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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. На сучасному етапі інтенсивного  розвитку 

інформаційних технологій та їх впровадження у всі сфери діяльності суспільства 

інформаційна інфраструктура України набуває статусу життєво важливої для 

існування держави з усіма від цього похідними: вона стає об’єктом першого 

удару і потребує для свого захисту збалансованої державної політики в 

інформаційному просторі. До критичної інформаційної інфраструктури належать, 

у першу чергу, системи управління, канали зв’язку, навігація та інші 

інформаційні елементи, насамперед, у військовій сфері. 

Супутникові інформаційні системи забезпечує вирішення багатьох 

народногосподарських, оборонних і наукових завдань. Тому її створенню, 

застосуванню і розвитку приділяється велика увага у всіх розвинених країнах 

світу. Наявні в Україні засоби навігації і єдиного часу не дозволяють забезпечити 

на необхідному рівні вирішення завдань національної безпеки й оборони, а також 

не зможуть забезпечити потреби фундаментальної і прикладної науки. Ця 

обставина зумовлена тим, що рівень їх оснащення та інтеграції значно нижчий 

від рівня, досягнутого передовими державами. Застаріла інфраструктура, 

неузгодженість підходів до розв’язання споріднених задач, обмеженість в 

інформаційній взаємодії із створення сучасних високотехнологічних систем 

управління рухомими об’єктами є причиною технічного та технологічного 

відставання України у цій сфері. Для вирішення вищезазначеної проблеми в 

Україні розроблена та затверджена Загальнодержавна цільова науково-технічна 

космічна програма України до 2020 року, одним із завдань якої є «подальший 

розвиток Системи координатно-часового та навігаційного забезпечення з 

використанням інформації, отриманої від іноземних глобальних навігаційних 

супутникових систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo».  

Фахівцями активно обговорюються шляхи реалізації навігаційного 

забезпечення цивільних і військових споживачів України. Відповідно до їх 

пропозицій, перспективне навігаційне забезпечення, що задовольняє запитам всіх 

споживачів України, доцільно базувати на використанні глобальних навігаційних 

полів, створюваних супутниковими радіонавігаційними системами (СРНС) GPS і 

ГЛОНАСС. 

Доцільність прийнятих рішень стосовно навігаційного забезпечення 

військових споживачів підтверджується досвідом локальних війн та збройних 

конфліктів останніх десятиліть, який вказує на те, що в сучасних 

високотехнологічних війнах з широким використанням інформаційних 

технологій та застосуванням авіації, розвідувально-ударних бойових систем і 

високоточної зброї значно зросли вимоги до якості вирішення завдання навігації 

об'єктів військового призначення. При цьому як основний засіб навігації 

найдоцільніше використовувати саме СРНС, висока точність, глобальність та 

необмежена пропускна здатність яких визначають сучасні світові тенденції в 

галузі навігації. 

Експерименти та досвід застосування СРНС підтверджують основний 

недолік системи, а саме, низьку завадозахищеність  та завадостійкість. Наслідком 

цього в даних умовах є значне зниження достовірності інформації за рахунок 
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похибок в трактах обміну даними.  

По-перше, слід звернути увагу на вкрай низьку завадозахищеність від 

найпростіших завад, яка є причиною похибок у трактах обміну даними. 

Пояснюється це застосуванням в СРНС фазоманіпульованих (ФМ) сигналів. 

Експерименти показали основний недолік системи – завада у вигляді несучої на 

будь-якій частоті в діапазоні 1576-1578 МГц з випромінюваної потужністю 95 дБ 

виключає прийом сигналів від супутників розташованим поблизу приймача, тим 

самим знижує до нуля достовірність інформації. З іншого боку, у так званих 

функціональних доповненнях, поряд із сигналами навігаційних супутників 

використовуються допоміжні сигнали: сигнал псевдосупутника і пілот-сигнал, 

що додається до навігаційного сигналу, що ретранслюється. Випромінювання 

таких сигналів здійснюється в тому ж частотному діапазоні, що й основні 

навігаційні сигнали. При цьому створюється похибка при обробці навігаційних 

сигналів в приймальні апаратурі. Характерною особливістю такої 

внутрісистемної похибки є те, що на приймальній стороні відома внутрішня 

структура сигналу завади. Завади такого роду отримали назву структурно-

детермінованих. 

Питанням покращення достовірності інформації та компенсації відповідних 

похибок в трактах обміну даними присвячено багато наукових та практичних 

робіт. Але коло проблем звужується досить повільно. Це обумовлено багатьма 

факторами, в тому числі й складністю завдання. Розробки йдуть в напрямку 

формування нулів в діаграмі спрямованості в заданих напрямках приходу завад, а 

також в напрямку просторово-часової адаптивної обробки інформації. Варто 

підкреслити важливість підходу, який базується на комплексуванні результатів 

досліджень. 

Таким чином, актуальність теми дисертації визначається невідповідністю 

існуючих методів та способів забезпечення достовірності інформації в умовах 

похибок в трактах обміну даними реальним умовам функціонування. Тобто, на 

практиці не існує такого підходу до компенсації похибок, який заснований на 

сучасному науково-обґрунтованому апаратні та дає відповідні позитивні результати. 

