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УДК 621.391.82                                                                Ольшанський В. В.  (ВІТІ НТУУ „КПІ”)  

 
ОЦІНКА ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СТАНЦІЙ ЗАВАД У 

ВІДПОВІДЬ ПО ПОДАВЛЕННЮ РАДІОЗАСОБІВ З ППРЧ 

Проаналізовано можливості станцій завад у відповідь по подавленню радіозасобів з псевдовипадковим 

перестроюванням робочої частоти. Визначено залежності ефективності станції завад у відповідь від 

енергетичних та часових параметрів радіозасобів з псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти. 

Ольшанский В.В. Оценка пространственно-временных возможностей станций помех в ответ по 

подавлению радиосредств с ППРЧ. Проанализированы возможности станций ответных помех по 

подавлению радиосредств с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. Определены зависимости 

эффективности станции ответных помех от энергетических и временных параметров радиосредств с 

псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. 

V. Olshanskiy Estimation of spatio-temporal possibilities of the stations of hindrances in reply on suppression 

of radiofacilities with PWFT. Possibilities of return hindrance stations on suppression of radiofacilities with 

preudorandom re-tuning of working frequency are analyzed. It was determined the dependences of return hindrances 

stations on the energy and temporal parameters of radiofacilities with pseudorandom working frequency tuning. 

Ключові слова: радіозасоби, псевдовипадкове перестроювання робочої частоти, завада у відповідь. 

До радіозасобів, які функціонують в умовах апріорної невизначеності щодо умов 

ведення зв’язку, сигнальної і завадової обстановки, пред’являються високі вимоги по 

завадозахищеності та пропускної здатності. Постійне вдосконалення засобів радіорозвідки та 

радіозавад, впровадження автоматизованих комплексів радіоелектронного подавлення (РЕП) 

призвело за останні роки до істотного підвищення можливостей по радіоподавленню засобів 

радіозв’язку [1  6]. 

Одним з ефективних методів підвищення завадозахищеності радіозасобів (РЗ) при 

впливі навмисних завад є застосування псевдовипадкового перестроювання робочої частоти 

(ППРЧ) [7  10]. У РЗ з ППРЧ розширення спектра в межах заданої смуги частот 

здійснюється за допомогою стрибкоподібної зміни частоти сигналу за псевдовипадковим 

законом, який невідомий постановнику завад. При цьому сигнал займає смугу частот fс 

значно ширшу в порівнянні зі смугою Fс, яка мінімально необхідна для передачі 

інформації. 

Для подавлення РЗ з ППРЧ можуть застосовуватися різні види організованих завад. Слід 

зазначити, що при використанні режиму ППРЧ для радіозасобів однією із самих 

несприятливих завад є ретрансльована завада (завада у відповідь) [7, 11, 12]. 

Негативний вплив навмисних завад в системах і засобах радіозв’язку з ППРЧ може бути 

значно послаблений за рахунок застосування адаптивних алгоритмів формування та обробки 

сигналів, які дозволяють підвищити енергетичну ефективність радіозасобів. При цьому, 

важливим є завдання оцінки рівня спотворення сигналів з ППРЧ в умовах навмисних завад. 

Тому метою роботи є дослідження можливостей станцій завад у відповідь по 

подавленню радіозасобів з ППРЧ. 

В разі присутності на вході станції завад великої кількості сигналів радіозасобів з 

ППРЧ одного типу передавач завад, маючи обмежену потужність, не в змозі подавити кожен 

перехоплений сигнал. У зв'язку з цим зменшується ймовірність перехоплення і, відповідно, 

ймовірність подавлення Рп частотних елементів сигналів радіозасобів.  

В таких умовах вирішення задачі подавлення певної кількості радіозасобів з ППРЧ 

використовуються різні види селекції, наприклад, просторовій селекції по направленню 

приходу. Проте при цьому виникає трудність в тому, що через просторове рознесення 

приймача і передавача РЗ немає можливості визначити напрями (пеленги) на приймачі 

раіозасобів. Тому з метою забезпечення необхідної ймовірності подавлення приймачів РЗ 
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потужність передавача станції завад у відповідь має бути розподілена по заданому певним 

чином кутовому сектору. 

