнє
значення часу, потрібного для проїзду до місця виконання завдання та зворотно;
tadd. – час, потрібний для виконання додаткових робіт (наприклад, виявлення й
ідентифікація неавторизованих та не ліцензованих передавачів, радіолокаторів,
джерел радіозавад тощо);
T4 – середнє значення часу, потрібного для контролю одного РЕЗ.
Якщо для радіомоніторингу РЕЗ 2-ї, 3-ї та 4-ї груп радіотехнологій
використовуються різні типи обладнання з різними значеннями параметру Ti, тоді
узагальнене значення Npoten. розраховується як сума часткових значень для
кожного типу з урахуванням їх значень Ti і різної кількості обладнання.
Значення параметра ефективності функціонування СРЧМ суттєво залежить
від продуктивності стаціонарних і мобільних станцій радіоконтролю. Середнє
значення часу, потрібного для руху до місця виконання завдання та зворотно troute
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і середнє значення часу, потрібного для проведення радіоконтролю одного РЕЗ T2,
T3, T4, визначаються адміністраціями зв’язку експериментально.
Для розрахунків параметру ефективності функціонування СРЧМ K зазвичай
застосовуються такі нормовані значення tw.t. і Nw.d.:
- тривалість робочого часу на день tw.t. = 8 год.;
- кількість робочих днів на місяць Nw.d. = 21.
Час, потрібний для виконання додаткових робіт, tadd., зазвичай дорівнює 1
годині за добу.
Оцінювання реальної ефективності функціонування системи радіочастотного
моніторингу. Параметр реальної ефективності функціонування СРЧМ Kpract.
розраховується за формулою

N serv.
,
N

K pract . 

(1.15)

де Nserv. – кількість передавачів, які було обслуговано за визначений час
реально системою радіомоніторингу; N – загальна кількість передавачів, які мали
бути обслуговані за той же час.
Якщо

Kserv.=Kpoten.

(Nserv.=Npoten.),

це

означає,

що

служба

(система)

радіомоніторингу є досконалою. У протилежному випадку (Nserv.˂Npoten.) доцільно
здійснювати заходи з її вдосконалення й розширення топології.
У разі, якщо Kpract.≥ Kpoten., це означає, що служба радіомоніторингу
функціонує дуже гарно. У протилежному випадку Kpract.≥ Kpoten. необхідно
реалізовувати заходи з її вдосконалення.
Протягом 2004-2009 років в Україні побудовано відомчу автоматизовану
систему

радіочастотного

моніторингу

у

смугах

радіочастот

загального

користування (АСРМ) Державного підприємства «Український державний центр
радіочастот» (УДЦР), в основу побудови якої покладено такі вимоги:
1. Розмежування завдань між стаціонарною та мобільною компонентами.
2. Ієрархічна структура АСРМ, яка передбачала розмежування сфер
відповідальності щодо забезпечення вирішення завдань за територією.
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3. Об’єктова

структура

стаціонарної

компоненти

для

забезпечення

постійного радіоконтролю в межах зон радіодоступності стаціонарних станцій і
доповнення її мобільними засобами для здійснення оперативного радіоконтролю.
4. Автоматизація всіх процесів збирання, оброблення, аналізу й зберігання
результатів радіомоніторингу.
5. Оснащення підрозділів радіоконтролю обладнанням, яке забезпечує
радіомоніторинг наявних радіотехнологій з можливістю її нарощування для
здійснення радіомоніторингу майбутніх радіотехнологій, тобто її масштабування.
6. Сумісність технічного, інформаційного та програмного забезпечення всіх
компонентів на всіх рівнях.
7. Об’єктивність і достовірність отриманої інформації, результатів її аналізу,
висновків і рекомендацій для прийняття управлінських рішень в сфері
регулювання використання РЧР.
8. Забезпечення конфіденційності та захисту інформації.
9. Забезпечення взаємодії з компонентами, що не ввійшли до складу АСРМ.
10. Забезпечення взаємодії з системою планування та розподілу РЧР.
11. Використання програмно-апаратних засобів переважно вітчизняного
виробництва.
У загальному вигляді структурно АСРМ УДЦР мала складатися із:
- центрального пункту управління (ЦПУ) АСРМ;
- регіональних підсистем радіомоніторингу в областях України та АР Крим.
Враховуючи надто великий обсяг робіт, тривалий час, потрібний для
реалізації розробленої концепції та доволі значні витрати на побудову АСРМ,
Концепцією передбачалася поетапна реалізація та фінансування проекту.
1. На першому етапі мали бути визначені технічні вимоги як до
автоматизованої системи радіочастотного моніторингу в цілому, так і до її
складових частин, зокрема, до ЦПУ АСРМ, до кожної регіональної підсистеми
радіомоніторингу.
2. На другому етапі мав бути створений фрагмент ЦПУ АСРМ і дослідний
фрагмент віддаленої регіональної підсистеми радіомоніторингу.
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3. Третій етап мусив стати еволюційним етапом переходу до нової структури
АСРМ.
На цьому етапі передбачалося розгортання ЦПУ у повному обсязі у м. Києві,
розгортання та введення в дію регіональних підсистем радіомоніторингу у 7-ми
найбільших за кількістю населення та функціонуючих РЕЗ у містах України,
виконання робіт щодо інтегрування їх до складу АСРМ.
4. Четвертий етап мав стати етапом розвитку інфраструктури АСРМ. На
цьому етапі передбачалося розгортання та введення в дію регіональних підсистем
радіомоніторингу в решті областей України та здійснення інтеграції їх до єдиної
АСРМ.
5. Нарешті, п’ятий етап знаменував завершення побудови АСРМ в Україні та
передбачав розгортання віддалених дистанційно керованих стаціонарних станцій
ще в 25 містах України. Орієнтовна вартість етапу також становила понад 10 млн
грн.
За принципом побудови, структурою та організацією АСРМ УДЦР є
трирівневою ієрархічною системою.
Вищий рівень АСРМ був представлений ЦПУ АСРМ та управлінням
радіочастотного моніторингу як структурним підрозділом УДЦР.
Другий рівень був представлений 24-ма регіональними підсистемами
радіомоніторингу в 24 областях України та підсистемою радіочастотного
моніторингу в м. Києві та Київській області.
Нижній рівень АСРМ

був представлений, безпосередньо, засобами

моніторингу. Під засобами моніторингу маються на увазі стаціонарні та мобільні
станції радіомоніторингу, портативні вимірювальні та моніторингові прилади, а
також програмні засоби, які забезпечують функціонування та первинне
оброблення даних радіоконтролю.
За своїм функціональним призначення обладнання, яке функціонувало у
складі АСРМ, поділялося на такі категорії:

39

1) обладнання (станції та комплекси), які було призначено для використання
у складі АСРМ як джерела інформації, а саме для виконання функцій
радіоконтролю та пеленгування;
2) програмні комплекси планування радіоконтролю;
3) програмні

комплекси

управління

автоматизованими

засобами

радіомоніторингу та оброблення результатів;
4) бази даних та програмне забезпечення управління БД;
5) обладнання та канали зв’язку (телефонного, стільникового зв’язку,
цифрового зв’язку передачі даних).
Основу

стаціонарної

компоненти

АСРМ

складали

автоматизовані

дистанційно керовані вимірювально-пеленгаційні комплекси АИК-С, програмні
комплекси

управління

автоматизованими

регіональними

підсистемами

радіомоніторингу РС-157Р і програмні комплекси автоматизованої системи
інформаційного та розрахунково-аналітичного забезпечення робіт з частотними
присвоєннями та користувачами РС-135Р.
Для реалізації Концепції щодо побудови АСРМ фахівцями УДЦР було
розроблено технічні проекти побудови підсистеми радіомоніторингу в м. Києві та
Київській області та регіональних підсистем радіомоніторингу у решті областей
України.
На кінець 2006 року кількість мобільних станцій досягла 53 одиниць, а
стаціонарних – 102, із яких 51 стаціонарна станція функціонувала у складі АСРМ.
До кінця 2007 року кількість мобільних станцій зросла до 69, а стаціонарних
– до 169, з яких 95 працювало у складі АСРМ.
Станом на середину 2010 року, який знаменував завершення виконання робіт
з реалізації Концепції побудови в Україні АСРМ, систему АСРМ було
представлено:
83 станціями радіомоніторингу з функцією пеленгування типу АИК-С, які
було інтегровано до АСРМ;
53 станціями радіомоніторингу без функції радіопеленгування (типу АИКСП), інтегровані до АСРМ;
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станцією

радіомоніторингу

UMS-100

(виробництва

компанії

«Rohde&Schwarz»), які було інтегровано до АСРМ;
40 станціями радіоконтролю РМ-172 старого парку, які не інтегровані до
АСРМ.
До складу мобільної компоненти АСРМ на той час входили:
47 спеціалізованих станцій радіоконтролю мереж стільникового зв’язку типу
РМ-1300-Р3/5;
33 мобільні станції радіомоніторингу загального призначення типу РМ-13002Р3;
3 мобільні станції радіомоніторингу у короткохвильовому (КХ) діапазоні;
2 спеціалізовані станції технічного контролю типу ССТК;
майже 30 мобільних станцій радіоконтролю старого парку типу РМ-1300М(М1).
Останніми роками парк технічних засобів радіомоніторингу поповнився
новими стаціонарними і мобільними станціями, зокрема:
- станцією супутникового радіомоніторингу супутникових транспондерів і
геолокації земних станцій супутникового зв’язку в С та Ku діапазонах;
- мобільною станцією моніторингу мереж широкосмугового доступу типу
РМ-ШСД;
- мобільними станціями радіомоніторингу телевізійних мереж типу «АТЛАС2» та іншими.
Позитивні результати проведених УДЦР досліджень щодо визначення умов
забезпечення електромагнітної сумісності систем LTE (Long Term Evolution)з
сусідніми радіотехнологіями, планування та розгортання мереж LTE тощо
дозволили Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації України, у січні та березні 2018 року провести торги з
продажу радіочастот для технології цифрового стільникового радіозв’язку
четвертого покоління (4G) відповідно в діапазонах радіочастот 2600 МГц і 1800
МГц, що забезпечило початок впровадження мереж 4G (LTE).
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Системи

радіомоніторингу

функціональними

та

технічними

масштабами охоплення РЕЗ

деяких

інших

можливостями,

країн.
рівнем

За

своїми

автоматизації,

станом на кінець 2009 року АСРМ УДЦР була

найбільшою серед країн СЕРТ у Європі. Останніми роками АСРМ розгорнуті в
багатьох країнах світу. Масштаби охоплення радіоконтролем РЕЗ, масштаби
території,

рівень

технічного

оснащення

визначаються

завданнями,

які

покладаються на національні адміністрації та регуляторні органи у сфері
використання РЧР, а також від можливостей фінансування.
Нині великі системи радіочастотного моніторингу розгорнуті і функціонують
у деяких країнах 2-го і 3-го Регіонах МСЕ.
Сучасні тенденції розвитку радіочастотного моніторингу. Як визначено
вище, основною вимогою до складу, технічного оснащення, методів здійснення
радіомоніторингу АСРМ є:
- відповідність її функціональних і технічних можливостей та топології
системи рівню розвитку радіотехнологій, які впроваджено в країні;
- можливість

реалізації

завдань

радіомоніторингу і вимірювань

щодо

забезпечення

здійснення

випромінювань РЕЗ як діючих, так і

перспективних радіотехнологій.
Сучасний розвиток радіочастотного моніторингу відбувається за різними
напрямками, зокрема:
- за зміною змісту завдань з радіомоніторингу;
- шляхом вдосконалення топології системи радіомоніторингу;
- за рахунок перерозподілу функцій між стаціонарними та мобільними
засобами радіомоніторингу;
- шляхом
характеристик

вдосконалення
обладнання

та

функціональності
розширення

та

покращення

функціональності

технічних

програмного

забезпечення тощо.
Для з’ясування проблем, які постають через розвиток радіотехнологій перед
радіочастотним моніторингом, розглянемо напрями розвитк більш детально.
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1. Зменшення вихідної потужності передавачів. Зменшення вихідної
потужності передавачів безпосередньо пов’язано з розширенням смуги частот
радіовипромінювання. Але, у загальному випадку загальна вихідна потужність
радіопередавачів незначно зменшується або взагалі залишається незмінною, але
розподіляється у значно більшій смузі частот, що призводить до суттєвого
зменшення спектральної щільності потужності. Можливості ж телекомунікаційної
мережі залишаються незмінними завдяки застосуванню більш досконалих методів
та алгоритмів обробки сигналів.
На практиці, передавання радіосигналів в мережах широкосмугового доступу
часто здійснюється на такому низькому рівні, що прилади радіомоніторингу
(аналізатори спектра, моніторингові і вимірювальні приймачі) реєструють їх на
рівні внутрішніх шумів. Тому, моніторингове та вимірювальне обладнання
повинно мати у своєму функціоналі спеціалізовані опції щодо забезпечення
демодуляції та декодування малопотужних сигналів.
2. Освоєння

вищих

діапазонів

радіочастот.

Впровадження

нових

радіотехнологій вимагає виділення певного придатного для цього радіочастотного
ресурсу або перерозподілу (рефармінгу) вже розподіленого ресурсу, що є дуже
складним завданням в умовах щільного його розподілу між діючими
радіотехнологіями.
До початку 2000-х років переважна більшість РЕЗ працювала у смугах
радіочастот не вище 3,5 ГГц. Але, починаючі з 2009 року інтенсивно освоюються
смуги частот вище за 6 ГГц. Нині в Україні широко впроваджується
радіорелейний зв’язок у діапазонах 75-86 ГГц. Таким чином, проведення
радіомоніторингу в НВЧ та більш високих діапазонах частот вимагає
застосування високоспрямованих антен і обладнання (аналізаторів спектра і
аналізаторів сигналів), які забезпечують вимірювання в цих діапазонах частот
3. Розширення ширини смуги частот сигналів. Як визначено вище,
розширення ширини смуги частот сигналів тісно пов’язане зі зменшенням
вихідної потужності передавачів та обгрунтовано можливістю передавання
значно більших обсягів інформації, порівняно з використанням вузькосмугових
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сигналів. Останнє також призводить до зростання спектральної ефективності
сигналів і забезпечує більш ефективне використання радіочастотного спектра.
4. Застосування принципу повторного використання частот і стільникової
структури телекомунікаційних мереж. Завдяки використанню нових видів
модуляції сигналів, застосуванню систем множинного доступу абонентів,
наприклад, сигналів з кодовим розділенням каналів (сигналів з кодовим
мультиплексуванням, - CDMA, Code Division Multiplex Access) більшість сучасних
радіотехнологій

таких,

як

системи

мобільного

(рухомого)

зв’язку,

широкосмугового радіо доступу, мережі наземного цифрового телевізійного та
звукового мовлення тощо перейшли на застосування стільникової конфігурації
структури мереж радіозвязку і принципу повторного використання частот.
Як завжди, ситуацію рятують мобільні станції радіомоніторингу, які мають
можливість наближатися до передавача, що досліджується, настільки близько,
наскільки це можливо, і виконувати радіомоніторинг більш потужних сигналів
безпосередньо біля передавача.
5. Цифровізація

радіотехнологій.

Метою

впровадження

цифрових

радіотехнологій є забезпечення суттєвого зростання обсягів інформації, що може
передаватися безпроводовими каналами радіозв’язку. Для підвищення ємності
системи рухомого радіозв’язку застосовуються ефективні методи модуляції
(наприклад, 256 QAM (Quadrature Amplitude Modulation - квадратурна амплітудна
модуляція), системи множинного доступу (наприклад, OFDMА- Orthogonal
Frequency Division Multiplexing Access – система доступу із мультиплексуванням з
ортогональним частотним розділенням каналів), системи просторового розподілу
частотних каналів зв’язку (MIMO - Multiple Input Multiple Output ). Через це і
поряд із методами захисту інформації при передачі/прийомі сигналів звичайний
радіомоніторинг випромінювань РЕЗ, що використовують сучасні цифрові
технології радіозв’язку, без декодування сигналів, ідентифікації технології і РЕЗ,
стає неможливим.
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1.2 Визначення

напрямів

коригування

змісту

завдань

сучасного

радіомоніторингу
Основними

завданнями

служби

радіомоніторингу,

які

визначено

Регламентом радіозв’язку [2] й іншими документами МСЕ (наприклад,
Довідником з контролю за спектром [4], Рекомендаціями ITU-R SM 1050 [5],
SM.1392 [6]) є:
- проведення моніторингу радіовипромінювань щодо відповідності їх
параметрів умовам частотного присвоєння;
- огляд смуг частот і вимірювання зайнятості частотного каналу;
- дослідження випадків радіозавад;
- ідентифікація та усунення неавторизованих випромінювань.
- вимірювання покриття.
Решту завдань, зазвичай розглядають, як додаткові, що виконуються лише
час від часу, або за окремими замовленнями.
Але, крім параметрів радіовипромінювання, важливим також є забезпечення
операторами телекомунікацій належної якості послуг голосового зв’язку та
передавання даних.
Тому останнім часом велику увагу приділяють контролю дотримання
операторами належної якості надання послуг зв’язку. Останнє стосується
радіотехнологій загального користування, а саме: мобільного (рухомого) зв’язку,
систем широкосмугового радіодоступу, звукового і телевізійного доступу.
Ще однією причиною, яка суттєво впливає на зміну змісту завдань з
радіомоніторингу, є застосування в сфері регулювання використання РЧР
принципу «технологічної нейтральності» (ТН).
За

оцінками

експертів,

застосування

принципу

«технологічної

нейтральності», в умовах обмеженості обсягу цього ресурсу дозволить розширити
перелік нових радіотехнологій, які впроваджуються, і, таким чином, суттєво
розширити ринок телекомунікаційних послуг. Інструментом реалізації ТН є метод
маски краю блоку ліцензування частот (ВЕМ - Block Edge Mask), яка описує
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вимоги щодо обмеження ЕІВП (ефективної ізотропно – випроміненої потужності)
передавача поодинокої базової станції на крайньому ліцензованому оператором
частотному каналі, сусідньому з каналом іншого оператора. По суті йдеться про
обмеження поза смугових випромінювань для крайнього каналу ліцензування.
Виконання таких вимог підлягає радіомоніторингу. Через це виникло завдання
вимірювання рівня поза смугових випромінювань дуже низького рівня потужності
безпосередньо з виходу передавача або по ефіру.
Практичне застосування методу контролю ВЕМ вимагає, з одного боку,
чіткого визначення припустимих рівнів поза смугових випромінювань, з іншого –
вдосконалення технічного оснащення органів радіочастотного моніторингу для
забезпечення контролю цих рівнів в реальних умовах експлуатації РЕЗ.
Не зважаючи на те, що нині основну увагу приділяється методу ВЕМ
контролю для технологій 4G (LTE), метод ВЕМ може успішно використовуватися
також й для інших радіотехнологій, дозволяючи суттєво спростити процедуру
радіочастотного моніторингу, не втрачаючи при цьому якості.
Перевірка

відповідності

параметрів

радіовипромінювань

умовам

частотного присвоєння. Між тим, перевірка параметрів і характеристик
радіовипромінювань щодо відповідності їх умовам частотного присвоєння є
надлишковою

вимогою,

оскільки

невідповідність

цих

параметрів

може

призводити до погіршення якості надання послуг через невідповідність
параметрів радіовипромінювання характеристикам приймачів.
Огляд смуг частот і вимірювання зайнятості смуги частот і частотного
каналу. Стосовно цього завдання слід зазначити, що вимірювання зайнятості
частотного каналу притаманне виключно конкретної станції радіомоніторингу,
оскільки результати вимірювання є достовірними лише стосовно певного місця
розташування засобу радіомоніторингу. Зміст процедур вимірювання зайнятості
радіочастотних каналів, смуг радіочастот детально описані в [7] та [8].
Визначення зайнятості радіочастотного спектра є проміжною процедурою
загального процесу контролю ефективності використання розподіленого РЧР.
Метою контролю ефективності використання РЧР є перевірка дотримання умов
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присвоєнь радіочастот (ліцензійних умов) і визначення доцільності перерозподілу
РЧР.

Зайнятість

радіочастотного

спектра

(радіочастотних

каналів,

смуг

радіочастот) визначає постійність та змінність наявності радіовипромінювання у
каналі, смузі радіочастот лише у певному пункті приймання.
Стосовно забезпечення вирішення завдань в інтересах системи регулювання
використання

РЧР

система

радіочастотного

моніторингу

має

оцінювати

ефективність використання розподіленого РЧР.
Загальною характеристикою ефективності використання розподіленого РЧР є
так званий «спектральний ресурс» [11, 12], який є комплексною функцією:
- частотного ресурсу B;
- часового ресурсу T;
- територіального (просторового) ресурсу S.
Спектральний ресурс характеризується параметром «міра використання
спектра» U, який визначається як
U  f ( B, S , T )  B  S  T  МГц×км 2 ×год.

(1.16)

На практиці, часто інтерес викликає використання спектрального ресурсу
певним і-м радіопередавачем з присвоєнням радіочастот, якому притаманні свої
часткові «спектральні ресурси» Bi , Ti , Si . Міра використання спектра певним
передавачем Uі визначається як
Ui  f ( Bi , Si , Ti )  Bi  Si  Ti .

(1.17)

Взагалі, частотний ресурс Bi може оцінюватися як ширина радіочастотного
каналу, або як ширина займаної смуги радіочастот. Застосування обох параметрів
має свої переваги та недоліки. Ширииа радіочастотного каналу заздалегідь відома
та, зазвичай, є незмінною. Але, цей параметр неможливо виміряти.
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Одночасно, ширина займаною смуги частот добре характеризує певне
випромінювання та може бути виміряне будь-яким засобом радіомоніторингу і
використання частотного ресурсу певним передавачем контролюється в процесі
виконання завдання з радіомоніторингу, у тому числі, й під час визначення
зайнятості радіочастотного каналу, смуги радіочастот.
Часовий ресурс Ti описує статику і динаміку роботи передавача протягом
певного часу контролю – годин доби, тижня, місяця, року. Реальний стан
використання часового ресурсу контролюється виключно в процесі визначення
зайнятості радіочастотного каналу, смуги радіочастот.
Територіальний (просторовий) ресурс Si визначається, переважно, шляхом
розрахунку зони обслуговування (або зони покриття) і-го радіопередавача.
Радіус зони обслуговування (покриття) передавача у певній смузі частот
може бути розрахований з використанням однієї із моделей поширення
радіохвиль, наприклад, за методами, наведеними в [13, 14, 15].
В [12] наведено розрахункові значення радіусів зон обслуговування
передавачів деяких радіотехнологій для кількох значень потужності і смуг
радіочастот.
Для порівнювання мір використання спектра різними передавачами
застосовується

параметр

«ефективність

використання

спектра»

(Spectrum

utilization efficiency, SUE), який визначається за формулою [8, 15]:

SUE   M ,U  

M
M

,
U B  S T

(1.18)

де M – умовний «корисний ефект», який отримується певною системою,
передавачем, та може бути представлений як кількість інформації, що
передається.
Порівнювання

здійснюється

за

параметром

відносної

спектральної

ефективності (Relative spectrum efficiency, RSE), як відношення значень SUE двох
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передавачів – передавача, який досліджується, з SUEa , та деякого «стандартного»
передавача з SUEstd (взагалі, це може бути будь який інший передавач):

RSE 

SUEa
.
SUEstd .

