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Герасименко К.В. Інформаційна технологія подавлення завад супутниковій 

радіонавігаційній системі на основі адаптивної просторової фільтрації. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018. 

В сучасних умовах до  критичної інформаційної інфраструктури належать, 

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

інформаційні елементи, насамперед, у військовій сфері. Радіонавігаційна та 

координатне-часова техніка 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 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 задачі навігації 

об'єктів військового призначення. При цьому в якості основного засобу 

навігації найдоцільніше використовувати саме СРНС, висока точність, 

глобальність та необмежена пропускна здатність яких визначають сучасні 

світові тенденції в галузі навігації. 

Експерименти та досвід застосування СРНР підтверджують основний 
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недолік системи, а саме, низку завадозахищеність та завадостійкість. Наслідком 

цього в даних умовах є значне зниження достовірності інформації за рахунок 

похибок в трактах обміну даними.  По перше, слід звернути увагу на вкрай 

низьку завадозахищеність від найпростіших завад. Пояснюється це 

застосуванням в СРНС фазоманіпулірованних 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. 

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. Розробки, щодо подавлення 

завад та компенсації похибок йдуть 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 комплексування результатів досліджень цих напрямків. 

Таким чином, актуальність теми дисертацій 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 ґрунтується на 

сучасному науково-методичному 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. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

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  
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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 існуючий 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-

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 

у існуючих супутникових інформаційних системах. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що: 

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 подавлювача завад на основі адаптивної просторової фільтрації; 

визначені вимоги до антенної системи та блоку електронного подавлення завад. 

Рекомендований тип мікропроцесору – 1892МВ2Я АЕЯР.431280.376 ТУ, 

вимоги до оперативного запам’ятовуючого пристрою – не менше 2,5 Мбайт та 

постійного запам’ятовуючого пристрою – не менше 1 Мбайта; розраховані 

габаритні характеристики пристрою подавлювача завад. 

Основні результати дисертаційних досліджень знайшли практичне 

застосування при виконанні наукових досліджень та у навчальному процесі 
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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. 

Перспективними шляхами подальших досліджень у зазначеному 

напрямку може бути широке коло питань щодо формування заходів при 

обробці інформації для компенсації похибок  у трактах обміну даними 

супутниковій  системі на основі її комплексної обробці. 

Для досягнення поставленої в роботі мети використано методи 

дослідження на основі системного підходу з застосуванням математичних 

моделей,  методів дискретної математики та теорії оптимізації. Удосконалений 

метод обробки інформації базується на теорії адаптивної просторової 

фільтрації. Вирішення оптимізаційної задачі здійснюється з використанням 

квазі-ньютонівського методу для пошуку мінімуму цільової функції – методу 

спряжених градієнтів. 

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

даними.  
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ANOTATION 

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, 2018. 

In modern conditions, critical information infrastructure includes, first of all, 

control systems, communication channels, navigation and other information 

elements, primarily in the military sphere. The radio-navigation and coordinate-time 

technique provides the solution of many national economic, defense and scientific 

tasks. Therefore, its creation, application and development are given great attention in 

all developed countries of the world. The experts in Ukraine are actively discussing 

ways of implementing the navigation support for civilian and military consumers in 

Ukraine. According to their proposals, perspective navigation support that meets the 

needs of all Ukrainian consumers should be based on the use of global navigation 
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fields created by satellite radio navigation systems (SRNS) GPS and GLONASS. 

The appropriateness of the decisions made regarding the navigation support for 

military consumers is confirmed by the experience of local wars and armed conflicts 

in recent decades, which indicates that in today's high-technology wars with 

widespread use of information technology and the use of aviation, intelligence-

infantry combat systems and high-precision weapons, the quality requirements have 

significantly increased solution of the task of navigating military objects. At the same 

time, as the main means of navigation, it is most expedient to use the SRNS, high 

precision, globality and unlimited bandwidth which determine the current world 

trends in the field of navigation. 

Experiments and experience of using SSTR confirm the main shortcoming of 

the system, namely, a number of interference and noise immunity. The consequence 

of this in these conditions is a significant reduction in the reliability of information 

due to errors in the data transfer paths. First, you should pay attention to the 

extremely low noise immunity from the simplest obstacles. It is explained by the 

application of phase-manipulated signals in the NRPS. Experiments showed the main 

disadvantage of the system - the barrier in the form of a carrier at any frequency in 

the range 1576-1578 MHz with a radiated power of 95 dB excludes the reception of 

signals from satellites located near the receiver. 

There are many scientific and practical works devoted to improving noise 

immunity and noise immunity, as well as compensating for the relevant errors. But 

the circle of problems narrows rather slowly. This is due to many factors, including 

the complexity of the task. Developments in terms of suppressing interference and 

compensation of errors go towards the formation of zeros in the directional diagram 

in the specified directions of arrival of interferences, as well as in space-time adaptive 

processing of information. It is worth emphasizing the importance of an approach 

based on the integration of research results in these areas. 

Thus, the relevance of the topic of theses is determined by the inconsistency of 

existing methods and methods of ensuring the reliability of information in terms of 

errors in the paths of data exchange to the real conditions of operation. That is, in 
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practice there is no such approach to compensation of errors, which is based on 

modern scientific-methodical hardware and gives the corresponding positive results. 

The essence of the scientific task is to improve the methods of ensuring the 

reliability of information satellite information systems based on compensation errors 

in the data exchange paths. 

Scientific novelty of the obtained results is that: 

for the first time, a method for determining the complex weighting coefficients 

of adaptive spatial filtration has been 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 

adjustment procedure for the conditions of the specific errors; this allows to 

significantly reduce computing costs while ensuring the reliability of information and 

compensation of errors in the data exchange paths; 

the method for compensating errors in the data exchange paths has been 

improved, which, unlike the existing one, consistently uses the phase of spatial error 

filtering, and the phase filtering phase to ensure the reliability of the information by 

focusing on the signals of navigational satellites. Using the method of error 

compensation significantly improves efficiency by reducing the number of 

transactions; 

the method of processing information is improved to ensure its reliability in the 

conditions of errors in the data exchange paths on the basis of adaptive spatial error 

filtering, which, unlike existing ones, uses spatio-temporal adaptation according to 

the criterion of "minimum dispersion of noise at the output" and an improved method 

of spatial and temporal filtration. The application of the method allows to compensate 

errors in the data exchange paths to three sources of interference with allowable 

computing costs and to use in existing satellite information systems. 

The practical value of the results obtained is that: 

the developed methods have been brought to practical implementation in the 

form of calculation programs on the computer, which made it possible to develop 

practical recommendations, namely: for mathematical and software, as a component 
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of the information system; the structure and characteristics of the blocking device 

device are determined on the basis of adaptive spatial filtration; certain requirements 

for the antenna system and block of electronic suppression of interference are 

defined. Recommended type of microprocessor - 1892МВ2Я AЕЯр.431280.376 TU, 

requirements to operative storage device - not less than 2,5 MB and permanent 

storage device - not less than 1 MByte; Dimensional characteristics of the jamming 

device are calculated. 

The main results of the dissertation research were 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 06.10.2015, 15.09.2015). The results of the 

research can be used as the basis for further research on this topic. 

Promising ways of further research in this direction may be a wide range of 

issues regarding the formation of measures for processing information to compensate 

for the errors in the paths of data exchange satellite system based on its 

comprehensive processing. 

In order to achieve the goal set in the work, research methods based on a 

systematic approach using mathematical models, discrete mathematical methods and 

optimization theory are used. An improved method of information processing is 

based on the theory of adaptive spatial filtering. The optimization problem is solved 

by using the quasi-Newtonian method to find the minimum of the target function - 

the method of conjugate gradients. 

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

 

 

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 [48], 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 
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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 [39,40,48,62-64]. 

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 [39,40,63]. 

Експерименти та досвід застосування СРНР підтверджують основний 

недолік системи, а саме, низьку завадозахищеність  та завадостійкість. 

Наслідком цього в даних умовах є значне зниження достовірності інформації за 

рахунок похибок в трактах обміну даними.  

По перше, слід звернути увагу на вкрай низьку завадозахищеність від 

найпростіших завад. 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, тім 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 
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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 завадозахищеності, завадостійкості та компенсації 

відповідних похибок у трактах обміну даними присвячено багато наукових та 

практичних робіт [90-117 та ін.]. Але коло проблем звужується досить повільно. 

Це обумовлено багатьма факторами, в тому числі й складністю завдання. 

Розробки щодо компенсації похибок 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 

цих напрямків. 

Таким чином, актуальність теми дисертацій 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 ґрунтується на 

сучасному науково-методичному 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 з 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  
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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 

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 
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оптимізаційної задачі здійснюється з використанням квазі-ньютонівського 

методу для пошуку мінімуму цільової функції – методу спряжених градієнтів. 

 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

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 існуючий 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-

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 

у 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 
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адаптивної просторової фільтрації; визначені вимоги до формування вхідної 

інформації та апаратної частини. Рекомендований тип мікропроцесору – 

1892МВ2Я АЕЯР.431280.376 ТУ, вимоги до оперативного запам’ятовуючого 

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

менше 1 Мбайта; розраховані габаритні характеристики пристрою подавлювача 

завад. 

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 [28-31,33-35,37,38]. У роботі [32], опублікованої у співавторстві, 

автору належать методика управління трафіком MPLS; у [36] – динамічна 

модель даних. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертації були апробовані 

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

Lviv-Slavsko [39], 2012; Міжнародної науково-технічної конференції 

«Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи (теорія, практика, історія, 

освіта) [РТПСАС 2012 REFSDS]», НТТУ «КПІ» [40], 2012; 15-ї Міжнародної 

науково-практичної конференції «Новітні мережні технології в Україні»,  

УНДІЗ, 2013 [41]; ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми 

інформатизації», ДУТ. 2014 [42]; Міжнародної науково-технічної конференції 

«Актуальні питання побудови сучасних телекомунікаційних систем та мереж», 

ДУТ, 2015 [43]; V міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми 

інформатизації», ЧДТУ,  2017  [44].  

Публікації. За темою дисертації автором опубліковано 11 статей у 

фахових наукових виданнях, що входять до переліку ВАК України та до 
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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 183 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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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ СУПУТНИКОВИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ПОХИБОК У ТРАКТАХ 

ОБМІНУ ДАНИМИ. ПОСТАНОВКА НАУКОВОГО ЗАВДАННЯ 

 

 

1.1. Аналіз  супутникових інформаційних систем 

 

 

Супутникові радіонавігаційні системи (СРНС) в даний час 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). Такі космічні системи 

підвищують надійність навігаційного забезпечення рухомих об’єктів і 

дозволяють цілодобово обслуговувати необмежену кількість споживачів у 

глобальних масштабах із високою точністю. 

Супутникові радіонавігаційні системи GPS і ГЛОНАСС – системи 

подвійного призначення, тобто розроблені, як для цивільних так ї військових 

потреб. Конструкції передбачено, те що супутники можуть передають два типи 

сигналів: стандартної точності для цивільних користувачів і високої точності 

для військових користувачів (закодовані і доступні тільки у разі надання 

відповідного рівня доступу від міністерства оборони). Навігаційні системи є 

незалежними (повністю автономними) і беззапитними (апаратура користувача 

лише приймає сигнал, не надсилаючи запит на супутник) і використовують 

сигнали на основі псевдошумових послідовностей, застосування яких надає їм 

високу завадозахищеність і надійність при невисокій потужності 

випромінювання передавачів.  

Найважливішими вимогами до супутникових радіонавігаційних систем є 

[39,40]: 



26 

точність, яка характеризується середньоквадратичною похибкою 

визначення вектору стану споживача; 

доступність (готовність), мірою якої є ймовірність працездатності 

навігаційних систем перед виконанням завдання та у процесі його виконання; 

цілісність, мірою якої є ймовірність виявлення відмови протягом проміжку 

часу, що дорівнює заданому або менший; 

безперервність обслуговування, мірою якої є ймовірність працездатності 

системи протягом найбільш відповідальних інтервалів часу (виконання 

завдання). 

Структура, способи функціонування і характеристики СРНС залежать від 

необхідної якості навігаційного забезпечення. Для досягнення безперервності і 

високої точності навігаційних визначень у складі сучасних супутникових 

навігаційних систем (типу ГЛОНАСС і GPS) функціонують три сегменти 

[39,40,58 та ін.] 

космічний (складається з навігаційних супутників – (НС); 

наземний контролю й управління; 

споживачів (включає апаратуру споживачів). 

Космічний сегмент складається з певної кількості навігаційних 

супутників. Основними функціями навігаційного супутника є формування й 

випромінювання радіосигналів, необхідних для навігаційних визначень 

споживачів і контролю за бортовими системами супутника. Для цього до 

складу апаратури супутника входить радіотехнічне обладнання (передавачі 

навігаційних сигналів і телеметричної інформації, приймачі даних і команд від 

наземного сегмента, антени, блоки орієнтування), бортовий комп’ютер, 

бортовий еталон часу й частоти, сонячні батареї та ін. Бортові еталони часу й 

частоти забезпечують практично синхронне випромінювання навігаційних 

сигналів усіма супутниками для реалізації режиму пасивних далекомірних 

вимірювань в апаратурі споживачів. 

Належний вибір складу й конфігурації орбітального угруповання 

навігаційної системи може забезпечити задану робочу зону, можливість 
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реалізації різних методів навігаційно-часових визначень, безперервність і 

точність навігаційного забезпечення і т. д. Наприклад, збільшення висоти 

польоту приблизно до 20000 км дозволяє приймати сигнали кожного 

навігаційного супутника на значних територіях (приблизно на половині 

поверхні Землі). У такому разі декілька супутників, розташованих на певних 

орбітах, можуть формувати суцільне, з точки зору наземного й повітряного 

споживача, навігаційне поле (глобальну робочу зону) до висоти 2000 км. 

Наземний сегмент контролю й управління – це комплекс наземних 

засобів (командно-вимірювальний комплекс), які забезпечують спостереження і 

контроль за траєкторіями руху супутників та якістю функціонування їх 

апаратури, управління режимами роботи апаратури й параметрами 

супутникових радіосигналів, складом, обсягом і дискретністю переданої зі 

супутників навігаційної інформації, стабільністю бортової шкали часу та ін. 

Зазвичай командно-вимірювальний комплекс складається з координатно-

обчислювального центру, станцій траєкторних вимірювань і управління, 

системного (наземного) еталона часу й частоти. 

Періодично, під час прольоту навігаційного супутника в зоні видимості 

наземних станцій, проводиться спостереження за супутником, що дозволяє 

визначати і прогнозувати координатну й іншу необхідну інформацію. Потім ці 

дані закладають у пам’ять бортового комп’ютера і передають споживачам у 

службовому повідомленні у вигляді кадрів відповідного формату. 

Синхронізація різних процесів у супутниковій системі забезпечується за 

допомогою високостабільного (атомного) системного еталона часу й частоти, 

який використовують, зокрема, у процесі юстирування бортових еталонів часу 

та частоти навігаційних супутників. 

Навігаційна апаратура споживачів, що складається з радіоприймача й 

обчислювача, призначена для прийому й обробки навігаційних сигналів 

супутників з метою визначення необхідної споживачам інформації 

(просторово-часових координат, напрямку і швидкості, просторової орієнтації 

тощо). 
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Сучасна супутникова навігація ґрунтується на використанні принципу 

беззапитних далекомірних вимірювань між навігаційними супутниками і 

споживачем, тобто що споживачеві передають у складі навігаційного сигналу 

інформацію про координати супутників та одночасно (синхронно) вимірюють 

дальності до навігаційних супутників. Спосіб вимірювання дальностей 

ґрунтується на обчисленні часових затримок прийнятого сигналу від супутника 

порівняно з сигналом, який генерує апаратура споживача.  

Супутникова радіонавігаційна система ГЛОНАСС належить до космічної 

техніки подвійного призначення і дозволяє забезпечити безперервну глобальну 

навігацію всіх типів споживачів із різним рівнем вимог до якості навігаційного 

забезпечення шляхом використання сигналів стандартної й високої точності з 

ймовірністю 0,95 при 18 супутниках і 0,997 при 24 супутниках в угрупованні.  

Перший супутник ГЛОНАСС був виведений на орбіту 12 жовтня 1982 

року, а 24 вересня 1993 року система була офіційно прийнята в експлуатацію. 

Згідно з проектом федеральної цільової програми «ГЛОНАСС» на період з 2011 

до 2020 року на її реалізацію буде виділено близько 10 млрд. дол. США. 

Результатом програми модернізації супутників і наземного комплексу стане 

підвищення точності визначення координат споживачів системи ГЛОНАСС у 

2-2,5 рази (становитиме приблизно 2,8 м для цивільних споживачів). 

Повне розгортання супутникової радіонавігаційної системи GPS було 

завершене ще у 1994 році. Створення цієї КС дозволяє США та їх союзникам 

по блоку НАТО застосовувати нові прийоми і способи ведення збройної 

боротьби, зокрема високоточне ураження цілей. 

Номінальне угруповання американської системи GPS складається з 24 

супутників, розміщених рівномірно в 6 площинах з нахилом 55° до екватора; 

площини рознесені по довготі на 60° (рис. 1.1, а). Орбітальне угруповання 

системи ГЛОНАСС номінально складається також з 24 супутників, однак 

розміщених рівномірно у трьох площинах з нахилом 63° відносно 

екваторіальної площини і рознесених по довготі на 120° на кругових 

навколосинхронних орбітах висотою приблизно 20 тис. км (рис. 1.1, б) [58].  
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Рис. 1.1. Орбітальні угруповання СРНС GPS (а) і ГЛОНАСС (б) 

 

Основні відмінності сигналів систем полягають у наступному. У системі 

GPS передбачене застосування двох різних кодованих сигналів: коду Р 

(precіsіon – точний) і С/A (clear acquіsіtіon – легко виявляється). Обидва коди 

передаються на загальній частоті 1
f  = 1575,42 МГц (довжина хвилі 1

 =19 см), 

але двома несучими, зміщеними на 2  для зручності їх розділення. Сигнали на 

частоті 1
f  зазвичай називають сигналами L1. Для передачі службової 

інформації застосовується двійковий код D (Date – дані), яким модулюються 

обидві несучі.  

Для підвищення точності вимірювань застосовується двочастотний спосіб: 

поряд із частотою 1
f  передбачена частота 2

f  = 1227,6 МГц ( 2
 = 24,4 см), яка 

модулюється точним вимірювальним кодом Р, а також кодом службової 

інформації D. Сигнали на частоті 2
f  називають сигналами L2.  

У системі ГЛОНАСС [39,40] також передбачене застосування двох типів 

сигналів: високої і стандартної точності, що передаються на різних частотах. На 

відміну від системи GPS, що реалізує кодове розділення сигналів, у системі 

ГЛОНАСС використовується частотне розділення сигналів. У системі GPS 
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використовуються дві частоти передачі сигналів, а в системі ГЛОНАСС – два 

діапазони частот. За аналогією з системою GPS діапазон частот сигналу 

стандартної точності називають діапазоном L1, а діапазон частот високої 

точності – L2.  

Навігаційна апаратура споживача (НАС) приймає сигнали ГЛОНАСС 

(практично всі сучасні зразки НАС приймають одночасно і сигнали системи 

GPS), обробляє їх, вимірює та визначає радіонавігаційні параметри, обчислює 

геоцентричні координати Х, Y, Z і на їх основі – геодезичні координати і висоту 

над опорним еліпсоїдом у системі координат ПЗ-90 (можлива також робота в 

системах WGS-84, СК-42, Гаусса-Крюгера та ін.), поправку до місцевої шкали 

часу Т відносно системного часу ГЛОНАСС (GPS) і складові вектору 

швидкості. 

Апаратура споживача системи GPS приймає сигнали, обробляє їх, вимірює 

радіонавігаційні параметри та визначає на їх основі координати і складові 

швидкості у гринвіцькій системі координат (ГСК) та поправку до місцевої 

шкали часу ТGPS відносно системного часу GPS і її відхилення, а потім 

геодезичні координати й висоту над опорним еліпсоїдом у системі координат 

WGS-84 і складові вектору швидкості. Можливе також визначення координат в 

іншій системі (Меркатора, Гаусса-Крюгера і т. д.). Основні характеристики 

СРНС ГЛОНАСС і GPS наведені в табл. 1.1. 

З метою розвитку системи ГЛОНАСС затверджена федеральна цільова 

програма «Глобальна навігаційна система», що передбачає створення 

глобального навігаційного поля для визначення координат об’єктів із високим 

ступенем точності й вірогідності, впровадження супутникових навігаційних 

технологій в інформаційні контури управління рухом, підвищення рівня 

безпеки в дорожньо-транспортному комплексі країни, значне зниження 

експлуатаційних витрат, у перспективі – відмову від використання традиційних 

наземних навігаційних радіотехнічних засобів.  
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Таблиця 1.1 

Характеристики СРНС ГЛОНАСС і GPS 

Характеристика ГЛОНАСС GPS 

Кількість супутників (резерв)  24 (3) 24 (3) 

Кількість орбітальних площин  3 6 

Кількість супутників в орбітальній площині 8 4 

Тип орбіти  
Кругова 

(е = 0 ± 0,01) 
Кругова 

Висота орбіти, км 19 100 20 145 

Нахил орбіти, град 64,8 ± 0,3 55 (63) 

Драконічний період обертання супутників 11год 15хв 44с ± 5 с 11 год 56,9 хв 

Спосіб розділення сигналів  Частотний Кодовий 

Несучі частоти навігаційних радіосигналів, 

МГц:  

L1 

L2 

 

 

1602,5625 – 1615,5 

1246,4375 – 1256,5 

 

 

1575,42 

1227,6 

Період повторення далекомірного коду або 

його сегмента 
1 мс 

1 мс (С/А-код) 

7 днів (Р-код) 

Тактова частота сигналу, МГц  0,511 
1,023 (С/А-код) 

10,23 (P,Y-код) 

Швидкість передавання цифрової 

інформації, біт/с 
50 50 

Тривалість суперкадру, хв 2.5 12.5 

Кількість кадрів у суперкадрі 5 25 

Кількість рядків у кадрі 15 5 

Система відліку часу  UTC (SU) UTC (USNO) 

Система відліку просторових координат ПЗ-90 WGS-84 

Тип ефемерид 

Геоцентричні 

координати та їх 

похідні 

Модифіковані 

Кеплерові елементи 

 

Програма розвитку системи GPS передбачає такі напрямки: 

 підвищення точності цивільного навігаційного сигналу;  

 створення нових навігаційних супутників із поліпшеними тактико-

технічними характеристиками;  

 відпрацювання технічних можливостей реалізації просторового 

селективного доступу, який дозволить реалізувати (за бажанням США) 

навігаційне забезпечення зі зниженою точністю в будь-якому районі Земної 

кулі, або зовсім виключити цей район із зони обслуговування системи GPS;  
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 розроблення стандартів на систему GPS і прийняття їх як 

міжнародних. 