Якщо заданий сектор займає 2Sз радіан відносно направлення 0 (ріс. 1), в якому 

знаходиться Nпрд передавачів радіозасобів. Нехай   середньоквадратичне відхилення 

(СКВ) пеленга на передавач РЗ . Передбачимо далі, що станція завад у відповідь випромінює 

всякий раз, коли якийсь частотний елемент сигналу прибуває з сектора шириною 0  (Sз + 

3 ) радіан. При цьому ймовірність подавлення одного частотного елементу з цього сектора 

дорівнює приблизно 0,9 [13]. Проте можуть бути подавленими і деякі частотні елементи 

сигналів радіозасобів, що знаходяться за межами цього сектора. Приймемо, що Nпрд 

передавачів радіозасобів одночасно передають сигнали з ППРЧ в одній смузі частот. Якщо 

Nпрд передавачів випромінюють достатню для перехоплення потужність, а самі передавачі 

рівномірно розподілені по сектору SРЗ радіан, то кількість частотних елементів, які 

подавлюються протягом середньої тривалості одного частотного елементу при достатній 

потужності станції завад, буде дорівнювати 
РЗ

прдз )3(2

S

NS
. 

Таким чином, станція завад в межах тривалості частотного елементу сигналу повинна 

випромінювати Nз завад [13] 

прд
РЗ

прдз
з ,

)3(2
min N

S

NS
N ,                                         (2) 

необхідних для впевненого подавлення всіх частотних елементів сигналів РЗ в секторі. 
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У виразі (2)   СКВ направлення приходу частотних елементів сигналу, значення 

якого визначається типом пристрою визначення пеленга. Якщо прийняти, що в апаратурі 

радіотехнічної розвідки використовується фазовий пеленгатор, то з нерівності Крамера-Рао 

можна знайти СКВ оцінки пеленга вузькосмугового частотного елементу сигналу [11] 

                                                
2
00

р

cos2 Qdf

C
,                                                           (3) 

де Ср  швидкість поширення радіохвиль, f0 – несуча частота перехопленого частотного 

елементу,  – пеленг частотного елементу )2/( , d – відстань між двома найбільш 

видаленими антенами фазового пеленгатора, 2
0Q   відношення енергії сигналу до 

спектральної щільності потужності білого гаусівського шуму (відношення сигнал-шум). 

Оскільки відношення сигнал-шум дорівнює сп с
22

0 tfQQ i , то вираз (3) можна 

записати у вигляді: 

сп с
2

min

р

2 tfQdf

C

i

,                                           (4) 

де minf  найменша частота частотно-часової матриці сигналу з ППРЧ, 2
iQ   відношення 

сигнал-шум на вході фазового пеленгатора апаратури радіотехнічної розвідки, fс  ширина 

спектра сигналу, tсп  тривалість інтервалу спостереження сигналу.  

Станція завад у відповідь, яка має у своєму складі апаратуру радіотехнічної розвідки, 

для вирішення задач по подавленню РЗ з ППРЧ повинна забезпечувати [7, 11]:  

виявлення сигналів радіозасобів по всьому робочому діапазоні частот за можливо 

короткий час;  

вимірювання частоти і напрямку приходу перехопленого сигналу з заданою точністю;  

настроювання передавача завад на частоту сигналу, що подавлюється;  

випромінювання завади в заданому просторовому секторі.  

Час, необхідний на виконання названих функцій (час спрацьовування станції завад) 

tспр повинний бути досить малим, щоб ретрансльована завада встигла впливати на приймач 

радіозасобу до того моменту, коли передавач РЗ з ППРЧ перестроюється на іншу частоту. 

Час, необхідний на виконання перерахованих функцій (час спрацьовування станції 

ретрансльованих завад) tспр повинний бути досить малим, щоб завада у відповідь встигла 

впливати на приймач радіозасобу до того моменту, коли передавач РЗ з ППРЧ 

перестроюється на іншу частоту. 