Сутність наукового завдання полягає в удосконаленні методів забезпечення 

достовірності інформації супутникових інформаційних систем на основі 

компенсації похибок у трактах обміну даними. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана у відповідності до Загальнодержавної Цільової науково-технічної 

космічної програми України, згідно плану наукової та науково-технічної 

діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 

рамках науково-дослідної роботи «Інформаційна технологія синтезу 

функціонально стійкої сенсорної мережі» (Державний реєстраційний 

номер: 0117U002598) та науково-дослідної роботи «Теоретичні основи 

забезпечення живучості комп’ютерних мереж на основі числення семантичних 

структур» (Державний реєстраційний номер 0114U000390), яку виконував 

Державний університет телекомунікацій. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є підвищення 

достовірності інформації супутникових інформаційних систем на основі 
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удосконалених методів компенсації похибок у трактах обміну даними. 

Для досягнення поставленої мети визначені наступні часткові завдання 

дослідження: 

аналіз застосування супутникових радіонавігаційних систем в умовах 

похибок у трактах обміну даними; 

аналіз існуючих способів та засобів компенсації похибок у трактах обміну 

даними супутникових систем; 

удосконалення методу обробки інформації на основі адаптивної просторової 

фільтрації; 

розробка методу просторово-часової фільтрації та методу визначення 

комплексних вагових коефіцієнтів адаптивної просторової фільтрації на основі 

методу спряжених градієнтів; 

оцінка достовірності запропонованих теоретичних результатів; 

розробка практичних рекомендацій щодо впровадження наукових 

результатів в математичному та програмному забезпеченні перспективних 

систем. 

Об’єкт дослідження − процес обробки інформації для підвищення її 

достовірності на основі компенсації похибок у трактах обміну даними. 

 Предмет дослідження – методи підвищення достовірності інформації 

супутникових інформаційних систем на основі компенсації похибок у трактах 

обміну даними. 

Методи дослідження. Дослідження проводились на основі системного 

підходу із застосуванням математичних моделей, методів дискретної математики 

та теорії оптимізації. Удосконалений метод обробки інформації базується на 

теорії адаптивної просторової фільтрації. Розв’язання оптимізаційної задачі 

здійснюється з використанням квазіньютонівського методу для пошуку мінімуму 

цільової функції – методу спряжених градієнтів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що у 

дисертаційній роботі: 

вперше розроблено метод визначення комплексних вагових коефіцієнтів 

адаптивної просторової фільтрації,  відмінною особливістю якого є використання 

квазіньютонівського методу для пошуку мінімуму цільової функції – методу 

спряжених градієнтів та експериментально підтвердженої процедури 

налаштування на умови дії конкретних похибок; це дозволяє значно скоротити 

обчислювальні витрати при забезпеченні достовірності інформації та компенсації 

похибок у трактах обміну даними; 

удосконалено метод компенсації похибок у трактах обміну даними, який на 

відміну від існуючих послідовно використовує етап проведення просторової 

фільтрації похибок, та етап часової фільтрації для забезпечення достовірності 

інформації за рахунок фокусування на сигнали навігаційних супутників. 

Використання методу компенсації похибок значно покращує показники 

оперативності за рахунок зменшення кількості операцій; 

удосконалено метод обробки інформації для забезпечення її достовірності в 

умовах похибок у трактах обміну даними на основі адаптивної просторової 

фільтрації похибок, який на відміну від існуючих використовує просторово-
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часову адаптацію за критерієм «мінімуму дисперсії шуму на виході» та  

удосконалений метод просторово-часової фільтрації. Застосування методу 

дозволяє забезпечити компенсацію похибок у трактах обміну даними до трьох 

джерел завад із допустимими обчислювальними витратами та використовувати в 

існуючих супутникових інформаційних системах. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені методи доведені 

до практичної реалізації у вигляді розрахункових програм на ЕОМ, що дало 

змогу розробити практичні рекомендації, а саме: для математичного та 

програмного забезпечення, як складової інформаційної системи; визначені 

структура та характеристики пристрою компенсації похибок на основі адаптивної 

просторової фільтрації; визначені вимоги до формування вхідної інформації та 

апаратної частини. Рекомендований тип мікропроцесору – 1892МВ2Я 

АЕЯР.431280.376 ТУ, вимоги до об’єму оперативного запам’ятовуючого 

пристрою – не менше 2,5 Мбайт та постійного запам’ятовуючого пристрою – не 

менше 1 Мбайта; розраховані габаритні характеристики пристрою компенсації 

похибок. 

Основні результати дисертаційних досліджень знайшли практичне 

застосування при виконанні наукових досліджень та у навчальному процесі 

Державного університету телекомунікацій та Кіровоградської льотної академії 

Національного авіаційного університету (акти реалізації  від 10.06.2015р. 

15.09.2015р.). Результати проведених досліджень можуть бути покладені в основу 

подальших досліджень за даною темою. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати отримані автором 

особисто [1-4,6-8,10,11]. У роботах, опублікованих у співавторстві, автору належать: 

у [5] – методика управління трафіком MPLS; у [9] – динамічна модель даних. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертації були апробовані 

на 6 міжнародних конференціях: XI-th International Conference TCSET’2012, Lviv-

Slavsko [12], 2012; Міжнародній науково-технічній конференції «Радіотехнічні 

поля, сигнали, апарати та системи (теорія, практика, історія, освіта) [РТПСАС 

2012 REFSDS]», НТТУ «КПІ» 2012, [13]; 15-й Міжнародній науково-практичній 

конференції «Новітні мережні технології в Україні», УНДІЗ, 2013 [14]; ІІІ 

Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми інформатизації», ДУТ. 