(1.19)

Таким чином, загальна процедура визначення використання спектрального
ресурсу реалізується шляхом:
1) відображення на електронній мапі

розрахункових зон обслуговування

(територіального ресурсу Si) всіх передавачів, які працюють у певному
каналі/смузі радіочастот в межах визначеної території.
2) визначення та відображення часового ресурсу Ti всіх передавачів, що
контролюються, у вигляді часових діаграм зайнятості.
3) узагальнення часових діаграм і визначення статики та динаміки
використання спектрального ресурсу певного радіочастотного каналу/смуги
радіочастот на заданій території.
4) проведення порівнювального аналізу ефективності використання спектра,
відносної спектральної ефективності тощо.
Визначення зайнятості потребує тривалого проміжку часу (протягом від
однієї години до кількох діб). Тому для оцінювання зайнятості радіочастотного
спектра доцільно застосовувати переважно стаціонарні або напівстаціонарні
комплекси (станції) радіомоніторингу.
Лише у виняткових випадках для оцінювання зайнятості радіочастотних
каналів та/або смуг радіочастот можуть залучатися мобільні комплекси (станції)
радіомоніторингу. Але, через особливості їх застосування (неможливість та
недоцільність тривалого залучення їх для проведення оцінювання зайнятості
радіочастотних каналів, смуг радіочастот, труднощів забезпечення живлення
мобільних комплексів протягом тривалого часу тощо) на практиці вони мало коли
використовуються для вирішення зазначених завдань.
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1.3 Визначення пріоритетних напрямів покращення характеристик
технічних засобів системи радіомоніторингу та удосконалення її топології
Cлід визначити, що нині у більшості випадків стаціонарні станції
радіомоніторингу,

через

їх

фіксоване

розташування,

обмежену

зону

обслуговування, віддаленість від місць розташування джерел випромінювань,
недостатні функціональні й технічні можливості щодо контролю радіопередавачів
з

малою

потужністю

випромінювання

тощо,

не

можуть

забезпечувати

радіомоніторинг і вимірювання більшості сучасних радіотехнологій.
Завдяки високій мобільності станції радіомоніторингу можуть виконувати
завдання як всередині, так і поза зоною обслуговування стаціонарних станцій
через здатність наближення до передавачів з малою потужністю випромінювання,
високою спрямованістю антени передавача тощо.
Нині мобільні станції радіомоніторингу є більш ефективними для здійснення
радіомоніторингу існуючих та перспективних радіотехнологій.
Основними тенденціями розвитку мобільних станцій радіомоніторингу
можуть бути визначені такі:
1) спеціалізація мобільних станцій радіомоніторингу відповідно з двома
основними концепціями згідно з їх завданнями;
2) покращення точності вимірювання радіосигналів і радіовипромінювань
завдяки використанню кращого вимірювального обладнання;
3) покращення точності пеленгування та визначення місцезнаходження
завдяки використанню кращого пеленгаторного обладнання.
Вдосконалення топології системи радіомоніторингу. Однією із показових
характеристик розвитку сучасних радіотехнологій є застосування принципу
повторного використання частот і пов’язаної з цим стільникової структури
телекомунікаційних

мереж.

Останнє

радіотехнологій, зокрема:
- мобільного (рухомого) зв’язку;
- широкосмугового доступу;

стосується

багатьох

сучасних
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- наземного телевізійного і звукового мовлення.
Враховуючи те, що нині діючі стаціонарні станції радіомоніторингу
розташовуються на відстані від 7 до 15 км, що обумовлено радіусами зони їх
радіодоступності, виконання радіомоніторингу передавачів (базових станцій)
мобільного (рухомого) зв’язку та широкосмугового доступу стаціонарними
станціями є неможливим, оскільки в межах їх зон радіодоступності розташовані
десятки базових станцій, які працюють у однакових смугах радіочастот і на тих
же робочих частотах.
Тому, останніми роками набуває практика застосування як стаціонарних
засобів невеликих радіочастотних сенсорів (приймачів) з малим радіусом зон
радіодоступності. Широкий досвід впровадження таких засобів нині є у
адміністрацій зв’язку Великобританії, Китаю, Німеччини.
Використання сенсорів з малим радіусом зон радіодоступності вимагає
переходу до ієрархічної структури мережі радіомоніторингу, яка передбачає:
1) об’єднання сенсорів, розгорнутих на невеликій території до невеликих
підсистем, інформація від яких збирається та обробляється безпосередньо
серверами невеликої потужності, які представляють другий рівень системи
радіочастотного моніторингу; сервери другого рівня забезпечують ідентифікацію
радіовипромінювань та збереження результатів протягом невеликого інтервалу
часу;
2) інформація від серверів другого рівня надалі передається на зональні
сервери,

які

здатні

забезпечувати

визначення

місцезнаходження

джерел

радіовипромінювання; на серверах другого рівня інформація може зберігатися
протягом тривалого часу;
3) надалі інформація передається на сервери автоматизованої системи
радіомоніторингу, які забезпечують аналіз динаміки зміни стану використання
РЧР і постійне збереження даних.
Реалізація зазначеного вище підходу передбачає розгортання мережі
малопотужних сенсорів на відстані кількох (від двох до п’яти) кілометрів один від
одного. Зазвичай, така система базується на використанні як моніторингових
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сенсорів

(тобто,

сенсорів,

що

забезпечують

лише

виявлення

джерел

радіовипромінювання і вимірювання їх параметрів), так і сенсорів з функцією
пеленгування.
Останнім часом популярність набуває використання сенсорів зі звичайною
функцією пеленгування (Angle of Arrival, AOA), так і в режимі визначення
місцезнаходження за часом різниці надходження сигналів до різних сенсорів
(Time

Difference

of

Arrival,

TDOA).

Недоліками

описаної

системи

радіомоніторингу є складність розгортання, обслуговування та висока вартість.
1.4 Постановка наукового завдання
За результатами проведеного аналізу і виходячи з мети дисертаційної роботи
сформульовано наукове завдання: розробити методику підвищення точності
локації

несанкціонованих

джерел радіовипромінювання

на основі

теорії

пасивного синтезування апертури антени рухомого радіолокаційного вимірювача.
Математично це представлено виразом:
( x ) НДРВ  min;

(1.20)

( y ) НДРВ  min.

де ( x ) НДРВ , ( y ) НДРВ - середньоквадратичні похибки визначення координат
несанкціонованого ДРВ.
Для вирішення зазначеної наукової задачі необхідним є розв’язання
наступних завдань:
- провести аналіз існуючого науково-методичного апарату отримання й
обробки

інформації

про

несанкціоновані

джерела

радіовипромінювання

існуючими засобами радіомоніторингу;
- визначити

раціональну

структурну

побудову

системи

мобільного

радіомоніторингу із багатопозиційним прийомом локаційної інформації від
НДРВ;
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- модифікувати рівняння згладжування параметрів траєкторії ведених
НБРПрП на інтервалі часу радіоспостереження НДРВ за рахунок використання
інформації про поточні координати ведучого носія;
- отримати аналітичні вирази команд радіокорекції траєкторій НБРПрП,
використання яких дозволило б реалізувати необхідну просторову конфігурацію
системи

спостереження

для

підвищення

точності

локації

джерел

радіовипромінювань;
- отримати вирішальне правило виявлення і розпізнавання НДРВ системами
радіомоніторингу із змінною в часі відносною просторовою структурною
конфігурацією та отриманий алгоритм визначення їх координат.
- на підставі розробленого науково-методичного апарату розробити методику
підвищення точності локації несанкціонованих джерел радіовипромінювання на
основі теорії пасивного синтезування апертури.
Висновки до розділу
1. Проведений аналіз свідчить про те, що створення національної системи
радіочастотного моніторингу є складним і тривалим процесом, який включає
елементи розробки проекту системи СРЧМ, розробку структури і створення
топології

системи,

забезпечення,

закупівлю

практичне

необхідного

утворення

обладнання

стаціонарних

і

і

програмного

мобільних

станцій

моніторингу, формування структурних підрозділів, підготовку фахівців тощо.
2. При створенні сучасної СРЧМ необхідно враховувати загальні тенденції
розвитку технологій радіозв’язку, особливості характеристик і застосування
сучасних технологій радіозв’язку, зміни у порядку використання частот,
напрямки адаптивного розвитку технологій проведення радіомоніторингу тощо.
3. Одною

з

радіомоніторингу

основних
є

тенденцій

покращення

точності

розвитку

мобільних

пеленгування

та

станцій

визначення

місцезнаходження несанкціонованих джерел радіовипромінювання за рахунок
створення відповідного науково-методичного апарату.
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РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ
ПРОСТОРОВОЇ КОНФІГУРАЦІЇ СИСТЕМИ РАДІОМОНІТОРИНГУ
В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

2.1 Математична

модель

функціонування

мобільної

системи

радіомоніторингу із багатопозиційним прийомом локаційної інформації
Аналіз сучасного науково-методичного апарату обробки радіолокаційної
інформації дозволяє стверджувати, що класифікація несанкціонованих об’єктів
радіовипромінювання за рахунок накопичення траєкторного сигналу від них на
визначених інтервалах часу радіоспостереження є актуальною науковою задачею
[19, 20, 21-23].
Розв’язок даної задачі можна отримати за рахунок використання мобільних
систем радіомоніторингу із багатопозиційним прийомом локаційної інформації в
пасивному режимі їх функціонування.
Запропонована

структура

моделі

даної

системи

радіомоніторингу

складається з фізичних елементів, процесів, що відбуваються в них, та
математичних моделей елементів і процесів (рис. 2.1).
Об'єкти містять в собі всі можливі їх типи при визначеному завданні.
Залежно від завдання змінюються можливі об'єкти системи радіомоніторингу, їх
кількість і характеристики.
Об'єкти характеризуються фізичними властивостями, тобто типом об'єктів, їх
функціональним станом і місцем дислокації.
Кожний об'єкт в конкретному функціональному стані й місці дислокації
представляє один із можливих класів об'єктів, тобто i-й об'єкт з усіх класів

 i  0,1,2,3...., I  .
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Рис. 2.1. Модель системи мобільного радіомоніторингу
із багатопозиційним прийомом інформації
Так, той самий об'єкт у такому ж функціональному стані, але розташований в
іншому місці, буде класифікований як інший об'єкт.
Звичайно при проведенні радіолокаційної розвідки класифікація об'єктів
(несанкціонованих джерел радіовипромінювання) містить у собі завдання:
виявлення, розпізнавання до типу й функціонального стану, а також визначення
місця розташування.
Сенс використання системи радіомоніторингу в цьому випадку полягає у
формуванні траєкторного сигналу (синтезованої апертури), у якому вкладено
інформацію про об'єкт, перетворення цього сигналу в зображення об'єкта з
одночасною оцінкою його характеристик і класифікації об'єкта, тобто віднесення
його до одного з I об'єктів заданої класифікації.
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Виходячи з такої логіки розв'язання завдань СРЧМ, кожний об'єкт у системі
характеризується своєю функцією випромінювання, яка, у свою чергу, є
результатом формування об'єктом електромагнітного поля сигналу передавача.
Простір функцій i однозначно відповідає простору об'єктів, тобто i-й об'єкт
має функцію i , яка відрізняється від функції j -го об'єкта: і   j . Функція і ( x )
, де x  ( x, y, t ) , являє собою комплексну функцію, відповідну локальній матриці
випромінювання об'єкта в заданому поляризаційному базисі при всіх інших
заданих характеристиках поля випромінювання.
Надалі будемо вважати, що параметри поля випромінювання сигналу,
поляризація сигналу, кути випромінювання об'єкта (ДРВ) й приймання
електромагнітної хвилі від БРПрП відомі.
Як

характеристика

об'єкта

в

цьому

випадку

виступає

функція

випромінювання, яка характеризує залежність зміни в часі амплітуди й фази
електромагнітної хвилі, джерелом якої є об'єкт з координатами  x, y  .
Надалі, електромагнітне випромінювання поширюється до антен рухомого
НБРПрП у середовищі поширення, яке можна вважати лінійною системою.
Поле поблизу антен рухомого НБРПрП у цьому випадку можна описати як
результат проходження даної хвилі через лінійну систему з імпульсною
перехідною характеристикою h( x ) .
Антени знаходяться на носіях, що рухаються, отже, присутні випадкові
відхилення від заданої траєкторії (траєкторні нестабільності) і, крім того, існують
неоднорідності параметрів середовища поширення радіохвиль.
Тому характеристика h( x ) має як регулярну hp ( x ) , так і випадкову hвип ( x )
складові: h( x )  hp ( x )  hвип ( x ) .
На підставі прийнятого антенною системою від кожного НБРПрП поля на
всій траєкторії її носіїв РЛІ реалізується процес формування складової
траєкторного сигналу, який містить у собі також різного роду завадові сигнали від
сторонніх джерел і внутрішні шуми приймальних трактів радіолокаційних систем:
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UTi ( x )  sTi ( x )  n( x ) .

Звичайно внутрішні шуми

вважаються рівномірно розподіленими у

нескінченій смузі частот, тобто «білими», а завади – корельовані в просторі й часі.
При використанні модульного принципу формування ДСА на прийом
обробка прийнятих сигналів від ДРВ реалізується в такій послідовності: спочатку
проводиться

аналогове

підсумовування

НВЧ

сигналів

у

кожному

з

радіоприймальних модулів (реалізація синтезування апертури), потім реалізується
звичайна фільтрова обробка прийнятих коливань у кожному модулі (підсилення
на НВЧ, перетворення частоти, підсилення на проміжній частоті), після чого за
допомогою фазових детекторів (ФД) реалізується формування квадратурних
складових I і Q сигналів на відеочастоті.
Надалі квадратурні складові прийнятих сигналів перетворюються в цифрову
форму, надаються до фазового маніпулятора та після підсилення ретранслюються
до НПЗОРЛІ з метою формування результуючого траєкторного сигналу.
Таким чином, на кожному бортовому модулі реалізується цифрова передача
РЛІ, до переваг якої відносяться:
- висока точність передачі інформації, практично недосяжна при сучасній
технології в аналогових системах;
- висока завадостійкість, можливість багаторазової ретрансляції інформації;
- мала питома витрата смуги частот та зручність використання часового
розподілу каналів.
Схема цифрового формування діаграми спрямованості антени (ДСА) на
прийом у НПЗОРЛІ вирішує такі задачі [19,24,25]:
- прийом й запам'ятовування вхідних сигналів підрешіток (і-х бортових
радіолокаційних вимірювачів, БРЛВ) у цифровому вигляді в кожному інтервалі
часової дискретизації;
- формування бази даних вагових коефіцієнтів;
- формування однопроменевої або багатопроменевої ДСА шляхом вагової
суперпозиції комплексних вхідних сигналів.
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Для цифрового формування ДСА звичайно використовується спосіб,
заснований на введенні зсувів фази в сигнали, прийняті елементами решіток (у
цьому випадку підрешітками).
Нехай комплексна амплітуда просторово-часового сигналу на виході

m -го

елемента лінійної АР (до перетворення напруга-код (ПНК)) має вигляд

ym (t , )  ym (t )exp   j (2 /  ) md sin   .

(2.1)

Якщо необхідно сформувати промінь ДСА у напрямку   , то вихідний
сигнал решітки визначається таким чином:

M

Y (t , , )   Ym (t , )Wm ,

(2.2)

m 1

Wm  exp  j  2 /   md sin  

де Wm - комплексний ваговий множник (множник решітки), розрахований
процесором формування ваг (рис. 2.2), який визначає напрямок максимуму
променя ДСА.
РПрМ(1)

Процесор
формування
ДСА

РПрМ(2)

W

…

Процесор
формування вагових
коефіцієнтів

РПрМ(N)

Блок
управління

РП

Рис. 2.2. Процесор формування ДСА БП СРЧМ на прийом
Вираз, аналогічний попередньому для двовимірної решітки, може бути
записаний у вигляді
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M

N

Y (t , , , , )   Ymn (t , , )Wmn ,

(2.3)

m 1 n 1

Wmn  exp  j (2 /  )md x sin  cos   exp  j (2 /  )nd y sin  sin   , (2.4)
де Wmn - ваговий множник, обумовлений напрямком максимуму діаграми
спрямованості антенної решітки;
  - кути сканування, відлічені від нормалі до площини решітки (рис. 2.3).
V1


V2

y



Vn

R

x

A( R,  , )
z

Рис. 2.3. Траєкторії руху НБРПрП БП СРМ
Вираз (2.3) являє собою дискретне перетворення Фур'є від М-вимірної
вибірки вхідних сигналів. Застосування алгоритмів дискретного перетворення
Фур'є дозволяє сформувати групу променів, максимальна кількість яких дорівнює
числу М елементів лінійної решітки.
Розглянемо

безпосередньо

задачу

цифрового

формування

ДСА

у

квадратурах, коли вихідні сигнали елементів АР для кожного інтервалу часової
дискретизації ktd надаються у вигляді
Ymn (ktd )  Ymn (k )  jysmn (k ) ,

де yсmnk  - косинусна складова вхідного сигналу від ДРВ;
ysmnk  - синусна складова вхідного сигналу від ДРВ.

(2.5)
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Аналогічно комплексні вагові множники, однакові для всіх елементів часової
дискретизації в обраному напрямку

mn , також надаються у вигляді двох

квадратурних складових і перетворюються в цифрову форму, тобто
Wmn  Wcmn  jWsmn .

У процесі цифрової згортки при формуванні ДСА для кожної пари

(2.6)

mn

повинна бути отримана результуюча напруга в квадратурах
*
U mn (k )  Ymn (k )Wmn
 ucmn (k )  jusmn (k ) ,

(2.7)

де ucmn (k )  ycmn (k ) wcmn  ysmn (k ) wsmn ; usmn ( k )  ysmn ( k ) wcmn  ycmn ( k ) wsmn .
Вираз для одержання одного значення сигналу на виході решітки має вид:

U  (k )   ucmn (k )  j  usmn (k ) .
mn

(2.8)

mn

Сформований траєкторний сигнал служить основним джерелом інформації
для вирішення задачі класифікації об'єктів, тобто виявлення, розпізнавання й
визначення місця розташування [19,26].
Далі на основі синтезу оптимального класифікатора задача розподіляється на
два етапи:
1) первинну обробку – одержання радіолокаційного зображення об’єкту;
2) вторинну обробку – виконання завдання класифікації об'єкта за його
зображенням.
Такий розподіл обумовлений декількома причинами.
Траєкторний сигнал несе в собі велику кількість неінформативних
параметрів, і первинна обробка усуває цю надлишкову інформацію. Крім того,
первинна обробка використовує всю можливу апріорну інформацію, загальну для
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всіх об'єктів. У результаті вона зберігає достатню статистику для вирішення
необхідних задач класифікації.
Поділ класифікації на два етапи дозволяє на другому етапі використовувати
апріорну інформацію про конкретний клас об'єкта, та, у тому числі, унікальні
можливості оператора, який може використовувати складну логічно-інтуїтивну
апріорну інформацію при аналізі зображення об'єкта.
Первинна обробка траєкторного сигналу зводиться до його пропущення
через лінійну систему з імпульсною перехідною характеристикою hp* ( x ) , що
забезпечує на виході одержання перетвореної функції відбиття i-гo об'єкта Сi ( x ) ,
тобто радіозображення об'єкта.
Вторинна обробка забезпечує кореляційну обробку радіозображення Сi ( x ) з
опорними функціями випромінювання  j * .
Максимум кореляції відповідає збігу класів об'єктів зображення й опорної
функції j  i . Це відповідає рішенню, що об'єкт належить до класу i, тому що
кожний клас є ізольованою від інших точкою в просторі рішень.
Таким чином, аналіз розглянутої моделі БП СРЧМ дозволяє зробити такі
висновки.
1. Визначена структура БП СРЧМ дозволяє проводити кількісні оцінки
ефективності обробки сигналів залежно від геометрії польоту НБРПрП, технічних
характеристик окремих елементів системи, умов поширення радіохвиль в процесі
формування локаційної інформації.
2. Запропонована структура визначеної БП СРЧМ дозволяє значно спростити
апаратурну частину бортового модулю системи.
3. Визначена в розглянутих моделях структура БП СРЧМ дозволяє
забезпечити необхідну швидкодію спеціального процесора формування сумарної
ДСА за рахунок реалізації паралельного обчислювального процесу визначення
значення сигналу на виході синтезованої антенної решітки у визначені проміжки
часу, обумовлені тривалістю радіоспостереження за об’єктом.
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2.2 Модифіковані рівняння згладжування параметрів траєкторії носіїв
радіоприймальних модулів мобільної системи радіомоніторингу
Припустимо, що БЛЗ супроводжується і на кожний t k момент часу НПЗОРЛІ
надходить вектор вимірів параметрів їх руху

 k  tk , rk , rk ,  k ,  k  ,
T

де k  0,1,2... ; rk – дальність до НЛЗ; rk – швидкість зміни дальності;  k –
азимут;  k – кут місця, із кореляційною матрицею точності виміру сферичних
координат.
Необхідно знайти згладжене значення вектора aˆ k параметрів траєкторії руху
НБРПрП.
Вектор параметрів траєкторії руху aˆ k має вигляд
ak   xk , yk , H k , xk , yk , H k  ,
T

(2.9)

де xk , yk , H k – координати носія в декартовій системі координат; xk , yk , H k –
швидкості зміни координат носія.
При відсутності апріорних даних про вид траєкторії об'єкта спостереження
приймемо лінійну гіпотезу руху носія в просторі параметрів оцінюваного вектора
aˆ k .