Розвиток китайської навігаційної супутникової системи «Beіdou» 

відбувається у три етапи. На першому етапі у 1994 році була запущена тестова 

система, яка складалася з трьох КА. На другому етапі, який почався у 2004 році, 

до складу системи входило близько десяти КА і навігаційні послуги системи 

стали доступні для країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону. На третьому 

етапі, який почнеться у 2020 році, будуть використовуватися 35 КА, які 

надаватимуть навігаційні послуги користувачам в усьому світі. На сьогодні 

виконання усіх етапів розгортання системи «Beіdou» триває згідно з планом. 

Крім цього, існують і системи комерційного призначення: Galіleo і QZS. 

Навігаційна система «Galіleo» – глобальна навігаційна супутникова 

система, яку розробляють країни-члени ЄС. Орбітальне угруповання системи 

«Galіleo» скрадатиметься з 28 навігаційних КА, розташованих у трьох 

площинах на висоті близько 24 тис. км з нахилом орбіт 55°. Система «Galіleo» 

буде сумісною з системами GPS і ГЛОНАСС. У жовтні 2011 року були 

виведені на орбіту два супутники європейської навігаційної системи «Galіleo». 

За допомогою цих КА та двох інших, запущених в 2012 році, інженери 

розраховують протестувати систему й затвердити остаточну конфігурацію 

європейської КС навігації. За відсутності серйозних недоліків на орбіту 

виведуть ще 14 КА, які запускатимуть по два й чотири КА одночасно, 

угруповання з 18 супутників утворить попередню робочу мережу. 28 березня 

2015 року ракета «Союз-СТ» вивела сьомий і восьмий супутники європейської 

навігаційної системи «Galileo». Орбітальне угруповання «Galileo» до кінця 2016 

року має зрости до 18 супутників, а в 2020 році – до 30 апаратів. 

Японська урядова штаб-квартира зі стратегічного освоєння космічного 

простору на сьогоднішній день завершила планування архітектури космічної 

навігаційної системи Японії QZS. Перспективна супутникова навігаційна 

система Японії буде охоплювати територію Японського архіпелагу і прилеглих 

районів, для чого будуть виведені на орбіту від чотирьох до семи 
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геостаціонарних супутників. 

Проект зі створення КС навігації є і в Індії. Регіональна супутникова 

космічна система навігації (Іndіan Regіonal Navіgatіon Satellіte System – ІRNSS) 

буде регіональною і покриватиме лише територію країни. Реалізувати проект 

заплановано протягом 7 років.  

До складу ІRNSS мають увійти космічний і наземний сегменти і сегмент 

споживачів. Орбітальне угруповання ІRNSS складатиметься з семи космічних 

апаратів: три КА будуть розміщені на геостаціонарній орбіті (GSO) і чотири КА 

– на геосинхронній (GЕO) з нахилом 29° відносно екваторіальної площини. 

Запланована точність визначення координат над Індією – не гірше 10 м, 

над Індійським океаном – не гірше 20 м. 

 

 

Досвід застосування СРНС дозволяє визначити загальний недолік, який 

пов’язаний з завадостійкістю. Тому в умовах інформаційного конфлікту 

актуальним завданням є розробка ефективних засобів подавлення 

радіонавігаційних систем, а також способів та засобів їх захисту, що 

забезпечують можливість функціонування апаратури споживачів (АС) 

навігаційних систем при дії завад в області розташування АС, тобто в умовах 

похибок в трактах обміну даними. Для розробки таких засобів компенсації 

похибок необхідно досліджувати характер і ступінь впливу завад на АС. Метою 

дослідження є порівняльна оцінка впливу навмисних завад різного виду на 

створення похибок та зниження достовірності інформації. 

Математичні моделі навмисних завад 

Структурні завади повторюють структуру супутникового навігаційного 

повідомлення форматів ГЛОНАСС, GPS або «Galileo» і можуть містити або не 

містити довільних даних про місцезнаходження об’єкта. До числа таких завад 

1.2. Дослідження існуючих способів та засобів забезпечення 

достовірності інформації супутникових  систем 
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можна віднести: завади з фазовою маніпуляцією, модульовані М-послідовністю 

(ПФМП) або кодом Голда (ПФМГ); меандрові шумоподібні завади (МШП). 

Завади ПФМП і ПФМГ. Завада з фазовою маніпуляцією, модульована 

М-послідовністю, за своєю структурою подібна сигналам СРНС ГЛОНАСС, 

яку математично можна представити таким чином [56,58] 

 

𝑠𝑖(𝑡) = √2𝑃𝑖 × 𝐷𝑖,𝐺𝑙𝑡 × 𝐶(𝑡) × cos(𝜔𝑖,𝐿1 + 𝜃𝑖); 

𝑠𝑖(𝑡) = √2𝑃𝑖 × 𝐷𝑖,𝐺𝑙𝑡 × 𝐶(𝑡) × cos(𝜔𝑖,𝐿2 + 𝜃𝑖);                   (1.1) 

 

де 𝑃𝑖- потужність завади сигналу i-го супутника ГЛОНАСС; 𝐷𝑖,𝐺𝑙(𝑡) – 

дані i-го супутника ГЛОНАСС, що враховуються при формуванні завади; C(t) – 

код супутника ГЛОНАСС; 𝜔𝑖,𝐿1 – кругова частота i-го супутника ГЛОНАСС, 

що відповідна частоті  𝐿1 з урахуванням доплерівського зсуву; 𝜔𝑖,𝐿2 – кругова  

частота i-го супутника ГЛОНАСС, відповідна частоті L1 з урахуванням 

доплерівського зсуву; 𝜃  – початковий фазовий зсув. 

Завада з фазовою маніпуляцією, яка модульована кодом Голда, за своєю 

структурою подібна сигналам GPS, математичний опис має вигляд [56] 

 

𝑠𝑖(𝑡) = √2𝑃𝑖 × 𝐷𝑖,𝐺𝑙𝑡 × 𝐶(𝑡) × cos(𝜔𝑖,𝐿1 + 𝜃𝑖) + √2𝑃𝑖,𝑄 × 𝑃𝑖(𝑡) × 𝐶𝑖(𝑡)

× sin(𝜔𝐿1𝑡 + 𝜃) ; 

𝑠𝑖(𝑡) = √2𝑃𝑖,𝑄 × 𝐷𝑖(𝑡) ×× 𝑃𝑖(𝑡) × cos(𝜔𝐿2𝑡 + 𝜃),                      (1.2) 

 

де 𝑠𝑖(𝑡) – завада сигналом i–го супутника GPS; t – системний час 

відповідного супутника; 𝑃𝑖,𝑙– потужність синфазної складової i–го супутника 

GPS; 𝐷𝑖(𝑡) – дані i–го супутника GPS; 𝐶𝑖(𝑡) – С / А–код i–го супутника GPS; 𝜔𝐿1 

– кругова частота супутника GPS, відповідна частоті L1 з урахуванням 

доплерівського зсуву; 𝜃 – початковий фазовий зсув; 𝑃𝑖,𝑄– потужність 

квадратурної складової i–го супутника GPS; 𝑃𝑖(𝑡) – P–код i–го супутника GPS; 

𝜔𝐿2– кругова частота супутника GPS, відповідна частоті L2 з урахуванням 
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доплерівського зсуву; 𝜔𝐿5– кругова частота супутника GPS, відповідна частоті 

L5 з урахуванням доплерівського зсуву. 

Розглядаючи ПФМГ і ПФМП як сумарний добуток прямокутних 

імпульсів з одиничною амплітудою і тривалістю  𝜏𝑁  і кодовою послідовністю 

𝐴 = (𝑎1   𝑎2  … . 𝑎𝑁   )  комплексну спектра завади можна представити як [56] 

 

 𝐺(𝜔) = 𝑈𝑆𝐺0(𝜔)𝐻(𝜔) .                                             (1.3) 

 

Де   𝐻(𝜔) = ∑ 𝑎𝐾 
𝑁
𝐾=1 𝑒𝑥𝑝(−𝑖(𝑘 − 1)𝜏0)  , спектр кодової послідовності А; 

 𝐺0(𝜔) = 𝜏0 
sin(

𝜔𝜏0
2
)

(
𝜔𝜏0
2
)
∙ 𝑒𝑥𝑝 (−𝑖

𝜔𝜏0

2
)   –  спектр прямокутного імпульсу; 

 𝜏0  – тривалість прямокутного імпульсу.   

Тут коефіцієнти ак  є елементами кодової послідовності A, яка 

представляє собою М–послідовність для ПФМП або код Голда – для ПФМГ. 

Амплітудний спектр ПФМП і ПФМГ є модулем від спектру комплексної 

обвідної спектра завади, який після перетворення виразу (3) набуває наступний 

вигляд [56] 

 

|𝐺(𝜔)| = √2𝑃  ∙ 𝜏0
sin (

𝜔𝜏0
2 )

(
𝜔𝜏0
2 )

 ∑∑𝑎𝐾𝑎𝑛 cos(𝑘 − 𝑛)𝑤𝜏0 

𝑁

𝑛=1

𝑁

𝑘=1

.             (1.4) 

 

Оскільки завада являє собою фазоманіпульовані коливання з 

частотою  𝜔0 , спектр завади в остаточному вигляді може бути представлений 

як [56,93] 

𝑆(𝜔) =
1

2
|𝐺(𝜔 − 𝜔0)| = √2𝑃  ∙ 𝜏0

sin (
[𝜔 − 𝜔0]𝜏0

2 )

(
[𝜔 − 𝜔0]𝜏0

2 )
х 

х∑∑𝑎𝐾𝑎𝑛 cos(𝑘 − 𝑛)[𝜔 − 𝜔0]𝜏0.                             (1.5)

𝑁

𝑛=1

𝑁

𝑘=1
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Наведений вираз дозволяє оцінити тільки спектральну щільність 

потужності завади з двохпозиційною фазовою маніпуляцією. З урахуванням 

того, що ПФМП і ПФМГ має характер багаторазової фазової маніпуляції, вираз 

(1.5) можна подати так [56] 

 

𝑆(𝜔) = √2𝑃 ∙ 𝜏0

sin (
[𝜔 − 𝜔0]𝜏0
2 log2𝑚

)

(
[𝜔 − 𝜔0]𝜏0
2 log2𝑚

)
 ∑∑𝑎𝐾𝑎𝑛 cos(𝑘 − 𝑛)[𝜔 − 𝜔0]𝜏0.   (1.6) 

𝑁

𝑛=1

𝑁

𝑘=1

 

 

Враховуючи вираз (1.6), середню потужність передавача джерела завад з 

багаторазовою фазовою маніпуляцією можна представити як [56] 

 

𝑃𝑝𝑟𝑑
𝑖𝑝

=
√2𝑃 ∙ 𝜏0 ∙ log2𝑚

4𝜋𝑡
∫

sin (
[𝜔 − 𝜔0]𝜏0
2 log2𝑚

)

[𝜔 − 𝜔0]𝜏0

𝜔0+
2𝜋
𝜏0

𝜔0
2𝜋
𝜏0

х 

х∑∑𝑎𝐾𝑎𝑛 cos(𝑘 − 𝑛)[𝜔 − 𝜔0]𝜏0𝑑𝜔.                   (1.7)

𝑁

𝑛=1

𝑁

𝑘=1

 

 

Завади МШП. Меандрові шумоподібні завади по своїй структурі 

ідентичні сигналам СРНС Galileo, які математично можна представити таким 

чином [56,58] 

 

𝑆𝑚(𝑡) = 𝑆(𝑡) ∙ 𝑠𝑖𝑔𝑛(2𝑓𝑚𝑁𝑡).                            (1.8) 

 

 

де 𝑆𝑚(𝑡) – меандрова шумоподібна завада; 𝑆(𝑡) – двохпозиційна 

фазоманіпуліьована завада; 𝑓𝑚 – частота меандру, кратна 511 або 1023 кГц; 𝑁𝑚– 

коефіцієнт кратності меандрових імпульсів; 𝑠𝑖𝑔𝑛(2𝑓𝑚𝑁𝑡) – розширює меандр, 

який визначається як 
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𝑠𝑖𝑔𝑛(2𝑓𝑚𝑁𝑡) = {

1,2𝑓𝑚𝑁𝑡 > 0
2, 2𝑓𝑚𝑁𝑡 = 0
3,2𝑓𝑚𝑁𝑡 < 0 

  .                               (1.9)   

 

Показник 𝑁𝑚–, наведений у виразі (1.8), згідно [56] визначається таким 

рівнянням 

 

𝑁𝑚 =
2𝑓𝑚
𝑓𝑝
  .                                                (1.10) 

 

де 𝑓𝑚 – частота меандрового коливання; 𝑓𝑝 – частота проходження 

символів псевдовипадкової послідовності завади. 

Використовуючи вираз (1.5), і, згідно [56], комплексну обвідну 

спектральної щільності потужності меандрової шумоподібної завади можна 

представити таким чином 

 

 

𝐺𝑚(𝜔) = 𝐺0𝑚(𝜔)𝐻𝑚(𝜔).                                           (1.11) 

 

де 𝐺0𝑚(𝜔) – спектральна щільність потужності одиночного символу 

меандровї псевдовипадкової послідовності (ПВП); 𝐻𝑚(𝜔) – спектральна 

щільність потужності меандрового ПВП. 

Відповідно до [56,61] величина 𝐻𝑚(𝜔) може бути представлена як 

 

𝐻𝑚(𝜔) =

{
 
 

 
 ∑𝑎𝐾𝑒𝑥𝑝(−𝑖𝑤𝑘𝜏0), 𝑁𝑚 − 

𝑛−1

𝑘=0

  парне;                                   (1.13)

∑(−1)𝑘
𝑛−1

𝑘=0

𝑎𝐾𝑒𝑥𝑝(−𝑖𝑤𝑘𝜏0),𝑁𝑚 −   непарне.                               
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Амплітудний спектр меандрової ПВП є модулем функції   𝐻𝑚(𝜔) 

 

)5,0()5,0sin()5,0exp(
2

)(
0 mmmmmm

wtgwNwiN
w

iG   .        (1.14) 

 

Аналіз моделей дозволили зробити наступні висновки [56]: ефективність 

подавлення сигналів СРНС ГЛОНАСС ПФМП перевищує ефективність 

подавлення МШП до 1,5 дБ, ПФМГ – до 2,5 дБ і прямошумовимі завадами – до 

27 дБ; ефективність придушення сигналів СРНС GPS ПФМГ перевищує 

ефективність придушення ПФМП до 2,5 дБ, МШП – до 7 дБ і шумовими 

завадами – до 28 дБ; ефективність придушення сигналів СРНС Galileo МШП 

перевищує ефективність придушення ПФМП до 3 дБ, ПФМГ – до 4,8 дБ і 

шумовими завадами – до 30 дБ. Отримані результати справедливі при 

подавлені сигналів одного навігаційного космічного апарату (НКА). Однак, для 

зриву роботи АС, як правило, потрібно одночасне подавлення сигналів від 

декількох НКА. Частотний поділ каналів, що використовується в СРНС 

ГЛОНАСС, з енергетичної точки зору робить її більш завадостійкою в 

порівнянні з СРНС GPS і СРНС Galileo, в яких застосовується кодове 

розділення сигналів. 

Дослідження показали, що в сучасних умовах боротьба з завадами йде в 

напрямку формування нулів в діаграмі спрямованості в заданих напрямках 

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

Методи боротьби наступні. 

Перший метод – кодування сигналу. Недоліком методу є те, що, по-

перше, все визначається енергетикою та базою сигналу, по-друге, у багатьох 

країнах є радіотелескопи, на виході антен яких сигнал дуже добре видно над 

власними шумами приймача. А це дозволяє отримати секретний код. На думку 

експертів, у ряді випадків можна обійтися і звичайною телевізійною 

«тарілкою». 
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Другим методом є побудова антенної решітки та зменшення коефіцієнта 

посилення антени в напрямку постановника завад (ПП). Недолік – якщо ПП 

багато, керована решітка не допоможе – вона не братиме нічого. 

Третім методом боротьби з глушінням сигналів GPS пропонується 

адаптивна вузькосмугова режекторна фільтрація. При цьому на вході 

корелятора ставиться самоналагоджувальний вузькосмуговий фільтр, що не 

пропускає несучу завади в корелятор. Цей метод складний у реалізації і не 

працює, якщо багато ПП працюють на різних частотах в межах 1576–1579 МГц. 

Одну частоту режекторний фільтр ще може затримати, а якщо частот багато, 

приймач нічого не прийме. «Багато» – мається на увазі більше 3. Експерименти 

показали, що ПП, розміщені на землі, досить ефективні. Якщо розмістити на 

землі багато (500–1000) ПП, що працюють на різних частотах, на відстані  

10-20 км один від одного, то запеленгувати неможливо жодного ПП, оскільки в 

просторі створюється складна інтерференційна картина, що змінюється через 

нестабільності частот навіть при кварцовій стабілізації. 

Тому для захисту від зброї, керованої за допомогою GPS, слід розробити 

ПП, що працюють на різних частотах в діапазоні 1576–1579 МГц, що 

розміщуються на землі і на повітряних кулях. Враховуючи це, в США 

створюється система GPS третього покоління. 12 липня 2007 структура 

військово-повітряних сил США під назвою «крило GPS» (Global Positioning 

System Wing) представила тактико–технічне завдання на систему, яка 

забезпечить абсолютне лідерство і незалежність США в наданні так званих 

«координатно-часових сервісів» користувачам у всьому світі в умовах 

конкуренції з потенційними суперниками. За заявою космічного командування 

США, система буде розгортатися поетапно. Розгортання першого ешелону 

системи з восьми супутників GPS IIIA почалося в 2013 році. Згодом 

угруповання буде доповнено вісьмома вдосконаленими супутниками GPS IIIB, 

а потім – шістнадцятьма ще більш досконалими супутниками GPS IIIC. Вже 

перший ешелон системи дозволив поліпшити точність, надійність і 

завадозахищеність користувальницьких вимірювань – в першу чергу, за 
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рахунок підвищеної потужності випромінюваного сигналу. Стане можливим 

«осередкова» зміна точності позиціювання за рахунок вузькоспрямованої 

передачі М-сигналу. Це також підвищить завадозахищеність системи. 

Супутники будуть оснащені комплексом засобів міжсупутникових вимірювань 

і передачі даних, що дозволить миттєво оновлювати інформацію на всіх 

супутниках угруповання з однієї наземної станції управління. Аналогічним 

комплексом, судячи з представленої на ГЛОНАСС-форумі інформації, 

планується оснастити і російську ГЛОНАСС, яка повинна вийти на сумірний з 

GPS рівень точності і надійності. Передбачається оновити АС, а також сегмент 

управління системою. В даний час Boeing виконує замовлення на виробництво 

12 супутників GPS IIF. 

Слід зазначити, що підвищена чутливість навігаційного приймача до 

вузькосмугових завад пояснюється спектральними властивостями 

громадянського коду GPS, коду стандартної точності ГЛОНАСС і аналогічних 

кодів, що застосовуються в навігаційних системах «Galileo» і «Compass». 

Будучи періодичними, ці коди призводять до лінійного спектра переданого 

супутниками навігаційного сигналу. Аналогічними властивостями володіють і 

частотні характеристики узгоджених фільтрів кореляторів. Збіг частоти 

вузькосмугової завади з локальним максимумом частотної характеристики 

узгодженого фільтра корелятора здатне заподіяти приймачу істотно більшої 

шкоди, ніж звичайний тепловий шум тієї ж потужності. При цьому алгоритми 

підвищення чутливості приймача, ефективні при наявності тільки білого шуму, 

виявляються нездатними протидіяти вузькосмуговим завадам. 

Одним з джерел завад є тактові генератори масових цифрових пристроїв, 

таких як персональні комп’ютери, ноутбуки, смартфони і планшетні 

комп’ютери. Іншим джерелом завад є імпульсні джерела живлення та монітори 

(дисплеї). Процеси, що відбуваються в зазначених пристроях, носять 

квазіперіодичний характер, що призводить до того, що породжені ними завади 

виявляються зосередженими за спектром, тобто вузькосмуговими. Джерелами 

завад також є передавачі базових станцій мобільного зв’язку, які здатні 
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створювати завади, що багаторазово перевищують за потужністю рівень 

теплового шуму в малошумні підсилювачі приймача. Найбільш небезпечними є 

завади від електронного обладнання, спектр яких потрапляє в ті ж діапазони 

частот, які займають супутникові навігаційні сигнали. Чим вище чутливість 

навігаційного приймача, тим сильніше вплив вузькосмугових завад на його 

роботу при прийомі слабких сигналів, оскільки збільшується кількість 

небезпечних вузькосмугових завад, присутніх практично в будь-якому 

приміщенні з електронним обладнанням. Якщо при рівні сигналу супутника – 

160 дБм, що впливають на його супровід вузькосмугових завад в 

середньостатистичному приміщенні з електронним обладнанням одиниці, то 

при рівні сигналу супутника – 170 дБм таких завад вже десятки. 

Таким чином, завдання високоефективного і в той же час нересурсного 

подавлення вузькосмугових завад для комерційних навігаційних приймачів є 

актуальним. Сигнали супутникових навігаційних систем, таких як GPS, 

ГЛОНАСС, «Galileo» і «Compass», займають широку смугу частот завдяки 

використанню технології розширення спектру. На відміну від корисних 

навігаційних сигналів сигнали завад зазвичай є вузькосмуговими 

(зосередженими по спектру), і, як вже було зазначено, саме вузькосмугові 

завади становлять найбільшу небезпеку для приймачів. Різниця у формі спектра 

створює умови для виділення корисного сигналу в присутності вузькосмугових 

завад. Для ефективного виділення навігаційних сигналів до складу приймача 

вводять додаткові модулі, призначені для виявлення і подавлення 

вузькосмугових завад. Придушення завад до їх попадання в корелятори є самим 

надійним і одночасно найдорожчим способом боротьби з завадами. 

