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ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНИХ АНТЕННИХ РЕШІТОК ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ СИСТЕМ РАДІОЗВ'ЯЗКУ 

В СКЛАДНИХ ЗАВАДОВИХ УМОВАХ 

 
В статті обґрунтовується необхідність застосування адаптивних антенних решіток (ААР) для 

підвищення завадозахищеності систем радіозв’язку. Розкриваються переваги ААР у порівнянні з іншими 

методами завадозахисту. 

Миночкин Д.А. Использование адаптивных антенных решеток для повышения 

помехозащищенности систем радиосвязи в сложных помеховых условиях. В статье обосновывается 

необходимость применения адаптивных антенных решеток (ААР) для повышения помехозащищенности 

систем радиосвязи. Раскрываются преимущества ААР по сравнению с другими методами помехозащиты. 

D. Minochkin Adaptive antenna arrays using to increase antijammingness of radio communication systems in 

complicated interference conditions. The necessity of adaptive antenna arrays (AAА) using to increase 

antijammingness of radio communication systems is substantiated in the article. The advantages of AAА in comparison 

with other antijammingness methods are considered. 
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Актуальність досліджень. За останні десятиліття засоби та методи підвищення 

завадозахищеності в системах радіозв’язку (СРЗ) одержали потужний розвиток. Це 

пояснюється, головним чином, радіоелектронною обстановкою, що погіршується з кожним 

роком, наявністю проблеми електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів і 

активізацією методів радіоелектронної боротьби, які реалізуються високоефективними 

постановниками навмисних завад [1 – 3]. 

Така тенденція постійного ускладнення електромагнітної обстановки (ЕМО) потребує 

пошуку додаткових методів завадозахисту систем радіозв’язку [4 – 7]. Тому метою статті 

є аналіз перспективних методів підвищення ефективності радіозасобів, що функціонують в 

умовах складної електромагнітної обстановки. 

Аналіз методів підвищення завадозахищеності існуючих СРЗ. Для подавлення СРЗ 

можуть застосовуватися різні види навмисних (організованих) завад, що реалізуються у 

відповідних станціях завад (СЗ). Все розмаїття варіантів СЗ визначається, в основному, 

шляхами, якими їх розробники прагнуть сконцентрувати обмежену потужність передавачів в 

певних частотних діапазонах, часових інтервалах та просторових секторах. Метою 

постановника завад є розробка такої стратегії вибору завади, яка при загальній обмеженості 

потужності передавача завад повинна забезпечити мінімізацію співвідношення сигнал/завада 

на виході приймача. 

Сучасні пристрої формування навмисних завад мають невеликі масо-габаритні 

показники й можуть випромінювати в потрібному режимі та з необхідною потужністю в 

автоматичному або напівавтоматичному режимі певний тип завади. Різні види навмисних 

завад, класифікацію яких подано в табл. 1, застосовуються для подавлення радіозасобів в 

різних режимах роботи (з різними видами сигналів і способами їх обробки). 

Впливаючи на приймальні пристрої, завади імітують або спотворюють спостережувані 

і реєстровані кінцевою апаратурою сигнали або зображення, затрудняють або виключають 

виділення корисної інформації, ведення радіопереговорів, знижують їх дальність дії та якість 

роботи систем управління. Під дією завад радіозасоби і системи можуть припинити передачу 

інформації, незважаючи на їх повну справність і працездатність. 

У загальному випадку завадозахищеність СРЗ забезпечується завадостійкістю та 

прихованістю її функціонування [8, 9]. Прихованість ускладнює можливому противнику 

(зловмиснику) виявлення факту функціонування даної радіосистеми і визначення 

характеристик сигналів, що випромінюються нею, з метою створення ефективних навмисних 

завад або знищення системи. Завадостійкість забезпечує нормальне функціонування системи 

в умовах дії певної сукупності ненавмисних і навмисних завад. 
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Таблиця 1 

Класифікація навмисних радіоелектронних завад 

Класифікаційна 

ознака 
Характеристика завад 

Активні – завади, що створюються енергією джерел завад (генераторів 

або ретрансляторів) 
За способом 

формування 

(реалізації) 
Пасивні – завади, що створюються розсіюванням енергії 

електромагнітних хвиль об’єктами або середовищами 

Маскувальні – завади, що затрудняють виявлення, розпізнавання та 

визначення параметрів корисних сигналів засобів радіозв’язку За ефектом 

(характером) 