Вхідною інформацією є:
- вектор поточних вимірів bx  t , r , r ,  ,   ;
T

- матриця похибок вимірів Cвх .
Вихідною інформацією є:

62



ˆ
- вектор оцінок aˆ  t , xˆ , yˆ , Hˆ , xˆ, yˆ , H

;
T

- матриця похибок оцінки Caˆ .
Алгоритм формує масив вихідної інформації, до складу якої входять:
- узагальнений показник похибок оцінювання р;
- вектор поточних вимірів  ;
- матриця похибок поточних вимірів C , за якою робилася оцінка в даний
момент часу.
Перед початком роботи масив вихідної інформації обнуляєтся.
Робота фільтра починається після запису у вхідний масив поточних вимірів

ВХ , С ВХ .
При опрацюванні даних першого виміру (ознакою першого виміру є

P k 1  0 ) за оцінку приймається
a   x, y , H , x, y , H  ,
T

де x  r cos  sin  ;

y  r cos  cos  ;

H  r sin  ;

(2.10)

x  Vx cos  sin  ;

y  Vy cos  cos  ; H  VH sin  .
Для даного алгоритму рівняння фільтрації мають такий вигляд [31]:

aˆk  aek  M k  k   ek  ;



Cak  B k 1Ca1k 1 BTk 1



1

 H KT C k H k ,

(2.11)
(2.12)

де aˆ k – вектор оцінюваних параметрів; aek – екстрапольоване значення
вектора оцінюваних параметрів; aˆk 1 – екстрапольоване значення вектора
оцінюваних параметрів, на t k момент часу розраховується за формулою [31]
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aek  Bk aˆ k 1 . ,

(2.13)

де aˆ k 1 – значення вектора оцінюваних параметрів на даний момент часу.
Для лінійної гіпотези руху НБРПрП матриця прогнозу буде мати такий
вигляд:

Bk 

1

0

0

tk

0

0

0

1

0

0

tk

0

0

0

1

0

0

tk

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

(2.14)

,

де t( k )  t( k )  t( k 1) – інтервал часу між вимірами в t k і t( k 1) моменти часу.
Статистична матриця перерахування змін вектора параметрів траєкторії в
зміну вектора параметрів, що спостерігаються, має вигляд

H k  

xek
rek

yek
rek

H ek
rek

0

0

0

xek rek  rek xek
rek2

yek rek  rek yek
rek2

H ek rek  rek H ek
rek2

xek
rek

yek
rek

H ek
rek

yek
rek

xek
rek

0

0

0

0

 xek H ek
rek2 r k 

 yek H ek
rek2 r k 

r
rek2

0

0

0

,

(2.15)

де rek   xek2  yek  H ek2  ; rre k    xek2  yek  .
1/ 2

1/ 2

Коефіцієнт підсилення фільтра визначається виразом [31]

M k  Cak1H kT C k ,

(2.16)

де Cak – кореляційна матриця похибок оцінки вектора aˆ k .
Кореляційна матриця точності виміру сферичних координат НБРПрП C k
має вигляд [61]
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C k 

1/  r2 k 

0

0

0

0

1/  r2 k 

0

0

0

0

1/ 

0

0

0

0

2
rk 

.

(2.17)

1/  r2 k 

Матриця точності вимірів декартових координат

Cak  H T C k H k .

(2.18)

Екстрапольоване значення вектора параметрів траєкторії в просторі
виміряних параметрів виражається залежністю [31]

 зk  f  aзk   h k  ae k  .

(2.19)

Для екстрапольованих значень aek , ek визначаються кореляційні матриці
похибок:

 
де K k  a / i
j

i ek

Caek  Bk  Caˆ k 1  BKT ;

(2.20)

C ek  K k  Caek  K KT ,

(2.21)

– матриця перерахування.

Елементи матриці K k мають вигляд:
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K11  cos  ek cos  ek ;

K 21  cos  ek sin  ek ;

K 31  sin  ek ;

K12  0;

K 22  0;

K 32  0;

K13   rek cos  ek sin  ek ;

K 23  rek cos  ek cos  ek ;

K 33  0;

K14   rek sin  ek cos  ek ;

K 24   rek sin  ek sin  ek ;

K 34  rek cos  ek ;

K15  0;

K 25  0;

K 35  0;

K16  0;

K 26  0;

K 36  0;

K 41  rek  sin  ek  cos  ek   ek ;
K 42  cos  ek cos  ek ;
K 43  rek cos  ek sin  ek  rek sin  ek sin  ek   ek  rek cos  ek cos  ek   ek ;
K 44  rek sin  ek cos  ek  rek cos  ek cos  ek   ek  rek sin  ek sin  ek   ek ;
K 45  rek  cos  ek  sin  ek ;
K 46  rek  cos  ek  cos  ek ;

де

 ek 

H э k   rэ k   H э k   yek  xek  yek  xek 
rrэ k   rek2

 ek 

yek  xek  xek  yek
rrek

.

;

(2.22)

На кожному кроці роботи фільтра обчислюються:
а)  k   k   ek ek C k   k   ek  ;

(2.23)

б)  вих   k 1   k ,

(2.24)

T

де  

S 1
– коефіцієнт (при S  3,4 ).
S

Оцінка параметрів траєкторії на k -му кроці визначається через оцінки на

 k  1 кроці і черговий вимір k  tk ; rk , rk ,  k ,  k  .
При отриманні інформації про наступні оцінки параметрів траєкторії виникає
можливість суттєво підвищити точність оцінювання за рахунок сукупного
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згладжування, що зводиться до одержання результуючої оцінки з використанням
не тільки попередньої оцінки і поточного виміру, але і наступних оцінок [31].
Алгоритм оцінки параметрів траєкторії НБРПрП в просторі неповного
вектора вимірів РЛЗ.
При функціонуванні БП СРЧМ із запропонованою просторовою побудовою
в режимі радіоспостереження за ДРВ передбачається оцінка параметрів руху
ведених НБРПрП в просторі неповного вектору вимірів їх координат.
Розглянемо метод оцінки параметрів траєкторії ведених НБРПрП в умовах
одержання неповної радіолокаційної інформації про характеристики їх руху в
просторі на деяких інтервалах часу, визначених тривалістю радіоспостереження
за НДРВ.
Припустимо, що наземний РЛЗ (НРЛЗ) супроводжує тільки траєкторію
польоту ведучого носія.
На деякий t(k 1) момент часу вектор виміру параметрів його траєкторії буде
мати вигляд





T

 k 1  t k 1 ; r k 1 ; rk 1 ;  k 1 ;   k 1 ,
із кореляційною матрицею точності вимірів C k 1 .
На t k момент часу вектор виміру параметрів траєкторії веденого НБРПрП,
який супроводжується у пасивному режимі, буде мати вигляд

 k  tk ;  k ;  k  .
T

Для подальшого супроводу траєкторії необхідно знайти згладжене значення
вектора  k параметрів веденого носія на t k момент часу, прийнявши гіпотезу про
лінійну траєкторію руху НБРПрП.
Однак маючи інформацією тільки про кутові координати, стає неможливим
супровід його траєкторії через нестачу радіолокаційної інформації. У даному
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випадку відсутня інформація про дальність до ЛА  rk  і швидкість її зміни  rk  на
t k момент часу.

Для доповнення вектора виміру  k компонентами rk , rk , можуть бути
використана апріорна інформація про поточні координати ведучого НБРПрП БП
СРЧМ.
За допомогою зворотного прогнозу (ретроспекції) одержимо значення   k ретр
і розрахуємо r k ретр , r k ретр :



r k ретр  x

r k ретр 

2
 k ретр

y

2
 k ретр

H

;

1
2
2
 k ретр

(2.25)

x k ретр x k ретр  y k ретр y k ретр  H  k ретр H  k ретр
r k ретр

(2.26)

.

Доповнений даними компонентами, вектор виміру  k буде мати такий
вигляд:





T

k*  tk ; r k ретр , r k ретр , k ,  k .

(2.27)

Одночасно зі зворотним прогнозом проведемо екстраполяцію значення
вектора ˆ  k 1 на t k момент часу і розрахунок матриці точності екстраполяції

C e k ф .

З

метою

доповнення

матриці

точності

виміру

C

відсутніми

компонентами 1/  rk , 1/  rk обчислимо матрицю точності зворотного прогнозу за
формулою





Ce k ретр  K Bk*C1 k 1 Bk*T K T ,

(2.28)
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і виберемо з неї компоненти 1/  re2  k ретр , 1/  re2  k ретр .
*
Доповнена матриця точності вимірів Сk на t k момент часу має вигляд

1/  re2  k ретр
*
k

C



1/  re2  k ретр

.

1/  k
2

(2.29)

1/  2k

Рівняння фільтрації Калмана з врахуванням вище наведених виразів мають
вигляд

ˆ k   k  р  Ca1k 1 H kT C*  k  k*  e k   ,
Cak   Bk Ca k 1 BkT   H kT C* k H k .



(2.30)

(2.31)

На основі виразів (2.30), (2.31) може бути побудовано алгоритм оцінки
параметрів траєкторії ведених НБРПрП за результатами виміру його кутових
координат на визначеному тривалістю спостереження за НДРВ інтервалі часу.
Вхідною інформацією даного алгоритму є:
- вектор поточних вимірів  вх ;
- матриця точності вимірів Cвх ;
- поточні координати ведучого НБРПрП;
- похибки визначення

координат ведучого НБРПрП на визначених

тривалістю спостереження за НДРВ інтервалах часу.
Вихідною інформацією є:
- вектор оцінки ̂ вих ;
- матриця точності оцінки параметрів Сˆвих .
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У якості додаткової траєкторної інформації при удосконаленні відповідних
алгоритмів

в

роботі

пропонується

використання

додаткової

траєкторної

інформації про координати ведучого на інтервалі часу спостереження за
несанкціонованими джерелами радіовипромінювання (НДРВ).

V1
d

I

V2
*

Рис. 2.4 Проекції траєкторій руху ведучого та веденого носіїв на
горизонтальну площину,
де: V1  V2 - швидкості руху носіїв; d - дистанція між носіями; I - інтервал між
носіями;  * - постійний кут випередження на інтервалі часу моніторингу за
НДРВ.
Запропонований алгоритм дозволяє здійснювати супровід траєкторії ведених
НБРПрП в умовах неповного вектору виміру параметрів його руху.
Результуюча матриця точності оцінки параметрів траєкторії веденого носія
на t( k ) момент часу має вигляд
1

Сa(k)   В(k 1) (Сa(k 1) )1 В(kТ 1)   Н (Тk )С * Н ( k ) ,
(k )

де

(2.31-1)

В(k 1) - матриця ретроспекції; Н ( k ) - прямокутна матриця статистичного пе-

рерахунку змін вектору стану в зміни вектору параметрів, які спостерігаються;

Сa(k 1) - результуюча матриця точності оцінки параметрів траєкторії веденого носія
на t( k 1) момент часу;  k* - вектор виміру параметрів руху веденого носія на t( k )
момент часу.
Інтервал часу ретроспекції визначається таким чином:
t(k 1) рет 

Ictg (  * ) .

(k 1)
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Для оцінки працездатності розглянутих алгоритмів згладжування параметрів
траєкторії НБРПрП в роботі використана автономна модель, блок-схема якої
наведена на рис. 2.5.

1

Імітація польоту НБРПрП
(отримання еталонних вимірів)

 0  tk , 0 k ,  0 , tk  , k  1, 2...k0 

2
Імітація вимірів РЛЗ

 0  ti ,i  i 0  ii  1, 2...N 
3
Обчислення

  f  

4
Розрахунок

 

 

  f   f  0

ТАК

5

n  n0

n 1  n
НІ
6
Розрахунок точності
визначення 

Рис. 2.5. Автономна модель оцінки параметрів траєкторії НБРПрП
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2.3 Методи та алгоритми радіокерування рухом носіїв приймальних
модулів мобільної системи моніторингу
Припустима похибка визначення параметрів траєкторії руху антени бортових
локаційних засобів (БЛЗ) у складі БП СРЧМ дорівнює кільком міліметрам (у
сантиметровому діапазоні електромагнітних хвиль).
У зв'язку з цим реалізація прямолінійної траєкторії радіокерованого ЛА-носія
БЛЗ вимагає точного визначення його координат в кожний конкретний момент
часу в процесі синтезування апертури.
Завдання просторового керування носіями зводиться до визначення і
передачі команд радіокерування (КРК) на борт веденого носія радіолокаційного
вимірювача з фіксованим запізненням відносно КРК ведучого об’єкта.
Ця задача характеризується тим, що керування польотом здійснюється
безперервно на всій траєкторії польоту носіїв.
Для спрощення сприйняття визначена задача розглядається в одній площині,
як показано на рис. 2.6.

Рис. 2.6. Просторові характеристики ведучого та веденого носіїв
в інерціальній системі координат H , P, D V 
Положення ведучого і веденого носіїв визначиться у інерціальній системі
координат з осями H , P, D V  .
Ведучий носій рухається зі швидкістю V1 на висоті H1 . Аналогічно
швидкість веденого V2  V1 , а напрямок співпадає з напрямком ведучого. З цього

72

випливає, що кут нахилу траєкторії  дорівнює курсовому куту ведучого. Це
справедливо у випадку, якщо кут атаки дорівнює нулю.
Для цього випадку кінематичні співвідношення показані на рис. 2.6.
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Рис. 2.7. Графічна інтерпретація кінематичних співвідношень
при русі ведучого та веденого НРЛВ (вигляд зверху)
Кут лінії візування на рис. 2.6 позначено як  , відстань між ведучим та
веденим – R, проекції векторів швидкості ведучого та веденого на лінію візування
– V T , V М , а до нормалі до лінії візування – VaT ,VaM .
Призначення системи утримання веденого на необхідній траєкторії (СУтНТ)
полягає у формуванні таких КРК, які будуть забезпечувати утримання веденого за
ведучим навіть при маневруванні останнього.
Припустимо, що СУтНТ буде відпрацьовувати вхідний сигнал, що дорівнює
(пропорційний) куту лінії візування  або швидкості візування  .
За таких вхідних сигналах можлива реалізація тільки одного закону
керування, що може використовуватися для утримання веденого – це
переслідування. У цьому випадку ведений носій завжди знаходиться прямо за
ведучим, тобто    .
У випадку відсутності маневру це означає, що ведений рухається з постійною
бічною швидкістю, а при сталій повздовжній швидкості буде забезпечуватися
«ідеальна» дистанція між двома об’єктами по прямій лінії.
Згідно з рис. 2.9, кінематичні співвідношення мають такий вигляд:
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R  V T  V M  VT cos    T   VM cos      ;

(2.32)

R  R0  Rt ,
а кутові відхилення

 

V sin    T   VM sin     
VaT  VaM
 T
.
R
R

(2.33)

   0  t
Метод «чистого» переслідування буде визначатися тим, що ані ведучий, ані
ведений не маневрують. При цьому VT  const , а T  0 ,    .
У цьому випадку

R

dR
 VT cos   VM ;
dt



При цьому 

d
V sin 
 T
.
dt
R

(2.34)

буде дорівнювати 0 тільки коли   0 або π, тобто

переслідування відбувається точно «в хвіст». Якщо знайти рішення для  і кута
нахилу траєкторії  як функцію зміни дистанції R, розділивши рівняння на d  ,
отримаємо

dR 
V
dR
  ctg   M cos ec  R 
  ctg    cos ec  d  ,
d 
VT
R


де  

VM
– співвідношення швидкостей ведучого і веденого НРЛВ
VT

Обернене перетворення виразу (2.75) (інтегрування) має вигляд

(2.35)
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ln R   ln sin    ln tg
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(2.36)

Якщо припустити, що 0     , то

R sin 

ln

tg   2 



 const

(2.37)

або

R sin 

 tg  2 





R0 sin 

 tg 0 2 



 K ,

(2.38)

де R0 і  0 – потрібні значення дистанції і кута візування веденого відносно
ведучого носія.
Оскільки ведучий і ведений повинні бути на одній лінії, то  наближається
до 0, а   K повинні бути постійними.
Точний вивід «у хвіст» ведучому НРЛВ відбудеться за умови     0 . При
цьому кутова швидкість визначиться як   

  tg  2 

На ділянці траєкторії, де   1, sin    , tg

 

У

момент

розвороту

VT  2

ведучого



і

sin 2 

VT


2




2

.

, швидкість

2  .

веденого

(2.39)

 

при

ідеальному

переслідуванні та VM (швидкість веденого) повинна мати подвійне перевищення
над швидкістю ведучого і   2 (рис. 2.8).
Потрібне перевантаження веденого повинно в 1,5 рази перевищувати
перевантаження ведучого носія.
Через зазначені вимоги метод «переслідування» може бути реалізований або
за умови руху веденого у промені ДСА ведучого БРЛВ (теленаведення) або за
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умови самонаведення. Похибки наведення за теленаведенням будуть визначатися
за

 і  як 0,5 , , що складає 0,5˚.
V1
n1

V2  2V1

V2

n2  1,5n1

n2

Рис. 2.8. Відношення швидкостей ведучого та веденого носіїв
в момент розвороту при «ідеальному» переслідуванні
Що ж стосується самонаведення, то похибка зростає суттєво і складає
одиниці градусів (до 15˚). Структурна реалізація даного алгоритму на борту носія
зображена на рис. 2.9.

 tg  2
R
sin 

випр

пр

Рис. 2.9. Структурна реалізація алгоритму «переслідування» без
кутового зміщення веденого носія відносно ведучого
Отримання координат НДРВ в умовах інформаційної невизначеності
потребує побудови зміщеного строю ведених носіїв [19].
При наведенні таким способом для кожного веденого встановлюється
фіксований кут  і величина Р, тобто буде виникати постійний кут випередження
(рис. 2.10).

1
2

P1

P2

Рис. 2.10. Зміщений стрій носіїв
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На рис. 2.11 наведено можливі траєкторії носіїв бортових локаційних засобів
відповідно до значень  .

Рис. 2.11. Імовірні траєкторії носіїв БЛЗ відповідно до значень 
для реалізації визначення координат НДРВ
У цьому випадку носії, який рухаються з постійною швидкістю, будуть без
маневру переслідувати паралельним курсом ведучого. Це забезпечить сталість
траєкторії, тобто фіксований кут  n .
Таким чином, переслідування з фіксованим кутом також має сенс, як і у
випадку «чистого» переслідування, але за початкових умов, коли  n 


2

.

Для реалізації переслідування зі сталим кутом необхідне чітке знання
співвідношення швидкостей ведучого і веденого та кути атаки.
За умови сталості кута атаки лінії візування також не будуть обертатися,
тобто   0 .
Це можливо в тому випадку, коли складова швидкості веденого VaT , що
розташована за нормаллю до лінії візування, урівнюється нормальною складової
швидкості ведучого V T . У цьому випадку не будуть виникати кутові
прискорення VT ,V T і не буде відбуватися випередження ведених відносно
ведучого.
Для реалізації такого керування, аналогічного методу паралельного
зближення, КРК визначиться як [33]
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.


(2.40)

Але за методом паралельного зближення КРК існує постійно.
А при методі наближення зі сталим кутом КРК включається за умови
виникнення прискорень, тобто   0 та   0 .
Рівень КРК буде визначатися із співвідношення

    0 ,

(2.41)

де  0 – початковий кут непогодження.
За умови сталості кутів рівень КРК можливо визначити через  :

sin   0   0  

VT
sin   0  T   sin   0   0  
VM

  sin   0  T     f   

Типові траєкторії при  

(2.42)

VM
 2 і КРК 2 , 4 , 6 зображені на рис. 2.12.
VT
ведучий
2

4

 2

6

Рис. 2.12. Типові траєкторії носіїв БЛЗ при  

VM
 2 та КРК 2 , 4 , 6
VT

Однак, реалізація наведених траєкторій можлива тільки в ідеальній системі
керування за будь-яких початкових умов.
Для визначення опорних траєкторій необхідно допустити, що рух ведених
здійснюється в часовому проміжку tn  0  t зі сталою швидкістю VM і такими
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кутами нахилів траєкторій  , щоб вони були спрямованими вздовж траєкторії
ведучого НБЛЗ. Якщо V M являє собою складову веденого, що спрямована вздовж
траєкторії ведучого, і бічна складова V T  0 , то швидкість зниження носія буде
отримано у вигляді
R  V T  V M  const .

(2.43)

Звідси дистанція між веденими НБЛЗ

R  R0  VT  V M t ,

(2.44)

де R0 – значення початкової дистанції, за якого швидкість зближення буде
сталою або дорівнювати нулю.
Час запізнення видачі КРК

ti 

R0
.
VT  V M

(2.45)

Але наявність кутових швидкостей носіїв БЛЗ та запізнення видачі КРК
призводить до відмінності реальної траєкторії від опорної.
Ця відмінність у деякий момент часу t визначиться поперечним зміщенням
yt [35].

Аналогічно повздовжнє положення веденого носія буде визначатися
величиною зміщення ym. Зміщення траєкторій носіїв в часі характеризуватимуться
і швидкостями ym , які визначаються флуктуаціями кута  .
Якщо утримувати траєкторію НБЛЗ в тілесному куті   10 , то швидкість
зміщення визначиться залежністю

ym  VM  cos  V M  ;
yt  y0t  ymt  y0t  ymti .

(2.46)
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У реальності реалізація погоні з кутовим зміщенням можлива на базі
автопілота (АП) з динамічною затримкою.
Якщо подати роботу АП як лінійного пристрою, то рівень КРК з
урахуванням похибок прийме вигляд




ym 

.

(2.47)

А похибка дистанції



yt  ym
R   yt  ym  ;
R

R

yt  ym



(2.48)

.

Похибка утримання в потрібному створі кута (ДС БЛЗ)



ym
o
,   1 .
V M

(2.49)

Утримання ведених на відповідній дистанції можливе за допомогою
радіопроменя (тобто на лінії візування). У цьому випадку ведені летять у межах
ДСА БЛЗ ведучого носія.
Для виконання польоту вздовж лінії візування швидкість веденого Vам
повинна дорівнювати лінійній швидкості RТ  , де RТ – відстань від станції до
веденого.
При цьому
V M  RT    

VT
.
RT

(2.50)
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Коли

ведений

радіопромені)

рухається

RТ  const ,

вздовж

V M  0 .