Більш дешевий спосіб для визначення та боротьби з вузькосмуговою 

завадою наведено в патенті [94]. Метод полягає у спостереженні за декількома 

індикаторами наявності завади. Один з них – це співвідношення зміни 

температури зі зміною швидкості догляду годинника приймача. Цей метод 

індикації ґрунтується на тому, що швидкість відходу змінюється відповідно з 

невеликими змінами температури, а якщо відбулася різка зміна швидкості 
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догляду, то це є індикатором наявності завади. Інший індикатор реалізується за 

рахунок спостереження за співвідношенням сигнал-шум. Цей метод індикації 

ґрунтується на тому, що, якщо це співвідношення різко падає більше, ніж 

заздалегідь встановлене значення (наприклад, 3 дБ), значить присутній сигнал 

завади. Ще один індикатор реалізується за рахунок спостереження за виходом 

корелятора. Виконується кореляція прийнятого GPS сигналу з ПСП у першому 

кореляторі. При цьому вихід першого корелятора вказує, що ПСП присутній в 

прийнятому сигналі GPS. Кореляція прийнятого GPS сигналу зі зсунутою по 

затримці версією ПСП у другому кореляторі використовується для індикації 

завади. Затримка повинна бути достатньою для того, щоб вихід другого 

корелятора показував, що зсунута по затримці ПСП відсутня у прийнятому 

сигналі. Індикатором присутності завади є падіння вихідного значення першого 

корелятора, яке збігається зі збільшенням вихідного значення другого 

корелятора. 

Наступний метод індикації наявності завади ґрунтується на кореляції 

вхідного сигналу GPS з ПСП кодом, не прийнятим GPS приймачем. Це код, 

який не відповідає 32 використовуваним кодами, тобто код, зарезервований для 

інших застосувань. Крім того, використовуючи дані альманаху, що містить 

інформацію про позиції всіх супутників в системі, можна вибрати супутник, 

який не входить в діапазон прийому приймача, і використовувати його ПСП. 

При відсутності завади і при досить сильному сигналі кореляція з невживаної 

ПСП покаже низьке значення. Коли завада присутня, кореляція покаже високе 

значення. Чим більше кореляторів, які показують зростання значення, тим 

більше ймовірність наявності завади. 

Ще один метод індикації наявності завади полягає у спостереженні за 

потужністю сигналу: співвідношення потужності сигналу з показниками 

потужності сигналу, які добре відомі. Різке збільшення потужності сигналу 

вкаже на паразитний сигнал і джерело завад. Методи класифікації завади 

можуть комбінуватися, так як надійніше мати два (або більше) індикатора для 

кращого підтвердження наявності завади. Якщо завада виявлена, то можуть 
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бути прийняті контрзаходи. Найпростіший з них – це блокування роботи 

приймача на час дії вузькосмугових завад. Таким чином уникають помилкових 

стрибків у позиції або в швидкості. На дисплеї пристрою може відобразитися 

повідомлення про наявність сигналу завади і може відображатися остання 

правильна позиція. Воно також може означати, що коректна позиція 

недоступна. Навігаційний пристрій також може використовувати 

альтернативний метод навігаційного обчислення протягом активної фази 

вузькосмугових завад, в якому визначається позиція як результат останньої 

відомої правильної позиції, останнього відомого напрямку руху і останньої 

відомої швидкості. Недоліком викладеного методу є те, що в ньому не 

проводиться дійсне придушення вузькосмугових завад, а ймовірність їх 

детектування залежить від кількості індикаторів. 

Детектування та протидія завадам без їх придушення у вхідному сигналі є 

найбільш економічним, але й найменш ефективним методом боротьби з 

завадами. Метод виявлення і придушення вузькосмугових завад до їх 

попадання на вхід кореляторів наведено в патенті [95]. У патенті описується 

система придушення вузькосмугових завад для використання в 

широкосмуговому приймачі. Система придушення включає в себе засіб для 

перетворення прийнятого сигналу з часової області в частотну, засіб для 

придушення компонент завади в частотній області, що перевищують поріг, 

засіб для визначення порогу і засіб для відновлення сигналу шляхом 

перетворення з частотній області в часову. Принцип дії заснований на тому, що 

вузькосмугові завади у вхідному сигналі перетворюються в сильні «імпульсні», 

тобто дискретні компоненти в частотній області. Дискретні компоненти, що 

мають амплітуди, що перевищують поріг, придушуються в частотній області. 

Граничний рівень визначається шляхом усереднення амплітуди прийнятого 

сигналу у часовій області. Зворотне перетворення сигналу з частотній області в 

когерентний безперервний вихідний сигнал у часовій області дає сигнал, 

практично рівний прийнятому сигналу зі значно зниженими компонентами 

вузькосмугової завади. Відповідно до патенту схема подавлення компонент 
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завади в частотній області складається з нелінійного пристрою 

одностороннього обмеження. Перетворення прийнятого сигналу з часової 

області в частотну область виконаються шляхом модуляції прийнятого сигналу 

за допомогою лінійної частотної модуляції (ЛЧМ). Зворотне перетворення, яке 

відновлює сигнал, включає в себе фільтр з імпульсною характеристикою, яка є 

інвертованою в часі комплексно-сполученою копією імпульсної 

характеристики першого лінійного фільтра. Дана система придушення 

вузькосмугової завади є одним з видів системи режекції завади в частотній 

області, яка забезпечує безперервне придушення вузькосмугових компонент 

завади в межах смуги вхідного сигналу. Крім того, за винятком затримки 

система дозволяє в режимі «реального часу» пригнічувати завади без 

попереднього знання частот, фаз або амплітуди компонентів завади. Однак така 

система придушення вузькосмугових завад має істотний недолік – підвищення 

вимоги до обчислювальних ресурсів. 

Метод для виявлення та усунення вузькосмугових завад в частотній 

області представлений в патенті [96]. В основу методу покладена нелінійна 

амплітудно-частотна фільтрація в реальному часі за допомогою технології 

швидкого перетворення Фур'є (ШПФ). Прийнятий сигнал оцифровується і 

перетворюється в частотну область за допомогою ШПФ. Виходом ШПФ є набір 

комплексних чисел, що представляють собою частотні компоненти 

оцифрованого сигналу. Алгоритм придушення завади складається з трьох 

етапів. На першому етапі перетворювач в полярну форму сигналу розкладає 

сигнал на його амплітудну і фазову компоненту. На наступному етапі амплітуда 

сигналу нормується, що дозволяє усунути вузькосмугові завади з великою 

амплітудою. На останньому етапі сигнал перетворюється з полярної системи 

координат в прямокутну з амплітудою, встановленою в деяке довільне 

значення, що є необхідним для повернення в нормований спектр. Так як немає 

необхідності розраховувати поріг, не потрібно додатково витрачати 

обчислювальні ресурси. Кожна точка даних обробляється без затримки часу. 

Очищений від завад сигнал перетвориться за допомогою зворотного ШПФ в 
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часову область. Недоліком даної системи придушення вузькосмугових завад є 

вимога великих апаратних ресурсів, у тому числі пам’яті, що ускладнює її 

реалізацію, а також істотне спотворення корисного сигналу. 

Іншим напрямком створення завадостійких навігаційних приймачів є 

адаптивна фільтрація сигналу перед первинною обробкою. У таких пристроях 

використовується перестроюваний режекторний фільтр, що виконує функції 

обілення завади. Такий алгоритм реалізований у приймачі радіосигналів з 

розширеним спектром методом прямої послідовності [97]. Резекція однієї або 

більше вузькосмугових завад виконується, гуртуючись на спектральному 

аналізі амплітуди сигналів в каналі виявлення. Для позначення результатів 

спектрального аналізу використовується англомовний термін «bin», що означає 

елемент дозволу по частоті. Для визначення, які частотні компоненти 

спектрального аналізу містять заважаючи сигнали, амплітуди частотних бінів 

порівнюються з порогом. Частотні біни з завадою визначаються амплітудами, 

що перевищують поріг. Режекторні фільтри вирізають відповідні вузькосмугові 

завади. Вхідний сигнал може складатися з корисного сигналу розширеного 

спектру і однієї або більшої кількості потужних зосереджених по спектру завад. 

Приймач з керуючим сигналом автоматичного регулювання посилення 

підтримує постійний рівень вхідного сигналу. Вхідний сигнал спочатку 

перетворюється в сигнал проміжної частоти, потім оцифровується і 

перетворюється в квадратурний (I/Q) сигнал. Пристрій складається з двох 

каналів, каналу виявлення завади і сигнального каналу. Сигнал надходить в 

обидва канали одночасно. У каналі виявлення завади виконується спектральний 

аналіз I/Q сигналу. Детектор амплітуди визначає амплітуди I/Q сигналу в 

частотних бінах. Попутно за інформацією про амплітуду в частотних бінах 

виробляється сигнал автоматичного регулювання посилення. Потім амплітуда 

частотного біна порівнюється з порогом і визначається номер біна, що містить 

вузькосмугові завади. Сигнальний канал містить лінію затримки і частотно-

виборчі режекторні фільтри. 
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Таким чином, аналіз існуючих засобів придушення супутникових 

радіонавігаційних систем, способів та засобів їх захисту [94-101 та ін.] дозволяє 

зробити висновок про актуальність наукових досліджень за даним напрямком. 

 

 

В даний час супутникові радіонавігаційні системи GPS і ГЛОНАСС 

знаходять практичне застосування в багатьох технічних галузях. Як відомо, 

навігаційний приймач призначений для визначення просторових координат, 

вектору швидкості, поточного часу та інших навігаційних параметрів, 

отриманих в результаті прийому та обробки радіосигналів від навігаційних 

супутників. На вхід приймача надходять радіосигнали від супутників, що 

знаходяться в зоні радіовидимості споживача. Для розв’язання навігаційної 

задачі необхідно виміряти псевдодальності і псевдошвидкості до мінімум  

4-х супутників. Високочастотний сигнал в радіочастотній частини 

гетеродінують на проміжну частоту, далі він діскретізується, і в цифровому 

вигляді він надходить в корелятор. У кореляторі в цифровій формі формуються 

відліки синфазних і квадратурних компонент сигналу, які є основою для роботи 

алгоритмів пошуку сигналу за частотою і затримці, стеження за фазою сигналу 

і виділення навігаційного повідомлення. Відліки синфазних і квадратурних 

компонент сигналу надходять в сигнальний процесор, який, обробляючи їх, 

формує значення псевдодальності і псевдофази, вирішує навігаційне завдання. 

Крім цього, корелятор може формувати вимірювальну інформацію, яка потім 

буде використана для обчислення псевдодальності і псевдофази. 

Сфера застосування СРНС постійно розширюється за рахунок поліпшення 

характеристик навігаційних визначень, що досягається вдосконаленням 

алгоритмів обробки навігаційної інформації і використанням навігаційної 

апаратури у складі комплексів. Серед навігаційних комплексів, що одержали 

назву функціональних доповнень, можна виділити використання: мережі 

1.3. Постановка наукового завдання 
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псевдосупутників [58,62-64], комплекси, побудовані з використанням 

ретрансляції навігаційних сигналів, інформаційно-управляючі системи. У 

навігаційному комплексі, що використовує псевдосупутники, можливо 

збільшення точності позиціювання та доступності системи, що досягається 

використанням сигналу псевдосупутника в робочому сузір’ї, а також 

використанням інформації диференціальної корекції, переданої 

псевдосупутником. Відомі проекти по створенню систем посадки літаків з 

використанням мережі псевдосупутників, систем визначення місцезнаходження 

в кварталах щільної міської забудови та ін. 

Іншим прикладом перспективних функціональних доповнень є навігаційні 

комплекси з використанням принципу ретрансляції сигналів навігаційних 

супутників. Застосування таких систем дозволяє забезпечувати зовнішньо-

траєкторні вимірювання високодинамічних об'єктів (наприклад, авіаційна та 

ракетно-космічна техніка). Основною вимогою, що пред’являються до таких 

систем і обмежуючим можливість застосування традиційної навігаційної 

апаратури, є високий темп оновлення навігаційних визначень, швидкий пошук, 

захоплення сигналів навігаційних супутників і малий час до першого 

визначення. У навігаційному комплексі, що використовує ретрансляцію 

сигналів, на борту виробу встановлюється спеціальний пристрій – ретранслятор 

навігаційних сигналів. На наземному пункті вимірювань для прийому сигналу, 

що ретранслюється, використовується спеціальна апаратура. Оскільки на 

апаратуру, яка здійснює прийом сигналів, що ретранслюються, не накладається 

жорстких обмежень, властивих бортовій апаратурі, є можливість 

використовувати складну і дорогу апаратуру, яка розширює можливості щодо 

вдосконалення навігаційних алгоритмів. 

Отже, у функціональних доповненнях поряд з сигналами навігаційних 

супутників використовуються допоміжні сигнали: сигнал псевдосупутника і 

пілот-сигнал, який додається до навігаційних сигналів, що ретранслюються. 

Випромінювання таких сигналів здійснюється, як правило, в тому ж частотному 

діапазоні, що й основні навігаційні сигнали. При цьому створюється похибка 
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при обробці навігаційних сигналів в приймальній апаратурі. Характерною 

особливістю такої внутрісистемної завади є те, що на приймальній стороні 

відома внутрішня структура сигналу завади. Завади такого роду отримали назву 

структурно–детермінованих. Використання знання внутрішньої структури 

сигналу завади перспективне з точки зору підвищення завадостійкості 

алгоритмів обробки сигналів.  

З іншого боку, слід звернути увагу на вкрай низьку завадозахищеність від 

найпростіших завад, а це, як відоме, викликає відповідні похибки. Пояснюється 

це застосуванням в СРНС фазоманіпульованих (ФМ) сигналів. Висока 

ефективність найпростішої завади пояснюється появою биття між несучою 

частотою ФМ-сигналу і завадою. У сусідніх максимумах биття фаза несучої 

зрушена на π радіан. Якщо період обвідної близький до частоти фазової 

маніпуляції, результуючий сигнал істотно спотворюється і прийом ФМ-сигналу 

приймачем стає неможливим. У приймачі використовується корелятор, в якому 

ФМ-сигнал від супутників згортається з його копією, наявною в приймачі. 

Такий прийом називають «прийом в цілому». Викладена вище властивість 

розстроєної несучої пригнічувати ФМ-сигнал зберігається і для «прийому в 

цілому». 

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 приймачем, тобто в даному випадку достовірність навігаційної 

інформації дорівнює нулю. Це досить невелика потужність завади. Таким 

чином, потужності 1 Вт виявляється достатньо, щоб заглушити сигнали 

ГЛОНАСС і GPS в межах прямої видимості на відстані до 500 км. Тому 

постановники завад (ПП) для СРНС можуть мати потужність кілька ватів. Зона 

глушіння при цьому визначається прямою видимістю і становить при висоті 

польоту 25 м до 20 км. Звідси ясно, що ПП має бути розміщено багато. 

Низька завадозахищеність пояснюється тим, що передавач, встановлений 

на навігаційному супутнику, має невелику потужність. Наприклад, потужність 
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навігаційного сигналу GPS становить приблизно 50 Вт. При цьому супутник 

знаходиться на відстані 20000 км від поверхні Землі. Це призводить до того, що 

гарантована потужність прийнятого навігаційного сигналу під відкритим небом 

складає всього 10–16 Вт або 130 дБм. При переміщенні приймача в приміщення 

потужність прийнятого сигналу виявляється ще на 20–40 дБ менше. Тому 

навіть завада досить низької потужності, опинившись на частоті корисного 

сигналу, може повністю порушити роботу навігаційного приймача. Протидія 

завадам здійснюється в аналого-цифровому перетворювачі. Кількість рівнів 

квантування для зниження впливу завад в АЦП визначається, в основному, 

типом завад на вході приймача. 

Якщо основним видом завад є білий гауссовский шум, то можливе 

застосування малорівневого квантування, аж до бінарного. Якщо завада 

вузькополосная стаціонарна, то необхідно більше число рівнів квантування. 

Згідно з дослідженнями, втрати при застосуванні бінарного квантування в 

умовах адитивного білого гауссовского шуму не перевищують 1 дБ при частоті 

дискретизації близько 30–40 МГц. Подальшого зниження втрат можна 

домогтися, застосовуючи 3–х або 4–х рівневе квантування. Однак, беручи до 

уваги те, що збільшення числа рівнів квантування призводить до майже такого 

ж збільшення апаратних витрат на реалізацію корелятора, застосування 

багаторівневого квантування в умовах, коли на вхід приймача надходить суміш 

сигналу і білого гауссовского шуму, недоцільно. 

Зовсім інша картина спостерігається при наявності вузькосмугових 

стаціонарних завад. При наявності взаємних завад однобітний квантування дає 

втрати близько 7 дБ, у порівнянні з ідеальною лінійної обробкою (без 

квантування або з числом рівнів, близьким до нескінченності). Для компенсації 

цих втрат застосовують більш складні методи квантування, ніж однобітний. 

Отже, застосування більшої кількості рівнів квантування приводить до 

істотного зростання апаратних витрат на реалізацію корелятора. Компромісом в 

цьому випадку може стати 2–біт квантування. Деякі фірми виробляють 

охоронні системи для автомобілів, що складаються з приймача GPS і 
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стільникового телефону. Працює така система добре: викрадена машина 

передає свої координати черговому. Але на ринку вільно продаються 

стаціонарні та мініатюрні (портативні) пристрої – «глушилки» GPS-сигналів, 

викрадач кладе таку коробочку в кишеню і сміливо йде до наміченої машині – 

він упевнений, що приймач GPS нічого не приймає, оскільки коробочка 

глушить сигнали американської супутникової системи GPS, а при припиненні 

прийому цей приймач видає останню інформацію ще деякий час. Визначити 

координати машини в цьому випадку можна, тільки пеленгуя передавач 

мобільного телефону. Не варто орієнтуватися на такі охоронні системи. Будуть 

глушити в разі чого будь–яку з систем. Загасання радіолінії в супутникових 

системах близько 170 децибел (сигнал послаблюється в 10 в 17–й ступеня 

разів). З кругової орбіти 20173 км до приймача приходить сигнал близько 160 

децибел, а передавач потужністю 1 Вт (як у кишенькового ліхтарика) створює 

на відстані 20 км при висоті 25 м заваду потужністю 60 децибел. Якщо 

розмістити глушилки на відстані 10–15 км, наприклад, для Іраку знадобилося 

близько 1000 ПП, в просторі створюється така складна інтерференційна 

картина, що визначити, звідки йде випромінювання неможливо. 6 ПП 

потужністю по 100 Вт іракці зробили, щоб на час «заспокоїти» американців. 

Дані ПП зіграли роль помилкових цілей і були знищені протирадіолокаційними 

ракетами. ГЛОНАСС теж можна глушити, оскільки фірма «Авіаконверсія» 

продала США постановник завад і для GPS, і для ГЛОНАСС. Глушили б і так, 

але, маючи готовий прототип, простіше. 

Дослідження показали, що в сучасних умовах боротьба з похибками від 

завад йде в напрямку формування нулів в діаграмі спрямованості в заданих 

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

(рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Напрямки забезпечення достовірності інформації 

 

Аналіз, який виконане в роботи виявив невідповідність існуючих методів 

та способів забезпечення достовірності інформації в умовах похибок в трактах 

обміну даними  реальним умовам функціонування супутникових систем. Тобто, 

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

на сучасному науково-обгрунтованому апаратні та дає відповідні позитивні 

результати (рис. .1.2). 

 

Сутність наукового завдання полягає в удосконаленні методів 

забезпечення достовірності інформації супутникових інформаційних систем на 

основі компенсації похибок у трактах обміну даними. 
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Рис.1.3. Обґрунтування наукового завдання 

 

 

1. Підтверджено, те що супутникові радіонавігаційні системи стали 

невід’ємною частиною впровадження інформаційних технологій. Для реалізації 

потреб у високоточному координатне–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). Данні системи 

підвищують надійність навігаційного забезпечення рухомих об’єктів і 

дозволяють цілодобово обслуговувати необмежену кількість споживачів у 

глобальних масштабах із високою точністю. Варто підкреслити, що 

супутникові радіонавігаційні системи GPS і ГЛОНАСС – системи подвійного 

призначення, тобто розроблені, як для цивільних так ї військових потреб. 

2. На підставі результатів аналізу досвіду експлуатації СРНР встановлено 

основний недолік системи, а саме,  низку завадозахищеність  та завадостійкість 

від найпростіших завад, а це значне знижує достовірність інформації за рахунок 

Висновки до розділу 1 
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появи похибок в трактах обміну даними. Пояснюється це застосуванням в 

СРНС фазоманіпулірованних сигналів. Наприклад, 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 ретранслювати 

навігаційним сигналам. Випромінювання таких сигналів здійснюється в тому ж 

частотному діапазоні, що й основні навігаційні сигнали. При цьому 

створюється завада обробці навігаційних сигналів в приймальні апаратурі. 

Характерною особливістю такої внутрісистемної завади є те, що на 

приймальній стороні відома внутрішня структура сигналу завади. 

3. Дослідження показали, що в сучасних умовах інформаційна технологія 

компенсація похибок в трактах обміну даними 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 комплексування результатів досліджень 

цих напрямків. 

4. Питанням покращення завадозахищеності, завадостійкості та компенсації 

похибок в трактах обміну даними присвячено багато наукових та практичних 

робіт, але коло проблем звужується досить повільно. Це обумовлено багатьма 

факторами, в тому числі ї складністю завдання. Таким чином, актуальність 

теми дисертацій визначається невідповідністю існуючих методів та способів 

компенсації похибок в трактах обміну даними реальним умовам 

функціонування. Тобто, на практиці не існує такого підходу підвищення 

достовірності інформації, який ґрунтується на сучасному науковому апаратні та 

дає відповідні результати. 

Визначене нове актуальне наукове завдання, сутність якого полягає в 

удосконаленні методів забезпечення достовірності інформації супутникових 

інформаційних систем на основі компенсації похибок у трактах обміну даними. 
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РОЗДІЛ 2.  МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ  

ІНФОРМАЦІЇ СУПУТНИКОВИХ  СИСТЕМ НА ОСНОВІ 

КОМПЕНСАЦІЇ ПОХИБОК У ТРАКТАХ ОБМІНУ ДАНИМИ 

 

 

У розділі представлені методи обробки інформації та компенсації 

похибок 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. 

 

 

У сучасній теорії забезпечення достовірності інформації супутникових 

систем використовують наступну модель похибки в трактах обміну даними. 

Похибки обумовлені зовнішніми та внутрішніми факторами описують білим 

гаусовим шумом (БГШ). Основна причина такого вибору полягає в тому, що 

такий опис дозволяє отримати алгоритми, які використовують тільки 

просторову або міжканальну залежність (кореляцію) між похибками (завадами). 