2014 [15]; Міжнародній науково-технічній конференції «Актуальні питання 

побудови сучасних телекомунікаційних систем та мереж», ДУТ, 2015 [16]; V 

міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми інформатизації», ЧДТУ,  

2017 [17]. 

Публікації. За темою дисертації автором опубліковано 17 наукових праць: 

11 статей у фахових наукових виданнях, що входять до переліку ВАК України та 

до Міжнародних наукометричних баз, та 6 тез доповідей на наукових 

конференціях та семінарах. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатку. Обсяг 

дисертації становить 184 сторінки тексту, 87 рисунків, 5 таблиць на 3 сторінках, 

список використаних джерел – 117 найменування на 11 сторінках, додатку на 10 

сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету і 

завдання дослідження, викладено основні наукові і практичні результати, 

наведено відомості про їх впровадження, апробацію та публікації. 

У першому розділі «Аналіз застосування супутникових інформаційних 

систем в умовах похибок у трактах обміну даними. Постановка наукового 

завдання» проводиться аналіз розвитку супутникових радіонавігаційних систем 

(СРНС), стану завадозахищеності та завадостійкості апаратури споживачів, 

похибок у трактах обміну даними. Представлена інформація стосовного 

експериментального підтвердження основних недоліків системи. Крім того, 

здійснюється огляд відомої літератури для виявлення основних етапів розвитку 

наукової думки для вирішення сформульованого в дисертації наукового завдання. 

При цьому проводиться аналіз можливостей підвищення ефективності заходів 

щодо забезпечення потрібного рівня достовірності інформації. 

Підтверджено те, що супутникові радіонавігаційні системи стали 

невід’ємною частиною впровадження інформаційних технологій. Для реалізації 

потреб у високоточному координатно-часовому забезпеченні розроблені, 

створені і введені в експлуатацію СРНС ГЛОНАСС (Росія), GPS (США), а нині 

розробляються й розгортаються аналогічні системи “Galіleo” (Європейський 

Союз), “Beіdou” (Китай), QZS (Японія), ІRNSS (Індія). На підставі результатів 

аналізу досвіду експлуатації СРНС встановлено низьку завадозахищеність та 

завадостійкість від найпростіших завад, які створюють відповідні похибки. А це 

значне знижує достовірність інформації. Виконано аналіз сучасних та 

перспективних методів забезпечення достовірності інформації. Дослідження 

показали, що в сучасних умовах шляхи вирішення даної проблематики пов’язані 

з інформаційними технологіями компенсації похибок в трактах обміну даними: 

формування нулів в діаграмі спрямованості в заданих напрямках приходу завад, а 

так само в просторово-часової адаптивної обробки інформації. Матеріал розділу 

доводить, актуальність теми дисертації та наукового завдання (рис. 1). 

 
Рис. 1. Постановка наукового завдання 

 

У другому розділі «Методи забезпечення достовірності  інформації 

супутникових  систем на основі компенсації похибок у трактах обміну 
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даними» представлені методи компенсації похибок та обробки інформації на 

основі адаптивної просторово-часової фільтрації, які значно покращують 

достовірність інформації в умовах похибок у трактах обміну даними. Розроблені 

методи забезпечують досягнення потрібних характеристик просторової обробки. 

Надані рекомендації щодо компенсації похибок обумовлених внутрішніми 

факторами. Проведено дослідження потенційних характеристик просторових 

фільтрів залежно від числа і розташування джерел похибок і навігаційних 

супутників. 

Інформаційна технологія подавлення завади реалізує пристрій формування 

вхідної інформації – цифрову адаптивну чотирьохелементну антенну решітку з 

такою діаграмою спрямованості, щоб її нулі були орієнтовані убік джерел 

сигналів завади. Передбачається, що нулі діаграми спрямованості будуть 

глибиною не менш – 40 дБ, що буде відповідати компенсації завади до 

аналогічного рівня. Для кожного із частотних діапазонів антенна решітка 

складається із чотирьох елементів  розташованих по сторонах квадрата на 

відстані 2/ . Всі випромінювачі мають широку діаграму спрямованості та 

приймають сигнали у верхній півсфері. Оскільки для обох діапазонів алгоритм 

подавлення однаковий, то розглянуто алгоритм тільки для одного діапазону. 

Передбачається, що алгоритм цілком буде реалізований на ПЛІС. 

Основна ідея – скласти сигнали від чотирьох джерел з амплітудами та 

фазами так, щоб сформувати нуль просторової діаграми спрямованості убік 

джерела похибки. При цьому алгоритм буде підбирати амплітуди та фази 

кожного елемента з метою зменшення потужності сигналу похибки. Амплітуди 

та фази на кожному елементі визначаються множенням сигналу прийнятого від 

кожного випромінювача на комплексний ваговий коефіцієнт. Комплексні 

коефіцієнти підбираються ітераціями за градієнтним квазі–ньютонівським 

методом. Важливо, що сигнал завади на 40...60 дБ перевищував корисні 

навігаційні сигнали від супутників. Крім того, супутники та джерела похибок 

рознесені в просторі (по кутах). Тому антенна система з адаптивною діаграмою 

спрямованості з метою зменшення потужності на сумарному виході зможе 

просторово її компенсувати. Розрахунки в MatLab це підтверджують. При цьому 

формована діаграма залишає більшу частину корисних сигналів від супутників, 

місце розташування яких не відповідає нулям діаграми спрямованості. Це дасть 

можливість далі визначити координати – безпосередньо вирішувати навігаційну 

задачу. 