впливу на РЕЗ 
Імітаційні (дезінформуючі) – завади, що створюють невірну інформацію 

(сигнали) в засобах радіозв’язку 

Прицільні – завади, що випромінюються на робочій частоті засобів 

радіозв’язку, що подавлюється  

Загороджувальні – завади з шириною спектра, що перевищує смугу 

частот сигналу засобів радіозв’язку 

Прицільно-загороджувальні – завади (скануючі, ковзаючі) зі змінною 

частотою випромінювання в діапазоні роботи засобів радіозв’язку 

супротивника 

Ковзні – вузькосмугові завади, які швидко переміщуються в широкому 

діапазоні  

За 

співвідношенням 

спектра завад і 

корисних сигналів 

Гребінчасті – завади, що утворюються сукупністю багатьох 

синусоїдальних завад (багаточастотні) 

Неперервні – завади, модульовані за амплітудою, частотою (фазою) або 

шумовою напругою За структурою 

випромінювання Імпульсні – завади у вигляді серій не модульованих або модульованих 

радіоімпульсів 

Модульовані (в тому числі імітаційні) – за амплітудою, частотою або 

фазою. За модуляцією 

Немодульовані – синусоїдальні або шумові. 

Основними шляхами підвищення завадостійкості є [6 – 8, 10] наступні. 

1. Вибір в якості робочого такого діапазону хвиль, в якому вплив завад мінімальний. 

Звичайно, це діапазон дециметрових або більш коротких хвиль.  

2. Покращення енергетики радіоліній, тобто збільшення відношення сигнал/завада за 

рахунок підвищення енергетики сигналу (збільшення потужності передавача), що вимагає 

значних енергетичних або матеріальних витрат, а також ускладнює електромагнітну 

сумісність радіозасобів. 

3. Застосування в СРЗ завадостійких принципів просторово-часової обробки сигналів: 

– адаптивна просторова фільтрація на основі використання адаптивних антенних 

решіток (ААР); 

– вибір виду модуляції і принципів демодуляції сигналу; 

– застосування коригувальних кодів; 

– використання декількох каналів зв’язку, що фізично рознесені, якими передається 

одна і та ж сама інформація, або багатократна передача однієї і тієї ж інформації по одному 

каналу зв’язку [8]. У першому випадку необхідні істотні матеріальні витрати, а в другому 

значно зменшується пропускна спроможність каналу зв’язку. Через ці причини використання 

цих методів в СРЗ не завжди є доцільним; 

– застосування каналів з різного роду зворотним зв’язком. Останній може бути з 

інформаційним – деяким аналогом мажоритарного методу з багатократною передачею 

інформації і ухваленням рішення щодо правильності передачі на стороні передавача, або з 

вирішальним зворотним зв’язком – шляхом багатократної, при необхідності, передачі з 

ухваленням рішення щодо правильності передачі на стороні приймача [6].  
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Як показує аналіз [9], застосовують такі основні методи підвищення енергетичної і 

структурної прихованості системи передачі: 

1) робота з мінімально необхідною потужністю випромінювання, достатньою для 

забезпечення заданої якості зв’язку. Використання радіосистем з адаптацією за потужністю 

випромінювання; 

2) робота з використанням гостронаправлених антен, мінімізація випромінювання в 

напрямку на постановника завад, що може бути забезпечено формуванням нулів діаграми 

направленості адаптивними антенними решітками; 

3) застосування оптимальних способів прийому сигналів і пристроїв захисту 

(подавлення) від певних видів завад; 

4) застосування широкосмугових сигналів (ШСС) з великою базою [8, 10, 11], які, на 

відміну від вузькосмугових, мають вищу завадозахищеність і протирозвідувальну 

захищеність. Серед методів формування ШСС широке практичне застосування одержав 

метод псевдовипадкового перестроювання робочих частот (ППРЧ), при якому розширення 

спектра в межах заданої смуги частот здійснюється за допомогою стрибкоподібної зміни 

частоти сигналу за псевдовипадковим законом, невідомим постановнику завад; 

5) застосування частотно-адаптивних ліній зв’язку. 

Аналіз різних методів підвищення завадозахищеності СРЗ виявляє ряд суперечностей. 

Так, наприклад, збільшення потужності передавача хоч і збільшує завадостійкість, проте є 

неефективним і неприпустимим з погляду забезпечення прихованості СРЗ.  