Якщо зробити припущення про ту чи іншу кореляцію  завад в часовій області, 

доведеться оперувати зі змішаними просторово–часовими алгоритмами 

компенсації похибок, що істотно ускладнює і без того складну задачу. З іншого 

боку, отримувані для БГШ–похибки алгоритми ефективні для будь-яких 

корельованих і негаусових завад, причому теоретично забезпечують для них 

таке ж подавлення, що і для БГШ повністю використовуючи для цього їх 

просторові (або міжканальні) кореляційні зв'язки. 

2.1.  Аналіз методів забезпечення достовірності інформації 
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Крім того, для широкого класу умов, що виконуються на практиці такі 

просторово-часові методи розпадаються на послідовно виконувані  алгоритми 

просторової обробки, як для БГШ, і алгоритми часової обробки, що враховують 

негауссовость і небілість завади. 

Використовуючи комплексну форму опису достовірної інформації та 

похибок, можна записати 

 

ttttttt
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CCC  , 
t

H , 
k

C  – вектори фазових розподілів 

достовірної інформації (сигналу)  і k –ї завади на елементах антени; 

)(
tt

s   – сигнал з параметрами 
t

 ; 

t
~  – БГШ, що моделює джерела зовнішніх завад; 

t0
  – вектор незалежних БГШ, що описує внутрішні шуми 

(похибки) в трактах обміну даними. 

Якщо ввести позначення для сумарного шуму 
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C
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рівняння спостереження приймає вигляд 

 

ttttt
sH   )( . (2.3) 

 

У класичному антенному компенсаторі завад (АКЗ) виділяють основну 

антену, вихід якої містить корисний сигнал і завади, та додаткові 

(компенсаційні) антени, які не повинні містити корисного сигналу. Структура 

компенсатору має вигляд, представлений на рис. 2.1. 
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Вих

 

Рис. 2.1. Схема компенсатору похибок в трактах обміну даними 

 

У компенсаторі сигнал основного каналу подається на суматор з 

одиничною вагою, а коливання компенсаційних каналів зважуються, виходячи 

з  обставин з перешкодами. При цьому мета підлаштування вагових 

коефіцієнтів  – забезпечити мінімальну потужність шуму на виході 

(мінімальну дисперсію шуму (МДШ)). 

Вираз для   можна знайти з умови: 
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При чому, виконується співвідношення 
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Коли Bx l, Вх 2 схеми (рис. 2.1) підключені до антен, така компенсація 

еквівалентна формуванню нулів в діаграми спрямованості (ДС) на всі джерела 

сигналів які приймаються. Такий компенсатор похибок  часто використовується 

в радіолокації як компенсатор бічних пелюсток. 

В [114] наведено оптимальний алгоритм визначення параметрів (  ) 

сигналу )(
tt

s   на основі багатоканального спостереження )( t
t

  на деякому 
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часовому інтервалі Tt ,1 . Величина інтервалу T  не має особливого значення. 

Для подальших викладок T  приймемо рівним 1 мс – основному інтервалу як 

ГЛОHACC, так і GPS. 

Функціонал правдоподібності )( 
t

p  з урахуванням комплексного 

характеру векторів, що входять в рівнянні для 
t

  має вигляд 

 

 )]([)]([5,0exp
)2(

1
)(

1

ttttttnt
HsVHs

V
p 


 


, (2.4) 

 

де V  – кореляційна матриця сумарних шумів; 


)(  – верхній індекс, що позначає операцію ермітового спряження. 

Враховуючи незалежність шумів 
t

  в різні моменти часу функціонал 

правдоподібності всієї сукупності спостережень на інтервалі дорівнює 
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При виводі (2.6) відкинуті, як незалежні від   члени 
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)( , причому останній – з урахуванням неенергетичного 

характеру параметрів сигналу в ГЛОНАСС/GPS, при якому )()(
2

ttt
consts   . 
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Позначивши 
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отримаємо, що оцінка ̂  відповідає оцінці по максимуму кореляційного 

інтегралу 
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який представляє звичний алгоритм обробки сигналу у часовій області. 

Спостереження з виходів елементів антени 
t

  входять в алгоритм лише 

об’єднаними в еквівалентне спостереження 
t

 , яке, є достатньою статистикою 

від вектору 
t

 . 

Часовий фільтрПросторовий фільтр

 

Рис. 2.2. Схема просторово-часового компенсатору похибок 

 

Результуючий оптимальний метод компенсації похибок на основі 

просторово–часової обробки представлен на рис. 2.2 у вигляді послідовно 

з'єднаних оптимального просторового фільтру (ОПФ) і часового оптимального 

фільтру. При більш загальних постановках задачі, що включають змінні в часі 
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параметри сигналу, змінні параметри 
t

H  і 
t

V , що характеризують просторове 

розташування антенної решітки, навігаційних супутників і джерел завад, у 

структурі оптимального алгоритму змінюється тільки вид часового фільтру. 

 

 

У математичної моделі обробки інформації при компенсації похибок в 

трактах обміну даними виділяємо дві його головні складові (етапи). Перший і 

основної етап компенсації похибок просторова обробка інформації – це 

режекція похибки, яка відображена у виразі множенням вектору спостереження 

з виходів АР на матрицю, що містить всі просторово–часові характеристики 

завади. 
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Другий етап – об'єднання корисних сигналів, що містяться у всіх 

компонентах 
rt

 . Вона здійснюється множенням 
rt

  на вектор 


H , тобто 
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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. 2.3 наведена схематична інтерпретація запропонованого методу 

компенсації похибок в трактах обміну даними. 

 

 

2.2. Розробка методу компенсації похибок в тракту обміну даними 
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Рис. 2.3. Метод компенсації похибок в тракту 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. 2.3), 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. 

У літературі та на практиці найбільш часто розглядають дві конфігурації 

антенних решіток: чотирьохелементну  і семиелементну. Для забезпечення 

подавлення до 3–х джерел завад (ДЗ) антеною системою з функцією захисту від 

похибок , достатньо використовувати чотирьохелементну антенну решітку. 

Одним із можливих варіантів одночасного просторового подавлення похибок , 

так визначення кутової орієнтації є використання антенної системи, що 

складається із трьох-чотирьох просторово рознесених антен. 

Однак, якщо для компенсації похибок оптимальна відстань між 

елементами має дорівнювати половині довжини хвилі (для ГЛОНАСС/GPS, це 

близько 9 см), то для кутомірних визначень ця відстань має бути якомога 

більшою. На (рис. 2.4) наведено приклад конфігурації 4-х елементної системи 

для кутових визначень. Однак, при таких відстанях між елементами (близько 

1 м) вид формованої діаграми спрямованості буде більш різаним. 
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а)                                                                      б) 

Рис. 2.4 а) Звичайна четирьохелементна решітка, 

б) антенна система кутоміра в якості адаптивної антенної решітки 

 

Якщо діє лише одне ДЗ з азимута 35°, АДС має вигляд, представлений на 

(рис. 2.5). З аналізу (рис. 2.5) видно, що в цій діаграмі в напрямку на джерело 

похибок  формується глибокий провал, а в інших напрямках забезпечується 

достатньо високе відношення сигнал/завада–шум (ВСЗШ). Контурний варіант 

цієї АДН, а також лінії рівня ВСЗШ для компенсатора, що працює за критерієм 

МДШ, в проекції на небесну півсферу має вигляд, представлений на (рис. 2.6). 

На цьому рисунку контурами показаний пороговий рівень J/S. 

АДС

ВСШ

 

Рис. 2.5. Форма ДС антенної решітки (одне ДЗ) 
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Видно, що обидва фільтри формують не тільки "вірний" (з азимутом 35°), 

але і помилковий провал, який може завадити нормальному прийому сигналів 

від деяких супутників. Однак цей провал для ОПФ істотно менше (особливо 

для рівня J/S = 40 дБ). 

При впливі 3–х ДЗ у діаграмі формується 3 провали на всі ДЗ (рис. 2.7) та 

(рис. 2.8). ОПФ має перевагу відносно компенсатора, проте в даній конкретній 

сигнально–завадовою обстановці візуально це важко зафіксувати. 

 

 

 

Контурний графік КомпДС Контурний графік АДС

 

 

Рис. 2.6. Форма ДC антенної решітки (одне ДЗ). 
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АДС ВСШ

 

 

Рис. 2.7. Форма ДС антенної решітки (три ДЗ) 

 

Контурний графік АДСКонтурний графік КомпДС

 

Рис. 2.8. Форма ДС антенної решітки (три ДЗ) 
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Контурний графік АДС

 

 

Рис. 2.9. Форма ДС антенної решітки (чотири ДЗ) 

 

 

При впливі чотирьох ДЗ, як ОПФ так і компенсатор повністю подавлені 

(рис. 2.9): контури з рівнями 40 і 52 дБ відсутні на графіках. За таких умов 

лише приймач з J/Sпор = 62 дБ дозволив би приймати навігаційні сигнали (НС) 

від супутників, близьких до зеніту. 

Зв'язок якості подавлення і числа ДЗ характеризують залежності, показані 

на (рис. 2.10). Тут коефіцієнт подавлення поданий для двох антенних решіток з 

числом елементів 4 та 7. 
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Кількість перешкод

7 АЕ

4 АЕ

 

 

Рис 2.10. Вплив числа AЕ на глибину компенсації похибок 

 

Видно, що ефективна робота компенсаторів гарантується лише для числа 

ДЗ меншого, ніж число антенних елементів. Таким чином, для збільшення 

числа напрямків подавлення до 6 необхідно використовувати антенну решітку з 

7 елементів. Разом з тим, і для чотирьохелементної решітки при п'яти частотних 

діапазонах (LI, L2, L3 ГЛОНАСС і LI, L2 GPS) антенний подавлювач повинен 

включати 4×5 = 20 аналогових трактів і досить складний блок електронного 

подавлення. Для прикладу: порівнянний за складністю антенний подавлювач, 

що описаний у [109] та включає 4 АЕ з двома ВЧ–виходами для взаємно 

ортогональних поляризацій, 8×3 = 24 аналогових трактів і блок електронного 

подавлення, здатний забезпечити подавлення до 7 завад в кожному з трьох 

діапазонів частот L1, L2 ГЛОНАСС і LI GPS має об'єм більше 25 літрів і 

загальне споживання більш 140 Вт. Збільшення числа напрямків подавлення до 
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6 збільшить розміри, вартість і енергоспоживання антенного подавлювача ще 

на 75%, що не є доцільним. 

 

 

Основні внутрішні фактори [91] що викликають похибки та знижують 

достовірність інформації є: 

рівень внутрішнього шуму; 

не ідентичні частотних характеристик каналів прийому інформації; 

міжканальна часова затримка поширення по розкриву антенної решітки; 

неідентичні поляризаційних характеристик антен; 

нелінійні спотворення в трактах обробки інформації. 

Потенційна ефективність компенсації визначається сумарною дією всіх 

декорелюючих факторів 
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, (2.10) 

 

де  
П

K  – сумарний коефіцієнт компенсації; 

ADПППШ
KKK ,,


 – часткові коефіцієнти компенсації, зумовлені впливом 

кожного з декорелюючих факторів. 

Зрозуміло, що для істотно різних часткових коефіцієнтах компенсації  все 

вирішує найслабша ланка – той фактор, який надає найбільшу декорелюючу 

дію і має мінімальний значення показника. 

 

Вплив внутрішнього шуму приймальних каналів. Внутрішній шум блоку 

вхідних підсилювачів призводить до просторової декореляції сигналів завад, 

погіршує оцінку кореляційної матриці і призводить до зниження коефіцієнта 

подавлення. На (рис. 2.11) приведена залежність коефіцієнта компенсації від 

2.3. Рекомендації щодо компенсації похибок обумовлених 

внутрішніми факторами 
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вхідного відношення завада/шум (для відношення сумарної потужності завад 

до сумарної потужності шуму у всіх каналах). 

Відношення сигнал/завада, дБ
 

Рис. 2.11. Залежність коефіцієнта компенсації від відношення завада/шум 

 

З графіка видно, що у нулі забезпечується коефіцієнт компенсації близько 

14 дБ. Це досягається за рахунок фільтрації кореляційної матриці похибок , а 

також за рахунок числа каналів обробки. Тобто обраний алгоритм забезпечує 

компенсації похибок  до більш низького рівня, ніж внутрішній шум приймача. І 

тільки при відношенні завада/шум більше 40 дБ вихідний рівень завади буде 

більше внутрішнього шуму (рис. 2.12). Однак при таких відношеннях 

завада/шум вплив внутрішнього шуму на характеристики алгоритму можна не 

враховувати. 
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Вхідне відношення сигнал/завада, дБ
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Рис. 2.12. Залежність відношення завада/шум на виході  

від відношення завада/шум на вході 

 

Таким чином, внутрішній шум прийомних каналів не призводить до 

помітного погіршення якості компенсації похибок . 

Неідентичність каналів аналогового тракту. Самим істотним чинником, 

що обмежує коефіцієнт компенсації є не ідентичність АЧХ/ФЧХ аналогових 

приймальних трактів (від антени до АЦП). З досвіду створення прийомної 

апаратури відомо, що технологічний розкид смуги пропускання за рівнем –3 дБ 

складає ±30 кГц для каналу ГЛОНАСС із смугою 16 МГц. Крім того, 

застосовуються ПАХ–фільтри чутливі до температури навколишнього 

середовища, так, що границя смуги пропускання може зміщуватися на 1,5 МГц 

відносно номіналу. 

На моделі компенсатора похибок  була отримана залежність коефіцієнта 

компенсації від максимального розкиду смуг пропускання. Графік (рис. 2.13) 

отриманий при відсутності інших дестабілізуючих факторів для випадку 

впливу шумових завад. 
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Рис. 2.13. Залежність коефіцієнта компенсації від максимального розкиду 

смуг аналогового тракту (середня смуга –20 МГц (–3 дБ)) 

 

Судячи з графіку, для досягнення коефіцієнта компенсації 40 дБ (з 

урахуванням 5 дБ запасу на інші декорелюючі фактори) необхідно, щоб розкид 

смуг пропускання не перевищував 100 кГц (0,5% від усієї смуги). Якби на 

девіації АЧХ/ФЧХ каналу впливав тільки технологічний розкид параметрів 

ПАХ–фільтрів, то ніяких спеціальних заходів щодо вирівнювання комплексних 

коефіцієнтів передачі було б, не потрібно. Однак через температурні дрейфи і 

неідентичність температурних коефіцієнтів канальних фільтрів без спеціальної 

корекції АЧХ/ФЧХ трактів коефіцієнт компенсації може виявитися на 10 дБ 

гірший за необхідний. 

Відстань між елементами антенної решітки. Відстань між елементами 

антенної решітки впливає на спотворення їх амплітудно–фазових 

характеристик спрямованості. Чим менше відстань – тим більше ці 
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спотворення. Однак дослідження, навіть в рамках спрощеної моделі, без 

урахування взаємного впливу, привели до наступних результатів. Виявилося, 

що при «ідеальній» антенній решітці коефіцієнт компенсації практично не 

залежить від відстані між елементами. Однак такі характеристики, як 

результуюча діаграма спрямованості і просторова роздільна здатність 

змінюються суттєво. Під просторовою роздільною здатністю, розуміється 

мінімальне кутова відстань між двома джерелами похибок , при якому можливе 

формування двох виразних нулів ДС в даних напрямках. 

 

 

Рис. 2.14. Модельована СПО 

 

З (рис. 2.15) випливає, що при малій відстані між елементами антенної 

решітки ( d ) діаграма спрямованості має більш гладкий характер, тоді як при 

великому d  ДС «порізана» настільки, що прийом супутників утруднений. 

Таким чином, при збільшенні відстані між елементами АР не тільки 

знижується небажаний взаємний вплив, але і поліпшується роздільна здатність. 

Однак форма діаграми спрямованості несприятлива для прийому корисних 

сигналів. 
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Рис. 2.15. Діаграми спрямованості при різній відстані між антенними 

елементами 
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Рис. 2.16. Діаграма спрямованості антенної системи кутоміра в режимі 

компенсації похибок  

 

Як зазначалося раніше, для зменшення кількості антенних елементів 

доцільно розглянути ситуацію, коли в якості антеною решітки 

використовується антена кутоміра з великим розносом прийомних елементів. 

При СПО згідно (рис. 2.14), ДС такої антенної системи має вигляд, показаний 

на (рис. 2.16). 

Вочевидь, ДС містить ділянки, в яких компенсація корисних сигналів 

настільки значне, що нормальне супровід навігаційних супутників – 

неможливий. Вважаючи, що звичайна енергетика сигналів СРНС становить 

42...45 дБ/Гц, рівень сигналу при якому ще зберігається стеження з виділенням 

навігаційного повідомлення дорівнює 33 дБ/Гц, задаймо критичний рівень 

компенсації ДС рівним –10 дБ. Тобто, будемо вважати, що якщо для даного 

напрямку значення ДС нижче –10 дБ, то корисний сигнал йде з цього напрямку, 

прийнятий не буде. 
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Кут місця, °

Азимут, °

 

Рис. 2.17. Контурний графік ДС в координатах «кут місця–азимут» із 

зазначеними ділянками компенсації корисного сигналу 

 

На (рис. 2.17) приведена карта (в координатах «кут місця–азимут»), на 

якій білим ділянкам відповідають зони компенсації корисного сигналу. 

Підрахунки показали, що частка ділянок, в яких відбувається руйнування 

достовірної інформації, становить приблизно 3% від усієї верхньої півсфери, 

що цілком прийнятне. 

Таким чином, використання однієї і тієї ж антенної системи з великою 

базою як для кутових визначень, так і для просторового компенсації похибок  

виявляється можливим. При цьому в режимі компенсації похибок  ДС суттєво 
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нерівномірна, що повинно призводити до високої динаміки зміни амплітуди 

корисних сигналів. Даний факт необхідно врахувати при розробці алгоритмів 

стеження за сигналами СРНС. 

Міжканальна розв'язка. В реальній апаратурі неможливо повністю 

виключити взаємне проникнення сигналів між аналоговими трактами. Тому 

міжканальна розв'язка є одним з факторів, який слід враховувати при 

проектуванні пристрою компенсації похибок . 

 

Міжканальна розв’язка, дБ
 

 

Рис. 2.18. Залежність глибини компенсації від міжканальної розв'язки 

 

На (рис. 2.18) відображено графік залежності коефіцієнта компенсації від 

міжканальної розв'язки. Графік отриманий шляхом моделювання, не 

враховуючи неідентичних канальних АЧХ/ФЧХ та внутрішнього шуму. 

З наведеної на (рис. 2.18) залежності випливає, що для досягнення 

заданого коефіцієнта компенсації потрібно розв'язка 55–60 дБ. 
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Аналіз літератури, результати розрахунків і моделювання дозволяють 

виділити основні декорелюючі фактори. У табл. 2.1 вказано приблизний рівень 

обмеження для сучасних технологій. 

Таблиця 2.1 

Рівень обмеження 

Фактор Коефіцієнт компенсації 

Нелінійність каналів ~70 дБ 

Амплітудна і фазова неузгодженість –45 дБ 

ЧХ прийомних каналів (з корекцією):  

взаємний вплив антенних елементів  ~70 дБ 

нелінійність трактів ~70 дБ 

характеристики АЦП:  

число розрядів (10р–12р) –(56–68) дБ 

«джиттер» ~70 дБ 

 

З табл. 2.1 видно, що якість прийомних каналів з точки зору компенсації  

похибок  визначається амплітудно–фазовими неузгодженостями  їх частотних 

характеристик і без прийняття спеціальних заходів щодо їх корекції не може 

бути якісного компенсації похибок . 

Після розгляду основних факторів, що впливають на ефективність 

компенсації похибок  у адаптивному пристрої розглянемо підходи, що 

дозволяють зменшити їх вплив. А саме методи корекції приймальних трактів. 

Загальний підхід щодо вирівнювання частотних характеристик показаний 

на прикладі двоканальної системи просторової обробки наведеної на (рис. 2.19). 

 

 

Рис. 2.19. Двоканальна система просторової обробки 
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Зрозуміло, що коригувальний фільтр забезпечить збіг ЧХ прийомних 

каналів, тобто 
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Таку корекцію можна, в принципі, виконати з використанням прямого і 

зворотного перетворення Фур'є, забезпечити ідеальний збіг частотних 

характеристик прийомних каналів і виключити чинник їх неідентичності. 

Такий метод може бути істотно модифікований, аж до обчислення 

вагових коефіцієнтів в частотній області. Однак, вимоги до обчислювальних 

витрат залишаються надмірно високими. 

Тому на практиці використовують інші типи корекції. Найбільш широке 

поширення в пристроях адаптивної обробки сигналів отримали 

автокомпенсатори  випромінювань з завадами  та  трансверсальним фільтром в 

компенсаційному каналі. Такі компенсатори дозволяють здійснювати 

адаптацію як до неідентичностей частотних характеристик прийомних каналів, 

так і до затримки поширення сигналів по розкриву антенної решітки. 

Схема двоканального коректору (еквалайзера) наведена на (рис. 2.20). 
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Розрахунок коефіціентів

 

Рис. 2.20. Коректор (еквалайзер) 

 

Такий коректор підлаштовує вагові коефіцієнти абсолютно так само, як 

це робить компенсатор (МДШ). При цьому якість корекції визначається 

наступними факторами: 

ступенем неідентичності каналів прийому; 

величиною міжвідводної затримки; 

кількістю відводів. 

Як показують результати моделювання та експериментальних 

досліджень, для корекції АЧХ/ФЧХ трактів зазвичай досить використовувати 

еквалайзер з п'ятьма відводами лінії затримки. 

Після розгляду методів корекції слід розглянути основні спектрально–

часові методи підвищення завадостійкості приймачів СРНС, так, як ці методи 

достатньо широко використовуються на практиці. 

Існує ряд  похибок , частотне-часові характеристики яких в істотному 

ступені відрізняються від характеристик прийнятої суміші корисного сигналу і 

шуму. До таких  похибок  можна віднести некогерентні і некогерентні 

синусоїдальні, а також вузькосмугові завади. Їх характерна особливість полягає 

в тому, що спектральна щільність  похибок  даного типу є відносно вузькою 
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порівняно з спектральної щільністю корисного сигналу, що дозволяє їх досить 

легко режектувати з використанням спеціально налаштованих 

предкореляційних цифрових фільтрів. Подібні цифрові фільтри можуть бути 

реалізовані як в часовій, так і в частотній областях, тому методи підвищення 

завадостійкості приймача, що розглядаються, носять назву спектрально-

часових. 

Слід зазначити, що спектрально-часові методи підвищення 

завадостійкості є додатковими до розглянутих вище просторово-часовим. Всі ці 

методи є оптимальними для широкосмугових  похибок , але залишаються 

настільки ж ефективними і для вузькосмугових, забезпечуючи роботу приймача 

при впливі синусоїдальної завади при J/S 90 дБ. 