Метод компенсації похибок. У математичної моделі обробки інформації 

при компенсації похибок в трактах обміну даними виділено дві його головні 

складові (етапи методу). Перший і основної етап компенсації похибок є 

просторова обробка інформації – це режекція похибки, яка відображена у виразі 

множенням вектору спостереження вихідної інформації на матрицю, що містить 

всі просторово-часові характеристики похибки 

trt
V 

1
 , (1) 

 

де V –  матриця  похибок. 
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Другий етап – об'єднання корисних сигналів, що містяться у всіх 

компонентах 
rt

 . Вона здійснюється множенням 
rt

  на вектор 


H , тобто 







m

i

irtirtt
HH

1

 . (2) 

Множник 

i
H , спряжений множнику 

i
H  у вхідному спостереженні, 

забезпечує рівність фаз корисних сигналів при додаванні. У просторі таке 

когерентне додавання еквівалентно фокусуванню антени в напрямку на джерело 

випромінювання корисного сигналу. 

На рис. 2. наведена схематична інтерпретація запропонованого методу 

компенсації похибок в трактах обміну даними. 

 

 
Рис. 2. Метод компенсації похибок в тракті обміну даними 

 

Одна з переваг такої компенсації похибок є можливість одночасного 

прийому сигналів від множини навігаційних супутників (більше десяти при 

сучасній концепції «all in view»). У структурі, показаній на рис. 2, це призводить 

тільки до розмноження блоку фокусування для різних 
i

H . При цьому перший 

найбільш складний блок режекції похибок виявляється загальним для всіх 

можливих положень навігаційних супутників. 

Виконано аналіз основних внутрішніх факторів, що викликають похибки та 

знижують достовірність інформації: 

рівень внутрішнього шуму; 

не ідентичні частотні характеристики каналів прийому інформації; 

міжканальна часова затримка поширення по розкриву антенної решітки; 

нелінійні спотворення в трактах обробки інформації. 

Потенційна ефективність компенсації визначається сумарною дією всіх 

декорелюючих факторів 

ADПППШП
KKKK

1
...

111


 , 
(3) 

де: КП – сумарний коефіцієнт компенсації; 
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ADПППШ
KKK ,,

  – часткові коефіцієнти компенсації, зумовлені впливом 

кожного з декорелюючих факторів. 

Надані відповідні практичні рекомендації. 

Метод обробки інформації для забезпечення її достовірності в умовах 

похибок у трактах обміну даними. 

Час адаптації алгоритму компенсації похибок  для нерухомої платформи і 

при її обертанні є найважливішою характеристикою відповідної інформаційної 

технології. Алгоритми підстроювання вагових коефіцієнтів до конкретних 

зовнішніх факторів називають алгоритмами адаптації. Прямі алгоритми, які 

пов'язані з обчисленням кореляційної матриці  похибок є оптимальними і 

забезпечують мінімальний час адаптації. Функціонування слідкуючих алгоритмів 

припускає зміни в наслідках зовнішніх факторів і зазвичай вимагають більшого 

часу на адаптацію. 

В роботі досліджені найбільш відомі оптимальні алгоритми адаптації в 

умовах швидких змін. Їх характеристики можна вважати потенційними для цих 

умов. Але на практиці раціонально використовувати квазіоптимальні алгоритми 

різного ступеня складності. 

Досліджено найвідоміший з алгоритмів адаптації – простий кореляційний 

алгоритм Шермана–Уідроу 


















.

,2

21

21

tttt

tttt




 (4) 

Схема алгоритму  наведена на рис. 3. 

 

Вих

Блок 

адаптації

 
Рис. 3. Структура алгоритму Шермана–Уідроу 

 

Де: 

t1
  – вихід основної антени; 

t2
  – вихід компенсаційної антени; 

t
  – вектор вагових коефіцієнтів; 

t
  – вихід компенсатора похибок; 

t  – індекс дискретного часу. 
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Для забезпечення стійкості алгоритму адаптації крок   не повинен 

перевищувати величину 
max

/1  , де 
max

  – максимальне власне число матриці 

}{


tt
M  . Перевага схеми – простота, а головний недолік – великий час збіжності 

(одиниці–десятки мілісекунд).  

Досліджено  спосіб істотно зменшити час адаптації – застосувати 

нормування прийнятих відліків за потужністю. При цьому приходимо до такого 

варіанту оцінки зважених вагових коефіцієнтів 





















.

,
2

1

kkk

kk
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kk








 (5) 

Цей алгоритм збігається швидше. Його час адаптації має порядок від 30 до 

700 мкс, тобто, на порядок менше, ніж у класичній схемі. 

Досліджено оптимальний неслідкуючий алгоритм. При його синтезі 

використовується інтервал 
k

 , на якому параметри СПО ),(
kkk

VHss   (
k

H  – 

«сигнальний» вектор, 
k

V  – кореляційна матриця похибок), а також 

інформаційний параметр 
k

  можна вважати незмінними. Така найпростіша 

модель може адекватно описувати режим захоплення або «супроводу», якщо 

просторово-часовий алгоритм буде оптимальним, тобто швидким, і забезпечить 

захоплення на зазначеному інтервалі. Величина оцінюється статистичним 

моделюванням з розрахунком на найбільшу динаміку. 