Можливість використання методів підвищення завадозахищеності існуючих СРЗ, 

пов’язаних із зміною параметрів сигналу та алгоритмів його обробки (так званих сигнальних 

методів) часто обмежена через низку причин:  

1) удосконалення існуючих схем приймачів часто утруднена, а доповнення схем 

пов'язане з невиправданим ускладненням й подорожчанням системи; 

2) необхідне внесення змін у діючі стандарти радіозв'язку; 

3) одержуваний ефект, у найкращому випадку, не перевищує 3-5 дБ, у той час, як 

дефіцит завадостійкості в умовах навмисних завад може скласти 20-25 дБ і більше [4, 5]; 

4) необхідні додаткові витрати частотних або часових ресурсів; 

5) важко врахувати всі можливі типи завад, тому завжди залишається ймовірність, що 

вжиті заходи виявляться малоефективними. 

Селективні методи завадозахисту, класифікацію яких подано в табл. 2, ґрунтуються, як 

правило, на використанні відмінності параметрів сигналу й завади. 

Таблиця 2 

Методи завадозахисту, засновані на структурних розходженнях сигналу й завади 

Селекція 
Характерні розходження 

сигналу й завади 
Методи придушення завад 

Частотна  
Спектри зміщені за 

частотою 
Фільтрація  

Просторова  Різні напрямки прийому  Використання адаптивних антен 

Поляризаційна 

Різна поляризація 

(горизонтальна або 

вертикальна) 

Застосування поляризаційного фільтра 

Фазова  
Різні фазо-частотні 

характеристики 

Використання систем з фазовим 

автопідстроюванням частоти 

Часова  
Різні моменти появи 

сигналу й завади 

Блокування приймача на час дії 

потужних імпульсних завад, обмеження 

вхідного сигналу за рівнем (після 

смугового фільтра) 

Розглянемо детальніше просторову селекцію корисного сигналу та завад. 
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Одним з перспективних методів завадозахисту є просторово-часова обробка сигналів, 

під якою в загальному випадку розуміють деяку сукупність дій над сигналами, прийнятими в 

різних точках простору, що дозволяє з максимальною якістю отримати корисну інформацію, 

що міститься в них.  

Алгоритми просторово-часової та поляризаційно-часової обробки є доповненнями до 

звичайних алгоритмів прийому сигналів і можуть вирішувати цілу низку практично 

важливих завдань [4, 5]: 

– придушувати небажані випромінювання на величину до 30 дБ і більше (рис. 1); 

– оцінювати параметри просторового спектра сигналів і орієнтувати або 

перерозподіляти мінімуми (нулі) або максимуми випромінювань у потрібних напрямках; 

– у багатопроменевих каналах відслідковувати максимум напрямку приходу 

корисного сигналу; 

– при достатній кількості направлених випромінювань забезпечувати просторово-

часовий доступ (кожному терміналу – окремий промінь діаграми направленості); 

– відслідковувати поляризаційні зміни, які відбуваються в урбанізованому середовищі 

при переміщенні різних провідних об'єктів. 

Працездатність приймального пристрою багато в чому визначається просторовим 

розташуванням приймача, передавача й джерела завад. 

 

 
Рис. 1. Подавлення завад за допомогою орієнтації приймальної антени 

 

Сьогодні використовуються наступні шляхи використання розходжень у місці 

розташування приймача й джерела завади: 

– вибір розподілу амплітуди й фази електромагнітного поля в розкриві антени; 

– застосування антен з нелінійною обробкою сигналів; 

– адаптивні антени. 

Розглянемо докладніше кожен із них. 

Вибір розподілу амплітуди й фази електромагнітного поля в розкриві антени. У 

синфазних антенних системах поліпшення їхньої просторової вибірковості досягається 

вибором амплітудного розподілу поля в розкриві. Щоб виключити неоднозначність 

вимірювання кутових координат джерел випромінювання необхідно зменшити рівень бічних 

пелюстків діаграми направленості. При заданих розмірах антени це забезпечується вибором 

амплітудного розподілу, що плавно спадає до країв розкриву. Однак такий розподіл викликає 

збільшення ширини головного пелюстка діаграми направленості (ДН). 

У теорії антен доводиться, що може бути створена оптимальна антена, ДН якої при 

заданій ширині головного пелюстка має мінімальний рівень бічних пелюстків. Така ДН 

описується поліномом Чебишева [4]. 