Однак, для вузькосмугових  похибок  існує можливість подальшого 

підвищення порогового значення J/S в приймачі, причому значна. Розглянемо 

найбільш відомі частотно–часові методи обробки сигналу: 

спектральні методи компенсації вузькосмугових  похибок ; 

часові методи компенсації вузькосмугових  похибок . 

Спектральні методи компенсації вузькосмугових  похибок . Спектральні 

методи компенсації вузькосмугових  похибок  засновані на виявленні та 

режекції  похибок  в частотній області. Найбільш відомим з спектральних 

методів є OFFT (overlapped fast Fourier transform), a також FB (filter bank), що 

поєднує фільтрацію з швидким перетворенням Фур'є (ШПФ) для досягнення 

більш високої роздільної здатності. Схема OFFT методу представлена на 

(рис. 2.25). 

OFFT передбачає два працюючих паралельно N –точкових ШПФ з 

попередніми зважуванням вибірки вхідного сигналу Частотна роздільна 

здатність такого фільтру прямо пропорційна тактовій частоті сигналу і 

обернено пропорційна кількості використовуваних точок N .  
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Зважування

Зважування

N – Точкове ШПФ

N – Точкове ШПФ

Режекція завад

Режекція завад

N – Точкове ЗШПФ

N – Точкове ЗШПФ

 

Рис. 2.21 Компенсації похибок  в спектральної області (OFFT–метод) 

 

Режекція  здійснюється за допомогою порівняння амплітуди кожного 

частотного відліку з деяким порогом і обнулінням відкликів, що перевищують 

поріг. Частотні відліки з амплітудою, що не перевищує поріг, залишаються без 

зміни. Для обчислення порога можуть використовуватися різні алгоритми [93]. 

Так, наприклад, поріг може бути заданий в 4 рази вищім за медіану амплітуд 

всіх частотних відліків. Такий поріг приблизно пропорційний середньої 

потужності шумів у відсутності  похибок  і дозволяє забезпечити максимальне 

компенсації похибок и при мінімальному спотворенні корисного сигналу [101]. 

Попереднє зважування відліків сигналу дозволяє зменшити ефект розширення 

частотного відгуку завади, пов'язаного з обмеженою тривалістю 

використовуваного ШПФ і, таким чином, зменшити число відліків, які 

обнуляються, при режекції  похибок и, або, іншими словами, – зменшити 

спотворення корисного сигналу. Друге плече ШПФ з алгоритмом компенсації 

працює з 50%–вим перекриттям сигналу, що дозволяє зменшити втрати, 

пов'язані зі зважуванням вхідного сигналу. Так, при використанні вікна 

Блекмана–Харріса завдяки перекриттю сигналу втрати знижуються і не 

перевищують 0,6 дБ. Після зворотного ШПФ і підсумовування часові відліки 

сигналу з подавленою завадою надходять на вхід корелятора приймача. 
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Рис. 2.22. Компенсації похибок в спектральної області (банк фільтрів) 

 

Алгоритм подавлення, заснований на банці фільтрів (рис. 2.22), являє 

собою розширення методу OFFT, що ставить своєю метою зменшення втрат від 

зважування за допомогою збільшення ефективної довжини ШПФ. Суть методу 

полягає в наступному. Традиційне N –точкове дискретне перетворення Фур'є 

може бути представлене як набір змішувачів на частотах 1..1,0  Nk , що 

супроводжуються низькочастотними фільтрами довжиною N  відліків. FB 

метод розширює дане подання дозволяючи розраховувати спектр з більш 

низьким темпом, забезпечуючи збільшення ефективної довжини ШПФ за 

допомогою фільтрації. 

Розглянемо схему компенсації на рис. 2.22. Як і в OFFT методі, тут є 

перетворення вхідного сигналу в частотну область, режекція завад і зворотне 

перетворення результуючого спектру в часову область. Етап перетворення в 

частотну область включає децимацію, фільтрацію та ШПФ. Децимація зменшує 

частоту дискретизації в кожному фільтрі на довжину ШПФ N . Кожен 

поліфазовий фільтр має довжину M  відліків, забезпечуючи ефективну 

тривалість банку фільтрів MN  . Після компенсації похибок и обчислюється 

зворотне ШПФ, супроводжується фільтрацією і збільшенням частоти 

дискретизації в N  разів. 

У FB методі при використанні вікна Кайзера, N  = 128 та M  = 4 втрати 

сигналу становлять близько 0,06 дБ. 
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Згідно [111] методи OFFT та FB здатні забезпечити компенсації 

вузькосмугових   похибок  на 50..60 дБ. Якість компенсації  похибок и і 

коефіцієнт спотворення корисного сигналу залежить від частоти дискретизації, 

тривалості ШПФ, типу використовуваного вагового вікна. 

Часові методи компенсації вузькосмугових  похибок. В основі часових 

методів компенсації вузькосмугових  похибок  лежить їх досить сильна часова 

кореляція, що дозволяє використовувати частину раніше прийнятого сигналу 

для оцінки значення завади в даний момент часу і компенсації її в прийнятому 

сигналі. Зокрема, для синусоїдальної завади виду 
k

s  оцінка завади на момент 

часу 
k

t  за значенням в момент часу 
1k

t  може бути визначена як,  
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відповідно; 

  – інтервал дискретизації сигналу. 

При цьому схема компенсатора може бути представлена у вигляді 

 

Рис. 2.23. Режекторний фільтр 

 

Таким чином, для компенсації гармонійної завади досить знати тільки її 

частоту, так як при фіксованій частоті дискретизації вона повністю 

визначається комплексним коефіцієнтом 
 . 

Для виявлення синусоїдальної завади в смузі корисного сигналу та оцінки 

її частоти може використовуватися режим формування частотної панорами 
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прийнятого сигналу, реалізований у приймачах. Так в приймачі сигналів СРНС 

мікросхема навігаційного корелятора має режим накопичення та видачі у 

реальному часі відліків прийнятого сигналу в процесор. У процесорі на основі 

алгоритмів ШПФ здійснюється аналіз спектрального складу сигналу на вході 

приймача, а при виявленні синусоїдальної завади – оцінка її частоти. На основі 

даного підходу в спектрі сигналу можуть бути виявлені гармонійні, 

полігармонійні і вузькосмугові завади (синусоїдальні завади зі змінною 

частотою, вузькосмугові шумоподібні завади тощо). Отримані оцінки 

параметрів  похибок  можуть бути використані для налаштування цифрових 

режекторного фільтрів. 

Недоліком схеми наведеної на (рис.  2.23) є необхідність періодичної 

оцінки параметрів завади і переналаштування параметрів фільтру, однак, схема 

може бути легко перероблена в адаптивну, коли обертовий множник 
  

обчислюється в реальному часі. 

 

Рис. 2.24. Адаптивний режекторний фільтр 

 

Разом з тим, схема, представлена на (рис. 2.24), як і раніше має низку 

недоліків, головними з яких є можливість компенсації тільки однієї 

вузькосмугової  завади і суттєві викривлення корисного сигналу, які подібні 

внесенню в сигнал помилок багатопроменевості. Тому на практиці замість 

одного зсунутого відліку для компенсації використовують множину з десятків 
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або навіть сотень затриманих відліків, тобто використовують трансверсальні 

фільтри. Схема такого фільтру представлена на (рис. 2.25). 

 

 

Розрахунок вагових 
коефіціентів

 

Рис. 2.25. Трансверсальний фільтр 

 

Подібний фільтр може бути реалізований як в адаптивному, так і в 

неадаптивним вигляді. У неадаптивному варіанті вагові коефіцієнти 

обчислюються одноразово (або періодично з низьким темпом) на основі 

інформації від детектора  похибок . Як один з варіантів, блок розрахунку 

вагових коефіцієнтів може бути реалізований шляхом обчислення зворотного 

перетворення Фур'є від необхідної АЧХ/ФЧХ цифрового фільтру. Для 

спрощення апаратної реалізації, усічена імпульсна характеристика піддається 

зважуванню для зменшення ефекту Гіббса (пульсацій вихідного сигналу). 

Як альтернатива, вагові коефіцієнти можуть обчислюватися як 

 


1

 Rw , (2.18) 

 

де    – вектор крос–кореляції сигналу на виході елементів затримки з 

сигналом на вході фільтру; 

R  – автокореляційна матриця завади (сигналу на виході елементів 

затримки). 



84 

В першому та другому випадку в складі апаратури необхідно передбачати 

спеціальні засоби для аналізу завадової обстановки. У першому випадку це 

частотна панорама  похибок , у другому – автокореляційні властивості завади, 

які визначаються матрицею R . 

В адаптивному варіанті вагові коефіцієнти підлаштовуються в реальному 

часі, що дозволяє забезпечувати ефективну компенсацію  похибок  в динамічно 

змінній завадовій обстановці. Найбільш відомим алгоритмом адаптації вагових 

коефіцієнтів є алгоритм Уідроу–Хоффа, заснований на методі найменших 

квадратів. Згідно з цим алгоритмом вектор вагових коефіцієнтів уточняються на 

кожному кроці відповідно до співвідношення 

 

kkkk
ww 

1
, (2.14) 

 

де    – параметр адаптації, який регулює швидкість збіжності; 

k
  – вихідний сигнал фільтру; 

k
  – вектор затриманих відліків вхідного сигналу фільтру. 

В якості ще одного прикладу реалізації часових методів компенсації 

вузькосмугових  похибок  можна представити модуль компенсації  похибок , 

використовуваний в приймачах JNS (Javad Navigation System) (рис. 2.26). 

Тут основними елементами схеми є схема ШПФ частотної 

автопідстроювання, керуюча цифровим генератором, і два фільтри для оцінки 

амплітуд квадратурних компонент сигналу 
c

U  та 
s

U . Фактично, модуль 

компенсації  похибок  являє собою вузькосмуговий фільтр, налаштований на 

частоту завади. Після фільтрації  похибка  віднімається з вхідного сигналу. 

Зміною коефіцієнтів 1k , 2k , 
FD

k  смуга пропускання фільтру може варіюватися 

в діапазоні від 5 до 80 кГц, при цьому забезпечується компенсації  похибок  до 

60 дБ. Один JNS чіп містить 6 модулів компенсації завади і, таким чином, може 

забезпечувати одночасне компенсації до 6 різних  похибок . 
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Рис. 2.26 Вузькосмуговий режекторний фільтр JNS 

 

Таким чином, отримані рекомендації щодо компенсації похибок в трактах 

обміну даними, обумовленими внутрішніми факторами. 

 

 

Час адаптації алгоритму компенсації похибок  для нерухомої платформи і 

при її обертанні є найважливішою характеристикою АПЗ. Вище розглянуті 

характеристики АПЗ в умовах відомої сигнально–завадової обстановки. На 

практиці АПЗ повинен самостійно за прийнятою реалізацією знаходити 

найкращі вагові коефіцієнти, тобто, адаптуватися до невідомої СПО. 

Алгоритми підстроювання вагових коефіцієнтів називають алгоритмами 

адаптації. 

2.4. Метод обробки інформації для забезпечення її достовірності в 

умовах похибок у трактах обміну данимиї 
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Методи адаптації доцільно розділити на прямі та слідкуючі. Прямі 

алгоритми пов'язані з обчисленням кореляційної матриці  похибок , є 

оптимальними і забезпечують мінімальний час адаптації. Функціонування 

слідкуючих алгоритмів припускає відносно повільні зміни просторово-часової 

СПО і зазвичай вимагають більшого часу на адаптацію. 

Нижче досліджені найбільш відомі оптимальні алгоритми адаптації для 

режиму захоплення в умовах швидких змін СПО. Їх характеристики можна 

вважати потенційними для цих умов. На практиці раціонально використовувати 

квазіоптимальні алгоритми різного ступеня складності. 

Найвідоміший з алгоритмів адаптації – простий кореляційний алгоритм 

Ширмана–Уідроу 
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 (2.15) 

 

Схема алгоритму (2.15) наведена на (рис. 2.27). 

 

Вих

Блок 

адаптації

 

Рис 2.27. Структура компенсатора 
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Позначення на (рис. 2.27): 

t1
  – вихід основної антени; 

t2
  – вихід компенсаційної антени; 

t
  – вектор вагових коефіцієнтів; 

t
  – вихід компенсатора  похибок ; 

t  – індекс дискретного часу. 

Для забезпечення стійкості алгоритму адаптації крок   не повинен 

перевищувати величину 
max

/1  , де 
max

  – максимальне власне число матриці 

}{


tt
M  . 

Перевага схеми (рис. 2.27) – простота, а головний недолік – великий час 

збіжності (одиниці–десятки мілісекунд).  

Найпростіший спосіб істотно зменшити час адаптації – застосувати 

нормування прийнятих відліків за потужністю [31]. При цьому приходимо до 

такого варіанту оцінки зважені вагові коефіцієнти 
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 (2.16) 

 

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

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

В [105] розглянуто 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 [31]. Величина 
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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

  , (2.17) 

 

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: 
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, (2.18) 

 

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 залежить 

від інформаційного параметра. За спостереженням, відомої апріорною ЩІ 

)(
kpr

p  , апріорної ЩІ параметрів СПО потрібно знайти апостеріорну щільність 

ймовірності )(
1

L

k
p  . 
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В [106] отриманий оптимальний алгоритм, схема якого представлена на 

(рис. 2.28), який є просторово-часовим, оскільки для обчислення статистики 

потрібно вести часову обробку (обчислення кореляційних інтегралів) у 

кожному вхідному каналі. 

 

Рис. 2.28. Оптимальний алгоритм 

 

Тут використані позначення 
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Можливість технічної реалізації оптимального алгоритму (рис. 2.28) є 

дуже складною. Однак, можна реалізувати дещо спрощений, при майже із 

такими–само характеристиками, квазіоптимальний алгоритм, якому відповідає 

схема представлена на (рис. 2.29).  

Основна функція цього алгоритму – 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 
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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). 

 

Корелятор

Просторовий фільтр

 

Рис. 2.29. 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. 2.30) показані типові «криві адаптації» – залежність коефіцієнта 

компенсації на виході блоку просторової обробки від часу накопичення для 

оптимального алгоритму і для класичного компенсатору  похибок .  
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Рис. 2.30. Характеристики адаптації 

 

З аналізу (рис. 2.30) зроблене 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. 

Дослідження показали [31що загальна теорія адаптивної просторово–

часової фільтрації включає багато методів підвищення достовірності 

інформації, на базі яких отримані оптимальні алгоритми обробки сигналів з 

виходів антенної решітки – оптимальні просторово-часові фільтри. Ці підходи 

забезпечують досягнення потенційних характеристик просторової обробки. З 

метою досягнення заданих тактико-технічних характеристик дуже важливим є 

дослідження потенційних характеристик просторових фільтрів залежно від 

числа і розташування джерел  похибок  і навігаційних супутників [31]. 

Серед підходів виділені наступні: 

Класичний метод мінімуму вихідної потужності, відповідно з яким у 

антенній решітці виділяють основну антену, вихід якої містить корисний 
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сигнал і завади, і додаткові (компенсаційні) антени, які не повинні містити 

корисного сигналу (рис. 2.1); 

Алгоритм оптимальної просторово-часової обробки. За допомогою 

даного підходу визначаються параметри сигналу на основі багатоканального 

спостереження на деякому часовому інтервалі (рис. 2.2, 2.3). 

Для зазначених підходів, при компенсації  похибок  приймачам 

супутникової радіонавігаційної системи на основі адаптивної просторової 

фільтрації доцільно використовувати чотирьохелементну антенну решітку. Для 

забезпечення компенсації до 3–х джерел  похибок  антеною системою з 

функцією завадозахисту (рис. 2.4 а), з відстанню між елементами, що дорівнює 

половині довжини хвилі (для ГЛОНАСС/GPS, це близько 9 см). 

Вище розглянуті АПЗ призначені для використання в умовах відомої 

сигнально–завадової обстановки. На практиці АПЗ повинен самостійно за 

прийнятою реалізацією знаходити найкращі вагові коефіцієнти, тобто, 

адаптуватися до невідомої сигнально-завадової обстановки. Для рішення цієї 

задачі використовуються [31]: 

Класичний алгоритм адаптації Ширмана-Уідроу є найвідомішим з 

алгоритмів адаптації, але має занадто великий час збіжності (рис. 2.15); 

Алгоритм адаптації з нормуванням. Найпростіший спосіб істотно 

зменшити час адаптації – застосувати нормування прийнятих відліків за 

потужністю (2.15); 

Оптимальний неслідкуючий алгоритм. Дуже проста модель цього 

алгоритму може адекватно описувати режим захоплення або "супроводу", якщо 

просторово–часовий алгоритм буде оптимальним, тобто швидким, і 

забезпечить захоплення на зазначеному інтервалі (2.17). 

Алгоритм із розділенням просторового і часового операторів, в якому 

вся структура розпадається на просторовий і часовий фільтри (рис. 2.29). 

Але як показали проведені дослідження, перераховані алгоритми у 

повний мірі справляються з поставленою задачею завадоподавлення в повній 

мірі. Деякі виконують свою задачу занадто повільно, деякі швидко, але 
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неякісно, що недопустимо. Також слід мати на увазі багато факторів, що 

зменшують коефіцієнт компенсації (табл. 2.1), серед яких основними є: 

рівень внутрішнього шуму (рис. 2.19, 2.20); 

неідентичність частотних характеристик каналів прийому (рис. 2.21); 

міжканальна розв’язка (рис. 2.26).  

Для вирівнювання частотних характеристик каналів, розглянуті підходи, 

що зменшують вплив не ідентичності АЧХ/ФЧХ каналів – застосування 

коректору (еквалайзеру) (рис. 2.24). 

Додатково, розглянуті основні спектрально-часові методи підвищення 

достовірності інформації приймачів СРНС щодо впливу вузькосмугових  

похибок: спектральні методи (рис. 2.26); часові методи – трансверсальні 

фільтри (рис. 2.29). 

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. 2.31). Таким чином, в 

результаті досліджень, проведених у даному розділі отриманий науковий 

результат:  

удосконалено метод обробки інформації при подавлені  похибок  

приймачам СРНС  на основі адаптивної просторової фільтрації, шляхом 

використання, по-перше, адаптивної антенної решітки з чотирьох елементною 

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. 



94 

 

 

 

 

Рис. 2.31. Метод обробки інформації для забезпечення її достовірності в 

умовах похибок у трактах обміну даними 

 

1 ЕТАП. Формування вхідної інформації. 

Вимоги щодо подальшої компенсації похибок: 

• технологічні для отримання вхідної інформації; 

• кількість джерел похибок до трьох. 

2 ЕТАП. Вибір схеми просторово-часового компенсатору. 

Критерій щодо компенсації похибок – «мінімум дисперсії шуму на виході», який дає 

оптимальний просторово-часовий фільтр у вигляді (рис. 2.3). 

Компенсатор має блоки: просторовий (2.7)-(2.9) який забезпечує компенсацію похибки 

(2.8) і фокусування на сигнали від СРНС (2.9), та часовий (2.7) який забезпечує 

виділення корисного сигналу (традиційна операція для приймачів СРНС). 

3 ЕТАП. Вибір алгоритму адаптації компенсаторі похибок. 

Критерій щодо компенсації похибок (для просторового фільтру етапу 2) – задовільна 

компенсація похибок (до рівня 40 дБ), при мінімальній обчислювальній складності 

результуючого алгоритму. 

Реалізація адаптації за прийнятний час потребує проведення спрощення оптимального 

алгоритму та обумовлює вибір квазіоптимального алгоритму (рис. 2.17). 

4 ЕТАП. Вибір способів для усунення впливу факторів, що зменшують 

компенсацію похибок, алгоритмів корекції приймальних трактів та алгоритмів 

компенсації вузькосмугових похибок. 

Критерій щодо зменшення (урівноважування) сумарного впливу усіх декорелюючих 

факторів, що зменшують ефективність компенсації (2.14). 

Реалізація рішень відповідно до аналізу графіків (рис 2.19-21) та коректору (рис 2.24). 

Для компенсації вузькосмугових похибок реалізація спектрально-часових методів 

підвищення достовірності інформації: OFFT-метод з банком фільтрів (рис 2.26) та 

трансверсального фільтру (рис. 2.29). 



95 

 

1. За результатами розгляду загальної теорії адаптивної просторово-часової 

фільтрації та дослідження отриманих на її основі оптимальних алгоритмів 

обробки вхідної інформації визначені основні підходи для обробки інформації 

при компенсації  похибок в трактах обміну даними на основі адаптивної 

просторової фільтрації. 

2. Визначено, що для реалізації інформаційної технології в компенсаторі  

похибок  який проводить компенсації до визначеної кількості джерел  похибок  

на основі просторової фільтрації необхідно мати антенну системи, що має на 

один більший за максимальну кількість  джерел похибок  антенних елементів. 

Виходячи із зазначеного визначено, що для компенсації до трьох джерел 

похибок антенна система має включати чотири елементи. 

3. Доведено те, що основним критерієм, що реалізує процедура обробки 

інформації при компенсації  похибок  є «мінімум дисперсії шуму на виході», 

що забезпечує можливість якісної компенсації  похибок  в супутникових 

інформаційних  системах та можливість використання відомих алгоритмічних 

підходів для його реалізації. 

4. Таким чином, в результаті досліджень, проведених у даному розділі 

удосконалено метод обробки інформації при компенсації   похибок  приймачам 

супутникової радіонавігаційної системи на основі адаптивної просторової 

фільтрації, шляхом використання: адаптивної антенної решітки з 

чотирьохелементною антенною системою, просторово–часової адаптації за 

критерієм «мінімуму дисперсії шуму на виході» і, поданням просторово–

часового фільтру послідовним проведенням просторової та часової фільтрації, 

при проведенням просторової адаптації за квазіоптимальним алгоритмом зі 

зменшеними обчислювальними витратами, що дозволяє провести подавлення 

до трьох джерел  похибок  із припустимими обчислювальними витратами. 

Висновки до розділу 2 
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РОЗДІЛ 3.  РОЗРОБКА МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ 

ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ АДАПТИВНОЇ ПРОСТОРОВОЇ 

ФІЛЬТРАЦІЇ  

 

У розділі представлене метод визначення комплексних вагових 

коефіцієнтів адаптивної просторової фільтрації. Для його розробки 

використовується порівняння різних квазі-ньютонівських методів мінімізації 

цільової функції векторного аргументу із різними параметрами налаштування. 

Ці методи забезпечують досягнення потенційних характеристик просторової 

обробки інформації але мають суттєво різні обчислювальні витрати. Проведено 

дослідження процедури компенсації похибок в трактах обміну даними в різних 

умовах. 