заданої

траєкторії

Тобто

траєкторія

(знаходиться
нагадує

в

чисте

переслідування, але зі зміщенням.
При сході веденого з потрібної траєкторії RТ  const ; V M  Vt , що і буде
параметром непогодження для системи керування польотом веденого НБЛЗ.
Основною перевагою метода переслідування зі зміщенням є його простота.
Принциповим недоліком такого методу є виникнення похибок при збільшенні
дистанції відставання ведених НБЛЗ, що зумовлено польотом у густих шарах
атмосфери та призводить до рефракції променя й виникнення великого
швидкісного напору [34].
Структурну реалізацію даного алгоритму на борту НБЛЗ наведено на
рис. 2.13.
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Рис. 2.13. Структурна реалізація алгоритму «переслідування»
з кутовим зміщенням
Динамічну похибку утримання ведених на потрібній траєкторії як і у випадку
чистого переслідування, так і у випадку переслідування зі зміщенням можна
виразити так:
M  yt (ti )  ym (ti )

(2.51)

Фактичний час ti – це час запізнення КРК з борту веденого. Час запізнення
КРК не повинен перевищувати часу комплексної постійної часу контуру
керування аеродинамічного об’єкта Te , тобто ti  Te , а краще ti  Te , оскільки в
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загальному випадку час обробки КРК і вироблення керуючих рішень буде
визначатися як ti  Tе , тому при ti , на порядок менший за Tе , задовольнить
потрібну якість функціонування системи керування польотом ведених НБЛЗ.
У випадку чистого переслідування динамічна похибка буде залежати від часу
запізнення КРК (рис. 2.14).
У випадку переслідування веденими ведучого НБЛЗ із кутовим зміщенням
залежність динамічної похибки від часу запізнення КРК показано на рис. 2.15. У
випадку переслідування веденими ведучого НБЛЗ з кутовим зміщенням при
зростанні опору повітря (виникнення хибних кутів атаки), залежність динамічної
похибки від часу запізнення КРК зображено на рис. 2.16.
Залежність промаху у випадку погоні зі зміщенням від величини
перевантаження ведених (поворот строю) показано на рис. 2.17.
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Рис. 2.14. Залежність ДП від часу

Рис. 2.15. Залежність ДП від часу
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Рис. 2.16. Залежність ДП від часу

Рис. 2.17. Залежність промаху в

запізнення КРК при реалізації режиму

випадку погоні зі «зміщенням» від

переслідування із кутовим зміщенням

величини перевантаження

при зростанні опору повітря

ведених носіїв

Узагальнену схему системи керування веденими ЛА при переслідуванні зі
зміщенням зображено на рис. 2.18.
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При переслідуванні без зміщення k=1

Рис. 2.18. Узагальнена схема системи керування веденими при
переслідуванні ведучого НБЛЗ із кутовим зміщенням
У випадку повороту ведучого (при зміні об'єкта моніторингу) не
допускається зміщення точки наведення ведених, оскільки, як і в методі погоні,
зміщення точки зустрічі призведе до двох випадків (рис. 2.19) [35]:
- згладжування траєкторії веденого призведе до зменшення перевантаження і
випередження ведучого;
- згладжування траєкторії призведе до виникнення кутових швидкостей і
прискорень  м , Ем ,  м , Ем , що також призведе до випередження ведучого.
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Рис. 2.19. Траєкторії польоту ЛА при
зміні об'єкта моніторингу БП СРЧМ
Висновки до розділу
1. Аналіз запропонованої моделі БП СРЧМ дозволяє стверджувати про
доцільність їх використання для успішного вирішення задачі класифікації ДРВ.
Це зумовлено тим, що БП СРЧМ має ряд істотних переваг порівняно з
однопозиційними системами: більш висока надійність і вірогідність інтерпретації
радіолокаційних даних за рахунок обробки інформації, отриманої на різних кутах,
поляризаціях, частотах випромінювання; збільшення області огляду СРЧМ в
реальному масштабі часу як за рахунок збільшення числа НБЛЗ, так і за рахунок
збільшення області огляду кожного БЛЗ при збереженні однозначності вимірів;
низька вартість виготовлення одного носія БЛЗ внаслідок їхньої технологічної
повторюваності;

висока

реконфігурованість,

тобто

спроможність

зміни

параметрів спостереження (взаємного просторового положення й напрямку
векторів швидкості, частотного діапазону, поляризації, законів модуляції
сигналів) і алгоритмів обробки з метою найбільш ефективного виконання
поставлених

перед

СРЧМ

завдань;

можливість

оптимізації

просторової

конфігурації дозволяє зменшити вимоги до енергетичного потенціалу БП СРЧМ;
висока завадостійкість відносно природних та штучних шумових процесів, що
дозволяє здійснювати моніторинг за НДРВ в умовах несприятливої завадової
обстановки; висока живучість системи моніторингу в цілому, навіть при виході з
ладу декількох її БЛЗ.
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2. Обрана в роботі модель просторової побудови СРЧМ передбачає
необхідність реалізації оцінки параметрів руху ведених НБРПрП в просторі
неповного вектору вимірів їх координат. Використання розробленого в роботі
алгоритму дещо знижує точність оцінки параметрів траєкторії, але дозволяє
реалізувати процедуру підвищення точності оцінки координат НДРВ за рахунок
багатопозиційному прийому локаційної інформації БЛЗ, носії яких рухаються за
прямолінійними траєкторіями у відповідності із необхідними КРК.
3. Враховуючи існуючий теоретичний апарат методу переслідування і
можливості реалізації його для сучасних носіїв БЛЗ, можна стверджувати про
обґрунтованість створення методу переслідування ведучого і ведених носіїв БЛЗ
без зміщення і зі зміщенням з фіксованим кутом  .
Для реалізації методів переслідування з кутовим зміщенням і без зміщення
необхідно дотримуватися таких вимог: знання швидкості польотів ведучого і
веденого (ведених) носіїв; швидкості ведучого і веденого (ведених) повинні бути
рівними і постійними: VM  VT  const ; постійна часу контуру керування веденого
носієм БЛЗ повинна бути меншою часу запізнення КРК, що передаються з
ведучого на борт веденого: Te  t з , а краще Te  t з ; коефіцієнт передачі контуру
керування веденого під час переслідування без зміщення K e  1 .
У випадку повороту ведучого (при зміні об'єкта моніторингу) не
допускається зміщення точки наведення ведених, оскільки, як і в методі погоні,
зміщення точки зустрічі призведе до двох випадків: згладжування траєкторії
веденого

призведе

до

зменшення

перевантаження

і

випередження

ведучого; згладжування траєкторії призведе до виникнення кутових швидкостей і
прискорень  м , Е м ,  м , Е м , що також призведе до випередження ведучого.
Витримування ведених НБЛЗ на паралельних траєкторіях досягається
вибором співвідношення постійної часу контуру керування веденого Te і часу
запізнення передачі КРК на борт веденого (ведених) t з .
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РОЗДІЛ 3
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ЛОКАЦІЇ
НЕСАНКЦІОНОВАНИХ ДЖЕРЕЛ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ
НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ПАСИВНОГО СИНТЕЗУВАННЯ АПЕРТУРИ

3.1 Вирішальне правило виявлення і розпізнавання несанкціонованих
джерел радіовипромінювання системами радіомоніторингу із змінною в часі
відносною просторовою структурною побудовою
Вхідні умови для отримання вирішального правила. Припустимо, що з
М-елементної антенно-приймальні системи, розташованої в декількох пунктах
прийому (рис. 3.1), знімається сукупність М значень сигналів від НДРВ, які є
функціями часу y1  t  , y2  t  ,…, ym  t  і утворюють вектор-стовпець вхідних
впливів [35].
y1  t 

y2  t 

y t 

ym  t 

Рис. 3.1. Схема М-елементної антенно-приймальної системи радіомоніторингу

y1  t 

y t  

y2  t 
.......
ym  t 

 yT  t   y1  t 

y2  t  ...... ym  t  ,
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де Т – операція транспонування
Реалізація прийнятих коливань y  t  може бути обумовлено або одними
завадами, або сперпозицією сигналів і завад:







y  t   n t , 1  Ax t ,  , 2



,

(3.1)

де n  t , 1  , Ax  t , , 2  - векторні реалізації завади і сигналу відповідно;

A  1,0  - множник, який враховує наявність (А=1) або відсутність (А=0) сигналу
в векторі y  t  ;  - вектор інформативних параметрів сигналу; 2 - вектор
неінформативних параметрів сигналу; 1 - вектор випадкових параметрів
зовнішньої завади 1, 2   .
Багатоканальний виявлювач реалізує оцінку дискретного параметру

1"так" ,
Aˆ  y  t  |  ,    
 0 "ні" ,

(3.2)

яка є функціоналом реалізації прийнятих коливань y  t  .
Перед

оптимізацією

двохальтернативного

виявлення

реалізуємо

дискретизацію прийнятих коливань як функцій часу.
Це дозволить:
а) перейти від випадкових функцій y  t  до випадкових багатовимірних
величин;
б) ввести y  t  щільності ймовірності прийнятих реалізацій як функції
багатьох змінних;
в) набути дискретизації в часі самостійного значення при переході до
цифрової обробки сигналів.
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Припустимо, що кожна з скалярних функцій yi (t ) включає L часових
дискретів. Тоді загальна кількість діскретів при М-канальному прийомі,
i = 1, 2, ..., М, складе m = LM.
В цому випадку рішення приймається за m-мірним рядком (стовпцем):

yT  t   y1  t  y2  t  ...... yM  t 

.

(3.3)

В даному випадку вирішуючий функціонал (3.2) переходить у вирішальну
функцію m скалярних змінних:
1
Aˆ  y  t  |  ,    
0

.

(3.4)

Слід відзначити, що класичні задачі виявлення і розпізнавання сигналів
неадекватні реальним завданням радіомоніторингу. У багатьох випадках виникає
необхідність виявляти і розпізнавати сигнали з невідомими статистичними
характеристиками. Для подолання апріорної невизначеності при виявленні і
розпізнаванні можуть бути використано навчальні вибірки реальних сигналів і
завад. Однак, специфіка завдань радіомоніторингу така, що доводиться
вирішувати завдання виявлення і розпізнавання радіовипромінювань (РВ) при
відсутності для них навчальних вибірок.
Постановка завдання розпізнавання (багатоальтернативного виявлення)
заданих сигналів при наяності класу невідомих сигналів, які адекватні реальним
задачам радіомоніторингу.
В деякій М-елементній антенно-приймальні системі, розташованій в
декількох пунктах прийому спостерігаються сигнали на тлі завад. З усієї безлічі
сигналів, що з'являються у визначеній багатоканальній системі, потрібно виділити
і розпізнати N заданих сигналів, які представляють інтерес для радіомоніторингу.
При цьому фактично необхідно виявити, селектувати і розпізнати N заданих
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сигналів, а також віднести у (N+1) -й клас сигнали, які не становлять інтерес для
радіомоніторингу.
У ряді випадків радіомоніторингу при появі сигналів із (N+1)-го класу
приймається рішення про те, що з'явилися нові невідомі радіовипромінювання,
які підлягають подальшому аналізу з метою визначення виду і параметрів
модуляції.
При цьому приймається, що, що в М-елементній приймальній системі діє або
один із заданих сигналів x i  t  , або новий невідомий сигнал в адитивної суміші з
завадою n(t):
y  t   xi  t   n  t  , i  1, N  1 ,

де x i  t  - сигнал, який визначається переданим повідомленням, видом
оператора модуляції, видом і параметрами сигналу-переносника, типом кодування
повідомлень.
При

автоматизованому

радіомоніторингу

для

ряду

заданих

радіовипромінювань можуть бути відомі вид і параметри модуляції, вид
кодування, імовірнісні характеристики повідомлення.
Якщо вони невідомі, то таку інформацію можна отримати шляхом
додаткових досліджень з використанням навчальних вибірок реальних сигналів
для заданих радіовипромінювань.
Для безлічі інших РВ, які не представляють інтересу для радіомоніторингу й
об'єднуються в (N+1)-й клас невідомих РВ, імовірнісний опис відповідних їм
сигналів невідомий і відсутні їх навчальні вибірки сигналів.
В даному випадку э лише припущення, що невідомі РВ відрізняються від N
заданих РВ. Таким чином, відносно РВ, які спостерігаються в М-канальній
системі, можна прийняти рішення на користь однієї з гіпотез:
H i : y  t   xi  t   n  t  , i  1, N - діє одне із N заданих РВ ,

(3.4 а)
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H N 1 : y  t   xi  t   n  t  , i  1, N  1 - діє РВ із (N+1) класу невідомих РВ.

(3.4 б)

При цьому приймається, що в М-канальній системі спостереження сигнали
відповідних класів надходять послідовно в часі, тобто на інтервалі моніторингу

 0,TM  може діяти тільки один з сигналів з ймовірності появи Рі, при цьому:
N 1

 Pi  1

i 1

.

Дана задача фактично є задачею розпізнавання заданих сигналів при
наявності (N+1) -го класу невідомих сигналів.
У цьому завданні ймовірність хибних рішень складається з трьох складових,
що визначаються відповідно:
Pпом (N) - переплутування N заданих сигналів між собою;
Pпом (N+1/N) - прийняття гіпотези H N 1 у разі, коли діє один з N заданих
сигналів;
Pпом (N+1/N) - прийняттям гіпотези про дію одного з N заданих сигналів, за
умови, що діє сигнал із (N+1)-го класу.
За рахунок наявної апріорної інформації можливо контролювати лише перші
дві складові ймовірності похибки.
Для обліку третьої складової можна вводити показник у вигляді обсягу
критичної області відхилення гіпотези H N 1 про дію (N+1) - класу сигналів.

K

N
i 0

Ki

.

Дана область має сенс власної області N заданих сигналів і завад.
Для вирішення завдання розпізнавання N заданих сигналів запропоновано
ввести векторний критерій якості, який враховує зазначені складові ймовірності
похибки.
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При цьому в роботі вирішене завдання максимізації сумарної імовірності
правильного розпізнавання N заданих сигналів при фіксовану обсязі їх власної
області.
Вирішення цього завдання призвело до отримання правила [35]:

 



H i : max  Pl  y / xl    , l  1, N











Pi y / xi l  y / xl ,

 

;

(3.5а)

l  1, N , l  i ;



H N 1 : max  Pi y / xl    ,



l  1, N .

(3.5б)

(3.5в)

При виконанні (3.5 а), (3.5 б) приймається рішення про дію одного з N
заданих сигналів.
Коли виконується (3.5 в), приймається рішення про дію невідомого сигналу з
(N+1)-го класу.
правил

Це вирішальне правило відноситься до класу небайєсовськіх

прийняття

рішень.

Воно

дає

можливість

вирішувати

завдання

розпізнавання РВ в багатоканальній системі радіомоніторингу як нове завдання
селекції і розрізнення сигналів.
У випадку, коли враховуються похибки лише за рахунок переплутування
(N+1) - класу сигналів із N - відомими сигналами можна прийти до прийняття
однієї з двох гіпотез:

  
: max  P   y / x      ,



H N : max  Pi y / xl    ;


H

N 1

l

i

l  1, N
l  1, N

.

(3.6)

Вище наведені вирази являють собою вирішальне правило виявлення
невідомих РВ на тлі стаціонарної завади.
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При цьому приймається рішення про те, що в М-канальній системі
спостереження на тлі стаціонарної завади діє або нове РВ, або одне з N заданих
РВ.
При вирішенні розглянутих задач виявлення і розпізнавання РВ повинна бути
обрана адекватна імовірнісна модель сигналів, яка відображає властивості
реального фізичного сигналу на виході радіоприймача, налаштованого на РВ.
При цьому алгоритми виявлення і розпізнавання РВ на основі розглянутих
правил

можуть

бути

конкретизованими

з

урахуванням

виду

щільності

розподілення, які визначаються обраною ймовірнісною моделлю сигналів.
В

задачах

виявлення

і

розпізнавання

РВ

при

автоматизованому

радіомоніторингу має місце апріорна невизначеність, коли невідомі параметри
щільності розподілу відповідних сигналів або взагалі невідомий вид (закон)
щільності розподілу.
Це визначає необхідність накопичення навчальних вибірок реальних сигналів
для подолання апріорної невизначеності. За цими вибірками повинні знаходитися
оцінки невідомих параметрів відповідним відповідних алгоритмів виявлення і
розпізнавання РВ.
Отримані алгоритми виявлення і розпізнавання РВ достатньо просто можуть
бути реалізовані на основі спеціальних процесорів. Показники якості виявлення і
розпізнавання РВ визначити аналітичними методами в загальному випадку не
надається можливим. Тому для цих цілей може бути використаний метод
статистичних випробувань з використанням контрольних вибірок реальних
сигналів, отриманих для відповідних РВ.
3.2 Вхідні умови реалізації синтезування апертури системи моніторингу
при спостереженні за несанкціонованими джерелами радіовипромінювання
Виходячи з технічних аспектів реалізації мобільної системи моніторингу, а
саме використання непілотованих носіїв для прийому та пеленгування сигналів з
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несанкціонованих

джерел

радіовипромінювання,

можна

говорити

про

актуальність використання апробованого апарату синтезованих апертур [36-42].
Перейдемо до огляду методології синтезу апертур та розглянемо основний
принцип реалізації, необхідні умови та специфічні особливості такого рішення.
Заздалегідь слід зазначити, що синтезування може бути як активним, так і
пасивним.
Для простоти сприйняття основні моменти будуть показані на прикладі
активного синтезування, а надалі зазначаючи основні відмінності буде здійснено
перехід до пасивного синтезування.
Основною областю застосування апарату є картографування та створення
радіолокаційних знімків певної території, але цим можливості застосування не
обмежуються.
Синтезування апертури (СА) - метод обробки сигналів, що дозволяє істотно
підвищити поперечну лінійну роздільну здатність локатора щодо напрямку ДСА і
поліпшити

детальність

радіолокаційного

зображення

місцевості.

СА

використовується для отримання радіолокаційної карти (при картографуванні),
розвідці льодової обстановки і в інших ситуаціях. По якості і детальності такі
карти можна порівняти з аерофотознімками, але на відміну від останніх можуть
бути отримані в відсутність оптичної видимості земної поверхні (при польоті над
хмарами і вночі).
Простіше всього зрозуміти, що таке синтезована апертура, можна наступним
чином: по-перше, потрібно уявити фазованну антенну решітку (ФАР), діаграма
спрямованості

якої

формується

обертанням

фази

випромінювання,

що

приймається (передається) в кожному елементі антени; по-друге, потрібно
звернути увагу на те, що, з математичної точки зору і зовсім не обов'язково, щоб
всі елементи антени були різними елементами.
Створити (теоретично – довільну) потрібну апертуру антени можна,
переміщуючи один єдиний елемент по тих точках простору, в яких повинна бути
представлена

«віртуальна»

решітка.

Апертура,

створена

переміщенням

приймально-передавального елемента, і є та сама синтезована апертура.
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Можна сказати, що з математичної сторони задача синтезу зводиться до
визначення характеристик деяких електромагнітних полів за результатами
вимірювань, зроблених в декількох точках простору в різний час.
Завдання місцями складне, але цілком вирішуване (особливо коли
вимірюється відбите випромінювання від джерела, характеристики якого
відповідають деяким вимогам – це якраз випадок з радіолокаційною станцією
(РЛС).
По суті, основний принцип синтезування апертури полягає в тому, що різні
елементи решітки не обов'язково повинні існувати одночасно в просторі.
Припустимо, що на носії встановлена антенна (з відносно невеликою апертурою)
бічного огляду і що відносно широкий промінь радара сканує місцевість за
рахунок

руху

носія.

Положення

носія

мобільного

модулю,

в

яких

випромінюються радіолокаційні імпульси, можна розглядати як елементи лінійної
антенної решітки. Тоді сигнал у, що приймається кожному з цих положень
реєструється когерентно як функція часу, оскільки на радіолокаційний приймач
подається опорний сигнал, що дозволяє одночасно реєструвати і амплітудну і
фазову інформацію. Надалі, різні записані комплексні хвилі відповідним чином
обробляються для синтезу дійсної апертури.
На практиці застосування синтезування апертури виглядає, наприклад, так:
радіолокатор

бокового

огляду,

встановлений

на

носії,

записує

відбите

випромінювання, що приймається з заданого напрямку протягом деякої ділянки
траєкторії руху («інтервал синтезування») – після відповідної обробки записаної
сигнальної інформації можна отримати дані по спостережуваних об'єктах з
роздільною здатністю, близькою до роздільної здатності фізичної антени з
розміром апертури, що збігається з дистанцією, яку подолав носій за час
синтезування.
Радіолокатори з відносно довгою антеною вздовж фюзеляжу дозволяють
отримувати детальні радіолокаційні зображення тільки на відносно невеликих
відстанях.
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При винесенні смуги розвідки на десятки кілометрів від носія необхідно
використовувати антени довжиною в десятки і сотні метрів, розміщення яких на
носіях неможливо, саме для подолання цієї труднощі використовується метод
синтезування апертури антени.
Подальша обробка зареєстрованих сигналів в бортовій або наземній
апаратурі дозволяє отримати радіолокаційне зображення з високою детальністю.

Рис. 3.2. Графічна ілюстрація формування синтезованої апертури
за інтервал часу руху носія бортового обладнання.
Загальний принцип роботи РСА не залежить від виду реалізованого огляду
земної (морської) поверхні. Найбільш простим і досить глибоко вивченим є
бічний огляд (БО), при якому вісь діаграми направленості реальної антени (ДСА)
розташовується перпендикулярно лінії руху ЛА - носія РСА (точніше, до лінії
переміщення фазового центру антени). Логічно припустити, що інші види огляду
класифікуються відповідно до розташування антени на фюзеляжі літального
апарату. Наприклад, особливістю режиму СА в передній зоні є великий час
синтезування, що при маловисотному польоті веде до підвищення впливу на
якість алгоритмів обліку маневру.
Якщо ж синтезування ведеться при спостереженні в передній зоні збоку, то
більш жорсткими стають вимоги до алгоритмів врахування фокусування через
значну швидкість і різницю швидкостей лінії візування при спостереженні різних
ділянок поверхні на невеликих відстанях.
Існуючі

РСА

використовують

поперечний

бічний

огляд

(напрямок

максимуму ДСА є перпендикулярним напрямку руху літака-носія). У цьому
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випадку ширина смуги огляду РСА залежить від ширини променя, висоти польоту
і кута візування.
Для збільшення смуги огляду необхідно збільшувати висоту польоту літаканосія і кут візування. Для розширення смуги огляду без зміни похилої дальності
можна використовувати секторний огляд.
Секторний огляд має на увазі відхилення кута спостереження променя
антени від значення


2

в процесі сканування (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Режим секторного огляду простору.
Надалі приймаємо до уваги, що будемо розглядати принципи роботи РСА
саме з БО. Для виявлення основних закономірностей формування синтезованої
апертури антени будемо вважати, що ЛА переміщується рівномірно і
прямолінійно на незмінній висоті над земною поверхнею, яку заради простоти
вважаємо плоскою.
У контексті використання РСА для радіографії основною метою при
формуванні РЛІ постає досягнення максимальної роздільної здатності і якості
зображення в умовах реальних обмежень, пов'язаних з доглядом параметрів
прийнятого траєкторного сигналу (час синтезування), неточністю вимірювання і
коливанням льотних характеристик (швидкість, прискорення, траєкторія польоту),
впливом широкого спектра шумів і перешкод, як зовнішніх, так і внутрішніх, на
тлі

малопотужного

прийнятого

сигналу

від

віддалених

радіовідбивачів
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(енергетичні ресурси), відхиленнями у формуванні заданої ДСА і характеристик
приймально-передавального тракту (технічні можливості) і т. п.
Вирішення проблеми формування якісної РЛІ в умовах перерахованих вище
обмежень можливо одним з двох підходів. Або шляхом максимального зняття
обмежуючих факторів при більш якісному технічному виконанні всіх елементів
проектованої системи радіобачення і більш строгому дотриманні льотних
характеристик (чого треба завжди прагнути, по мірі можливостей), або шляхом
використання більш досконалих адаптивних алгоритмів цифрової обробки
траєкторного сигналу і самого зображення.
Необхідна роздільна здатність по дальності досить просто забезпечується
завдяки застосуванню коротких або широкосмугових зондуючих імпульсів.
Основна складність полягає в досягненні високої роздільної здатності за
азимутом, яку можна поліпшити тільки збільшенням горизонтального розкриву
антени або укороченням довжини хвилі. Розміри антени літакових РЛС кругового
огляду зазвичай не перевищують поперечні розміри фюзеляжу. Збільшення
робочої частоти випромінюваних коливань обмежене умовою поширення
радіохвиль.
Тому в бортових РЛС кругового огляду максимальне значення відносного
горизонтального розкриву антени (відносно розкриву антени до довжини хвилі)
не перевищує 50 - 100. При цьому розрізнююча відстань за азимутом на дальності

R дорівнює  ra  R / (50  100) .
Отже, вже на відстанях 50-100 км розрізнююча здатність є не кращою, ніж
500-1000 м.
Значне підвищення азимутальної роздільної здатності (майже на порядок)
може бути досягнуто при використанні методу бокового огляду, при якому
сканування антенного променя здійснюється в результаті поступального
переміщення літального апарату.
Висока азимутальна роздільна здатність при цьому методі досягається
застосуванням нерухомих антен великих горизонтальних розмірів, витягнутих
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уздовж фюзеляжу. В результаті утворюються гостронаправлені віялові діаграми
спрямованості, направлені в бік по обидві сторони літального апарату (рис. 3.4).