Так, нехай на виході m -елементної антенної решітки в дискретному часі на 

k –м тактовому інтервалі спостерігається сигнал 

LisH
ikiki

,...,2,1,)(
0

  , (6) 

де  
k

H
0

 – відомий m –мірний сигнальний вектор, що описує амплітудно-фазові 

співвідношення корисного сигналу на елементах решітки; 

)(
ki

s   – відома (з точністю до векторного параметра) комплексна амплітуда 

сигналу;  

L  – число відліків, отриманих на інтервалі спостереження; 

i
  – сумарна  похибка , що має статистику дискретного комплексного БГШ: 

 .5,0exp
)2(

1
)(

,2)(,0)(

1

iki

k

mi

ijkjii

V
V

p

VMM
















, (7) 

де: 
k

V  – невідома ермітово позитивна визначена матриця; 

ij
  – символ Кронекера; 

)(
i

p   – щільність ймовірності (ЩІ). 

Оскільки вектор 
k

H
0

 відомий, параметри СПО 
k

s  включають невідому 

матрицю )(:
kkk

VsV  . Передбачається, що інформаційний параметр 
k

  є 

випадковим з відомою апріорною ЩІ )(
0 k

p  . Параметри СПО 
k

s  не залежать від 

інформаційного параметра. За спостереженням відомої апріорної ЩІ )(
kpr

p  , 
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апріорної ЩІ параметрів СПО потрібно знайти апостеріорну щільність 

ймовірності )(
1

L

k
p  . 

Досліджено оптимальний алгоритм, схема якого представлена на рис. 4, 

який є просторово-часовим, оскільки для обчислення статистики потрібно вести 

часову обробку (обчислення кореляційних інтегралів) у кожному вхідному 

каналі. 

 
Рис. 4. Оптимальний алгоритм 

 

Тут використані позначення: 







L

v

vv
W

1

~
  – mm  –матриця;  







L

v

vv
s

E
Q

1

)(
1




 – m –вектор, 





L

v

vv
ssE

1

)()(  .  

 

Зроблено висновок про те, що можливість технічної реалізації 

оптимального алгоритму (рис. 4) є дуже складною. Однак, додільне реалізувати 

дещо спрощений, із майже такими само характеристиками, квазіоптимальний 

алгоритм, якому відповідає схема представлена на рис. 5.  

Основна функція цього методу – обчислення статистики 


QWH
1*

0

~   та її 

максимізація. Вся структура розпадається на просторовий і часовий фільтри. 

Векторні відліки 
i

  в цифровому вигляді надходять на вхід просторового фільтру. 

Як показує аналіз на моделі, для обчислення вибіркової кореляційної матриці W
~

 

не обов'язково використовувати всі відліки, обрані з частотою Котельникова або 

дещо вище (як це зроблено в стандартних реалізаціях GPS-приймачів), яка 

необхідна для часової обробки. Відліки можна взяти рідше (провести децимацію). 
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Корелятор

Просторовий фільтр

 

Рис. 5. Квазіоптимальний алгоритм 

 

Вихід просторового фільтру – набір скалярів 
i

WH 
1*

0

~  , що надходять на 

часовий скалярний фільтр – корелятор. Ця функція повністю покладається на 

приймач СРНС. 

На рис. 6 показані типові «криві адаптації» – залежність коефіцієнта 

компенсації на виході блоку просторової обробки від часу накопичення для 

оптимального і для класичного компенсатору  похибок. З аналізу рис. 6 зроблено 

висновок про те, що оптимальний алгоритм збігається до рівня «потенційний 

Кпод–3дБ» приблизно за 4×(число антенних елементів) тактів (у даному випадку 

4×4 = 16), що відповідає теоретичному рівню. Класичному алгоритму потрібно 

близько тисячі тактів. 

 

потенц. рівень

оптимальний

класичний

Час(такт)
 

Рис. 6. Характеристики адаптації 

 

На основі зазначеного можливо формалізувати схему методу обробки 

інформації при подавлені похибок приймачам СРНС на основі адаптивної 

просторової фільтрації, яка має вигляд наведений на рис. 7. 
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Рис. 7. Метод обробки інформації 

 

Таким чином, в результаті досліджень, проведених у даному розділі 

отриманий науковий результат – удосконалено метод обробки інформації при 

компенсації  похибок  в СРНС  на основі адаптивної просторової фільтрації, 

шляхом використання, по-перше, адаптивної антенної решітки з 

чотирьохелементною антенною системою яка має відстань між елементами 2 , 

та просторово-часової адаптації за критерієм «мінімуму дисперсії шуму на 

виході» і, по-друге, поданням просторово-часового фільтру послідовним 

проведенням просторової фільтрації – для компенсації похибок та часової 

фільтрації – для фокусування на сигнали навігаційних супутників, при 

проведенням просторової адаптації за квазіоптимальним алгоритмом зі 

зменшеними обчислювальними витратами, що дозволяє провести компенсації до 

трьох джерел  похибок  із припустимими обчислювальними витратами та 

використовувати у результуючому пристрої для подальшої часової обробки 

традиційні алгоритми які використовуються у приймачах супутникових 

радіонавігаційних систем. 

У третьому розділі «Розробка методу визначення комплексних вагових 

коефіцієнтів адаптивної просторової фільтрації» представлено метод 

визначення комплексних вагових коефіцієнтів адаптивної просторової фільтрації 

на основі методу спряжених градієнтів та експериментально підтвердженої  

процедури налаштування на умови дії конкретних похибок. Для його розробки 

виконано моделювання та проведено експериментальне порівняння різних квазі-
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ньютонівських методів мінімізації цільової функції векторного аргументу із 

різними параметрами налаштування. Усі алгоритми забезпечують досягнення 

потенційних характеристик просторової обробки при допустимих 

обчислювальних витратах. Але перевагу отримав метод спряжених градієнтів 

(таблиця 1). 