 

 

Метод подавлення завади при компенсації похибок у трактах обміну 

даними реалізує 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 придушенню сигналів завади 

до аналогічного рівня. Для кожного із частотних діапазонів (L1 або L2) антенна 

решітка складається із чотирьох елементів, позначених на (рис. 3.1) як 

Ант 1...Ант 4 і розташованих по сторонах квадрата на відстані 2/  [31]. Всі 

випромінювачі мають широку діаграму спрямованості та приймають сигнали у 

верхній півсфері. Оскільки для обох діапазонів алгоритм подавлення 

однаковий, то далі достатньо розглянути алгоритм тільки для одного діапазону. 

Передбачається, що алгоритм цілком буде реалізований на ПЛИС (одна ПЛИС 

для діапазону L1 і друга для діапазону L2). 

3.1. Розробка методу визначення вагових коефіцієнтів адаптації при 

обробці інформації 
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Основна ідея методу – скласти сигнали від чотирьох випромінювачів з 

амплітудами та фазами так, щоб сформувати нуль просторової діаграми 

спрямованості убік джерела сигналу завади. При цьому алгоритм буде 

підбирати амплітуди та фази кожного елемента з метою зменшення потужності 

сигналу завади. 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 (а можливо та більше) перевищував корисні навігаційні сигнали від 

супутників. Крім того, супутники та джерела завад рознесені в просторі (по 

кутах). Тому антенна система з адаптивною діаграмою спрямованості з метою 

зменшення потужності на сумарному виході (за умовою МДШ) зможе 

просторово її придушити. 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 [31]. 

На (рис. 3.1) сигнали з виходів чотирьох антенних випромінювачів після 

високочастотних блоків, що містять підсилювачі, змішувачі, фільтри та ін. 

(позначені ВЧ), перетворяться в аналогові сигнали зі шириною спектру порядку 

15 МГц. Далі сигнал від кожного випромінювача оцифровується в АЦП, на 

виході кожного з яких виходить 13–розрядний двійковий код із частотою 

проходження 81,25 МГц. Далі сигнал у кожному каналі розкладається на 

квадратурні складові I  та Q  (також 13–розрядні із частотою паралельного 

проходження 81,25 МГц). 

Квадратурні складові сигналів позначені 
1

I  
1

Q , 
2

I  
2

Q , 
3

I  
3

Q , 
4

I  
4

Q  

відповідно. Ці сигнали використаються далі як формування сумарного сигналу 

на виході подавлювача, так і роботи алгоритму адаптивного подавлення. 

Квадратурні складові сигнали використаються для обчислення цільової функції 
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objfun. При цьому алгоритм буде прагнути зменшити цю цільову функцію, 

відповідно зменшивши потужність завади [31]. 

 

Помножувач 1

Помножувач 2

Помножувач 3

Помножувач 4

Квадр. перетвор. 1

Квадр. перетвор. 2

Квадр. перетвор. 3

Квадр. перетвор. 4

Вихід

Вихід

Вихід

Вихід

Вихід

Вихід

Вихід

Вихід

 

 

Помножувач 1

Помножувач 2

Помножувач 3

Помножувач 4

Квадратор Регістр зсуву 1

Вихід objfun(w)

Суматор 1

Суматор 1

 

Рис. 3.1. Множення сигналів випромінювачів на комплексні коефіцієнти 

(верх схеми) і обчислення цільової функції (низ схеми) 

 

Поточні комплексні вагові коефіцієнти зберігаються в пам'яті ПЛІС і при 

описі алгоритму представлені у вигляді стовпця 6×1. 
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При цьому перший випромінювач має дійсний, незмінний у процесі 

роботи алгоритму, ваговий коефіцієнт 
0

w  =1. Інші коефіцієнти будуть 

змінюватися динамічне для підстроювання виду діаграми спрямованості з 

метою зменшення функції objfun(W ).  

Для кожного W  обчислюється градієнт цільової функції (рис. 3.1) по 

кожному коефіцієнту (6 значень), які також представлені у вигляді стовпця 6×1. 
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wgradient

wgradient

wgradient

gradW  (3.2) 

 

де 
654321

dwdwdwdwdwdw   малі прирости для обчислення в 

цифровому вигляді градієнтів по кожному ваговому коефіцієнту.  

Відповідно до проведених досліджень величина 
61

dwdw   повинна мати 

порядок 10
–6

…10
–8

 (менше–краще). Схема обчислення градієнтів представлена 
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на (рис. 3.2). Вихід I  та Q  на схемі (рис. 3.2) використовується далі при 

декодуванні сигналу ГЛОНАСС. 

Можливий алгоритм обчислення та модифікації коефіцієнтів матриці 

показаний на (рис. 3.3–3.5). У рамках дослідження перевірені ефективність і 

швидкість роботи алгоритму подавлення завад на основі методу BFGS 

(рис. 3.3), методу сполучених градієнтів (рис. 3.4), методу найшвидшого спуску 

(рис. 3.5). Метод найшвидшого спуска використовує для рішення завдання 

оптимізації значення градієнту тільки на поточному кроці. 

Для реалізації алгоритмів використовуються наступні змінні, які 

визначаються та змінюються в процесі роботи алгоритму (табл. 3.1): 

 

Таблиця 3.1 

Змінні алгоритму 

Змінна Розмірність 

delta 6×1 

delta 6×1 

p_k 1×1 

Vk 6×6 

Hessian 6×6 

dir 6×1 

alpha 1×1 

gradient 6×1 

g_old 6×1 

fval 1×1 

beta 1×1 
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Квадратор 1

Помножувач 2

Помножувач 1

Помножувач 3

Помножувач 9

Помножувач 8

Помножувач 7

Помножувач 6

Помножувач 5

Помножувач 4

Помножувач 10

Суматор 11

Суматор 6

Суматор 2

Суматор 12

Суматор 13

Суматор 1

Суматор 2

Суматор 3

Квадратор 3Суматор 4

Суматор 5

Суматор 1

Суматор 7

Суматор 10

Суматор 9

Суматор 8

Квадратор 7

Квадратор 6

Квадратор 5

Квадратор 4

Квадратор 2

Суматор 19

Суматор 18

Суматор 17

Суматор 16

Суматор 15

Суматор 14

Дільник 1

Дільник 2

Дільник 5

Дільник 6

Дільник 3

Дільник 4

Вихід

Вихід

Вихід

Вихід

Вихід

Вихід

 

 

Рис. 3.2. Схема обчислення градієнту цільової функції  

 

Щоб забезпечити стабільність алгоритму, необхідно мале значення числа 

в блоці з маркуванням «***» на (рис. 3.3–3.5). За результатами емуляції роботи 

алгоритму в програмі Matlab ефективним є значення 10
–9

–10
–10

. 
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Hessian=I
I – Одинична матриця 
розмІром 6x6

Dir = Hessian*gradient

alpha1=1

Початок

W=[0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5]
counter=10

fval=objfun(W)
Gradient=gradient_function(W)

counter кратний 10? 

ТакНі

deltaW=alpha*dir;
deltaG=gradient-g_Old;
p_k = 1 / (deltaG’*deltaW);

Vk=l-p_k*deltaG*deltaW’

Hessian = Vk’*Hessian*Vk+p_k*deltaW’

alpha3=0.0
1

alpha5=1e-4 alpha7=1e-6

F_j1=objfun(W+alpha*dir) F_j3=objfun(W+alpha*dir) F_j5=objfun(W+alpha*dir) F_j7=objfun(W+alpha*dir)

alpha4=1e-3 alpha6=1e-5alpha2=0.1

F_j2=objfun(W+alpha*dir) F_j4=objfun(W+alpha*dir) F_j6=objfun(W+alpha*dir)

Вибирається мінімальне значення з 
f_j1...f_j6 – min f 
і відповідне йому alpha

Min f<fval
Ні Так

Alpha=1e-9***
Alpha, шо вибрана 
на попередньому 
кроці

W=W+alpha*dir

g_old=gradient

 

 

Рис. 3.3. Визначення коефіцієнтів  на основіметоду BFGS 



103 

beta = 0

dir = -gradient+beta*dit

alpha1=1

Початок

W=[0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5]
counter=10

fval=objfun(W)
Gradient=gradient_function(W)

counter кратний 10? 

ТакНі

Beta=(gradient’*gradient)/(g_old’*g_old);

alpha3=0.01 alpha5=1e-4 alpha7=1e-6

F_j1=objfun(W+alpha*dir) F_j3=objfun(W+alpha*dir) F_j5=objfun(W+alpha*dir) F_j7=objfun(W+alpha*dir)

alpha4=1e-3 alpha6=1e-5alpha2=0.1

F_j2=objfun(W+alpha*dir) F_j4=objfun(W+alpha*dir) F_j6=objfun(W+alpha*dir)

Вибирається мінімальне значення з 
f_j1...f_j6 – min f 
і відповідне йому alpha

Min f<fval
Ні Так

Alpha=1e-9***
Alpha, шо вибрана 
на попередньому 
кроці

W=W+alpha*dir

g_old=gradient

 

Рис. 3.4. Визначення коефіцієнтів  на основі методу спряжених градієнтів 
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Рис. 3.5. Визначення коефіцієнтів  на основі методу найшвидшого спуску 

 

 

Метод BFGS відноситься до методів оптимізації, які засновані на 

накопиченні інформації про кривизну цільової функції за спостереженнями за 

зміною градієнта [31]. Метод враховує квадратичний характер цільової функції, 
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і за рахунок цього в багатьох задачах оптимізації є більш ефективним, ніж 

метод найшвидшого спуска. Недолік цього методу при його реалізації на ПЛІС 

або мікроконтролері – обчислення матриці Геса (Hessian) з розмірністю 6×6. У 

методі сполученого градієнта (Флетчера–Рівса) будується послідовність 

напрямків пошуку, що є лінійними комбінаціями поточного напрямку та 

попередніх напрямків, причому таких, щоб зробити напрямки пошуку 

сполученими. При цьому для обчислення нового напрямку пошуку 

використовуються тільки поточні та передостанній градієнти. Для деяких 

завдань оптимізації метод сполучених градієнтів більш ефективний, ніж метод 

BFGS [31,33]. 

Алгоритм працює безперервно та значення вагових коефіцієнтів 

випромінювачів решітки повинні замінятися на нові при їх обчисленні. 

Оскільки заваду вважаємо стаціонарною, то значення цільової функції взятої 

для 32–64 часових відліків та її градієнт слабко залежать від часу, а залежать 

тільки від вагових коефіцієнтів. Самі відліки можна в пам'яті не зберігати. 

Кількість часових відліків сигналів, які необхідно враховувати в цільовій 

функції, визначається складністю завад (широкосмуговість, модуляція). Для 

завад зі смугою 15–40 МГц, які використовувалися при дослідженні 

ефективності алгоритмів, оптимальне значення кількості часових відліків 

становить 32–128. Коефіцієнти, знайдені з використанням у цільовій функції 16 

часових відліків, забезпечують рівень подавлення на 5–10 дБ менше, ніж 

коефіцієнти, знайдені з використанням у цільовій функції 64 часових відліків. 

 

 

 

Для моделювання вхідної інформації в програмі Matlab Simulink створена 

схема ВЧ тракту (рис. 3.6). 

 

3.2 Дослідження методу визначення комплексних вагових 

коефіцієнтів 
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Рис. 3.6 Схема ВЧ тракту в програмі Matlab Simulink 

 

На вхід схеми надходять 3 завади, які змодельовані в наведеній схемі 

генераторами псевдовипадкової послідовності, які реалізують код Голда 

[43,45,47]. Для трьох завад обрані наступні параметри: 

1) утворюючі поліноми: [11 2 0], [11 8 5 2 0]. Початкові умови 

утворюючих поліномів: [0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1], [0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1]. 

2) утворюючі поліноми: [11 3 0], [11 8 5 2 0]. Початкові умови 

утворюючих поліномів: [0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1], [0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1]. 
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3) утворюючі поліноми:  [11 4 0], [11 8 5 2 0]. Початкові умови 

утворюючих поліномів: [0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1], [0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1] 

Спектр генераторів з такими налаштуваннями має вигляд: 

 

 

 

 

Рис. 3.7 Спектр першої завади 
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Рис. 3.8 Спектр другої завади 

 

 

Рис. 3.9 Спектр третьої завади 
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Кількість завад та їхній рівень регулюється атенюаторами (коефіцієнти 

N1, N2, N3), що стоять після генераторів псевдовипадкової послідовності. 

Суміш завад надходить у кожний з 4 каналів (по кількості антен, що беруть 

участь у подавлені завад).  

У кожному каналі, беручи до уваги напрямок приходу завад (задається в 

програмі, що запускає Matlab) і розташування антен у решітці, завади 

затримуються в часі, емулюючи напрямок приходу із заданих кутів, і після 

цього підсумуються. Далі сигнали проходять через ВЧ тракт приймача, що 

складається з (відповідно до наданих даних): 

фільтра смугового 1570–1608 МГц; 

змішувача з гетеродином 1416 МГц; 

фільтра смугового 180–189 МГц; 

змішувача з гетеродином 162,5 МГц; 

ФВЧ із частотою зрізу 17 МГц (ФНЧ із наданих даних замінений на ФВЧ, 

щоб смуга частот 1593–1608 МГц більш повно проходила на вихід тракту); 

ФНЧ із частотою зрізу 28 МГц. 

Після проходження часових затримок до сигналів домішується гаусовий 

шум, дисперсія якого задається в основному файлі, що запускає (коефіцієнт 

k_sig). Оскільки передбачається, що сигнали від СРНС знаходяться нижче рівня 

завади, то гаусовий шум емулює завадову обстановку. При значенні 

коефіцієнтів k_sig = 0,01, N1 = 10 (одна  похибка  на вході) відношення 

завада/шум становить 70 дБ, при значенні коефіцієнтів k_sig = 0,1, N1 = 10 

відношення завада/шум становить 50 дБ. 

Крім того, у кожному каналі промодельоване АЦП (у вигляді квантувача 

з дискретизатором) і перетворення Гілберта. Сигнал I  (SSS1–SSS4) та Q  

(DDD1–DDD4) для кожного каналу (дійсна та уявна частини аналітичного 

сигналу) утворюється множенням вхідної послідовності в змішувачі на 

гармонійний сигнал із частотою 17 МГц і фазою 0º та 90º, відповідно. Сигнал I  

та Q  у кожному каналі виділяються цифровим фільтром на 8 МГц. 
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Після цього послідовність цифрових сигналів кожного каналу виводиться 

із програми Simulink (сигнали SSS1–SSS4, DDD1–DDD4 на рис. 3.2) і 

обробляється представленим раніше алгоритмами (рис. 3.3–3.5). 

 

Приклад роботи методу для випадку однієї завади. 

Для перевірки роботи алгоритму подаються сигнали, з деяких напрямків: 

theta=75º, phi=30º. 

Рівень компенсації похибкизалежно від кількості ітерацій при 

використанні кроку для обчислення градієнта 8

61
10


 dwdw  , 64 часових 

відліки для обчислення цільової функції та відношенні завада/шум 70 дБ: 

 
Придушення завад. Метод BFGS.
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Рис. 3.10. Компенсація похибок метод BFGS 
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Придушення завад. Метод спряжених градієнтів.
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Рис. 3.11. Компенсація похибок методом спряжених градієнтів 

 

Рис. 3.12. Діаграма спрямованості антени без компенсації похибки(у дБ) 

0 50 100 150 200 250 300 350
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90  

PHI

 

T
H

E
T

A

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10



112 

 

Рис. 3.13. Діаграма спрямованості антени з подавленням завади (у дБ) 
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Рис. 3.14. Вхідні сигнали 
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Вихідні сигнали

Придушений сигнал перешкоди

Оброблений сигнал

Сумарний вихідний сигнал

Рис. 3.15. Вихідні сигнали theta=10º, phi=30º. 
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Рис. 3.16. Компенсація похибки методом BFGS 
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Придушення завад. Метод спряжених градієнтів.

Кількість кроків оптимізації
 

Рис. 3.17. Компенсація похибок методом спряжених градієнтів 

 

 

Рис. 3.18. Діаграма спрямованості антени без компенсації похибки(у дБ) 
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Рис. 3.19. Діаграма спрямованості антени з подавленням завади (у дБ) 
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Рис. 3.20. Вхідні сигнали. 

Відношення завада/шум 70 дБ – рівень подавлення 64 дБ. 
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Вихідні сигнали

Придушений сигнал перешкоди

Оброблений сигнал

Сумарний вихідний сигнал

 

Рис. 3.21. Вихідні сигнали. 

 Відношення завада/шум 50 дБ – рівень подавлення 49 дБ. 
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Рис. 3.22. Вихідні сигнали. 

Відношення завада/шум 30 дБ – рівень подавлення 32 дБ. 
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Вихідні сигнали

Сумарний вихідний сигнал

Оброблений сигнал

Придушений сигнал перешкоди

 

Рис. 3.23. Вихідні сигнали. 

 

Таким чином, для випадку однієї завади максимальний рівень подавлення 

завади приблизно відповідає відношенню завада/шум. 

 

Приклад роботи методу для випадку двох завад. 

Для перевірки роботи алгоритму подаються сигнали, наприклад, з таких 

напрямків: 

theta=10º, phi=30º; 

theta=75º, phi=135º. 

Рівень компенсації похибки залежно від кількості ітерацій при 

використанні кроку для обчислення градієнта 8

61
10


 dwdw  , 64 часових 

відліків для обчислення цільової функції та відношенні завада/шум 70 дБ: 
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Придушення завад. Метод BFGS.
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Рис. 3.24. Компенсація похибок методом BFGS 

Придушення завад. Метод спряжених градієнтів.
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Рис. 3.25. Компенсація похибок методом спряжених градієнтів 
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Рис. 3.26. Діаграма спрямованості антени без компенсації похибки(у дБ) 

 

 

Рис. 3.27. Діаграма спрямованості антени з подавленням завади (у дБ) 
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Вхідні сигнали

Сигнал перешкоди 1

Сигнал перешкоди 2

Слабкий сигнал

Сумарний вхідний сигнал

 

Рис. 3.28. Вхідні сигнали. 

Відношення завада/шум 70 дБ – рівень подавлення 49 дБ. 
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Сумарний вихідний сигнал

Оброблений сигнал

Придушений сигнал перешкоди

 

Рис. 3.29. Вихідні сигнали. 

Відношення завада/шум 50 дБ – рівень подавлення 49 дБ. 
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Вихідні сигнали

Сумарний вихідний сигнал

Оброблений сигнал

Придушений сигнал перешкоди

 

Рис. 3.30. Вихідні сигнали. 

Відношення завада/шум 30 дБ – рівень подавлення 36 дБ. 

Вихідні сигнали

Сумарний вихідний сигнал

Оброблений сигнал

Придушений сигнал перешкоди

 

Рис. 3.31. Вихідні сигнали 
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Таким чином, для випадку двох джерел похибок з високим рівнем 

максимальний рівень компенсації залежить від напрямку приходу завад, а при 

слабких завадах (30 дБ і менше) приблизно відповідає відношенню завада/шум. 

 

Приклад роботи методу для випадку трьох завад. 

Для перевірки роботи методу подаються сигнали, наприклад, з таких 

напрямків: 

theta=10º, phi=30º; 

theta=75º, phi=135;º 

theta=40º, phi=270º. 

Рівень компенсації похибки залежно від кількості ітерацій при 

використанні кроку для обчислення градієнта 8

61
10


 dwdw  , 64 часових 

відліки для обчислення цільової функції та відношенні завада/шум 70 дБ: 
Придушення завад. Метод BFGS.
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Рис. 3.32. Компенсація похибок методом BFGS 
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Придушення завад. Метод спряжених градієнтів.

Кількість кроків оптимізації
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Рис. 3.32. Компенсація похибок методом спряжених градієнтів 

 

 

Рис. 3.33. Діаграма спрямованості антени без компенсації похибки(у дБ) 
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Рис. 3.34. Діаграма спрямованості антени з компенсацією похибки (у дБ) 

Сигнал перешкоди 1

Сигнал перешкоди 2

Сигнал перешкоди 3

Слабкий сигнал

Сумарний вхідний сигнал

Вхідні сигнали

 

Рис. 3.35. Вхідні сигнали. 

Відношення завада/шум 70 дБ – рівень подавлення 37 дБ. 
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Вихідні сигнали

Придушений сигнал перешкоди

Оброблений сигнал

Сумарний вихідний сигнал

 

Рис. 3.36. Вихідні сигнали. 

Відношення завада/шум 50 дБ – рівень компенсації 37 дБ. 

Вихідні сигнали

Придушений сигнал перешкоди

Оброблений сигнал

Сумарний вихідний сигнал

 

Рис. 3.38. Вихідні сигнали. 

Відношення завада/шум 30 дБ – рівень компенсації 32 дБ. 
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Вихідні сигнали

Придушений сигнал перешкоди

Оброблений сигнал

Сумарний вихідний сигнал

 

Рис. 3.39. Вихідні сигнали. 

Відношення завада/шум 10 дБ – рівень компенсації 14 дБ. 

Придушений сигнал перешкоди

Оброблений сигнал

Сумарний вихідний сигнал

Вихідні сигнали

 

Рис. 3.40. Вихідні сигнали 
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Для випадку трьох джерел похибок ще більш виражена залежність, яка 

полягає у тому, що для завад з високим рівнем максимальний рівень 

компенсації похибки залежить від напрямку надходження завад, а при слабких 

завадах (30 дБ і менше) приблизно відповідає відношенню завада/шум. 

theta=10º, phi=0º; 

theta=75º, phi=90º; 

theta=40º, phi=270º. 

Рівень компенсації похибки при використанні кроку для обчислення 

градієнта 8

61
10


 dwdw  , 64 часових відліків для обчислення цільової 

функції та відношенні завада/шум 70 дБ становить 70 дБ. 

 

 

Рис. 3.41. Діаграма спрямованості антени з подавленням завади (у дБ) 

 

theta=10º, phi=45º; 

theta=75º, phi=135º; 

theta=40º, phi=225º. 
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Рівень компенсації похибки при використанні кроку для обчислення 

градієнта 8

61
10


 dwdw  , 64 часових відліків для обчислення цільової 

функції та відношенні завада/шум 70 дБ становить 40 дБ. 