Бічні
промені

Смуги
огляду

Лінія руху

Рис. 3.4. Ілюстрація до питання формування гостроспрямованих ДСА
Однак, навіть при максимально можливих розмірах бортових антен і
найбільш високих робочих частотах, які обмежуються умовами поширення і
можливими потужності передавальних НВЧ пристроїв, кутова рорізнююча
здатність некогерентних РЛС БО виявляється недостатньою для отримання
детального зображення ділянок місцевості, що знаходяться на відстанях понад
декілька десятків кілометрів.
Когерентна техніка і методи оптимальної обробки сигналів відкрили нові
можливості отримання дуже високої роздільної здатності по азимуту.
Оскільки для одержання штучного розкриву необхідно підсумовувати
сигнали з урахуванням їх фазових співвідношень, на борту літального апарату
необхідно мати когерентну радіолокаційну станцію. Тому такі РЛС називають ще
когерентними РЛС бічного огляду. Протяжність синтезованої антени L  R0 , де
R0 , - дальність;  - ширина діаграми в горизонтальній площині на рівні

половинної потужності.
З віддаленням від об’єктів спостереження розмір синтезованої антени L
збільшується, отже ширина штучного антенного променя, яка дорівнює


L

,

зменшується. Тому розрізнююча відстань уздовж лінії шляху зберігається
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постійною і не залежить від віддалення цілі. Зі зменшенням дійсного
горизонтального

розкриття

антени

dA

розширюється

реальна

діаграма

спрямованості, а разом з нею зростає довжина синтезованої антени.
З цієї причини кутова роздільна здатність підвищується зі зменшенням
горизонтального розміру антени РСА.
Принцип отримання високої розрізнюючої здатності уздовж лінії шляху за
рахунок руху РЛС, встановленої на літальному апараті, може бути пояснено з
точки зору теорії оптимальної фільтрації частотномодульованих імпульсів.
Задля отримання результатів з високою точністю доцільно скористатися
методом синтезованої апертури, оскільки її реалізація не потребує додаткових
витрат та зусиль. Це обумовлено специфікою такої мобільної системи
радіомоніторингу, в якій як носії реєстраційного обладнання використовуються
непілотовані ЛА.
З огляду на те, що система є пасивною, тобто лише реєструє випромінювання
від ДРВ, варто зосередитися якраз на забезпеченні гарних показників
розрізнюючої здатності.
Загалом апарат РСА якнайкраще підходить для поставленого завдання
оскільки дає істотний виграш у порівнянні з вже відомими методами фіксації
радіовипромінювання у контексті завдань радіомоніторингу.
3.3

Аналого-цифрове

перетворення

сигналів

від

джерел

радіовипромінювання при реалізації мобільної системи радіомоніторингу із
багатопозиційним прийомом локаційної інформації
Сучасні методи обробки сигналів, високий рівень розвитку елементної бази
сприяє запровадженню та активному використанню цифрової техніки та обробки
інформації. Гнучкість цифрових систем дозволяє їх з легкістю налаштовувати під
будь-які потреби розробника відповідно до вимог користувача. На даний момент
цифрова

обробка

сигналів

є

невідємною

складовою

сучасних

систем

різноманітного призначення. Це повязано з перевагами цифри над аналогом, та
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наявністю досить широко розвиненого теоретичного та математичного апарату,
що зазнають постійних змін та модернізацій. Мобільна система радіомоніторингу,
що реалізується з використанням непілотованих носіїв використовує основні
засади цифрової обробки сигналів. Основним постає питання первинного
оцифровування прийнятих сигналів. З точки зору об’єкта, де буде відбуватись
оцифровування сигналів можливі два основних варіанта: або на непілотованому
носії, або ж на наземному пункті збору та обробки радіолокаційної інформації
(НПЗОРЛІ). Перевагою першого варіанту є більша стабільність роботи системи,
вища швидкодія та більша завадозахищеність, недоліком виступають масогабаритні показники апаратури цифрової обробки. Перевагою другого варіанту є
можливість використання більш потужних систем обробки цифрових даних,
недоліком є загальна втрата швидкодії системи мобільного радіомоніторингу.
Зважаючи на зазначені вище переваги та недоліки, був обраний варіант
розташування цифрового обладнання у НПЗОРЛІ, оскільки критичним фактором
є обмеження на розміщення такого типу обладнання у непілотованих ЛА.
Питання забезпечення ефективності роботи такої системи радіомоніторингу
забезпечується шляхом використання більш досконалих адаптивних алгоритмів
цифрової обробки траєкторного сигналу і корисних даних що пред'являє особливі
вимоги до бортового обчислювального, що забезпечує високу обчислювальну
продуктивність (до 10 мільярдів операцій в секунду).
Гнучкість цифрових систем обробки і управління дозволяє помітно
розширити можливості РСА у поєднанням з традиційним бічним оглядом нових
видів огляду, ввести оперативну зміну дальності і кута спостереження зони
огляду, а також розрізнюючої здатності РСА. Крім того, при цифровій обробці
сигналів і цифровому управлінні простіше розв’язуються задачі компенсації
спотворень

сигналів,

селекції

рухомих

цілей

і

з'являється

можливість

синтезування апертури антени при криволінійному русі носія.
При аналоговій обробці в методі радіолокації з синтезованою апертурою
інформація отримується з великим запізненням щодо моменту запису. Цифрова
обробка сигналів в РСА дозволяє отримувати картографічну інформацію в
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реальному масштабі часу, якщо забезпечуються необхідні швидкодія і обсяг
пам'яті спеціалізованого обчислювача (процесора).
Структура

загальної

системи

радіомоніторингу

передбачає

наявність

аналізаторів спектра задля визначення параметрів сигналу (типу модуляції,
частоти носійної, ширини спектра та ін.). В сучасних аналізаторах спектра час
розгортання променя, що потрібний для огляду, наприклад, смуги частот 1 ГГц,
становить кілька секунд (від 5 с до 6 с), і обмежується технічними параметрами
фільтра із залізо-ітрієвого гранату. В разі, якщо аналізатор спектра настроєно на
режим вимірювання на фіксованій частоті (так званий режим з «нульовим
качанням» або «0 Span»), мінімальний час вимірювання залежить лише від
тривалості процесу збирання та оброблення даних.
Багатопроцесорні модулі цифрової обробки сигналів (ЦОС) на базі потужних
сигнальних

процесорів

дозволяють

досягти

необхідної

обчислювальної

продуктивності. Разом з тим, обмеження на обчислювальні ресурси, що фактично
виділяються, завжди залишаються: зростають ресурси і відкриваються нові
можливості для вирішення більш складних завдань у діапазоні частот, що
постійно розширюється, і скороченні часу на обробку. Тому актуальною
залишається і проблема мінімізації необхідних обчислювальних ресурсів, що в
першу чергу відноситься до формуванню і обробці корисної інформації в
реальному часі.
Провідною вимогою до складу цифрових систем є наявність потужного
аналого-цифрового

перетворювача

(АЦП).

Основними

характеристиками

перетворювача є розрядність та частота дискретизації. Згідно з теоремою теореми
Котельникова-Шеннона (Найквітста) частота дискретизації визначається як

FД 

FВ
2 ,

де FВ - максимальна частота аналогового сигналу на вході АЦП.
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Розрядність АЦП обирається, виходячи з динамічного діапазону сигналу на
вході:
U
D  дБ   20lg  max
 U min



,

де U max , U min - максимальне та мінімальне амплітудні значення сигналу.
Виходячи з цих умов обирається відповідний АЦП, що має забезпечити
необхідну швидкодію. Існують інші параметри, що визначають ефективність
АЦП. Наприклад, параметр «розрізнення за часом», який називають ще
«мінімальним часом між вибірками», визначається мінімальним часом, потрібним
для оброблення АЦП одного сигналу, і для типових систем радіомоніторингу він
становить близько (100 - 200) пс.
Розглянемо цифрову систему обробки інформації, яка забезпечує мінімальну
затримку інформації рис 3.5.

Рис. 3.5. Структурна схема цифровї системи обробки
локаційної інформації
Перша причина затримки пов'язана з необхідністю формування необхідного
розміру синтезованої апертури, який визначає роздільну здатність по азимуту.
Мінімальна

початкова

затримка

отримання

зображення

дорівнює

часу

синтезування Tс . Час затримки зменшується зі зростанням швидкості носія РСА.
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Друга причина затримки полягає в тому, що потрібно формувати зображення
певної (визначеної) ділянки зони огляду по шляховій дальності X . При бічному
огляді і постійній швидкості носія РЛС затримка T  X / V .
Якщо ділянка X

менше ширини ДСА на заданій дальності, можна

використовувати багатоканальну обробку по азимуту, і час затримки буде
визначатися тільки часом синтезування.
Третьою причиною затримки отримання зображення є кінцевий час
виконання операцій в системі обробки, який в сильній мірі залежить від виду
системи обробки. Зменшити цей час можна шляхом використання цифрової
системі обробки (ЦСО).
Аналіз радіолокаційного зображення (виявлення і розпізнавання об'єктів)
зазвичай займає значний час, тому сформований кадр зображення на екрані
індикатора «заморожують» на час прийняття рішення оператором.
Більш жорсткі вимоги до затримки отримання інформації про ціль
пред'являються системами цілевказання і наведення з використанням РСА. При
цьому повинні оперативно вирішуватися завдання корекції РЛЗ при маневрі носія
РСА (геометричні і амплітудні спотворення, прив'язка до земної системи
координат) і супроводу цілі по всім координатам.
Далі розглядаються структурні схеми та алгоритми цифрової обробки
траєкторних сигналів для формування радіолокаційного зображення в РСА.
В ЦСО (рис. 3.5) відеосигнали з виходу фазового детектора (ФД) в кожному
періоді повторення піддаються дискретизації за часом і квантуванню по амплітуді
і перетворюються за допомогою швидкодіючого АЦП в цифрові сигнали.
Пристрій попередньої обробки (ППО) здійснює компенсацію ефекту руху
носія РСА за сигналами навігаційної системи (НП) і форматує цифрові сигнали
для реєстрації в запам'ятовуючому пристрої (ЗП). Дані, отримані від усіх
розрізнених за дальністю елементів в зоні огляду, запам'ятовуються на ділянці
траєкторії, рівному синтезованої апертурі, на час виконання алгоритму обробки.
Цифровий процесор (ЦП) здійснює обробку цифрових сигналів, що зберігаються
в ЗП, і надходять з обчислювача опорної функції.
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Алгоритм процесора визначається способом обробки траєкторного сигналу
при синтезуванні апертури. Далі вважається, що стиснення сигналу по дальності
виконано окремим алгоритмом і тут не розглядається. Обчислювач опорної
функції забезпечує процесор необхідними опорними сигналами для даного
алгоритму обробки (режиму роботи) з урахуванням даних, що надходять з
навігаційної системи. В результаті на виході процесора формується масив
цифрових сигналів, відповідних амплітуді (або потужності) сигналів, отриманих
від кожного розрізненого елемента в зоні огляду РСА.
Головними характеристиками ЦСО є розрядність і швидкодію АЦП і
процесора, а також обсяг пам'яті ЗП, при цьому вимоги до ЦСО, а також до
обчислювача опорної функції залежать не тільки від параметрів РСА, але й від
способу реалізації алгоритму обробки процесором.
При використанні цифрової обробки сигналів та цифрового керування
режимами роботи до переваг РСА крім швидкодії, тобто можливості отримання
радіолокаційного зображення ділянки місцевості на борту ЛА в реальному або
близькому до реального масштабу часу, додаються також широкі можливості
щодо оперативної зміни роздільної здатності, виду огляду, дальності і кута
спостереження. Крім того, при цифровій обробці простіше вирішуються завдання
компенсації спотворень сигналів, селекції рухомих цілей і з'являється можливість
синтезування апертури антени при маневруванні ЛА. Відзначимо, що вибір тієї чи
іншої системи обробки визначається завданнями, які покладаються на РСА, а
також можливостями елементної бази, яку може бути використано при її
створенні. У цифровій системі обробки квадратурні складові сигналу з виходів
ФД у кожному періоді повторення перетворюються в цифрові сигнали за
допомогою АЦП і записуються в ЗП. Вимога до АЦП по швидкодії (частоті
дискретизації FАЦП ) роздільною здатністю РСА по дальності  r визначається як

FАЦП  k R / 2 r
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де k R - кількість відліків сигналу на елемент розрізнення по дальності
(зазвичай kR  1...2 ). Так, kR  1 і  r  3 м відповідає частота дискретизації

FАЦП  50 МГц.
Число розрядів (довжина слова) цифрового сигналу після АЦП визначається
необхідним динамічним діапазоном сигналів радіолокаційного зображення.
Під динамічним діапазоном l АЦП розрядного цифрового сигналу будемо
l

розуміти число рівнів квантування сигналу: N кв  2 АЦП .
У логарифмічному масштабі динамічний діапазон ДД  20lg N кв  6l АЦП ,
тобто додавання одного розряду збільшує динамічний діапазон цифрового
сигналу на 6 дБ. Зазвичай АЦП з 4...8 розрядами вважається оптимальним з точки
зору забезпечення заданого динамічного діапазону при мінімальних шумах
квантування.
Запис цифрового сигналу в ЗП в кожному періоді зондування ведеться
рядком по дальності.
У процесі польоту інформація в пам'яті накопичується. Зчитування
траєкторного сигналу з ЗП для обробки в процесорі проводиться по азимуту
(поперек рядку дальності). При цьому довжина рядка цифрової пам'яті по азимуту
(число

відліків

сигналу

Nс )

визначається

інтервалом

синтезування

Nс  Tc / Tп  Tc Fп і, отже, необхідною роздільною здатністю РСА по азимуту.

З урахуванням пам'яті по всіх каналах дальності обсяг ЗП M  2 N с N Rl АЦП , де
N R  R /  r

- число каналів дальності (при kR  1 ), а коефіцієнт 2 враховує

наявність двох каналів (синфазного і квадратурного).
Підставивши значення М і М', отримаємо:

M

 Rн
R
R

Fпl АЦП 
2F T l
V  l sin  н  r
 r п с АЦП .
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Розрахунок показує, що для отримання роздільної здатності  l   r  3 м на

R  3 км при куті

Rн  100 км в смузі огляду по дальності

дальності

спостереження  н  30 ,   3 см, V  250 м/с, Fн  1 кГц і l АЦП  8бит  1байт
необхідний обсяг пам'яті становить 8 Мбайт.
Наведемо інший приклад формування вимог до пристроїв цифрової обробки
сигналів РСА.
Нехай задано значення  l  3 м на відстані R0  80 км. Для цього при

  3 см

потрібно

сформувати

штучний

розкрив

(апертуру)

розміром

L  R0с  R0 /  l  800 м.

При швидкості руху носія радіолокатора 400 м/с час запам'ятовування
сигналу t  L / V  2 с. При  R   l і Rmax  R0  80 км число каналів дальності
рівне n  Rmax /  l .
Число

підсумовуючих

сигналів

дорівнює

числу

імпульсів

за

час

запам'ятовування при Fп  1000 Гц складає 2000.
Якщо динамічний діапазон системи обробки 102 , то необхідний обсяг пам'яті
близько 103 двійкових одиниць.
Швидкодія

системи

обробки

має бути

достатньою для

отримання

радіолокаційного зображення в реальному масштабі часу.
При нефокусованій обробці в кожному каналі дальності за Tn , повинні
виконуватися одна операція додавання (додається черговий імпульс) і одна
операція віднімання (усувається перший з накопичуваних імпульсів). Швидкість
обробки при цьому становить 2nFn  107 операцій/с.
При

сфокусованій

компенсуючого

зсуву

обробці
фаз,

що

складання
збільшує

сигналів
необхідну

передує

введення

швидкодію

до

109  1010 операцій/с.

Важливою особливістю етапу запису траєкторного сигналу є необхідність
двоканальної системи для отримання квадратурних складових. При цьому
пред'являються високі вимоги до ідентичності каналів (ФД, АЦП).
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Можливо також використання одноканальної системи запису на підносійній
частоті. Так, при використанні підносійної частоти траєкторного сигналу, як і при
записі сигналу в оптичній системі обробки, потрібен тільки один канал ФД і АЦП.
При цьому частоту вибірок траєкторного сигналу (частоту повторення РЛС)
необхідно збільшити в два рази. При використанні проміжної підносійної частоти
зондуючого сигналу потрібна дискретизація по затримці (дальності) в два рази
частіша і, отже, в два рази більш швидкодіючий АЦП. Частоту повторення РЛС
збільшувати при цьому не потрібно].
Таким чином, цифрові пристрої вимагають елементної бази із значною
швидкодією і використання складних АЦП і цифро-аналогових перетворювачів,
що призводить до зростання вартості, розмірів і маси пристроїв.
На противагу цьому, такий підхід сприяє більш гнучким налаштуванням
системи, надає можливість застосування новітніх алгоритмів фільтрації та інших
методів обробки цифрових сигналів, сприяє підвищенню завадозахищеності
системи, дає можливість обробки інформації real-time.
Такі особливості надають можливості широкого налаштування системи для
виконання різних поставлених задач і дозволяє інтегрувати дану мобільну
систему радіомоніторингу на більш високих рівнях.
3.4 Методика

визначення

координат

несанкціонованого

джерела

радіовипромінювання системою мобільного моніторингу
В умовах сучасної електромагнітної обстановки значно ускладнюється задача
пошуку завад, джерела яких маскуються нерегулярним характером використання
радіочастотного ресурсу.
Джерелами завад можуть бути як легальні, так і нелегальні передавачі, які не
дотримуються встановлених для технологій параметрів випромінювання і
обмежень,

що

накладаються

за

результатами

розрахунків

сумісності

з

передавачами у сусідніх смугах частот іншого оператора. Ідентифікація
передавачів за даними ідентифікаторів мережі і окремих базових станцій/секторів
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дозволить провести більш детальний аналіз спектра сигналів в оточуючім
середовищі місця прояву завади і виявити сигнал завади від нелегального
передавача (того ж репітера).
Загалом, для пошуку джерела завади необхідно зменшити загальну
невизначеність у параметрах випромінювання передавачів мережі за рахунок
використання додаткової інформації щодо випромінювання джерела завади,
отриманої від заявника і, також, шляхом попереднього вимірювання у місті
проявів завади.
У цьому випадку за рахунок підвищення потужності сигналу завади поряд із
потужністю корисного сигналу у приймачі радіоконтролю виникає можливість
прицільного, більш детального аналізу спектра сигналу завади і, таким чином,
забезпечити більшу точність і надійність результатів аналізу спектра і
вимірювань.
Таким чином, пошук джерела завади в умовах нерегулярного використання
радіочастотного ресурсу вимагає тривалої, кропіткої роботи і уявляється
складним і актуальнним завданням.
Відомо [43, 44], що динамічні умови роботи СРЧМ суттєво впливають на
ефективність їх практичного використання. Особливо це стосується пасивних
систем радіомоніторингу.
Припустимо, що НБРПрП рухається в фіксованому напрямку з постійною
швидкістю VРПрМ .
У певний момент часу ti сигнал, який випромінюється апріорно невідомим
джерелом, надходить з невідомого раніше напрямки під кутом α1 на вхід
антенного пристрою бортового модулю (рис. 3.6).
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(ДРВ)2

V1

(α1)'
α1

(ДРВ)1

Рис. 3.6. Ілюстрація неоднозначного визначення напряму приходу сигналу
від ДРВ в умовах неспрямованого прийому.
В даному випадку вираз для несучої частоти прийнятого сигналу має вигляд
[43-44]
 VРПрМ

f n пр  f n 1 
cos 1  ,


c



(3.6)

де fn - частота несучого коливання сигналу; с – швидкість поширення
електромагнітних хвиль; VРПрМ – швидкість руху НБРПрМ.
Якщо частота несучого коливання сигналу fn

і щвидкість руху РПрМ V

апріорно відомі, то після вимірювання f n пр може бути визначено пеленг на
джерело радіовипромінювання (кут α):

 c  f n пр  
1  arccos 
 1  .


 L / T  f n


(3.7)

Слід відзначити, що точність визначення пеленгу на НДРВ залежить від
величини відстані L (синтезованої апертури), яку проходить НБРПрП за час
моніторингу T.
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Перевагою таких систем є те, що вони забезпечують високу точність
вимірювання напрямку приходу сигналу при використанні антен з малою
апертурою.
Однак, визначення пеленга на НДРВ, в даному випадку, можливо лише при
апріорно відомому спектрі радіовипромінювання.
Можливість роботи тільки в умовах, коли спектр сигналу ДРВ апріорно
відомий, суттєво обмежує застосування систем радіомоніторингу з синтезованою
апертурою.
Данау ситуацію може бути змінено у випадку, якщо швидкість НБРПрП
змінна в часі за модулем або за напрямком. Тоді доплерівська частота також буде
змінюватися на інтервалі часу моніторингу T .
Якщо НБРПрП переміщається в фіксованому напрямку зі змінною зі
швидкістю V(t), тоді гармонійна хвиля з частотою f n реєструється на виході
приймального елемента як частотно-модульоване коливання. Його частота є
функцією часу, яка описується таким виразом [43-44]
 V t 

fпр  f n 1 
cos 1  .
c



Якщо

швидкість

руху

приймального

елемента

(3.8)

V(t)

змінюється

за

гармонійним законом з частотою fГ, то вираз (3.8) може бути представлено у
вигляді [43-44]
 V

fпр  f n 1  0 cos  2 fг t  cos 1 
c



,

(3.9)

де V0 – амплітуда швидкості руху НБРПрП.
Амплітуда зміни доплерівської частоти реєстрованих коливань





середня частота цих коливань fсер визначаються таким чином [3]:

 FД 

та
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V0

 FД  f n cos 1 ;
c

 f сер  f n .


(3.10)

Частота сигналу і кут його приходу можуть бути визначені в даному випадку
на основі вимірів амплітуди зміни частоти і середньої частоти реєстрованих
коливань.
Точність вимірювання кута приходу коливання залежить від амплітуди
швидкості переміщення приймального елемента. Слід зазначити, що даний ефект
буде мати місце і в випадках зміни швидкості руху НБРПрП за законами, що
відрізняються від гармонійного.
Розглянемо випадок, коли НБРПрП протягом часу t1 рухається в фіксованому
напрямку з постійною швидкістю V1, а потім протягом часу t2 - у зміненому
напрямку з постійною швидкістю V2 (рис. 3.7).
(ДРВ)2

V1

(α1)'

Δ

α1

V2

(ДРВ)1

Рис.3.7. Геометричне співвідношення кутів
при зміні напряму руху носія РПрМ.
Особливістю двох наведених моделей є неоднозначність вимірювання
напрямів: сигнали, що приходять з симетричних напрямків (під кутами α1 і α2)
невиразні.
В даному випадку (рис. 3.7) ситуація відрізняється від раніше розглянутих.
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При русі НБРПрП в першому напрямку реєстрована доплерівська частота
описується виразом:

FД1  f n

V1
cos 1 ,
c

(3.11)

а при русі у зміненому напрямку (рис. 3.7):

FД2  f n

V2
cos 1   
c

.