Таблиця 1 

Ефективність роботи алгоритмів для випадку трьох похибок 

Показник Метод BFGS 
Метод спряжених  

градієнтів 

Метод 

найшвидшого 

спуску 

Кількість ітерацій 

при досягнені 

максимального 

рівня компенсації 

200–250 30–40 

 

50–60  

 

 

Дослідження потенційних характеристик адаптивного компенсатору завад 

при подавлені до трьох завад показало, що адаптивний компенсатор дозволяє 

провести компенсацію похибок із рівнем не гірше 40 дБ. Таким чином, в 

результаті досліджень запропоновано метод визначення комплексних вагових 

коефіцієнтів адаптивної просторової фільтрації на основі використання 

квазіньютонівського методу для пошуку мінімуму цільової функції – методу 

спряжених градієнтів, це дозволяє значно скоротити обчислювальні витрати на 

розрахунок, при забезпеченні заданого рівня достовірності інформації. 

  У четвертому розділі «Практичні рекомендації з впровадження  

інформаційної технології» розроблено структуру та зміст інформаційної 

технології подавлення завад, або компенсації похибок  у трактах обміну даними  

супутникових навігаційних систем, а саме, сукупність взаємопов’язаних методів 

реалізованих в математичному та програмному забезпечені, а також відповідних 

апаратних рішень спрямованих на забезпечення достовірності інформації. 

Структура даної технології представлена на рис. 8.  

Конструктивно та функціонально пристрій розробленої інформаційної 

технології включає: антену систему; блок електронної компенсації похибок. 

Рекомендовані наступні характеристики для апаратної реалізації запропонованої 

інформаційної технології: кількість напрямків джерел похибок, що 

компенсуються одночасно, у кожному діапазоні – 3; глибина компенсації 

похибки – 40 дб; час адаптації віртуальної діаграми спрямованості – 2 мс; 

просторовий кут віртуальної зони компенсації в діаграмі спрямованості – не 

більше 5
0
; коефіцієнт погіршення точності – не більше 2; характер вихідного 

сигналу – готове навігаційне рішення по сигналах СРНС ГЛОНАСС, передане по 

інтерфейсі RS-485 (протокол BINR); напруга живлення – 18±3 В; розрахункова 

потужність споживання – 50 Вт. 
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Рис. 8. Функціональна схема інформаційної технології 

 

Рекомендований тип мікропроцесору – 1892МВ2Я АЕЯР.431280.376 ТУ, 

вимоги до об’єму оперативного запам’ятовуючого пристрою – не менше 

2,5 Мбайт та постійного запам’ятовуючого пристрою – не менше 1 Мбайта. 

 

ВИСНОВКИ 

В результаті дисертаційних досліджень, виконаних автором, вирішено 

актуальне наукове завдання удосконалення методів забезпечення достовірності 

інформації супутникових інформаційних систем на основі компенсації похибок у 

трактах обміну даним. Дане наукове завдання має важливе значення для теорії і 

практики побудови сучасних та перспективних супутникових інформаційних 

систем, а саме, розроблення методів та моделей підвищення достовірності 

інформації за рахунок обробки інформації та компенсації похибок в трактах 

обміну даними на основі адаптивної просторової фільтрації.  Відсутність 

аналогічних рішень в наший країні і за кордоном робить результати досліджень 

пріоритетними. 

На підставі проведених досліджень зроблені наступні висновки: 

1. Підтверджено, що супутникові радіонавігаційні системи стали невід’ємною 

частиною впровадження інформаційних технологій. Для реалізації потреб у 

високоточному координатно–часовому забезпеченні розроблені, створені і 

введені в експлуатацію СРНС ГЛОНАСС (Росія), GPS (США), а нині 

розробляються й розгортаються аналогічні системи “Galіleo” (Європейський 

Союз), “Beіdou” (Китай), QZS (Японія), ІRNSS (Індія). Дані системи підвищують 

надійність навігаційно-інформаційного забезпечення рухомих об’єктів і 

дозволяють цілодобово обслуговувати необмежену кількість споживачів у 

глобальних масштабах із високою точністю. Варто підкреслити, що супутникові 

системи GPS і ГЛОНАСС – системи подвійного призначення, тобто розроблені, 

як для цивільних так ї військових потреб. 

2. На підставі результатів аналізу досвіду експлуатації супутникових 

радіонавігаційних систем встановлено їх основний недолік, а саме, низьку 
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завадозахищеність  та завадостійкість  від найпростіших завад, а це значно 

знижує достовірність інформації за рахунок похибок в трактах обміну даними. 

Пояснюється це застосуванням в СРНС фазоманіпулірованних сигналів. Так, 

завада у вигляді несучої на будь-якій частоті в діапазоні 1576–1578 МГц з 

випромінюваної потужністю 95 дБ виключає прийом сигналів від супутників 

розташованим поблизу приймача. По-друге, від сигналів так званих 

функціональних доповнень. А саме, поряд з сигналами навігаційних супутників 

використовуються допоміжні сигнали: сигнал псевдосупутника і пілот–сигнал, 

що додається до навігаційних сигналів, що ретранслюються. Випромінювання 

таких сигналів здійснюється в тому ж частотному діапазоні, що й основні 

навігаційні сигнали. При цьому створюється похибка обробки навігаційних 

сигналів в приймальні апаратурі. Характерною особливістю такої 

внутрісистемної похибки є те, що на приймальній стороні відома внутрішня 

структура сигналу завади. 