 

 

Рис. 3.42. Діаграма спрямованості антени з компенсацією похибки (у дБ) 

 

Також перевірена працездатність алгоритму з реальною антенною 

системою. Для цього на антенну решітку в програмі, що реалізує 

електродинамічний розрахунок антени, подається плоска хвиля на частоті 

1600,5 МГц із правою круговою поляризацією та площиною поляризації 

паралельної антенної решітці (нормальне падіння хвилі). Для антен 1–4 

розраховується амплітуда та фаза прийнятих сигналів. Ці дані переносяться в 

Matlab, де методом спряжених градієнтів розраховується необхідне значення 

коефіцієнтів. З урахуванням отриманих коефіцієнтів (у комплексно 

сполученому вигляді) розраховується діаграма спрямованості решітки з 

антен 1–4. Видно, що отримані в результаті оптимізації коефіцієнти дозволяють 

отримати компенсацію похибки не гірше 50 дБ (рис. 3.43–3.46). 
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Рис. 3.43. Діаграма спрямованості антени без компенсації похибки (у дБ) 

 

 

  

Рис. 3.44. Діаграма спрямованості антени без компенсації похибки(у дБ) 
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Рис. 3.45. Діаграма спрямованості антени без компенсації похибки (у дБ) 

 

Рис. 3.46. Діаграма спрямованості антени з компенсацією похибки (у дБ) 
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Порівняння швидкості роботи алгоритмів показане в (табл. 3.2–3.4). 

Метод спряжених градієнтів показує більш високу швидкість оптимізації, ніж 

метод BFGS, забезпечуючи після 30–40 ітерацій подавлення не гірше 40 дБ. 

Метод найшвидшого спуску по швидкості лише трохи уступає методу 

спряжених градієнтів, але для випадку однієї та двох завад здатний досягти 

меншого рівня компенсації похибок [7,56]. 

Таблиця 3.2 

Ефективність роботи методів для однієї похибки 

Показник Метод BFGS 
Метод спряжених 

градієнтів 

Метод найшвидшого 

спуску 

Досягнення рівня 

подавлення в 40 дБ, 

ітерацій 

180–200 20–30 30–40 

Досягнення 

максимального рівня 

подавлення, ітерацій 

300–400 150–200 

40–50 

(максимум менше на 

15 дБ) 

Таблиця 3.3 

Ефективність роботи алгоритмів для випадку двох похибок 

Показник Метод BFGS 
Метод спряжених  

градієнтів 

Метод найшвидшого 

спуску 

Досягнення рівня 

подавлення в 40 дБ, 

ітерацій 

150–200 20–30 30–40 

Досягнення 

максимального рівня 

подавлення, ітерацій 

200–250 100–150 

40–50 

(максимум менше на 

2–4 дБ) 

Таблиця 3.3 

Ефективність роботи алгоритмів для випадку трьох похибок 

Показник Метод BFGS 
Метод спряжених  

градієнтів 

Метод найшвидшого 

спуску 

Досягнення 

максимального рівня 

подавлення, ітерацій 

200–250 30–40 

50–60  

(максимум менше на 

2–4 дБ) 
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Таким чином, виходячи із аналізу даних, наведених у (табл. 3.1–3.3) для 

компенсації похибок доцільно використовувати метод спряжених градієнтів, 

алгоритм роботи якого представлений на (рис. 3.4). 

 

 

Після розгляду можливих підходів для проведення розрахунку вагових 

коефіцієнтів методу адаптивної фільтрації із використанням різних 

квазіньютонівських методів мінімізації (рис. 3.1): метод BFGS, метод 

спряжених градієнтів, метод найшвидшого спуску та отримання порівняльних 

оцінок їх обчислювальної ефективності (табл. 3.1–3.3), яка показує доцільність 

використання методу спряжених градієнтів наведений на рис. 3.4. При цьому, 

попередньо визначено, що обчислення градієнту цільової функції на кожному 

кроці оптимізації слід проводити методом кінцевих різниць із використанням 

правої різниці (3.2) із значенням приросту аргументів 10
–8 

(рис. 3.2). 

Визначено, що для завад зі смугою 15–40 МГц, оптимальне значення 

кількості часових відліків, для обчислення цільової функції становить 32–128, 

тому доцільним є використання 64 відліків. В п.п. 3.1, 3.2 повністю описано 

запропонованій в дисертації метод визначення комплексних вагових 

коефіцієнтів, але матеріал викладено таким чином, щоб показати послідовність 

дослідження та обґрунтованість обрання методу оптимізації. Тому в даному 

підрозділі метод представлено окремо та в узагаленому вигляді. Метод у 

загальному схематичному вигляді наведений на рис. 3.47, 3.48. 

3.3. Метод визначення комплексних вагових коефіцієнтів на основі 

методу спряжених градієнтів 
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Рис. 3.47. Модель розрахунку визначення комплексних вагових коефіцієнтів адаптивної просторової фільтрації  на 

основі методу спряжених градієнтів 



 

Таким чином, в результаті досліджень, проведених у даному розділі 

отриманий наступний науковий результат: вперше розроблено 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. 

 

 

1. Розроблено метод визначення комплексних вагових коефіцієнтів 

адаптивної просторової фільтрації. Для її розробки проведено порівняння 

різних квазіньютонівських методів мінімізації цільової функції векторного 

аргументу із різними параметрами налаштування. Усі алгоритми 

забезпечують досягнення потенційних характеристик просторової обробки 

при допустимих обчислювальних витратах. 

2. Дослідження потенційних характеристик адаптивного компенсатору 

похибок при компенсації до трьох джерел похибок показало, що адаптивний 

компенсатор дозволяє провести подавлення такої кількості завад із рівнем не 

гірше 40 дБ. 

3. Таким чином, в результаті досліджень, проведених у даному розділі 

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. 

 

Висновки до розділу 3 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

 

Наукові результати, які отримані в дисертаційному дослідженні, а саме 

відповідні методи обробки інформації та компенсації похибок в трактах 

обміну даними інформаційної системи з використанням космічного сегменту 

створюють теоретичну основу (для математичного та програмного 

забезпечення, а також формування вимого до апаратної частини) практично 

спрямованої інформаційної технології подавлення завад супутниковій 

радіонавігаційній системі. 

Дані наукові результати відповідають пункту паспорта спеціальності 

05.13.16 «Інформаційні технології», а саме, «п.9. 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». 

Існує достатня кількість визначення «інформаційна технологія», тому 

дослідження в цьому напрямку дозволили надати наступне формулювання. 

 

Інформаційна технологія подавлення завад, або компенсації похибок в 

супутникової інформаційної системи це сукупність взаємопов’язаних методів 

реалізованих в математичному та програмному забезпечені та відповідних 

апаратних рішень спрямованих на забезпечення достовірності інформації та 

компенсації похибок в трактах обміну даними. Структура даної технології 

стосовно наукових результатів представлена на рис. 4.1 та 4.2. 

 

 

4.1. Структура інформаційної технології 
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Рис. 4.1 Структура інформаційної технології 

 

 

Рис. 4.2 Функціональна схема інформаційної технології 
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Звертаймо увагу на те, що формула спеціальності 05.13.06 

«Інформаційні технології» «…охоплює …й інструментальні засоби 

створення і використання інформаційних технологій…», тому наступні 

підрозділи присвячені саме цьому питанню. 

 

 

 

Конструктивне та функціонально пристрій компенсації завад 

поділяється на: 

антену систему; 

блок електронної компенсації похибок. 

Структура антенної системи наведена на рис. 4.3. 

Антенна система

Антена 2, ГЛОНАСС L1

Антена 5, ГЛОНАСС L2
Антена 5, ГЛОНАСС L1

Антена 4, ГЛОНАСС L2

Антена 4, ГЛОНАСС L1

Антена 3, ГЛОНАСС L2

Антена 3, ГЛОНАСС L1

Антена 2, ГЛОНАСС L1/L2/L3, 
GPS L1, МДПС

Антена 2, ГЛОНАСС L2

 

Рис. 4.3 Антенна система 

 

4.2. Апаратна реалізація інформаційної технології компенсації 

похибок 
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Взаємодія складових частин антенної системи показана на рис. 4.3, де 

Антена 1 – L1 та L2 ГЛОНАСС, LI GPS; Антени 2-5 – L1 та L2 ГЛОНАСС; 4 

магнітних антени МДПС. 

Антени 2-5 є незалежними в електричному плані. Вихід кожного з 

антенних випромінювачів антен коаксіальним кабелем підключається до 

відповідного входу блоку електронного компенсатора похибок. 

Випромінювачі L1 L2 і антени 1 своїми виходами підключаються на входи 

відповідних антенних підсилювачів. Сигнали в антенних підсилювачах 

проходять частотну селекцію і посилюються. Аналогічно сигнали від 

магнітних антен МДПС надходять на вхід свого підсилювача, 

підсумовуються для формування кругової діаграми спрямованості і 

посилюються. Після цього сигнали МДПС, сигнали L1 і L2 ГЛОНАСС та L1 

GPS підсумовуються для передачі по одному коаксіальному кабелю до 

навігаційного приймача. Живлення антенних підсилювачів доцільне 

подавати від навігаційного приймача по коаксіальному кабелю.  

Структура блоку електронної компенсації похибок приведено на 

рис. 4.4. 

Блок електронного придушення перешкод (БЕПП)

 

Рис. 4.2 Блок електронної компенсації похибок 
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Блок електронної компенсації похибок здійснює: 

селекцію, підсилення та цифрування сигналів діапазону L1 ГЛОНАСС 

від 4-х антенних елементів і сигналів діапазону L2 ГЛОНАСС також від 4-х 

антенних елементів; 

цифрове квадратурне перетворення на нульову частоту 8-ми 

зазначених сигналів; 

компенсацію неідентичностей аналогових приймальних трактів; 

адаптивне формування діаграми спрямованості за критерієм «нуль на 

перешкоду» шляхом підсумовування сигналів по кожному з діапазонів з 

ваговими коефіцієнтами; 

обробку сумарних сигналів в модулі навігаційного приймача та 

отримання навігаційного рішення. 

Блок електронної компенсації похибок складається з модулів 

радіочастотних МРЧ1, МРЧ2. 

До складу модуля радіочастотного МРЧ1 повинні входити: 

чотири аналогових тракти діапазону L1 ГЛОНАСС; 

датчики контролю кабелів антеною системи (4 шт.); 

датчик температури для кожного аналогового тракту (4 шт.); 

модуль інтерфейсний МІ1 (далі за текстом МІ1). 

До складу модуля радіочастотного МРЧ2 повинні входити: 

чотири аналогових тракти діапазону L2 ГЛОНАСС; 

датчики контролю кабелів антеною системи (4 шт.); 

датчик температури для кожного аналогового тракту (4 шт.); 

модуль інтерфейсний МІ2 (далі за текстом МІ2). 

Модулі радіочастотні (MPЧ1, МРЧ2) повинні забезпечувати 

попереднє підсилення навігаційних сигналів СРНС, які надходять з виходу 

відповідного елементу пристрою антенного подавлювала завад у діапазоні L1 

та L2 ГЛОНАСС з СТ (стандартна точність) та ВТ (висока точність) кодами. 
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Модулі радіочастотні (МРЧ1, МРЧ2) повинні забезпечувати фільтрацію 

попередньо підсилених сигналів. 

Модулі радіочастотні (МРЧ1, МРЧ2) повинні забезпечувати 

перенесення в область низьких частот і підсилення для подальшого 

перетворення в цифрову форму сигналів ГЛОНАСС діапазону L1 та L2. 

Модулі радіочастотні (МРЧ1, МРЧ2) повинні забезпечувати контроль 

кабелів антено-фідерних трактів сигналів, їх мультиплексування та передачу 

в модуль цифрової обробки сигналів. 

Максимальний коефіцієнт підсилення кожного аналогового тракту 

повинен бути, не менш 126 дБ. 

Коефіцієнт шуму кожного аналогового тракту повинен бути, не більше 

4 дБ. 

Динамічний діапазон кожного аналогового тракту повинен бути, 

щонайменше 45 дБ по відношенню до власних шумів (Забезпечується при 

вихідної потужності тракту не більше мінус 20 дБ/Вт на навантаженні 

50 Ом). 

Коефіцієнт стоячої хвилі (КСХ) входах підключення елементів 

пристрою антенного подавлювала завад повинен бути, не більше 2,0. 

Міжканальна розв’язка повинна бути, не менше 60 дБ. 

Глибина регулювання АРП (автоматичне регулювання підсилення) 

повинна бути, не менше 55 дБ. 

Дискретність регулювання АРП повинна бути, не більше 1 дБ.  

Модулі радіочастотні (МРЧ1, МРЧ2) повинні забезпечувати управління 

коефіцієнтом підсилення (здійснюється з модуля цифрової обробки сигналів 

через шину управління типу SPI) з темпом зміни керуючого коду – не більше 

1мс. 

Максимальний рівень сигналу на виходах для подачі на АЦП повинен 

бути 2 В при вихідному опорі – 50 Ом (мінус 20 дБ/Вт) і сумарної потужності 

діючих перешкод в смузі прийому СРНС мінус 90 дБ/Вт. 
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Різниця між амплітудами сигналів в кожному аналоговому тракті щодо 

тракту центрального елемента при однаковому загасанні атенюаторів 

аналогових трактів повинна бути, не більше 3 дБ. 

Розкид по смузі пропускання аналогових трактів ГЛОНАСС діапазону 

L1 та L1 (за рівнем 3 дБ в нормальних умовах) – не більше ±30 кГц 

(забезпечується технологією виробництва і вхідним контролем фільтрів 

ПАХ, що входять до складу приймальних трактів). 

Інші різниці відхилень миттєвої фази сигналів щодо середньої лінії 

ФЧХ кожного аналогового тракту не повинні перевищувати 0,1 градусу на 

кожній частоті в смузі прийнятих сигналів. 

Модулі радіочастотні повинні витримувати без пошкодження вплив 

електромагнітного поля немодельованої несучої, що створює на вході 

радіосигнал потужністю 0 дБ/Вт. 

У МРЧ повинні бути реалізовані відповідні вторинні джерела 

живлення. 

Модуль цифрової обробки сигналів (МЦОС) повинен включати:  

модуль обробки сигналів (МОС) ТДЦК.468157.004: 

блок АЦП; 

вузол цифрової обробки сигналів (FPGA); 

модуль обчислювальний (МО) ТДЦК.467444.008: 

процесор «Мультикор МС-24»; 

ОЗП; 

енергонезалежна пам’ять типу Flash; 

інтерфейсний вузол; 

вбудоване програмне забезпечення; 

зовнішнє (тестове) програмне забезпечення. 

МЦОС повинен забезпечувати аналогово-цифрове перетворення, 

обробку та цифро-аналогове перетворення відфільтрованих від завад 

сигналів, які надходять з виходів модуля радіочастотного (МРЧ). 
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МЦОС повинен забезпечувати контроль і управління МРЧ (початкова 

завантаження синтезаторів, управління АРП, вимірювання температури. 

МЦОС повинен бути розроблений у відповідності зі структурною 

схемою представленої на рис. 4.3. 
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Рис. 4.3 Модуль цифрової обробки сигналів 

 

МЦОС повинен забезпечити вирішення таких основних завдань: 

аналого-цифрове перетворення сигналів; 

квадратурна демодуляція сигналів (з перенесенням частоти в «нуль»); 

згортка вектору вхідних квадратур з вектором вагових коефіцієнтів;  

цифро-аналогове перетворення відфільтрованого від перешкод 

сигналу; 
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оцінювання кореляційної матриці перешкод; 

розрахунок вектором вагових коефіцієнтів; 

цифрове перетворення частоти вгору (відновлення вихідного спектра). 

МЦОС повинен забезпечити вирішення наступних допоміжних 

завдань:  

управління модулем радіочастотним (МРЧ);  

діагностика несправностей; 

усунення неідентичних аналогових трактів, калібрування еквалайзерів; 

забезпечення відлагоджувального інтерфейсу та інтерфейсу даних для 

зв’язку з блоком контролю і управління. 

Блок АЦП повинен забезпечити перетворення аналогового сигналу в 

12-ті розрядний цифровий код. 

Блок АЦП повинен забезпечити узгодження вхідного сигналу з входом 

АЦП, що надходить з БРЧ з наступними параметрами:  

кількість аналогових входів   – 8; 

вхідний опір     – 50 Ом; 

максимальний рівень сигналу  – 2,0 В (розрахунковий рівень); 

максимальна ширина спектру  – 24 МГц (за рівнем мінус 60 дБ). 

Блок АЦП повинен містити 8 швидкодіючих АЦП. 

Оцифровка всіх даних повинна виконуватися за єдиним 

синхроімпульсом. 

Частота оцифровки – 80 МГц. 

Розрядність АЦП повинна бути не менше 12-ти біт. 

Тип вихідного інтерфейсу даних –  паралельний. 

Рекомендована модель АЦП – MAX19542EGK, Maxim. 

Обчислювальна платформа повинна бути розроблена на базі SoC 

МУЛЬТИКОР МС-24. 

Робоча тактова частота мікропроцесора – не більше 80 МГц. 
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Обчислювальна платформа повинна забезпечувати зчитування даних 

кореляційної матриці з внутрішніх регістрів FPGA, розрахунок вектору 

вагових коефіцієнтів, їх вставку у FPGA, управління МРЧ, накопичення у 

внутрішньому ОЗП вибірки вихідного сигналу тривалістю не менше 30 мс. 

При обміні даними з внутрішніми регістрами FPGA повинна 

забезпечуватися швидкість не менше 60 Мбайт/сек. 

До складу обчислювальної платформи повинні бути включені наступні 

основні блоки): 

мікропроцесор – 1892МВ2Я АЕЯР.431280.376 ТУ; 

банк оперативної пам’яті; 

банк постійної пам’яті; 

µPSC – супервізор кіл живлення. 

Мікропроцесор: 

архітектура – MIPS32; 

32-х бітні шини передачі адресів та даних; 

кеш команд об’ємом 16 Кбайт; 

архітектура привілейованих ресурсів в стилі ядра R4000;  

регістри Count/Compare для переривань реального часу; 

окремий вектор обробки виключень по перериванням; 

програмований пристрій управління пам’яттю; 

два режими роботи – з TLB та Fixed Mapped (FM); 

16 строк в режимі TLB; 

у режимі FM адресні простори відображаються з використанням бітів 

регістрів; 

пристрій множення і ділення; 

підтримка налагодження JTAG. 

Оперативна пам’ять (ОЗП) повинна бути обсягом не менше 2,5 

Мбайт. 

Розподіл обсягів ОЗП: 
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програмне забезпечення    – не більше 512 кбайт; 

обсяг даних вибірки сигналу 30 мс   – 1828125 байт; 

калібрувальні таблиці для еквалайзерів  – 48 Кбайт. 

Разом: 2,3 Мбайт. Ці характеристики можуть бути уточнені на етапі 

макетування.  

Постійна пам’ять. FLASH – пам’ять необхідна для зберігання програм 

і калібрувальних даних при відключеному живлення і повинна 

забезпечувати:  

обсяг      – не менше 1 Мбайт (обсяг flash-

пам’яті повинен бути уточнений на етапі макетування); 

час зберігання інформації  – не менше 20 років; 

ресурс     – не менше 100000 циклів 

перезапису;  

вимоги по швидкодії відсутні. 

µPSC. Супервізор кіл живлення, призначений для контролю рівня 

живлячої напруги, формування сигналу «СКИДАННЯ».  

Інтерфейс обміну даними між модулем обчислювача і модулем 

цифрової обробки моє наступний склад: 

#EXTCS1, #EXTCS0 – сигнали вибірки кристала; 

DONE1, DONE2 – «Логічний проект завантажений в FPGA». Сигнал 

«Логічний проект завантажений в FPGA» буде використаний для визначення 

моменту закінчення процесу завантаження логічного проекту в ПЛІС Xilinx 

(1 і 2) та переведення порту з FPGA Xilinx (1 та 2) на час завантаження 

логічного проекту в Z-стан. Після закінчення процесу завантаження 

логічного проекту в FPGA Xilinx на даній лінії встановлюється логічна «1»;  

А[15:0] – адресні лінії (з боку процесора А[17:2]); 

D[63:0] – двохнапрямлена 64-х розрядна шина даних; 

#RDH – читання слова даних D[63:32]; 

#RDL – читання слова даних D[31:0]; 
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#WEL – сигнал запису молодшого слова даних; 

#WEH – сигнал запису старшого слова даних; 

#АСК – сигнал готовності FPGA до обміну даними з обчислювачем; 

#IRQ[1:0] – лінії запитів на переривання обчислювача; 

#DRQ[1:0] – лінії запитів на обслуговування контролером ПДП; 

#FLYBYH, #FLYBYL – сигнали «Ознака режиму передачі DMA 

"FLYBY"» (реалізується в перспективних зразках, включено для 

забезпечення апаратної підтримки); 

#CSI01 – сигнал вибору кристалу в режимі обміну DMA FLYBY; 

#ОЕН, #OEL – сигнали "Output Enable" для старшого і молодшого слів 

шини даних; 

EXTINPUT [7:0] – порт дискретного вводу; 

EXTOUTPUT [7:0] – порт дискретного виводу; 

#EXTRESET-IN – сигнал «Скидання процесора, вхід», вхід, активний 

стан – рівень логічний «0»; 

#EXTRESET-OUT – сигнал «Скидання процесора, вихід», вихід, 

активне подія – рівень логічний «0»; 

RXD – сигнал «Введення даних по асинхронному послідовному 

інтерфейсу», вхід; 

TXD – сигнал «Виведення даних по асинхронному послідовному 

інтерфейсу», вихід; 

сигнали синхронного послідовного інтерфейсу SPORT. 

Вимоги до модуля навігаційного приймача (МНП). У модуль 

навігаційного приймача повинні входити: 

цифровий приймальний тракт; 

навігаційний процесор; 

блок інтерфейсів; 

вбудоване програмне забезпечення; 

блок синтезатора частот (окремий вузол). 
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Модуль навігаційного приймача повинен забезпечити вирішення 

наступних завдань:  

захоплення і супровід навігаційних сигналів СРНС на частоті L1 та L2 з 

використанням СТ (стандартна точність) та ВТ (висока точність) – коду 

ГЛОНАСС; 

виділення і використання навігаційних повідомлень які передаються 

навігаційними супутниками; 

функціонування в умовах перешкод; 

визначення координат і вектора швидкості споживача; 

визначення часу з точністю не гірше 100 нс; 

видача через послідовний порт координати в системі WGS-84, 

швидкість і час;  

контроль цілісності сигналів СРНС (RAIM);  

видача інформації про поточний робочий стан і оцінку навігаційного 

рішення;  

забезпечення постійного самоконтролю працездатності та 

відпрацювання зовнішніх тестових команд (протокол BINR);  

формування мітки часу 1PPS;  

визначення наявності перешкоди, що перевищує допустимий рівень та 

видача ознаки наявності перешкоди за запитом від зовнішніх систем; 

визначення часу приходу імпульсу зовнішньої події. 