(3.12)

Якщо V1, V2 Δ - апріорно визначаються просторовою конфігурацією системи
радіомоніторингу, а Fпр1 і Fпр2 – величини, які вимірюються, то напрямок приходу
сигнала від НДРВ та його частота можуть бути однозначно визначено на підставі
наведених виразів.
В даному випадку точність виміру параметрів сигнала від ДРВ залежить від
величин швидкостей V1, V2 та кута Δ.
На

підставі

розглянутого

вище

математичного

апарату

в

роботі

пропонується динамічна модель просторово-часової обробки сигналів від НДРВ в
умовах їх рознесеного прийому рухомими НБРПрП із апріорно відомими
просторовими характеристиками на інтервалі часу моніторингу.
Нині мобільні засоби моніторингу спроможні функціонально доповнювати
стаціонарні й забезпечують гнучку підтримку ефективного радіомоніторингу при
проведенні вимірювань параметрів радіовипромінювань поза зоною доступу до
них за рахунок використанні потенційних можливостей методів синтезу апертур
пасивних систем [45-48].
На рис. 3.8 наведено ілюстрацію просторового положення точок прийому
сигналу (А і В) відносно НДРВ. В даному випадку моніторинг НДРВ реалізується
двома рухомими НБРПрП, які пересуваються зі швидкостями V1, V2 та
знаходяться на відстані (дистанції) один від одного. Точки прийому сигналу (А і
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В) з напрямів - α1, α2

знаходяться в межах головної пелюстки діаграми

спрямованості антени НДРВ в вертикальній та горизонтальній площинах.
Вхідні дані:
1. Координати точок знаходження НБРПрП1 та НБРПрП2 на інтервалі часу
моніторингу НДРВ;
2. Час затримки (t3) приходу сигналу в точку В відносно часу приходу
радіовипромінювання від НДРВ в точку А.
3. Дистанція (d) – незмінна на інтервалі часу моніторингу (Т) ДРВ.
4. V1  V2
Наукове завдання: На підставі наведених вхідних даних визначити
координати точки стояння (xДРВ; yДРВ) НДРВ в пасивному режимі моніторингу.
z

z
Vn

V1

V2

А

d  Vt з

d  Vtз

В

V2
В

I

V1
А

x

r1н

r2н

x

H
r1н

2

2
1

1

r1г

r2н

r2г

2



1

H

H

1

r2г

2

 r1г

y

y

ДРВ

ДРВ

а)

б)

Рис. 3.8. Траєкторії руху РПрМ із визначеною
дистанцією (d) між носіями (а) (паралельні курси руху носіїв (б))
Алгоритм визначення координат точки стояння (xДРВ; yДРВ) НДРВ в
пасивному режимі моніторингу. На підставі використання рівняння передачі
Гарольда Фрііса отримаємо вираз для розрахунку похилої дальності r1п до НДРВ,
який має вигляд:
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1/2

P 
ct3  1 
 P2 
r1п 
1/2
 P1 
1  
 P2 

,

(3.13)

де t3 - час затримки приходу сигналу до другого приймального елементу
відносно першого; P1, P2 – потужності сигналу від НДРВ, які отримані
приймальними антенами НБРПрП1 та НБРПрП2.
Слід відзначити, що похилі дальності до першого та другого приймальних
елементів зв’язані співвідношенням:
r2н  r1н  ct з

,

(3.14)

де r1н - похила дальність до першого приймального елементу відносно точки
знаходження ДРВ; r2н - похила дальність до другого приймального елементу
відносно точки знаходження ДРВ; c - швидкість поширення електромагнітних
хвиль.
Відповідно, математичні вирази для розрахунку кутів місця в точках
прийому А і В (рис. 3.8) мають вигляд:
H

 r1н 

1  arcsin 

,

(3.15)

де H - висота знаходження НБРПрП в момент прийому сигналу від джерела
радіовипромінювання (рис. 3.8).
 H 

 r2н 

 2  arcsin 

.

(3.16)
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Вирази для розрахунку значень проекцій похилих дальностей від НДРВ до
точок А і В на горизонтальну площину, згідно рис. 3.8, мають вигляд:

2

r1г 

H

tg  1 

H
H 1  
H
 r1н 


 r1н2  H 2 ;

H
 H 
tg  arcsin   
 
 r1н 
 r1н  


(3.17)

2

r2г 

H

tg   2 

H 
H 1 

H
 r2н 
2


 r2н
 H2 .

H 
 H 
tg  arcsin 



 r2н 
 r2н  


(3.18)

З врахуванням виразів (3.17) - (3.18) розраховується кут між напрямами на
точки прийому сигналів відносно точки розташування ДРВ в горизонтальній
площині (рис. 3.8):

 r 2  r 2   d  Vt 2 
з
  arccos A
  arccos  1г 2г
2

r

r


1г 2г

(3.19)

У данному випадку, коли параметри V1 і V2 (d - дистанція між носіями
радіоприймачів в точках А і В на рис. 3.8) апріорно відомі, кут Δ – визначається
згідно формули (3.18), а fпр1 і fпр2 – вимірюються, то напрями приходу сигналів та
його несуча частота однозначно визначаються виразом (3.19) на підставі
вирішення системи наведених нижче рівнянь:
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 V1

f

f
cos 1 
пр1
н 1 

c




 f  f 1  V2 cos     
н
1

 пр2
c



(3.20)

 2  1   ; V1  V2  V ;

 r 2  r 2   d  Vt 2 
з
  arccos A ;
  arccos  1г 2г
2  r1г  r2г


f пр1
f пр2

 V

1  c cos 1 

;
 V

1  c cos 1    

fпр1 A cos 1   fпр1 1  A2 sin 1   f пр2 cos 1 



c fпр2  f пр1



V

Позначимо:
 r 2  r 2   d  Vt 2 
з 
f пр1 A  f пр1  1г 2г
 A;
2  r1г  r2г




2

 r 2  r 2   d  Vt 2 
з 
2
f пр1 1  A  fпр1 1   1г 2г
 B;
2

r

r


1г
2г


f пр2  C





c fпр2  f пр1
 G;
V
A cos 1  B 1  cos 2 1  C cos 1  G;
cos 1  t ;

 A2  C 2  B2  t 2   2CG  2 AC  2 AG  t  G 2  B2   0
2
  2CG  2 AC  2 AG    2CG  2 AC  2 AG   4  A2  C 2  B 2  G 2  B 2 
t1,2 
2  A2  C 2  B 2 
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Введемо обмеження:
1  t  1
.

0





1

Таким чином, вирази для обчислення кута пеленгу на НДРВ та несучої
частоти мають вигляд:

1  arccost

fн 

;

(3.21)

f пр1
 V

1  c cos 1 

.

(3.22)

З моменту виявлення НДРВ подальше накопичення просторово-часового
сигналу від нього при прямолінійному русі НБРПрП мобільної системи
радіоспостереження, на інтервалі часу радіомоніторингу, дозволяє підвищити
точність оцінки азимуту НДРВ:
1

2
2
 
2
   0, 001 
    k 0,88

 1010  ,


 

tМ  
 



(3.23)

де k - параметр виявлення радіовипромінювання з ймовірністю правильного
виявлення РПВ=0,8 при заданій імовірності хибної тривоги РХТ=0,1;
λ - довжина хвилі;
β - азимут НДРВ;
 - швидкість руху НБРПрП;
tМ - інтервал часу СА.

За умови, якщо вісь ОХ системи прямокутних координат ХОУ, наведеної на
рис. 3.9, орієнтовано паралельно траєкторії руху літальних апаратів системи
радіомоніторингу, в центрі якої розташовано наземний пункт збору та обробки
радіолокаційної інформації (НПЗОРЛІ), координати точки розташування джерела
радіовипромінювання можуть бути розраховані таким чином [43-44]:
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 x1  r1н  H  1    
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 V1   f н
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2 c  пр1
 1
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(3.24)

За умови наявності вхідної інформації про згладжені параметри траєкторій
НРПрМ, швидкості їх руху та дистанції (d) й інтервалу (I) між ними на момент
закінчення накопичення просторово-часового сигналу від НДРВ формула 3.23
набуває вигляду:
1
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2

2
1 


 f
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2
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 1
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V ( НРПрМ )  f н
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(3.25)

x(НДРВ) ; y(НДРВ) - згладжені значення координат НДРВ;

x(НРПрМ) ; y(НРПрМ) - згладжені значення координат НБРПрП відносно якого

визначалося місцезнаходження НДРВ на момент закінчення накопичення
просторово-часового сигналу від нього;
с – швидкість поширення електромагнітних хвиль;

f пр - виміряне значення частоти випромінювавння НДРВ;
f н - визначене значення несучої частоти НДРВ;

V ( НРПрМ ) - модуль швидкості руху НРПрМ за умови, що всі НБРПрП за час
радіомоніторингу НДРВ рухаються з однаковими швидкостями.
Реалізацію просторового положення точок прийому сигналу (А і В) відносно
ДРВ (рис. 3.8) може бути вирішено за рахунок відповідного радіокерування
НБРПрП та зводиться до визначення і передачі команд керування (КРК) на борт
веденого носія НБРПрП із фіксованим запізненням відносно КРК ведучого
об’єкта, які розглядалися в розділі 2 дисертаційного дослідження.
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Рис. 3.9. Орієнтація руху НБРПрП відносно вісі ОХ.
Спрощену модель блок-схеми алгоритму

обчислення пеленгів на НДРВ

наведено на рис. 3.10.

Рис. 3.10. Спрощена модель блок-схеми алгоритму обчислення пеленгів на ДРВ
Сукупність вище наведених

наукових

положень складає вирішення

сформульованого наукового завдання за рахунок використання відповідної
методики, блок-схему реалізації якої наведено на рис. 3.11.
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Методика підвищення точності локації несанкціонованих джерел
радіовипромінювання на основі теорії пасивного синтезування
апертури

1
Реалізація алгоритмів РК рухом НРПрМ багатопозиційної системи
радіомоніторингу із необхідними інтервалом (I) та дистанцією (d) на
інтервалі часу радіоспостереження за несанкціонованим ДРВ (Δtм)

2
Реалізація вирішального правила виявлення і розпізнавання
несанкціонованих ДРВ мобільною системою радіомоніторингу із
змінною в часі відносною просторовою конфігурацією

Реалізація алгоритмів згладжування параметрів траєкторій ведених
НРПрМ на інтервалі часу радіоспостереження за ДРВ із
застосуванням додаткової інформації про координати ведучого
НРПрМ

Реалізація накопичення просторово-часового сигналу від ДРВ на
інтервалі часу радіомоніторингу з метою підвищення точності його
пеленгації в пасивному режимі роботи

Визначення координат розташування ДРВ за рахунок
багатопозиційного прийому випромінювання рухомими РПрМ
системи моніторингу із апріорно відомими просторовими
характеристиками на інтервалі часу радіоспостереження

Рис. 3.11. Блок-схема реалізації методики підвищення точності локації
несанкціонованих НДРВ на основі теорії пасивного синтезування апертури
3.5 Оцінка точності визначення координат несанкціонованих джерел
радіовипромінювання при застосуванні запропонованої методики
Отримано оцінки точності визначення координат НДРВ при застосуванні
запропонованого науково-методичного апарату, порівняно з іншими методами, з
урахуванням потенційних, інструментальних та похибок визначення пеленгу
залежно від:
-

часу спостереження;

-

відношення сигнал/шум на вході вимірювального пристрою;

-

швидкості руху;

-

частоти повторення приймання сигналів від ДРВ.
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Потенційні похибки вимірів кутових координат НДРВ визначалася згідно
форми і ширини ДСА у відповідній площині.
При цьому, потенційна похибка визначення азимуту та кута місця НДРВ
визначалася згідно виразу:

(  , ) пот
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(3.26)

де k - параметр виявлення радіовипромінювання з ймовірністю правильного
виявлення РПВ=0,8 при заданій імовірності хибної тривоги РХТ=0,1;
λ - довжина хвилі;
 - швидкість руху носія бортового локаційного засобу;
tМ - інтервал часу синтезування апертури;

F – частота повторення аналізу сигналу джерела випромінювання;
q - відношення сигнал/шум на вході вимірювального пристрою в момент

виявлення сигналу від джерела випромінювання;
R – похила дальність від джерела випромінювання до радіоприймального
пристрою бортового радіолокаційного засобу системи радіомоніторингу.
Інструментальна похибка визначення азимуту НДРВ врахована згідно
виразу
(  )інстр  
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Результуючу похибку визначення азимуту НДРВ враховано згідно виразу
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Аналітичні вирази оцінки точності визначення координат НДРВ мають
вигляд:
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де C x , C y - точнісні оцінки визначення координат НДРВ;
x, y, H – поточні координати НБЛЗ із врахуванням бази між НДРВ та
НПЗОРЛІ на інтервалі часу радіоспостереження;
R, Rгор

- поточні значення похилої та горизонтальної дальності між НДРВ та

НПЗОРЛІ на інтервалі часу радіоспостереження.
На рис. 3.12 наведено графіки залежності потенційної оцінки точності
визначення координат НДРВ для часів спостереження 5 секунд, 10 секунд, 15
секунд для чотирьох методів пеленгування, а саме:
- пеленгування із застосуванням гостроспрямованих антен;
- пеленгування із застосуванням антен з синтезованою апертурою;
- пеленгування із використанням алгоритмів управління польотом літальних
апаратів із застосуванням фільтрації параметрів траєкторії;
- пеленгування із застосуванням алгоритмів згладжування параметрів
траєкторії в просторі неповного вектору параметрів.
Додаткові вхідні параметри для моделювання наведено в таблицях для
кожного із варіантів оцінювання.
Час

спостереження

випромінювання джерела.

(моніторингу)

змінювався

залежно

від

режиму
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Рис. 3.12. Залежність СКВ оцінювання прямокутних координат
розташування НДРВ від часу спостереження для різних алгоритмів пеленгування
при відношенні сигнал/шум 20 дБ
Результати

дослідження

підтверджують,

що

похибки

визначення

прямокутних координат знижуються зі збільшенням часу спостереження (від 5 с
до 10 с та до 15 с).
На

рис.

3.13

наведено

залежність

потенційного

СКВ

оцінювання

прямокутних координат розташування НДРВ у разі збільшення відношення
сигнал/шум з 20 дБ до 50 дБ при часі спостереження 10 с.
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Рис. 3.13. Залежність СКВ оцінювання координат розташування НДРВ при 10 с
часу спостереження та при відношенні сигнал/шум 50 дБ
При цьому похибки визначення прямокутних координат (порівняно з
графіками для часу спостереження 10 с на рис. 3.12) зменшується приблизно на
4%.
На рис. 3.14 наведено залежність потенційної похибки визначення координат
розташування

НДРВ

при

зменшенні

швидкості

руху

носія

бортового

радіоприймального пристрою з 250 м/с до 100 м/с при часі спостереження 5 с.

Рис. 3.14. Залежність СКВ оцінювання координат розташування НДРВ при 5 с
часу спостереження та швидкості руху веденого 100 м/с
Зменшення розмірів синтезованої апертури (у два-три рази порівняно з рис.
3.12) призводить до зростання похибки визначення пеленгу, та, як результат, - до
погіршення точності визначення прямокутних координат НДРВ на 10-12%.
Збільшення частоти повторення приймання сигналів радіовипромінювання з
250 Гц до 750 Гц та до 1500 Гц сприяє підвищенню точності локації (визначення
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координат) НДРВ завдяки накопиченню та зростанню потужності прийнятого
випромінювання, що ілюструється рис. 3.15.

Рис. 3.15. Залежність похибок визначення координат НДРВ при збільшенні
частоти аналізу сигналів
Використання розроблених рівнянь згладжування в просторі неповного
вектору

вимірів

координат

веденого

дозволяє

реалізувати

процедуру

синтезування апертури на коротких інтервалах часу (до 15с.) і забезпечує
найменші похибки оцінки прямокутних координат розташування НДРВ завдяки
найкращому наближенню структури синтезованої структури лінійної решітки до
еквідистантної.
В результаті проведеної оцінки точності визначення координат НДРВ при
реалізації запропонованої методики з’ясовано, що її застосування

дозволяє

підвищити точність визначення координат НДРВ до 34 % залежно від вхідних
умов радіоспостереження на відносно коротких інтервалах часу (5 – 15с) за
рахунок багатопозиційного прийому траєкторного сигналу.
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Висновки до розділу
1. Використання мобільних систем радіомоніторингу на базі рухомих
радіокерованих пристроїв для вирішення відповідних практичних завдань
дозволяє більш успішно здійснювати контроль радіочастотного спектра і
виявляти несанкціоновані джерела радіовипромінювання.
2. На підставі аналізу просторово-часового уявлення багатопозиційної системи отримано вирази для визначення кута пеленгу та несучої частоти ДРВ, а також
вирази для результуючих похибок визначення азимуту, координат, відстані
НДРВ у залежності від часу синтезування апертури, швидкості руху НБРПрП, відношення сигнал/ шум, ймовірносних параметрів виявлення сигналу тощо.
3. Проведені розрахунки оцінки точності для різних

типів антен

(направленого типу і з синтезованою апертурою), з урахуванням застосування
алгоритмів управління польотом літальних апаратів і алгоритмів згладжування
параметрів траєкторії. Результати розрахунків підтверджують залежність похибки
вимірювання пеленгу від параметрів синтезованих апертур. Так, зменшення
розмірів синтезованої апертури (у 2-3 рази) призводить до зростання похибки
визначення пеленгу і до погіршення точності визначення прямокутних координат
НДРВ на 10-12%. На підставі цього для збереження параметрів апертури (часу
синтезування) доцільно розглядати не менше 3-х рознесених у просторі
приймачів. У цілому, при достатньому часі синтезування апертури (часу обробки
сигналу) точність визначення координат НДРВ багатопозиційними системами
може бути підвищена до 34% у порівнянні з однопозиційними (з антенами
направленої дії).
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РОЗДІЛ 4
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ
ЗАПРОПОНОВАНИХ МЕТОДІВ ЛОКАЦІЇ І ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ
РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ

4.1

Застосування

існуючого

науково-методичного

апарату

для

підвищення чутливості запропонованої системи радіомоніторингу.
Тенденції і особливості технічної розбудови, притаманні сучасним і
перспективним технологіям рухомого зв’язку, накладають додаткові обмеження
на

проведення

радіочастотного

моніторингу.

Означені

вище

умови

електромагнітного середовища створюють певну невизначеність щодо параметрів
випромінювання передавачів, яку можна охарактеризувати як нерегулярне
використання спектра. При нерегулярному використанні спектра суттєво
змінюються і завдання радіочастотного моніторингу, пов’язані із ідентифікацією
передавачів щодо легального використання РЧР і радіоконтролю параметрів
випромінювання. В умовах постійної змінності параметрів випромінювання і
мультистандартного використання частот виникає певний ризик масового
використання

частот

нелегальними

передавачами

мережі,

параметри

випромінювання яких також будуть змінними, але замаскованими загальним
фоном випромінювань змінного характеру, притаманному для мережі в цілому.
Пошук джерела завади при нерегулярному використанні спектра також
значно ускладнюється через складність ідентифікації передавачів із змінними
параметрами випромінювання.
Як у випадку пошуку незаконно діючих передавачів, так і джерел радіозавад,
загальним завданням постає зменшення загальної невизначеності у параметрах
випромінювання передавачів мережі за рахунок використання додаткової
інформації щодо випромінювання джерела завади, отриманої від заявника і,

127

також, шляхом попереднього вимірювання у місті прояву завади. У цьому
випадку за рахунок підвищення потужності сигналу завади, поряд із потужністю
корисного сигналу (сигналів), у приймачі радіоконтролю виникає можливість
прицільного, більш детального аналізу спектра сигналу завади і, таким чином,
забезпечення більшої точності та надійності результатів аналізу спектра і
вимірювань.
Відповідно, майбутні системи контролю за використанням спектра повинні
мати можливості моніторингу нових технологій і систем радіозв'язку, такими як
виявлення слабкого сигналу, поділ сигналів на спільній частоті (спільному каналі)
і визначення місця розташування в декількох режимах на основі цифрової
обробки сигналу (DSP - Digital signal processing) і даних мережі тощо.
Методи виявлення слабкого сигналу. Дедалі гострішою стає потреба в
підвищенні чутливості систем контролю для виявлення слабких сигналів з
низькою щільністю потужності, так як все в більшій кількості нових систем
радіозв'язку використовується все більш низька потужність, все більш широка
смуга пропускання, все більш висока частота. Сучасні практичні методи
виявлення слабкого сигналу включають:
1. Метод з використанням синхронізованого підсилювача (LIA - locked-in
amplifier).
2. Метод інтегрування з дискретизацією.
3. Метод взаємної і автокореляції.
4. Метод адаптивного пригнічення шуму (ANC - Adaptive noise cancelling).
5. Метод розподілення сигналів на співпадаючих частотах (в одному каналі)
на основі відбудови сильного сигналу.
6. Метод аналізу незалежних компонент в одному каналі передачі (ICA independent component analysis).
7. Метод багатоканального розподілення сигналів на основі просторового
формування променю по спектра.
Методи визначення місцезнаходження (локації). Методи локації в декількох
режимах (на основі поєднання технологій локації). Сигнали в різних областях
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уявлення/зображення (просторовій, часовій, частотній, фазовій, амплітудній,
сигнальній, кодовій тощо) несуть відповідну інформацію про місцезнаходження.
Отже, таку інформацію про місцезнаходження може бути залучено за допомогою
відповідної технології або алгоритмів комп'ютерної обробки, використовуваних в
місці знаходження сигналу. Цифрова обробка сигналів і можливості організації
мереж стають все більш продуктивними. Пристрої і організація мереж на базі DSP
стають все більш доступними в ціновому відношенні. Системи контролю за
використанням спектра на основі алгоритмів DSP і мережеві технології можуть
спростити ідентифікацію передавачів з різними характеристиками в різних
областях уявлення сигналу. Відповідно, технологія визначення місцезнаходження
в

декількох

режимах

може

використовуватися

для

визначення

місця

розташування джерела випромінювань при різних умовах на основі поєднання
різних технологій визначення місця розташування, таких як кут приходу AOA
(angle of arrival), різниця часу приходу TDOA (Time Difference of Arrival), різниця
частоти приходу FDOA (Frequency Difference of Arrival), потужність приходу POA
(Power of Arrival) і методів ідентифікації на основі допоміжних даних.
Метод визначення місцезнаходження за кутом надходження радіохвиль (Angle of Arrival, AOA) - це традиційний і популярний метод визначення місця
розташування