Результат впливу ретрансльованах завад на приймач радіозасобу з ППРЧ у загальному 

випадку може бути оцінений величиною середньої імовірності помилки на біт інформації Рб, 

що має вид [7, 11, 14 – 19]: 
2
02

2
1б с1с QPQPP ,                                            (5)  

де Р1  середня імовірність помилки на біт при впливі завади у відповідь; Р2  середня 

імовірність помилки на біт при відсутності завад у відповідь на вході демодулятора; 

з0

с2

GG

E
Q   відношення енергії сигналу до суми спектральних щільностей потужностей 

білого гаусівського шуму та завади у відповідь;   коефіцієнт, що характеризує частину 

частотного елемента (стрибка частоти), уражену завадою (коефіцієнт перекриття), 0    1. 



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2013 

════════════════════════════════════════════════════════ 

57 

 

Якщо час роботи радіозасобу на одній частоті tр, менший ніж  сумарний час 

спрацьовування tспр і час запізнювання завади tз, обумовленого розміщенням (топологією) 

на місцевості передавача і приймача СРРЗ та станції ретрансльованих завад і кінцевою 

швидкістю поширення радіохвиль, то ретрансльована завада є неефективною. У цьому 

випадку коефіцієнт  = 0, а середня ймовірність на біт Рб визначається тільки власними 

шумами приймача. 

З врахуванням умови мінімізації величини tспр вираз (4) можна представити: 

з

21п

2подпрд

прд с

2

min

р

)(

)(
2 t

РРР

РPt
tfQf

С

i

,                        (6) 

де Рпод  ймовірність помилки подавлення сигналу; Рп  ймовірність виявлення та 

подавлення сигналу, tпрд  тривалість передачі частотного елементу. 

Якщо нерівність (2), задовольняється при 
РЗ

прдз )3(2

S

NS
, то, використовуючи 

формулу (6), можна записати  
 

    

з
21п

2подпрд
прд с

2
minРЗ

рпрд

РЗ

прдз
з

)(
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32

t
РРР

РPt
tfQdfS
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S

NS
N

i

.                (7) 

 

Для випадку 
РЗ

прдз
з

2

S

NS
N  вираз (7) можна подати через відношення сигнал-завада 2Q

, необхідне для подавлення завадою у відповідь сигналів з ППРЧ при використання в 

апаратурі радіотехнічної розвідки селекції за напрямом приходу. В результаті перетворення 

нерівності (7) отримаємо [13] 

2
р

з
21п

2подпрд
прд

2

РЗ

з

прд

з22
min

22
РЗ с

2

9

)(

)(2

С

t
РРР

РPt
t

S

S

N

N
dfSf

Q .          (8) 

Аналіз нерівності (8) показує важливість правильного вибору сектора подавлення 
РЗ

з2

S

S
, 

який може бути визначений залежно від того, наскільки точно відомі пеленги передавачів 

радіозасобів. Якщо умова 
прд

з

РЗ

з2

N

N

S

S
 не виконується, то селекцію за напрямом приходу 

частотних елементів сигналів з ППРЧ здійснити не можна. 

Проведений аналіз показує, що ефективність станції завад у відповідь залежить як від 

енергетичних характеристик радіозасобів (відношення сигнал-завада), так і часових 

можливостей, які визначаються топологією РЗ та станції завад, а також часом 

спрацьовування станції завад.  

Перспективним напрямом подальших досліджень є розробка методів та методик 

управління параметрами радіозасобів з ППРЧ на основі отриманих оцінок нижньої межі часу 

спостереження, потрібного для оцінювання із заданою ймовірністю і точністю частоти 

перехоплених сигналів з ППРЧ та необхідної кількості завад для подавлення сигналів 

декількох радіозасобів з ППРЧ при використанні в апаратурі радіотехнічної розвідки селекції 

за напрямом приходу сигналів РЗ. 
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