Цифровий приймальний тракт повинен забезпечувати:  

максимально можливу паралельну обробку сигналів 48 каналів; 

роботи з СТ, ВТ кодами ГЛОНАСС, в діапазоні L1 і L2, згідно 

інтерфейсних документів; 

формування 1 сек мітки часу, прив’язаної до внутрішньої шкалі часу; 

формування 1 сек мітки часу з програмно визначеним положенням 

щодо внутрішньої шкали з дискретом 25 нс; 
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можливість синхронізації внутрішньої шкали по зовнішньому сигналу 

1Гц; 

продуктивність навігаційного процесора повинна забезпечувати 

вирішення навігаційної задачі за сигналами 48 КА з темпом не менше 1 Гц. 

Вимоги до блоку синтезатора частот. До складу блоку синтезатора 

частоти повинні входити:  

опорний генератор; 

формувач тактового сигналу 10,15625 МГц; 

формувач сигналу гетеродину 1416 (L1), МГц; 

формувач сигналу гетеродину 1432 (L2) МГц; 

формувач тактового сигналу 81.25 МГц; 

формувач сигналу гетеродину 162,5 МГц. 

Блок синтезатора частоти повинен забезпечити формування опорного 

сигналу з наступними параметрами:  

частота – 10 МГц; 

форма напруги сигналу – синусоїдальна; 

температурна нестабільність частоти в інтервалі температур 

експлуатації, не більше ± 3,0·10
-6

; 

нестабільність частоти від зміни напруги живлення, не більше   

±0,3·10
-6

; 

час встановлення частоти після включення – не більше 1 сек.  

визначається опорним генератором  

ГК99-ТК-10,0 М-А-2 ТУ 6329-035-07614320-01. 

Формування тактового сигналу 1300 МГц. (Сигнал призначений для 

отримання тактових сигналів 10,15625 МГц, 81,25 МГц і сигналу гетеродину 

162,5 МГц. Форма напруги і рівень сигналу 1300 МГц визначається 

розробником інтегральної мікросхеми). 

Блок синтезатора частоти повинен забезпечити формування тактового 

сигналу 10,15625 МГц з наступними параметрами: 



149 

 

частота – 10,15625 МГц; 

форма напруги сигналу – синусоїдальна; 

рівень сигналу – 0,1 В еф. на опорі 50 Ом. 

Блок синтезатора частоти повинен забезпечити формування тактового 

сигналу 81,25 з наступними параметрами:  

частота – 81,25 МГц; 

форма напруги сигналу – синусоїдальна; 

рівень сигналу – 1,5 В розрахунковий рівень на опорі 50 Ом. 

Блок синтезатора частоти повинен забезпечити формування сигналу 

гетеродину 162,5 МГц з наступними параметрами: 

частота – 162,5 МГц; 

форма напруги сигналу – синусоїдальна; 

рівень сигналу – 0,1 В еф. на опорі 50 Ом. 

Блок синтезатора частоти повинен забезпечити формування сигналу 

гетеродину 1416 МГц з наступними параметрами:  

частота – 1395 МГц; 

форма напруги сигналу – синусоїдальна; 

рівень сигналу – 0,1 В еф. на опорі 50 Ом. 

Блок синтезатора частоти повинен забезпечити формування сигналу 

гетеродину 1432 МГц з наступними параметрами: 

частота – 1432 МГц; 

форма напруги сигналу – синусоїдальна; 

рівень сигналу – 0,1 В еф. на навантаженні 50 Ом.  

Вузол інтерфейсів повинен в себе включати: 

інтерфейс завантаження ПЛІС; 

технологічний порт для налагодження обчислювальної системи 

(JTAG); 

порт обміну даними (RS-232); 

інтерфейс мітки часу; 
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інтерфейс живлення. 

Схемотехнічні рішення вузла інтерфейсів повинні забезпечувати захист 

вхідних/вихідних елементів від впливу ESD і підвищеної/зниженої вхідної 

напруги. 

Для початкового завантаження логічного проекту у FLASH ПЗП на 

МЦОС повинен бути передбачений технологічний порт з виводами, 

конструктивно розташований на БЕПП. 

Для налагодження обчислювальної системи має бути передбачений 

JTAG порт ЦП. 

Електричні рівні лінії порту JTAG повинні бути КМОП, 3,3 В. 

Інтерфейс мітки повинен забезпечити видачу споживачу мітки часу 

1PPS по порту RS422. Інтерфейс мітки повинен забезпечити вхід від 

зовнішнього джерела сигналу опорної мітки часу по порту RS-422. 

 

 

Характеристики пристрою  компенсації похибок: 

робочі діапазони, – ГЛОНАСС L1, ГЛОНАСС L2 (смуга відповідає 

сигналам ВТ); 

кількість напрямків джерел завад, що подавлюються одночасно, у 

кожному діапазоні – 3; 

глибина компенсації похибки– 40 дб; 

час адаптації віртуальної діаграми спрямованості – 2 мс; 

просторовий кут віртуальної зони подавлення 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); 

4.3. Характеристики пристрою компенсації похибок 
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напруга живлення (18±3) В; 

розрахункова потужність споживання – 50 Вт. 

Характеристики антенної системи: 

коефіцієнт еліптичності антен 1-5 повинен бути не більше 2; 

діаграма спрямованості антен 1-5 повинна забезпечувати одночасний 

прийом сигналів на заданих частотах у верхній півсфері в секторі кутів місця 

від 5
0
 до 175

0
; 

коефіцієнт підсилення випромінювачів антен 1-5 (щодо ізотропного 

випромінювача із круговою поляризацією) - не менш: 

2 дБ для кута місця 90° (у зеніті); 

0 дБ для кутів місця (у вертикальній площині) від 50° до 90°; 

мінус 4,0 дБ для кутів місця (у вертикальній площині) від 15° до 50°; 

мінус 7 дБ для кутів місця від 5° до 15°. 

коефіцієнт стоячих хвиль (КСХ) виходу випромінювачів антен 1-5 у 

діапазонах частот L1, L2 повинен бути не більше 1,8; 

КСХ входу малошумного підсилювача антени 1 повинен бути не 

більше 1,8.; 

Коефіцієнт шуму малошумного підсилювача антени 1 повинен бути не 

більше 3,5 дБ; 

коефіцієнт підсилення малошумного підсилювача антени 1 повинен 

бути від 22,5 до 27,5 дБ; 

КСХ виходу малошумного підсилювача повинен бути не більше 1,8; 

малошумний підсилювач повинен забезпечувати підключення 

магнітних антен діапазону МДПС. У підсилювачі повинна вироблятися 

первинна селекція й посилення сигналів МДПС. Попередньо посилений 

сигнал МДПС повинен бути об’єднаний електрично в той же кабель, що й 

сигнали L1, L2 антени 1; 

при впливі гармонійних завад коефіцієнт підсилення малошумного 

підсилювача не повинен знижуватися більш, ніж на 3 дБ. 
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Конструкція пристрою  компенсації похибок представлена на рис. 4.4-

4.6. 

Обтікач

Антенна система НАП-ПКА

Корпус

Блок електронного 
придушення перешкод

 

Рис. 4.4 Розріз верхньої частини пристрою компенсації похибок 

 

Вилка РСГ19АТВ Розетка TNC

Кришка

 

 

Рис. 4.5 Розріз нижньої частини пристрою компенсації похибок 
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Антена 5,ГЛОНАСС 
L1/L2

Антена 4,ГЛОНАСС 
L1/L2

Антена 2,ГЛОНАСС 
L1/L2

Антена 1,ГЛОНАСС 
L1/L2/L3, GPS L1

Антена 3,ГЛОНАСС 
L1/L2

 

 

Рис. 4.6 Поперечний розріз пристрою компенсації похибок 

 

Конструкція являє собою циліндр. У верхній частині циліндра 

розташована антенна система. Антенна система закрита радіопрозорим 

ковпаком. Радіопрозорий ковпак кріпиться 12 гвинтами до фланця циліндра й 

ущільнює конструкцію пристрою подавлення завад. У виступаючій частині 

фланця зроблені 6 кріпильних отворів. Фланець ковпака є одночасно й 

основою для антенної системи. 

У нижній частині циліндра встановлені 2 герметичних роз’єми для 

здійснення електричного стикування. 

Усередині циліндра розташований блок електронної компенсації 

похибок та антенний підсилювач. Вони встановлюється в напрямні та 
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фіксуються. До установки в циліндр повинні бути приєднані всі кабелі між 

пристроєм антенним і блоком електронного подавлення завад. 

На рис. 4.7, 4.8 наведені види антенного пристрою. У верхній частині 

антенного пристрою встановлені 5 антенних випромінювачів. З них 4 

випромінювачі встановлені в кутах квадрата з віддаленням 0,093±0,0005
 
м. 

Висока точність установки антенних випромінювачів пов’язана з 

параметрами формування просторового кута зони подавлення віртуальної 

діаграми спрямованості. Випромінювачі розраховані на прийом сигналів L1 й 

L2 ГЛОНАСС. 

Відбивач

Антена МДПС

Основа

 

Рис. 4.7 Антенний пристрій (вид з боку) 

Антена 5,ГЛОНАСС 
L1/L2

Антена 4,ГЛОНАСС 
L1/L2

Антена 2,ГЛОНАСС 
L1/L2

Антена 1,ГЛОНАСС 
L1/L2/L3, GPS L1

Антена 3,ГЛОНАСС 
L1/L2

 

Рис. 4.8 Антенний пристрій (вид з верху) 
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П’ятий випромінювач установлений у центрі антенної системи. Його 

призначення – прийом сигналів L1 й L2 ГЛОНАСС, а також L1 GPS. Виходи 

всіх випромінювачів закінчуються коаксіальними кабелями з роз’ємами.  

Всі випромінювачі розташовані на металевому відбивачі, який формує 

поверхню, що підстилає. Відбивач установлений стійками на основу. Між 

відбивачем і основою розташовані 4 магнітні антени МДПС. Для антен 

МДПС немає вимоги по електромагнітній відкритості верхньої півсфери. 

Прийом сигналів відбувається на середніх хвилях, крім того магнітної 

складової сигналу. Для виготовлення пристрою доцільно застосовувати 

листові матеріали – дюралюміній, а також дюралюмінієва труба. 

Зварюванням до труби знизу кріпиться дно, а зверху фланець. 

 

 

1. Наукові результати, які отримані в дисертаційному дослідженні, а саме 

відповідні методи обробки інформації та компенсації похибок в трактах 

обміну даними інформаційної системи з використанням космічного 

сегменту створюють теоретичну основу (для математичного та 

програмного забезпечення) практично спрямованої інформаційної 

технології подавлення завад. 

2. За результатами досліджень з розробки інформаційної технології 

подавлення завад та відповідної апаратної реалізації на основі 

адаптивної просторової фільтрації визначені структура та 

характеристики пристрою компенсації похибок в трактах обміну 

даними супутникової системи. 

3. Визначені вимоги до інформаційної технології формування вхідної 

інформації та блоку електронної компенсації похибок. Рекомендований 

тип мікропроцесору – 1892МВ2Я АЕЯР.431280.376 ТУ, вимоги до 

Висновки до розділу 4 
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оперативного запам’ятовуючого пристрою – не менше 2,5 Мбайт та 

постійного запам’ятовуючого пристрою – не менше 1 Мбайта. 

4. Розраховані габаритні характеристики пристрою компенсації похибок 

зовнішній діаметр – 270 мм, висота ковпака, що закриває антену – 88 

мм. Для виготовлення пристрою доцільно застосовувати листові 

матеріали – дюралюміній та дюралюмінієва труба. Зварюванням до 

труби знизу кріпиться дно, а зверху фланець. 

5. Таким чином, в результаті досліджень, проведених у даному розділі 

надані практичні рекомендації щодо розробленої в дисертації 

інформаційної технології, як сукупності математичного та програмного 

забезпечення та відповідної апаратної реалізації.  
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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 координатне–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). Данні 

системи підвищують надійність навігаційне-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,  низку 

завадозахищеність  та завадостійкість  від найпростіших завад, а це значне 

знижує достовірність інформації за рахунок похибок в трактах обміну 
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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 ретранслювати навігаційним сигналам. 

Випромінювання таких сигналів здійснюється в тому ж частотному діапазоні, 

що й основні навігаційні сигнали. При цьому створюється похибка обробці 

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 комплексування 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 визначені основні підходи для реалізації технології 
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компенсації завад приймачам супутникової радіонавігаційної системи на 

основі обробки інформації при адаптивної просторової фільтрації. 

6. Доведені вимоги до формування вхідної інформації при апаратної 

реалізації запропонованої інформаційної технології,  яка забезпечує 

компенсацію похибок на основі просторової фільтрації, а саме, необхідно 

використовувати антенну системи, що має антенних елементів на один 

більший 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. 

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 існуючий 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. 
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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 у 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 
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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 модифікація інтелектуальних систем для 

своєчасного та ефективного реагування на виникаючі зміни середовища. 
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ДОДАТОК А 

 

Лістинг підпрограм алгоритму подавлення 

 

function [x_opt, fval]=bfgs_min(x_init) 
 % Функція реалізує метод BFGS 
 

numberOfVariables = numel(x_init); 
x = x_init(:); 

  
 % Розрахунок стартових значень напрямку пошуку 
fval= objfun(x); 
gradient=gradient_function(x); 
g_Old=gradient; 
dir = -gradient; 
Hessian=eye(numberOfVariables); 

 
for iii=1:100 
     f_j=[]; 

     
     alpha_j=[10 1 1e-1 1e-2 1e-3 1e-4 1e-5 1e-6]; 
     for jjj=1:length(alpha_j) 
        f_j(jjj, 1)= objfun(x + alpha_j(jjj)*dir); 
     end 

      
     [C,I] = min(f_j); 

      
     if f_j(I)<fval 
         alpha=alpha_j(I); 
     else 
         alpha=1e-9; 
     end     

      
    alpha  
    gradient 

     
     % Визначення нового значення коефіцієнтів 
    x = x + alpha*dir; 

     
    fval= objfun(x); 
    g_old=gradient; 
    gradient=gradient_function(x); 

  
     % Розрахунок допоміжних значень для знаходження Хесіана 
    delta=alpha* dir; 
    delta=gradient-g_Old; 

     
     % Алгоритм BFGS  
    p_k = 1 / (delta'*delta); 
    Vk = eye(numberOfVariables) - p_k*delta*delta'; 

 
     % Обчислення Хесіана для наступної ітерації  алгоритму 
    Hessian = Vk'*Hessian *Vk + p_k * delta*delta'; 
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    if rem(iii, 10) ==0 
      Hessian=eye(numberOfVariables); 
    End 

 
     % Визначення нового напрямку пошуку 
    dir = -Hessian*gradient; 

     
end     
x_opt=x; 

function [x_opt, fval]=cg_min(x_init) 
 % Функція реалізує метод сполучених градієнтів 

  
x = x_init(:); 

  
 % Розрахунок стартових значень напрямку пошуку 
fval= objfun(x); 
gradient=gradient_function(x); 
dir = -gradient; 

  

  
for iii=1:500 

  
     f_j=[]; 

     
     alpha_j=[10 1 1e-1 1e-2 1e-3 1e-4 1e-5 1e-6]; 

      
     for jjj=1:length(alpha_j) 
        f_j(jjj, 1)= objfun(x + alpha_j(jjj)*dir); 
     end 

      
     [C,I] = min(f_j); 

      
     if f_j(I)<fval 
         alpha=alpha_j(I); 
     else 
         alpha=1e-9; 
     end     

     
     % Визначення нового значення коефіцієнтів 
    x = x + alpha*dir; 

     
    fval= objfun(x); 
    g_old=gradient; 
    gradient=gradient_function(x); 

  
     % Функція Глетчера-Рівса 
    beta=(gradient'*gradient)/(g_old'*g_old); 

     

     
    if rem(iii, 10) ==0 
      beta=0; 
    end 

     
     % Визначення нового напрямку пошуку 
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    dir = -gradient+beta*dir; 
 end     
 x_opt=x; 

function [x_opt, fval]=steepest(x_init) 
 % Функція реалізує метод найшвидшого спуску 

  
x = x_init(:); 

  
 % Розрахунок стартових значень напрямку пошуку 
fval= objfun(x); 
gradient=gradient_function(x); 
dir = -gradient; 

   
for iii=1:500 
      f_j=[]; 
         alpha_j=[10 1 1e-1 1e-2 1e-3 1e-4 1e-5 1e-6]; 

      
     for jjj=1:length(alpha_j) 
        f_j(jjj, 1)= objfun(x + alpha_j(jjj)*dir); 
     end 

      
     [C,I] = min(f_j); 
          if f_j(I)<fval 
         alpha=alpha_j(I); 
     else 
         alpha=1e-9; 
     end     

      
     % Визначення нового значення коефіцієнтів 
    x = x + alpha*dir; 
        fval= objfun(x); 
    g_old=gradient; 
    gradient=gradient_function(x); 

  
     % Визначення нового напрямку пошуку 
    dir = -gradient; 

     
end     

  
x_opt=x; 

 
  

Лістинг підпрограми розрахунку градієнта 
 
function grad=gradient_function(x) 
grad=zeros(length(x),1); 
fval=objfun(x); 

  
    for i=1:length(x), 
        x_temp=x;  

         
        gstep=1e-8; 

         
        x_temp(i)=x_temp(i)+gstep; 
        fval_g=objfun(x_temp); 
        grad(i)=(fval_g-fval)/gstep; 
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    end 

 

Лістинг підпрограми розрахунку цільової функції 
 

function cost = objfun(xx) 

  
global signal_1 

  
 ww=zeros(1, 4); 

  
ww(1)=1; 
ww(2)=xx(1)+j*xx(2); 
ww(3)=xx(3)+j*xx(4); 
ww(4)=xx(5)+j*xx(6); 

    
cost= sum(real(ww*signal_1).^2); 

 

Лістинг основної програми 
close all 
clear all 

  
bdclose all 
set_param(0, 'CharacterEncoding', 'windows-1252') 

  
global signal_1 

  
d=93.8; %mm 
lambda=187.4414; %mm 

  

  
 %Напрямок приходу завад й обчислення необхідних часових затримок 
theta_AOA_1=10; phi_AOA_1=30; 
theta_AOA_1=theta_AOA_1/180*pi; phi_AOA_1=phi_AOA_1/180*pi; 
tau1=-10/3*d*1e-12* 

[0;sin(theta_AOA_1)*sin(phi_AOA_1);sin(theta_AOA_1)*cos(phi_AOA_1); 

(sin(theta_AOA_1)*cos(phi_AOA_1)+sin(theta_AOA_1)*sin(phi_AOA_1))]; %s 

  
  %Напрямок приходу завад -2  
theta_AOA_2=75; phi_AOA_2=135; 
theta_AOA_2=theta_AOA_2/180*pi; phi_AOA_2=phi_AOA_2/180*pi; 
tau2=-10/3*d*1e-12* 

[0;sin(theta_AOA_2)*sin(phi_AOA_2);sin(theta_AOA_2)*cos(phi_AOA_2); 

(sin(theta_AOA_2)*cos(phi_AOA_2)+sin(theta_AOA_2)*sin(phi_AOA_2))]; %s 

  
 %Напрямок приходу завад -3  
theta_AOA_3=40; phi_AOA_3=270; 
theta_AOA_3=theta_AOA_3/180*pi; phi_AOA_3=phi_AOA_3/180*pi; 
tau3=-10/3*d*1e-12* 

[0;sin(theta_AOA_3)*sin(phi_AOA_3);sin(theta_AOA_3)*cos(phi_AOA_3); 

(sin(theta_AOA_3)*cos(phi_AOA_3)+sin(theta_AOA_3)*sin(phi_AOA_3))]; %s 

 
tau_temp=[tau1;tau2;tau3]; 
if isempty(find(tau_temp<0)) 
    tau_add=0.01*1/1600.5e6; 
else     
    tau_add=max(abs(tau_temp(find(tau_temp<0))))+0.01*1/1600.5e6; 
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end 

  
tau1=tau1+tau_add; 
tau2=tau2+tau_add; 
tau3=tau3+tau_add; 

  
 %установка дисперсії гаусового шуму 
k_sig=0.01; 
 

 %установка потужності завад 
N1=10; 
N2=10; 
N3=10; 
 

 %установка часу симуляції 
sim_time=1e-6; 

   
 %розрахунок моделі, у якій присутні тільки завади 
SSS1=SSS1(end-63:end);SSS2=SSS2(end-63:end); 

SSS3=SSS3(end-63:end);SSS4=SSS4(end-63:end); 
DDD1=DDD1(end-63:end);DDD2=DDD2(end-63:end); 

DDD3=DDD3(end-63:end);DDD4=DDD4(end-63:end); 
signal_NNN3=[SSS1'; SSS2'; SSS3'; SSS4']; 
signal_NNN3_h=[(SSS1+i*DDD1).'; (SSS2+i*DDD2).';  

(SSS3+i*DDD3).'; (SSS4+i*DDD4).']; 

  
 %розрахунок моделі, у якій присутні завади й гаусовий шум 
SSS1=SSS1(end-63:end);SSS2=SSS2(end-63:end); 

SSS3=SSS3(end-63:end);SSS4=SSS4(end-63:end); 
DDD1=DDD1(end-63:end);DDD2=DDD2(end-63:end); 

DDD3=DDD3(end-63:end);DDD4=DDD4(end-63:end); 
signal_1=[SSS1'; SSS2'; SSS3'; SSS4']; 
signal_1temp=signal_1; 
signal_1=[(SSS1+i*DDD1).'; (SSS2+i*DDD2).';  

(SSS3+i*DDD3).'; (SSS4+i*DDD4).']; 
  

 

 %стартові вагові коефіцієнти 
 ww0=[0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5]; 
 

 % визначення вагових коефіцієнтів ww методом BFGS  
[ww, fval]=cg_min(ww0) 

 

  
w2=zeros(1, 4); 

  
w2(1)=1; 
w2(2)=ww(1)+j*ww(2); 
w2(3)=ww(3)+j*ww(4); 
w2(4)=ww(5)+j*ww(6); 

  
 %обчислення рівня подавлення завади 
noise_OUT_gr=real(w2*signal_NNN_h); 
noise_IN=signal_NNN(1,:); 
 

PODAVLENIE_GR=10*log10(sum(noise_IN.^2)/sum(noise_OUT_gr.^2)) 
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ДОДАТОК Б 

АКТИ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
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