передавача

шляхом

визначення

напрямку

надходження

радіочастотної хвилі, падаючої на антенну решітку, при багатьох умовах. Існує
велика кількість методів визначення пеленгу, такі як фазовий інтерферометр,
кореляційний інтерферометр, формування променя і просторовий узгоджений
фільтр, методи підпросторів і т. і. В певних застосуваннях деякі методи можуть
об'єднуватися

в

одній

радіопеленгаційній

станції

радіомоніторингу,

що

використовується для різних цілей. Для визначення місця розташування
передавача необхідно об'єднати один або більше радіопеленгаційних станцій
радіомоніторингу на основі технології AOA.
Метод за різницею часу приходу сигналу. Різниця часу приходу (TDOA) - це
перспективний метод визначення місця розташування передавача шляхом оцінки
різниці часу приходу сигналу від джерела на кілька приймачів. Системи TDOA
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забезпечують гнучкість у виборі типу антени і місця її розміщення оскільки на
точність методу в мінімальному ступені впливають близько розташовані
відбивачі, а антени і кабелі, як правило, не є внутрішньою частиною приймачів
TDOA. Для того щоб визначити місце розташування передавача, необхідно
об'єднати три і більше станції TDOA, розгорнутих на різних майданчиках. На
основі значень TDOA різних спарених приймачів позицію передавача може бути
визначено шляхом застосування ряду алгоритмів, таких як неітераційні і
ітераційні алгоритми. Більш повний розгляд методів TDOA представлено в Звіті
МСЕ R SM.2211-1.
Метод за різницею частоти приходу. Різниця частоти приходу (FDOA) - це
один з ефективних методів визначення місця розташування передавача в русі або
позиціонування передавача за допомогою мобільної станції радіомоніторингу,
зокрема, розташованої на борту повітряного судна. Іноді швидко виділені сигнали
від різних антен приймальної антенної решітки радіоконтролю характеризується
такою ж ефективністю, що і відносний рух передавача і станції радіомоніторингу.
Різний відносний рух надає різні допплерівські зрушення, які можуть
використовуватися для визначення розташування передавача, якщо відомі
векторні швидкості. TDOA і FDOA іноді використовуються спільно для
підвищення точності визначення місцеположення передавача, і отримані оцінки є
досить незалежними. Шляхом об'єднання вимірювань TDOA і FDOA може бути
виконано миттєву геолокацію у двох вимірах.
Метод пеленгування за потужністю приходу. Power of Arrival (POA) - це
один з економічних методів визначення місця розташування передавача, так як
для методу POA не потрібно додаткового апаратного обладнання приймача
радіоконтролю. Потужність радіосигналу може оцінюватися відповідно до
моделів поширення, якщо відомі потужність передавача і траса поширення,
зокрема,

цей

метод

використовується

для

стандартизованих

систем

безпроводового зв'язку. Якщо потужність передавача невідомо, можливо
визначити місце розташування передавача шляхом розрахунку PDOA (різниці
потужності приходу) для пари радіоприймальних пристроїв з урахуванням різних
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втрат на поширення від передавача до різних приймачів. У деяких випадках легко
визначити місце розташування передавача, якщо модель поширення є простою,
наприклад визначення місця розташування радіомовного ФМ передавача, якщо
існує лінія прямої видимості між радіомовних ФМ передавачем і стаціонарними
станціями радіомоніторингу.
Метод на основі інформації ідентифікації. Метод на основі інформації
ідентифікації набуває все більшого значення при локації передавача, який
використовується як датчик в цій новій ері глобальних взаємозв’язків, особливо
для мереж радіозв'язку загального користування. Цифрові системи радіозв'язку
мають

додаткову

інформацію

ідентифікації

користувача,

яку

можна

використовувати для визначення точнішого місцерозташування передавача,
наприклад довгота і широта, IP-адреса і т.і. Більш ефективно визначати
місцерозташування

передавача,

об'єднуючи

інформацію

від

станції

радіомоніторингу і з відповідної бази даних мереж радіозв'язку, коли передавач
працює для рухливих служб. Супутникові мобільні телефони, супутникові
термінали Інтернету і мобільні мобільні термінали (телефони) є класичними
передавачами, місце розташування яких можна визначити, використовуючи метод
на основі інформації ідентифікації.
Метод коефіцієнта посилення приходу. Метод коефіцієнта посилення
приходу (GROA) - це пасивний метод, заснований на вимірюванні енергії, який
можна використовувати для оцінки місцерозташування джерела за допомогою
декількох датчиків. Даний метод не вимагає точної тимчасової синхронізації
датчиків. Конкретне значення оцінки GROA визначає коло між двома
приймачами, на якій може знаходиться радіопередавач.
Сучасниі методи і засоби ідентифікації радіовипромінювань. Пошук
радіозавад від небажаних навмисних і випадкових випромінювань цифрових
технологій є складною і затратною задачею системи радіомоніторингу. Але,
ідентифікація випромінювань може суттєво зменшити часові та інші витрати на
пошук завад і приведення випромінювань у відповідність з встановленими
нормами.
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Загалом, технічна ідентифікація радіосигналів є обов'язковою умовою будьякого вимірювання цифрових сигналів, що мають складну форму і які
використовуються в багатьох сучасних цифрових системах зв'язку. Завдяки тому,
що існують бази даних сигналів, які можуть зв'язати сучасні цифрові сигнали з їх
відповідними зовнішніми і внутрішніми параметрами і тому, що на цей час
доступні нові інструменти і методи аналізу і ідентифікації, стає можливим
забезпечити

розпізнавання

характеру

невідомого

сигналу

або

виконати

ідентифікацію сучасних цифрових стандартів.
Міжнародний досвід з ідентифікації сигналів узагальнює сучасні методи і
способи і рекомендує ідентифікувати цифрові сигнали у такій послідовності:
1) процес загальної ідентифікації на основі зовнішніх характеристик сигналу;
2) ідентифікація на основі внутрішніх характеристик сигналу (тип модуляції
та інші внутрішні параметри форми сигналів), якщо є деякі/часткові апріорні
знання про сигнал;
3) ідентифікація на основі кореляції з характеристиками відомих форм
сигналів, якщо є достатні апріорні знання про сигнал;
4) ідентифікація,

яку

підтверджено

демодуляцією,

декодуванням

або

порівнянням сигналу з характеристикою відомої форми сигналів (якщо вона не
використовується в процесі ідентифікації).
Деякі сучасні аналізатори спектра можуть знімати характеристики сигналів,
проте багато з них не можуть зберегти і надати дані сигналів з синфазноквадратурною (in-phase/quadrature-phase) модуляцією (I/Q), що корисно для
більш глибокого аналізу властивостей сигналу. Основна увага в цьому
приділяється векторним аналізаторам сигналів і приймачам контролю, проте в
деяких випадках можуть також використовуватися аналізатори та системи
контролю спектра з функціями аналізу сигналу.
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4.2 Існуючі і перспективні інструменти аналізу радіовипромінювань для
реалізації запропонованої методики
Інструменти аналізу і ідентифікації цифрових сигналів. Методи аналізу і
ідентифікації цифрових сигналів розрізнюються за класифікацією сигналів.
Класифікація сигналів - це процес сортування сигналів за їх параметрами, такими
як

частотний

план,

смуга

пропускання,

форма

спектра,

тривалість,

заповнюваність (приклади зовнішніх параметрів сигналу), а також формат
модуляції і швидкість передачі символів або швидкість передачі у бодах
(приклади внутрішніх параметрів сигналу ). Процес класифікації не має на увазі
визначення вихідного змісту сигналу, а призначений, скоріше, для того, щоб
допомогти оператору радіомоніторингу визначити тип пристрою, що випромінює
сигнал. Наприклад, процес може забезпечувати інформацію для визначення того,
що уявляє собою джерело: лінію зв'язку вгору або вниз, канал управління або
канал передачі трафіку. Якщо зовнішні параметри сигналу, зазвичай, можна
виміряти за допомогою аналізатора спектра, то для класифікації модуляції, як
правило, потрібні дані про послідовні I/Q і спеціальні програмні алгоритми. При
правильному налаштуванні і належних умовах (адекватні SNR (signal-to-noise
ratio) і час збору тощо). Програмне забезпечення класифікації модуляції може
працювати автоматично, повідомляючи про правильні формати і швидкості
передачі символів. Однак у багатьох випадках для класифікації модуляції
потрібне втручання оператора.
Дані I/Q, отримані в результаті дискретизації сигналу, дозволяють зберегти
всю інформацію про амплітуду, частоту і фазу, що містяться в сигналі. Це дає
можливість точного аналізу і демодуляції сигналу різними способами і є
загальноприйнятим методом детального аналізу сигналів.
Програмне забезпечення розпізнавання модуляції може працювати з
вихідними I/Q. Програмне забезпечення реалізується технічно у вигляді цифрової
обробки сигналів (DSP), головною функцією якої є обчислення частотного
спектра сигналу у часовій області на основі даних I/Q, яке носить назву швидкого
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перетворення Фур’є (ШПФ або FFT – Fast Fourier Transformation). По цифровим
даним (формі) отриманого спектра обчислюються параметри модуляції і
оцінюються наступні характеристики сигналів:
- центральна частота і частотне рознесення між несучими;
- ширина спектра сигналу;
- тривалість сигналу і міжімпульсних інтервалів (у разі імпульсного сигналу);
- клас модуляції: одна або кілька несучих, лінійна або нелінійна;
- формат модуляції;
- символьна швидкість;
- відношення сигнал-шум (SNR);
- визначені сигналом шаблони (такі, як сигнали синхронізації / пілот-сигнали,
захисні інтервали, структура кадру).
Системи і програмне забезпечення ідентифікації та аналізу сигналів
безпосередньо забезпечують позитивну ідентифікацію сучасного цифрового
сигналу шляхом кореляції форми сигналу з бібліотекою відомих шаблонів, таких
як преамбула, мідамбула, захисний інтервал, слово синхронізації, сигнали
синхронізації, налаштовані послідовності, пілотні символи і коди, коди
скремблювання, і шляхом звірення демодульованого або декодованого сигналу з
бібліотекою відомих шаблонів, таких, наприклад, як дані сигналізації в каналах
мовлення.
Векторні аналізатори сигналів (VSA – Vector Spectrum Analyzer) і програмне
забезпечення VSA об'єднують супергетеродиннy технологію або апаратуру
прямого

перетворення

з

високошвидкісними

аналого-цифровими

перетворювачами (АЦП) і цифровою обробкою сигналів (DSP), програмованими
вентильними матрицями (FPGA – Field - Programmable Gate Array) або
вбудованими загальними програмованими процесорами (GPP - General Purpose
Processor) для виконання швидких вимірювань спектра з високою роздільною
здатністю, демодуляції і розширеного аналізу в часовій області і області спектрчас. VSA особливо корисні для визначення характеристик складних сигналів,
таких, що мають многопозиційну цифрову модуляцію (QPSK, QAM), які
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використовуються у системах стільникового зв’язку, теле - і радіомовленні, відео
тощо. Інтерес представляють отримані за допомогою VSA діаграми стану
(фазового

і

амплітудного)

сигналу,

представлені

діаграмою

«сузір'я»

(Constellation diagram), векторною діаграмою (Vector diagram) та «глазковою»
діаграмою (Eye diagram). Принцип побудови векторної діаграми і діаграми сузір'я
базується на вимірі рівнів квадратурних цифрових послідовностей I/Q та їх
відображенні у системі координат I/Q.
VSA забезпечують для користувача можливість збору необроблених I/Q по
розглянутих сигналах, можливість розпізнавання модуляції і можливість
ідентифікації сигналів, визначених вище. Програмне забезпечення VSA може
здійснювати або не здійснювати управління фізичним приймачем. Однак у всіх
випадках воно дає користувачеві можливість аналізувати необроблені дані I/Q,
або зняті з приймача, або отримані з файлів. Крім того, для демодуляції і
декодування стандартних сучасних цифрових форматів зв'язку програмне
забезпечення VSA надає, як правило, заздалегідь встановлені конфігурації або
шаблони сигналів. Користувачі можуть використовувати ці шаблони для простої
перевірки формату аналізованих типів сигналів, з тим щоб підтвердити їх
відповідність характеристикам типу сигналів, дозволеного/ліцензованого для
будь-якої смуги частот. Користувачі можуть також додавати нові або змінені
існуючі формати сигналів.
Приймач
приймаються

радіоконтролю

вибирає

радіосигнал

з

усіх

сигналів,

що

антеною, і відтворює на виході приймача інформацію,

забезпечуючи при цьому доступ для вимірювання детальних характеристик цього
сигналу:
доступ до проміжних етапів обробки послідовності сигналу;
в більшості сучасних приймачів шляхом запису або видачі як вихідних даних
повних характеристик амплітуди і фази (зазвичай шляхом дискретизації і
збереження даних I/Q).
Величина вектору похибки (EVM- Error Vector Magnitude) показує векторну
різницю в даний конкретний момент часу між ідеальним опорним сигналом
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(шаблоном) і виміряним сигналом. Іншими словами, це залишковий шум і
спотворення, що залишаються після вилучення ідеальної версії сигналу.
EVM є середньоквадратичним значенням (RMS - Root-Mean-Square) вектору
похибки в часі в моменти тактових переходів символів (або чіпів).
Кроки ідентифікації цифрового сигналу. Оцінка зовнішніх характеристик
сигналу.
Першим кроком здійснення ідентифікації цифрового сигналу є застосування
найпростішого підходу. Він включає порівняння «зовнішніх» параметрів сигналу
з базою даних ліцензованих/дозволених сигналів служби радіомоніторингу і
частотним/канальним планом для певної смуги частот.
До зовнішніх параметрів сигналу відносяться такі:
- центральна частота і частотний рознос між несучими;
- ширина спектра сигналу;
- форма спектра;
- тривалість сигналу (у разі імпульсного або перемежованого сигналу);
- зсув частоти.
Візуальна перевірка і порівняння досліджуваного сигналу з базою даних
ліцензій/частотних присвоєнь служби радіомоніторингу є доброю відправною
точкою при ідентифікації конкретного цифрового сигналу. Збіг сигналу з усіма
зовнішніми параметрами забезпечує високі шанси правильної ідентифікації без
подальшого аналізу.
Використовуючи аналізатор спектра, векторний аналізатор сигналів, приймач
контролю або систему контролю спектра з відповідними функціональними
можливостями, служба радіомоніторингу може визначити центральну частоту
сигналу, частотний рознос між сусідніми несучими і ширину смуги сигналу.
Частота повинна перевірятися по частотному/канальному плану у відповідній
смузі частот, з тим щоб переконатися в центрівці сигналу в одному з
розподілених каналів. Крім того, слід перевірити ширину смуги сигналу на
відповідність стандартам розміщення каналів для даної смуги частот шляхом
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застосування індикаторних маркерів для визначення центральної частоти, ширини
смуги сигналу і потужності, яка вимірюється на вході приймача.
У таблиці 4.1 представлено повний набір ручних методів аналізу, які служба
радіомоніторингу може використовувати для виявлення сигналів і оцінки
зовнішніх параметрів сигналів. Сучасні прикладні програми аналізу сигналів
мають можливість виконання математичних операцій з даними часу, або
спектральними даними, або серією спектральних даних. Такі прикладні програми
можуть використовуватися для проведення певних оцінок зовнішніх параметрів
сигналів.
Оцінка ручних методів аналізу показує, що більшість практичних методів
оцінки зовнішніх характеристик цифрових сигналів потребує середніх або
високих значень потужності сигналів (SNR).
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Таблиця 4.1
Методи виявлення сигналів і витягу зовнішніх параметрів
Параметри, що
підлягають
вимірюванню

Наявність сигналів радіозв’язку

Тип модуляції

Радіосередовище
(SNR)

Крос-кореляція I/Q-сигналу або
миттєвої амплітуди Ai з опорним
сигналом

Будь-який тип модуляції, але
особливо для відомих
сигналів TDMA, CDMA і DSSS

Будь-яке

Спектральна щільність потужності

Будь-який тип модуляції

Автокореляція і циклічна
автокореляція

OFDM, SC-FDMA, SC-FDE

Інструменти аналізу

Невідомі DSSS і слабкі
сигнали
OOK (on-off keying) PRF (pulse-repetition
амплітудна маніпуляція,
frequency) або довжина Амплітудно-часовий аналіз сигналу радар, IFF (identification
пачки
friend-or-foe), інші імпульсні
сигнали
Спектральний кореляційний аналіз

Несуча частота
Піднесучі частоти

Спектральна щільність потужності

Будь-який тип модуляції

Гістограма миттєвої частоти, Fi

FSK

Середнє значення миттєвої частоти,
FSK
Fi
Спектр I/Q-сигналу у степені N
PSK, QAM, CPM (continuous
(=M(MPSK), 4 (QAM) або 1/h для
phase modulation)
CPM)

Середнє або високе
SNR
Будь-яке
Будь-яке
Середнє або високе
SNR
Середнє або високе
SNR
Середнє або високе
SNR
Середнє або високе
SNR
Позитивне SNR
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Параметри, що
підлягають
вимірюванню

Ширина смуги
випромінювання і
розміщення каналів
(частотний план)
Частотне рознесення
між піднесучими
(Зсув для FSK)

Інструменти аналізу

Тип модуляції

Радіосередовище
(SNR)

Спектральний кореляційний аналіз

Люба лінійна модуляція,
особливо ASK, BPSK, QPSK

Спектр сигнального модуля у
степені 2 або 4 із жорсткою
фільтрацією

Pi/2DBPSK, pi/4DQPSK,
SQPSK

Позитивне SNR
Будь-яке

Спектральна щільність потужності
у порівнянні із маскою або
функцією контрольної лінії

Будь-який тип модуляції

Середнє або високе
SNR

Спектральна щільність потужності
Пошук гармонік і/або маркери
гармонік

FSK, OFDM, COFDM

Середнє або високе
SNR

Гістограма миттєвої частоти, Fi

FSK

Середнє або високе
SNR

Будь-яке

Іншим методом ідентифікації сигналів з використанням зовнішніх
параметрів сигналу є оцінка форми спектра або сигнатури. Більшість
програмного забезпечення VSA має демонстраційну бібліотеку стандартних
сучасних цифрових сигналів. Ці демонстраційні бази дозволяють службі
контролю розглядати зовнішні параметри (і в деяких випадках - внутрішні)
сигналів, в тому числі форму спектра, тривалість та ін. Деякі види
випромінювання мають особливості, які є унікальними для даного типу
передачі, наприклад для передачі пілот-сигналів. Ця форма, у поєднанні з
центральною частотою і шириною смуги сигналу, забезпечує чітку індикацію
типу передачі. Для позитивної ідентифікації потрібно дослідження внутрішніх
параметрів сигналу.
Оцінка внутрішніх параметрів сигналу. Після оцінки зовнішніх параметрів
сигналу, наступним кроком ідентифікації цифрового сигналу є аналіз
характеристик

у

часовій

і

спектральній

областях

(або

внутрішніх)

досліджуваного сигналу. Для цього буде потрібний VSA або приймач
радіомоніторингу (або прийнятний аналізатор спектра), здатний виконувати
запис I/Q.
До базових/основних внутрішніх параметрів сигналу відносяться наступні:
- центральна частота;
- ширина смуги сигналу;
- відношення сигнал-шум ;
- формат модуляції (тобто QPSK, QAM, GMSK, FSK, PSK) і кількість стану
сузір’я;
- символьна швидкість (у бодах).
До відомих методів отримання/ідентифікації внутрішніх параметрів
відносяться:
- метод гістограми;
- спектр переходу через нуль;
- спектр сигналу, зведений у степінь N;
- метод кореляції спектра і моментів.
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Можливість отримання даних внутрішніх параметрів базується на
обчислювальних процедурах послідовностей I/Q за допомогою FFT і
програмного забезпечення.
Послідовності I/Q формуються за допомогою перетворення Гільберта
(Hilbert transformation) цифрового сигналу.
Перетворення Гільберта дозволяє сформувати із аналізованого сигналу або
дійсної функції часу s(t) аналітичний сигнал виду:

  t   s  t   jsˆ  t  ,

(4.1)

де ŝ  t  - уявна частина сигналу.
Завдяки цьому виникає можливість розрахувати функції часу:
- миттєву амплітуду (обвідну сигналу):

S0    t   s 2  t   sˆ2  t  ;

(4.2)


dsˆ  t 
ds  t  
ˆ
s
t

s
t





;
2  t  
d t 
d t  

(4.3)

- миттєву частоту

f t  

2

- миттєву фазу

  t   arctan

sˆ  t 
s t 

.

(4.4)

За відсутності програмного забезпечення зазначені методи ідентифікації
виконуються вручну з використанням VSA і відповідним налаштуванням
регулювань VSA.
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Отримання даних внутрішніх параметрів сигналу у часовій області.
Отримання

даних

внутрішних

параметрів

сигналу

у

часовій

області

відбувається за наступною процедурою:
1. Запис ортогональних цифрових послідовностей I/Q.
Встановлення центральної частоти сигналу: VSA або приймач контролю
повинні бути центровані по частоті, на якій, як відомо, з'явиться сигнал.
Встановлення діапазону частот запису: діапазон частот захвату для запису
повинен бути встановлено таким, щоб включати повний сигнал, але не
настільки широким, щоб захоплювати сусідній канал. Для вимірювання
середньої частоти сигналу і ширини смуги сигналу може використовуватися
екран VSA або приймача контролю. Для записів сигналів, що мають ширшу
смугу, потрібні складніші АЦП або цифрові осцилографи з процесорами
сигналів. Для створення часового спектра може використовуватися програмне
забезпечення векторного аналізу сигналу, що допоможе службі контролю
зрозуміти сигнальну обстановку на частоті, що цікавить, і визначити належну
установку тривалості при виконанні запису I/Q. Для забезпечення ефективного
аналізу внутрішніх параметрів сигналу слід використовувати відповідні методи
розділення сигналів на частоті, що збігається.
Перевірка форми записаного сигналу: програмне забезпечення VSA дає
користувачеві можливість негайного перегляду записаного сигналу, з тим щоб
переконатися в правильності використаних центральної частоти, діапазону
частот і тривалості запису.
2. Аналіз внутрішніх характеристик сигналу
Після успішного здійснення запису I/Q можна «відтворити» сигнал за
допомогою ряду прикладних програм, з тим щоб провести більш глибокий
аналіз внутрішніх параметрів сигналу. VSA і приймачі контролю різних
виробників виконують запис необроблених даних I/Q, використовуючи власні
бази даних, що містять таку інформацію про сигнал, як центральна частота,
діапазон частот запису, частота дискретизації, дата і час тощо. Структура даних
зазвичай публікується в технічних посібниках і може використовуватися для
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установок ідентифікації сигналу або програмного забезпечення розпізнавання
модуляції.
Приклади

визначення

параметрів

широкосмугового

сигналу

за

допомогою FFT.
Вимірювання центральної частоти цифрових широкосмугових сигналів (з
шириною спектра більшою за 300 кГц) виконується прямим методом за
принципом аналізатора спектра (SSА-метод).
Суть даного принципу полягає в тому, що із застосуванням ШПФ
отримується дискретна спектральна щільність потужності (спектр) прийнятого
радіосигналу (дискретний спектр радіовипромінювання) G(f) в цифровому виді.
Частота радіовипромінювання f0 розраховується у автоматизованому режимі
програмним забезпеченням як середнє значення між верхнім f2 та нижнім f1
значеннями частоти дискретного спектра радіовипромінювання на рівні Х, на
12 дБ меншому (рис. 4.1), ніж рівень максимальної дискретної складової
спектра сигналу, який визначено як опорний рівень (0 дБ), за формулою

f0 

f1  f 2
.
2

На рисунку 4.1 відображено дискретну щільність потужності умовного
радіочастотного сигналу, символом G(f) позначено потужність сигналу в
одиницях дБмВт, символом f – поточне значення частоти.
Для зменшення похибки виміру значення частоти використовується
процедура попереднього накопичення спектральних складових по кожній
дискретній складової спектра сигналу за період 60 секунд. Похибка
вимірювання частоти визначається за результатом виміру ширини смуги частот
радіовипромінювання і це є максимальне значення ширини BWmax накопиченого
спектра радіовипромінювання

за встановлений термін спостереження . У

зв‘язку з тим, що ширина смуги частот визначається по дискретному спектра
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сигналу отриманого за допомогою ШПФ, у результаті виміру присутня
інструментальна похибка Δ BWmax, значення якої розраховують за формулою
BWmax  K  f g  2,

де f g – частотний інтервал між складниками дискретного спектра сигналу;
K- ширина віконної функції за рівнем мінус 3 дБ. Для вікна Хеммінга K=1,44.