У принципі, підбором відповідних амплітудних і фазових розподілів при заданій 

апертурі антени, можна одержати надзвичайно вузькі ДН. Це забезпечується створенням 

Завада 

Завад

а 

Корисни

й сигнал 
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різко осцилюючого за фазою й амплітудою розподілу поля по розкриву. Поля, створювані 

кожним елементом такої антени, внаслідок сприятливої інтерференції складаються в 

просторі, що й призводить до явища наднаправленості. Однак, при осцилюючих розподілах 

амплітуди й фази за розкривом різко зростає частка реактивної енергії, що накопичується 

поблизу антени. Внаслідок цього зменшується випромінювана потужність.  

В антенних решітках наднаправленість утворюється шляхом більш близького 

розташування випромінювачів на відстанях, менших λ/4. Збільшення направлених 

властивостей антени, що досягає таким чином, призводить до зменшення її коефіцієнта 

корисної дії (ККД), тому що зростає кількість фідерних ліній, що передають енергію із 

втратами. 

Загальні недоліки наднаправлених антен: 

– зменшення ККД; 

– звуження діапазону робочих частот; 

– неможливість електричного управління просторовим положенням променів ДН; 

– складність виконання фідерних систем. 

Антени з нелінійною обробкою. Результуючий вихідний сигнал такої антенної 

системи характеризується нелінійною функцією сигналів (добутком, ступенем і т.д.), що 

формуються елементарними антенами. 

Нелінійна обробка дозволяє синтезувати будь-яку діаграму направленості, що може 

бути отримана вибором амплітудно-фазового розподілу у звичайних лінійних решітках. Як 

правило, нелінійна обробка проводиться для збільшення направленості антени (при заданих 

її розмірах) і зниження рівня бічних пелюстків. 

Значне збільшення спрямованості може бути отримане багаторазовим перемноженням 

сигналів декількох антен. 

Адаптивні антени. В даний час для ефективної роботи систем радіозв'язку, особливо в 

умовах застосування оптимізованих завад і інтенсивного радіоподавлення, здійснюється 

пошук різних, принципово нових науково-технічних рішень, спрямованих на підвищення 

завадозахисту, одним із яких є використання адаптивних антенних решіток [4 – 7]. Адаптивні 

антенні решітки – антенні решітки, параметри яких (у першу чергу характеристика 

направленості) автоматично змінюються таким чином, щоб забезпечити якнайкращі умови 

прийому корисного сигналу на фоні змінних зовнішніх впливів (завад). Використання ААР 

для підвищення завадозахищеності засобів радіозв'язку засноване на врахуванні розходжень 

у напрямках приходу завад і корисного сигналу. Такі розходження в дійсності існують 

завжди, за винятком ситуацій, коли напрямки приходу завад і корисного сигналу збігаються. 

Дані розходження обумовлюють відмінність в амплітудно-фазовому розподілі струмів завад 

і корисного сигналу на виходах рознесених у просторі антенних елементів ААР. У свою 

чергу, використання відмінностей в амплітудно-фазовому розподілі струмів корисного 

сигналу й завад дозволяє так сформувати діаграму направленості ААР, що в напрямку 

приходу корисного сигналу буде сформований максимум, а в напрямках приходу завад 

відповідно мінімуми („нулі”) її ДН, як це показано на рис. 2, де F – ступінь ослаблення рівня 

сигналу в антені відносно максимального значення. 

Адаптивна антена без апріорної інформації про завадову ситуацію автоматично виявляє 

присутність джерел завад і придушує їхні сигнали, поліпшуючи тим самим умови прийому 

корисного сигналу. Придушення завад досягається за рахунок формування глибоких 

провалів у ДН антени в напрямку на джерела завад. Умови прийому корисного сигналу при 

цьому трохи погіршуються внаслідок спотворення форми й розширення головного  

пелюстка ДН. 

Основними характеристиками адаптивних антен є кількість каналів, коефіцієнт 

придушення завад і час адаптації. Кількість рознесених по кутах джерел завад, що 

придушуються, відповідає кількості каналів. Залежно від кількості керованих елементів 

антенні решітки поділяються на частково або повністю адаптивні [5]. Якщо в антенній 

решітці управляють всіма елементами, то вона повністю адаптивна. У частково адаптивній 
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антенній решітці управляють приблизно 10-50 % її елементів. Якщо ж управління менше 

10 % елементів, то такий пристрій відноситься до багатоканальних автокомпенсаторів  

бічних пелюстків. 
 F, 

дБ 

α, град 

0 

-30 

-15 

до адаптації 

після адаптації 

-60 -30 0 +30 +60 

джерело завад 
 

Рис. 2. Принцип адаптивної зміни діаграми направленості 

 

Коефіцієнт подавлення завад головним чином залежить від міжелементної відстані 

антенної решітки, ширини смуги частот завади й частотно-залежного міжканального 

розузгодження в смузі частот завади, а також від розрядності фазообертачів і кількості 

діючих джерел завад. 