3. Дослідження показали, що в сучасних умовах боротьба з похибками йде в 

напрямку формування нулів в діаграмі спрямованості в заданих напрямках 

приходу завад, а так само в просторово–часової адаптивної обробки інформації. 

Варто підкреслити важливість підходу, який базується на комплексуванні 

результатів досліджень цих напрямків. Питанням покращення завадозахищеності 

та завадостійкості, а також компенсації відповідних похибок присвячено багато 

наукових та практичних робіт. Але коло проблем звужується досить повільно. Це 

обумовлено багатьма факторами, в тому числі ї складністю завдання.  

4. Дослідження дозволили виявити та сформулювати нове актуальне наукове 

завдання, сутність якого полягає в удосконаленні методів забезпечення 

достовірності інформації супутникових інформаційних систем на основі 

компенсації похибок у трактах обміну даним. 

5. Аналіз загальної теорії адаптивної просторово-часової фільтрації та 

отриманих на її основі алгоритмів обробки сигналів з виходів антенної решітки 

дозволив визначити основні підходи для реалізації технології компенсації завад 

приймачам супутникової радіонавігаційної системи на основі обробки інформації 

при адаптивній просторовій фільтрації. 

6. Доведені вимоги до формування вхідної інформації при апаратній 

реалізації запропонованої інформаційної технології, яка забезпечує компенсацію 

похибок на основі просторової фільтрації, а саме, необхідно використовувати 

антенну системи, що має антенних елементів на один більше за максимальну 

кількість зовнішніх джерел похибок. Виходячи із зазначеного визначено, що для 

компенсації дії трьох зовнішніх джерел похибок, антенна система має включати 

чотири елементи. 

7. Для розробки методу визначення комплексних вагових коефіцієнтів 

адаптивної просторової фільтрації проведено порівняння різних квазі-

ньютонівських методів мінімізації цільової функції векторного аргументу із 

різними параметрами налаштування. Усі алгоритми забезпечують досягнення 

потенційних характеристик просторової обробки при допустимих 

обчислювальних витратах, але той, який побудований на методі спряжених 

градієнтів є найбільш ефективним. 
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8. Розроблений метод визначення комплексних вагових коефіцієнтів 

адаптивної просторової фільтрації, оснований на використанні 

квазіньютонівського методу для пошуку мінімуму цільової функції – методу 

спряжених градієнтів та експериментально підтвердженої  процедури 

налаштування на умови дії конкретних похибок; це дозволяє значно скоротити 

обчислювальні витрати при забезпеченні достовірності інформації та компенсації 

похибок у трактах обміну даними. 

9. Удосконалено метод компенсації похибок у трактах обміну даними, який 

на відміну від існуючих послідовно використовує етап проведення просторової 

фільтрації похибок, та етап часової фільтрації для забезпечення достовірності 

інформації за рахунок фокусування на сигнали навігаційних супутників. 

Використання методу компенсації похибок значно покращує показники 

оперативності за рахунок зменшення кількості операцій. 

10. Удосконалено метод обробки інформації для забезпечення її достовірності 

в умовах похибок у трактах обміну даними на основі адаптивної просторової 

фільтрації похибок, який на відміну від існуючих використовує просторово-

часову адаптацію за критерієм «мінімуму дисперсії шуму на виході» та  

удосконалений метод просторово-часової фільтрації. Застосування даного методу 

дозволяє забезпечити компенсацію похибок у трактах обміну даними до трьох 

джерел похибок із допустимими обчислювальними витратами та 

використовувати в існуючих супутникових інформаційних системах. 

11. Дослідження потенційних характеристик запропонованої інформаційної 

технології при компенсації внутрішніх похибок та зовнішніх похибок від трьох 

джерел показало, що адаптивний компенсатор дозволяє провести подавлення 

такої кількості завад із рівнем не гірше 40 дБ. За результатами моделювання 

частка ділянок, в яких відбувається руйнування достовірної інформації, 

становить не більш 3% від верхньої півсфери. 

12. Мета дослідження щодо підвищення достовірності інформації 

супутникових інформаційних систем на основі удосконалених методів 

компенсації похибок у трактах обміну даними досягнута і всі часткові завдання 

вирішені повністю. Наукові результати досліджень є внеском в розвиток  

наукових і методологічних основ створення та застосування інформаційних 

технологій та інформаційних систем для автоматизованої переробки інформації й 

управління, а також внеском в створення інформаційних технологій для 

розроблення моделей і методів забезпечення достовірності інформації, а також 

для математичного моделювання похибок у трактах обміну даними в 

інформаційних телекомунікаційних мережах, зокрема, в супутникових 

радіонавігаційних системах. 

13. Основні результати дисертаційних досліджень можуть бути використані 

дослідно-конструкторськими організаціями та підприємствами при розробці або 

удосконаленні програмних та апаратних засобів супутникових інформаційних 

систем. 

14. Напрямками подальших досліджень у зазначеній галузі можуть бути ті, які 

стосуються створення та модифікації інтелектуальних систем для своєчасного та 

ефективного реагування на виникаючі зміни середовища. 
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Герасименко К.В. Інформаційна технологія подавлення завад 

супутниковій радіонавігаційній системі на основі адаптивної просторової 

фільтрації. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2019. 

В роботі сформульовано та вирішено актуальне наукове завдання щодо 

удосконалення методів забезпечення достовірності інформації супутникових 

інформаційних систем на основі компенсації похибок у трактах обміну даними. 