G(f),
мВт

Умовна обвідна
дискретної спектральної
щільності потужності

Опорний
рівень (0 дБ)

0

f1

Х дБ=-12 дБ

Складники дискретної
спектральної щільності
потужності

f0

f2

fi

Рис. 4.1. Метод вимірювання частоти на рівні Х дБ
Для значень ширини смуги частот понад 300 кГц та до 10 МГц включно
частотний інтервал f g між складниками дискретного спектра сигналу дорівнює
500 Гц. Таким чином, інструментальна похибка вимірювання частоти
випромінювань передавачів РЕЗ, що мають ширину спектра понад 300 кГц та
до 10 МГц включно, становить 1,44 кГц.
Визначення ширини смуги частот.
У наведеному прикладі ширина зайнятої смуги частот визначається за
критерієм відношення потужностей (енергетичний критерій) із застосуванням
процедури обчислення відношення потужностей радіовипромінювання за
межами смуги з граничними частотами f1 і f2 (рис. 4.2) до всієї (загальної)
потужності радіовипромінювання.
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На рисунку відображено дискретну щільність потужності умовного
радіочастотного сигналу, символом G(f) позначено потужність сигналу в
одиницях мВт, символом f – поточне значення частоти. Загальну потужність
радіовипромінювання

під обвідною спектральної

щільності

потужності

заштриховано скісними лініями, частину потужності, що складає β/2=0,5% від
загальної потужності – залито сірим кольором.

G(f),
мВт

Складники дискретної
спектральної щільності
потужності

Умовна обвідна
дискретної спектральної
щільності потужності

β/2

0

β/2

fн

f1

f2

fВ

fi

Рис. 4.2. Метод вимірювання зайнятої ширини смуги частот
Ширина зайнятої смуги частот обчислюється як різниця між значеннями
частот f2 і f1, для яких виконується умова, що значення частини потужності
(суми потужностей дискретних складників спектральної щільності потужності,
виміряних в одиницях мВт) за нижньою f1 та верхньою f2 межами смуги частот
складає по 0,5% кожна від загальної потужності радіовипромінювання, яку
виміряно у смузі частот від fн до fВ . Оцінка наведених методів аналізу показує,
що більшість практичних методів оцінки внутрішніх характеристик цифрових
сигналів також потребує середніх або високих значень потужності сигналів
(SNR). Ці методи повинні бути пов'язано з належним представленням сигналу
після різних перетворень, яким він піддавався при добуванні і перевірці
характеристик сигналу.
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Використання масок сигналів при аналізі сигналів і програмному
забезпеченні VSA. Маска сигналу - це перелік або набір вимірювань, які слід
провести (як, наприклад, описані в попередньому розділі). Використання маски
(шаблону) сигналу становить ще один метод в процесі ідентифікації.
У серійних VSA та інших програмних інструментах аналізу сигналів
використовується шаблон для виконання набору вимірювань і відображення
очікуваних

результатів

на

отриманих

графіках.

Ці

графіки

можуть

використовуватися для співвіднесення очікуваних результатів з фактичними
результатами вимірювань для обраного формату сигналу. Якщо результати
вимірювань можна порівняти, можна вважати, що підтвердження відповідності
відбулось. Якщо результати непорівнянні, може бути застосований інший тип
сигналу з бібліотеки. Шаблон сигналу VSA визначає відповідне попереднє
фільтрування та усереднення даних, розподіл типів графіків по кожному вікну
відображення і встановлення маркерів для цих вікон з метою вказівки
очікуваних піків і властивостей сигналу. Цей метод забезпечує для оператора
легке відтворення і може бути інтерпретований як спосіб виконання
ідентифікації сигналів. На практиці, ці відомі властивості модульовано в
цифрових стандартних формах сигналу і можуть забезпечувати шаблон.
Нижче наведено перелік стандартних шаблонів VSA для форматів
модуляції, аналогових і цифрових стандартів зв'язку:
- слова синхронізації є в багатьох стандартних безперервних сигналах
(наприклад, частотне розділення каналів (FDM) і багатостанційний доступ з
частотним поділом - FDMA);
- налагоджувальні послідовності є в стандартизованих сигналах TDMA,
таких як сигнали, що використовуються в системах стільникового зв’язку
другого покоління (2G - GSM, D-AMPS) і PMR (TETRA, PHS);
- коди PILOT або слова синхронізації в стандартизованих сигналах CDMA
або TDMA / CDMA і т. і.;
- символи PILOT або рознесені піднесучі PILOT є в модульованих сигналах
OFDM, OFDMA, COFDM і SC-FDMA / SC-FDE.
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Використання програмного забезпечення аналізу сигналу для більш
глибокої оцінки.
Перші

два

кроки

дозволяють

визначити

базові

характеристики

досліджуваного сигналу.
Як правило, цієї інформації достатньо для позитивної ідентифікації типу
сигналу шляхом збігу з опублікованими таблицями розподілу частот і
технічними специфікаціями систем зв'язку.
Програмне забезпечення векторного аналізу сигналу декодує схеми
більшості сучасних цифрових форматів зв'язку. Ці алгоритми демодуляції і
декодування не виконують обробку записи I/Q до стану вихідного сигналу, а
скоріше вимірюють якість сигналу порівняно з ідеальною моделлю. Це
забезпечує додаткове підтвердження правильної ідентифікації запису I/Q.
Процес ідентифікації

сигналів за допомогою пакета програмного

забезпечення VSA можна продемонструвати на прикладі ідентифікації окремих
передавачів DVB-T в одночастотній мережі. Описуваний метод відноситься,
головним чином, до останнього кроку ідентифікації - аналізу сигналу TPS
(Transmission Parameter Signalling) сигналізації параметрів передачі і оцінки
ідентифікатора стільника / передавачів DVB-T у мережі SFN (single frequency
network).
Сигнал DVB-T - це сигнал OFDM, який має в своєму складі три типології
несучих: безперервні і розкидані по частоті пілот-несучі, несучі TPS і несучі
даних. Несучі TPS містять інформацію про вжиті параметрах модуляції і
спеціальне поле, що зветься ідентифікатором стільника - Cell ID (ETSI EN 300
744 V1.6.1 (2009-01), § 4.6). Для TPS прийнято схему модуляції DBPSK.
Модуляція несучих даних вибирається з набору схем цифрової модуляції - від
QPSK до 64 QAM.
Несучі сигналізації про параметри передачі TPS переносять інформацію
про параметрах, пов'язаних зі схемою передачі: вид первинної модуляції;
інформацію про рівні ієрархії і пріоритетах переданих програм; значення
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захисного інтервалу; значення швидкостей внутрішнього кодування; режим
передачі (2k або 8k); номер кадру в суперкадрі.
При

використанні

VSA

або

приймача

радіоконтролю

індикація

ідентифікатора стільника мережі Cell ID надає можливість ідентифікувати
передавач у багаточастотній мережі (MFN – multi frequency network) або
виділення в стандартній k-SFN (single frequency network, Рекомендація МСЕ-R
SM.1875, п. 3.1.3.2 ). У разі, якщо k = 1, кожне виділення становить тільки один
передавач. У цьому випадку кожен передавач має однозначний ідентифікатор
(Cell ID). Впровадження для кожного передавача різного Cell ID відповідно до
§ 5.2.4 ETSI TR 101 190 V1.3.2 (2011-05) спрощує виконання здійснення
радіоконтролю у процесі експлуатації.
Найбільш серйозна проблема, яка зачіпає мережі SFN великого розміру,
полягає в значної кількості сигналів в місці вимірювання, де можуть виявлятися
два види сигналів: природні і штучні. Сигнали першої категорії виникають в
результаті відображення або розсіювання внаслідок близько розташованих
будівель/перешкод,

сигнали

другої

категорії

створюються

іншими

передавачами мережі, що працює на тій же частоті і унеможливлюють
ідентифікацію сигналу, що вимірюється. Це схоже на те, що відбувається в
системах з декількома антенами, такими як MISO (багатоканальний вхід /
одноканальний вихід) (ETSI EN 302 755 V1.2.1 (2010-10), § 9.1), де повторне
використання смуги частот можливе шляхом передачі різних сигналів на тій же
частоті із застосуванням декількох антен. Завдяки просторовому рознесенню
можливо оцінити частотну характеристику кожного каналу, де «канал»
розглядається як траса поширення між кожним передавачем і приймачем.
Вимірювальний приймач, розташований в конкретній точці прийому,
приймає сигнали від передавачів в зоні обслуговування. Якщо x(t) і y(t) є,
відповідно, сигналом, переданим узагальненим передавачем, і отриманим
сигналом, представленим в часовій області, то застосовуючи перетворення
Фур'є, сигнали можуть бути представлено в частотної області як, відповідно,
X(ω) і Y(ω).
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Канал передачі, за яким сигнали x(t) поширюються від узагальненого
передавача до приймача, може бути під впливом багатопроменевого
поширення, тому він може бути описаний своєю імпульсною характеристикою
каналу CIR (Channel Impulse Respond), h(t), або перетворенням Фур'є H(ω) цієї
характеристики -

частотною характеристикою каналу (CFR – Channel

Frequency Respond).
Таке представлення застосовується для кожного з N передавачів. Таким
чином, можливо визначити N різних «каналів передачі» між кожним
передавачем і приймачем (H1 (ω), H2 (ω) ... Hn (ω)), кожний з яких має власну
характеристику через індивідуальне багатопроменеве поширення. Кожний
«канал передачі» матиме різні затримки, фазовий зсув і загасання. В цілому
траса передачі характеризується наступним співвідношенням:
Yi    X i    H i   ,

(4.5)

де Xi, Yi і Hi є комплексними числами, а оператор "·" - комплексним
добутком.
Крім того, оскільки використовується обробка дискретизованих даних
модуляції OFDM з швидким перетворенням Фур'є (FFT) в демодуляторі і
зворотнє швидке перетворення Фур'є (IFFT) в модуляторі, вищевказані змінні
виражаються відповідно до індексу n для позначення положення символу в
кадрі і індексу k для позначення частотного положення .
Таким чином, для випадку сигнал OFDM попередню формулу можна
представити в такому вигляді:
Yi  n, k   X i  n, k   H i  n, k  .

(4.6)

Крім того, через ефект накладення повний прийнятий сигнал Y(n,k) є
сумою всіх N часткових сигналів Yi(n, k) з i = 1...N. Внаслідок накладення всіх
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сигналів, що відносяться до N передавачів мережі SFN, які забезпечують
покриття зони прийому, «повні» сигнали Y(40, k)...Y(47, k) є адитивною
сумішшю сигналів, прийнятих на символах TPS з індексом k протягом символів
S40-S47.Сигнал, що надходить від кожного передавача, множиться на частотну
характеристику каналу.
Отже, в математичному вираженні це має такий вигляд:
Y  40, k   X 1 (40, k )  H1 (40, k )  X 2 (40, k )  H 2 (40, k )   X 8 (40, k )  H 8 (40, k )

Y  41, k   X1 (41, k )  H1 (41, k )  X 2 (41, k )  H 2 (41, k )   X 8 (41, k )  H 8 (41, k )

...
Y  47, k   X (47, k )  H (47, k )  X (47, k )  H (47, k )   X (47, k )  H (47, k )
1
1
2
2
8
8


Для кожного значення k вищенаведені рівняння визначають лінійну
систему:
Y  X H

,

(4.7)

де Y - вектор з восьми елементів, у якому Yj представляє сигнал, отриманий
приймачем і відноситься до j-го символу (при j = 40...47) сигнала кадру DVB-T;
X - матриця розміром 8×8, в якій елемент Xj,i представляє внесок в
сигнал, який надійде до приймача, якщо i-й передавач є єдиним передавачем,
що передає в ідеальному каналі передачі сигнал j-го символу;
H - невідомий, 8-елементний вектор, в якому елемент Hi представляє
частотну характеристику «каналу передачі», що відноситься до i-го передавача.
Лінійна система Y  X  H має єдине рішення за умови, що детермінант
матриці

X

відрізняється

від

нуля;

на

практиці

це

майже

завжди

підтверджується. З іншого боку, ця проблема вирішується шляхом вибору
відповідних значень кодів ідентифікації, що присвоюються передавачам.
Після рішення вищенаведеної лінійної системи отримуємо вектор H, який
представляє частотні характеристики кожного з N каналів передачі. Значення
кожного компонента вектору H, нормалізованого до найсильнішого сигналу,
несе інформацію про рівень сигналу, прийнятого від кожного передавача.
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Після рішення такої системи можливо ідентифікувати - за допомогою
належного коду ідентифікації - до восьми передавачів, які покривають обрану
для вимірювання географічну точку.
Однак для практичного використання лінійну систему має бути
розширено, включаючи рівняння, пов'язані з символами кадрів, які несуть інші
вісім із шістнадцяти бітів, складові коду ідентифікації кожного передавача.
Таким чином, можливо розширити до шістнадцяти число кодів передавачів,
дозволених в одній операції над матрицею. Крім того, оскільки Cell ID
складається з 16-бітового бінарного слова, можливо далі робити спроби: в
кожній спробі створюється матриця X з використанням описаного вище методу,
приймаючи кожен раз новий набір з шістнадцяти різних значень коду
ідентифікації та відрізняється від попереднього випадку.
Описані вище операції виконуються тільки на несучих TPS. В принципі,
оскільки в даному символі OFDM DVB-T всі несучі TPS модулюються тим же
бітом, для застосування даного методу можливо використовувати тільки одну
несучу TPS. Однак, в разі багатопроменевого поширення оцінка на основі
одного положення TPS буде вельми неточною. Внаслідок цього, даний процес
повторюється для всіх положень TPS. Іншими словами, вирішуються 68 систем
лінійних рівнянь. Припускаючи, що набір з 68 лінійних рівнянь 16 × 16
вирішено, отримуємо 16 матриць для 68 значень. Кожна матриця представляє
собою CFR кожного з 16 передавачів. Такі матриці CFR складаються із рівно 68
значень.
Результати дозволяють:
1) розрахувати рівні сигналів окремих передавачів;
2) здійснити реконструкцію 16 дезагрегованих CIR по CFR з розрідженою
вибіркою, використовуючи алгоритм стислих вимірювань (CS - Compressive
Sensing).
Метод розбивки CIR, хоча і має меншу точність порівняно з класичним
методом на основі розсіяних пілот-сигналів для DVB-T2, довів свою
придатність для візуалізації компонентів сигналів з диференціальними
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затримками. Використовуючи цей метод, можна ефективно ідентифікувати всі
сигнали, що приймаються від передавачів SFN DVB-T.
Перспективні
алгоритми,

які

методи
може

ідентифікації

застосовувати

сигналів.

служба

Сучасні

контролю

і

для

передові
цифрової

ідентифікації сигналів включають:
a) Кореляційні методи.
Крос-кореляція - це міра подібності двох сигналів як функція відставання
за часом, що застосовується до одного з них. Це також має назву ковзаючим
(змінним) скалярним добутком (множенням).
Для безперервних функцій крос-кореляція визначається виразом:


 f * g     f *  t   g  t    dt ,

(4.8)

де f * - комплексно-сполучена функція f , а τ – зсув за часом, також
званий, як затримка за властивістю фукції f  t  , яка відбувається у функції g
за часом  t    .
Подібно до цього для дискретних функцій, крос-кореляція функцій f(t) и
g(t), визначених на множині цілих чисел Z, уявляє собою наступну операцію:

corr  f , g   n  

Круговою

крос-кореляцією





m 

f *  m g n  m

дискретної

неперіодичної

(4.9)

функції

f

з

періодичною функцією g зветься операція:

corr  f , g N   n  

N 1  

 

m 0  k 


f *  m  kN  g  n  m.


(4.10)

При цьому функція f вважається зразком сигналу, а функція g – сигналом,
що містить зразковий сигнал. Результат операції - це скалярне множення
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векторних величин, яке за амплітудою свідчить про те, на скільки зразок
сигналу відображений у сигналі. За природою крос-кореляція подібна згортці
двох функцій. При автокореляції, що є крос-кореляцією сигналу із самим
собою, буде спостерігатися максимум енергії сигналу при затримці, яка
дорівнює нулю. У функціональному просторі сигналів ця ступінь зв'язку може
виражатися в нормованих одиницях коефіцієнта кореляції, тобто у значенні
косинус кута між векторами сигналів, і, відповідно, буде приймати значення від
1 (повний збіг сигналів) до -1 (повна протилежність) і не залежить від значення
(масштабу) одиниць вимірювань. У варіанті автокореляції проводиться
визначення скалярного добутку сигналу з власної копією, змінною по
аргументу. Автокореляція дозволяє оцінити середньостатистичну залежність
поточних відліків сигналу від своїх попередніх і наступних значень (так званий
радіус кореляції значень сигналу), а також виявити в сигналі наявність
періодично повторюваних елементів.
Для практичної реалізації цих методів використовуються ковзаючі вікна
часової області для виявлення часу надходження сигналу і методи компенсації
доплерівського зсуву частоти для компенсації руху джерела сигналу.
б) Спектральний кореляційний аналіз.
Сигнали

систем

зв’язку

характеризуються

періодичністю

своїх

статистичних параметрів другого порядку в силу таких операцій, як
дискретизація, модуляція, мультиплексування і кодування. Ці циклічно
стаціонарні

характеристики,

звуться

спектральними

кореляційними

властивостями і можуть використовуватися для виявлення і розпізнавання
сигналу. Для аналізу циклічно стаціонарних властивостей сигналу зазвичай
використовується спектральна кореляційна функція (SCF), яка показує
спектральну кореляцію і виводиться шляхом перетворення Фур'є циклічної
автокореляції.
На підставі ряду характеристичних параметрів SCF можливо розрізнення
сигналів різних типів (тобто AM, ASK, FSK, PSK, MSK, QPSK). Цей алгоритм
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ефективний також у разі слабких сигналів і може використовуватися для
аналізу та можливої класифікації невідомих сигналів.
в) Застосування інших перетворень у процесі аналізу і ідентифікації
сигналів
За останні роки все в більшій кількості векторних аналізаторів сигналів,
інструментів для векторного аналізу сигналів передбачається функція
виконання запису I/Q. Поряд з цим все більш доступними і прийнятними за
ціною стають інструменти аналізу сигналу, розпізнавання модуляції та
ідентифікації сигналів.
Висновки до розділу
1. Сучасні методи і засоби визначення локації і ідентифікації джерел
випромінювання адекватно відображають особливості діючих і перспективних
систем і технологій зв’язку і спроможні виконати завдання радіочастотного
моніторингу.
2. Характерним напрямком розвитку методів локації і ідентифікації
джерел випромінювання є комбінація різних методів проведення вимірювань із
широким застосуванням цифрових обчислювальних процедур, в тому числі й з
застосуванням ЛА.
3. Комбіновані

методи

локації

і

ідентифікації

є

ефективними

і

перспективними, але і надалі потребують удосконалення у напрямку
спрощення проведення вимірювань і обчислювальних процедур.
4. Сучасні інструменти проведення вимірювань є складними і коштовними
засобами, а методи проведення локації і ідентифікації потребують задіяння
значних часових, людських і матеріальних ресурсів, що вимагає уточнення
розкладу проведення заходів моніторингу і визначення напрямків здешевлення
системи.
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ВИСНОВКИ

Сукупність наукових положень, сформульованих і обґрунтованих у
дисертаційній роботі, складає вирішення наукового завдання

розробки

методики формування зображень радіолокаційних об‘єктів, використання якої
дозволить забезпечити покращення їх якісних характеристик при заданому часі
локації.
Основними науковими результатами, які отримані дисертантом особисто і
виносяться на захист дисертації, є:
1. Розроблено модель системи мобільного радіомоніторингу та проведено
дослідження на предмет доцільності її

використання шляхом проведення

кількісних оцінок ефективності обробки просторово-часових сигналів в
залежності від геометрії польоту НБРПрП, технічних характеристик окремих
елементів системи, умов поширення РХ в процесі формування РЛІ від джерел
радіовипромінювання.
На підставі отриманої моделі в дисертаційній роботі запропоновано
структуру побудови мобільної системи радіомоніторингу із багатопозиційним
прийомом сигналів від несанкціонованих джерел радіовипромінювання.
2. Розроблено вирішальне правило виявлення і розпізнавання НДРВ
системами радіомоніторингу із змінною в часі відносною просторовою
структурною побудовою, яка на відміну від відомих, побудована на
небайєсовськіх правилах прийняття рішень і її використання надає можливість
вирішувати завдання виявлення та розпізнавання РВ в умовах багатоканального
прийому інформації.
3. Модифіковано рівняння згладжування параметрів траєкторії ведених
НБРПрП за рахунок використання інформації про поточні координати ведучого
носія, практичне використання яких
координат НДРВ.

дозволяє підвищити точність оцінки
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4. Удосконалено

алгоритми

радіокорекції

траєкторій

НБРПрП,

використання яких дозволяє реалізувати необхідну просторову конфігурацію
системи

спостереження

для

підвищення

точності

локації

джерел

радіовипромінювань.
5. Розроблено методику підвищення точності локації несанкціонованих
джерел радіовипромінювання на основі теорії пасивного синтезування
апертури, яка на відміну від відомих, дозволяє підвищити точність визначення
координат НДРВ від 12 до 34 % залежно від вхідних умов оцінювання на
відносно коротких інтервалах часу (5 – 15 с.) за рахунок багатопозиційного
прийому просторово-часового сигналу.
Використання представлених результатів досліджень надають можливість
здійснювати визначення координат НДРВ із визначеною в роботі точністю і
доцільні

для

практичної

електромагнітної обстановки.

реалізації

з

метою

покращення

сучасної
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