Незаперечна перевага методів адаптивної просторової фільтрації (АПФ) – незалежність 

від типу завад і можливість застосування в складі СРЗ практично будь-яких стандартів. 

У найбільш сучасних системах СРЗ, у кращому випадку, використовується рознесене 

приймання, що саме по собі є частковим, але недостатньо ефективним випадком АПФ, 

оскільки підвищує завадостійкість, у середньому, на 3–4 дБ. Використання АПФ дозволяє 

підвищити завадостійкість приймання базової станції (БС) на 25–30 дБ [7], чого, у більшості 

випадків, цілком досить для її подальшого нормального функціонування. У той же час, 

істотним недоліком є формування провалу ДН у напрямку на заваду й ненавмисне 

придушення всіх мобільних станцій (МС) у даному кутовому секторі. Величина цього кута 

залежить від особливостей конструкції ААР, зокрема, від кількості антенних елементів і їх 

розносу один від одного, й може складати 10–20°. 

Однак, цей недолік може бути майже повністю усунутий за рахунок формування 

надлишкового підсилення у вузькому секторі ААР сусідньої БС. Після закінчення дії завади, 

ААР формують початкову кругову або секторну ДН. 

Економічна ефективність у нормальних умовах функціонування ААР досягається за 

рахунок додаткових можливостей, пов’язаних з її унікальними властивостями. Можна 

відзначити наступні важливі переваги стосовно стільникових СРЗ [5 – 7]: 

1) можливість формування необхідної форми площі обслуговування БС (сектора 

обслуговування) за рахунок управління ДН ААР, що дозволить скоротити кількість БС в 

умовах сильно пересіченої місцевості (великого міста) без погіршення якості обслуговування 

користувачів; 

2) можливість динамічного перерозподілу частотних каналів по території 

обслуговування БС, а також всієї зони обслуговування, що, у більшості випадків, дозволить 

знизити кількість частотних каналів, використовуваних у зоні обслуговування в 2 – 3 рази; 

3) можливість зменшення середньої величини напруженості поля в зоні обслуговування 

в 3 – 4 рази за рахунок адаптивного управління ДН ААР на передачі БС у необхідних 

напрямках і зниження випромінюваної потужності на передачі БС, у зв'язку із чим 

поліпшується електромагнітна сумісність; 
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4) при виконанні п. 3 знижується середній рівень міжстанційних завад у зоні 

обслуговування, завдяки цьому відношення сигнал/шум на вході приймачів БС 

підвищується, що, у свою чергу, призводить до зниження автоматично регульованої 

потужності абонентських пристроїв навіть у найбільш складних умовах, що звичайно 

потребують максимальної вихідної потужності; 

5) при виконанні п. 4 можливо реально забезпечити виконання санітарно-гігієнічних 

норм щодо мінімального впливу опромінення на організм людини у всій зоні 

обслуговування, а також збільшити тривалість часу дії стільникових телефонів без 

підзарядки; 

6) можливість за рахунок ААР точного визначення місця розташування будь-якого 

користувача (до декількох метрів), у цей час ця точність визначається площею сектора 

обслуговування, тобто становить від 0,5 до 10 кілометрів. 

Висновки. Таким чином, у результаті проведеного аналізу методів підвищення 

завадозахищеності існуючих СРЗ можна зробити висновки про те, що застосування методів 

адаптивної просторової фільтрації у сучасних СРЗ, як цивільного так і спеціального 

призначення, є перспективним з погляду підвищення завадозахищеності та економічної 

ефективності, а також покращення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів. 

Напрямком подальших досліджень є розробка нових і удосконалення існуючих 

алгоритмів формування діаграми направленості, що використовуються в системах 

радіозв’язку з адаптивними антенними решітками, спрямованих на підвищення швидкодії, 

ступеня подавлення завад та зменшення відхилення характеристик діаграми направленості 

від заданих при формуванні мінімумів в необхідних просторових напрямках. 
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