Розроблено метод визначення комплексних вагових коефіцієнтів адаптивної 

просторової фільтрації,  відмінною особливістю якого є використання 

квазіньютонівського методу для пошуку мінімуму цільової функції – методу 

спряжених градієнтів та експериментально підтвердженої процедури 

налаштування на умови дії конкретних похибок. Удосконалено метод 

компенсації похибок у трактах обміну даними, який послідовно використовує 

етап проведення просторової фільтрації похибок, та етап часової фільтрації. 

Удосконалено метод обробки інформації для забезпечення її достовірності в 

умовах похибок у трактах обміну даними на основі адаптивної просторової 

фільтрації похибок. Застосування запропонованих методів дозволяє забезпечити 

компенсацію похибок у трактах обміну даними до трьох джерел похибок із 
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допустимими обчислювальними витратами та використовувати в існуючих 

супутникових інформаційних системах. 

Основні дослідження знайшли практичне застосування при виконанні 

наукових досліджень та у навчальному процесі Державного університету 

телекомунікацій та Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного 

університету (акти реалізації  від 10.06.2015р. 15.09.2015р.).  

Ключові слова: похибка, обробка інформації, компенсація, тракт обміну 

даними.  
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спутниковой радионавигационной системы на основе адаптивной 

пространственной фильтрации. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.13.06 «Информационные технологии». – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2019. 

В работе сформулирована и решена актуальная научная задача по 

совершенствованию методов обеспечения достоверности информации 

спутниковых информационных систем на основе компенсации погрешностей в 

трактах обмена данными.  

Впервые разработан метод определения комплексных весовых 

коэффициентов адаптивной пространственной фильтрации, отличительной 

особенностью которого является использование квазиньютоновского метода для 

поиска минимума целевой функции – метода сопряженных градиентов и 

экспериментально подтвержденной процедуры настройки на условия действия 

конкретных ошибок; это позволяет значительно сократить вычислительные 

затраты при обеспечении достоверности информации и компенсации 

погрешностей в трактах обмена данными. 

Усовершенствован метод компенсации погрешностей в трактах обмена 

данными, который в отличие от существующих последовательно использует этап 

проведения пространственной фильтрации ошибок, а также этап временной 

фильтрации для обеспечения достоверности информации за счет фокусировки на 

сигналы навигационных спутников. Использование данного метода компенсации 

погрешностей значительно улучшает показатели оперативности за счет 

уменьшения количества операций. 

Усовершенствован метод обработки информации для обеспечения ее 

достоверности в условиях погрешностей в трактах обмена данными на основе 

адаптивной пространственной фильтрации погрешностей, который в отличие от 

существующих использует пространственно-временную адаптацию по критерию 

«минимума дисперсии шума на выходе» и усовершенствованный метод 

пространственно-временной фильтрации. Применение метода позволяет 

обеспечить компенсацию погрешностей в трактах обмена данными до трех 

источников помех с допустимыми вычислительными затратами и использовать в 

существующих спутниковых информационных системах.  
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Разработанные методы доведены до практической реализации в виде 

расчетных программ на ЭВМ, что позволило разработать практические 

рекомендации, а именно: для математического и программного обеспечения, как 

составляющей информационной системы; определены структура и 

характеристики устройства компенсации погрешностей на основе адаптивной 

пространственной фильтрации; определены требования к формированию 

входящей информации и аппаратной части. Рекомендуемый тип 

микропроцессора – 1892МВ2Я АЕЯР.431280.376 ТУ, требования к объему 

памяти оперативного запоминающего устройства – не менее 2,5 Мбайт и 

постоянного запоминающего устройства – не менее 1 Мбайта. 

Основные результаты диссертационных исследований нашли практическое 

применение при выполнении научных исследований и в учебном процессе 

Государственного университета телекоммуникаций и Кировоградской летной 

академии Национального авиационного университета (акты реализации от 

10.06.2015г. 15.09.2015г.). 

Ключевые слова: погрешность, обработка информации, компенсация, 

тракт обмена данными. 

 

ABSTRACT 

Herasimenko K.V. Information technology for suppressing interference with 
satellite radionavigation based on adaptive spatial filtering. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of a candidate of technical sciences in the specialty 
05.13.06 "Information Technologies". – Taras Shevchenko National University of 
Kyiv, Kyiv, 2019. 

The paper formulates and solves the actual scientific task of improving the 
methods of ensuring the reliability of information of satellite information systems based 
on the compensation of errors in the data exchange paths. 

The method of determination of complex weight coefficients of adaptive spatial 
filtration is developed, the distinctive feature of which is the use of the Quasi-
Newtonian method for finding the minimum of the target function - the method of 
conjugate gradients and the experimentally confirmed procedure of adjustment to the 
conditions of specific errors. The method for compensating errors in the data exchange 
paths, which consistently uses the phase of spatial error filtering, and the phase filtering 
phase, has been improved. The method of processing information is improved to ensure 
its reliability in the conditions of error in the data exchange paths on the basis of 
adaptive spatial error filtering. The application of the proposed methods allows to 
provide compensation for errors in the data exchange paths to three sources of errors 
with allowable computing costs and to use in existing satellite information systems. 

The basic researches have been found to be practical in the course of scientific 
research and in the educational process of the State University of Telecommunications 
and the Kirovohrad Aircraft Academy of the National Aviation University (acts of 
implementation from 10.06.2015, 15.09.2015). 

Keywords: error, information processing, compensation, data exchange path. 


