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МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ РАДІОКАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ З  

БЕЗПІЛОТНИМ ЛІТАЛЬНИМ АПАРАТОМ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
В роботі проведено аналіз побудови радіоканалів та запропоновано аналітичну модель розрахунку 

радіоканалу зв’язку з безпілотним літальним апаратом військового призначення. Проведений порівняльний 

аналіз різних видів модуляції та запропонований типовий розрахунок радіоканалу з безпілотним літальним 

апаратом. 

Панченко И.В., Восколович А.И., Чурилов И.А. Модель расчета радиоканала связи с беспилотным 

летательным аппаратом военного назначения. В работе проведен анализ построения радиоканалов и 

предложена аналитическая модель расчета радиоканала связи с беспилотным летательным аппаратом 
военного назначения. Проведен сравнительный анализ разных видов модуляции и предложен типовой расчет 

радиоканала с беспилотным летательным аппаратом. 

I. Panchenko, O. Voskolovich, I. Churilov The model of calculating the radio communication channel with 

an unmanned aerial vehicle. The analysis in the calculation of radio channels is carried out in the work and an 

analytical model is proposed for calculating the radio communication channel with an unmanned military aircraft. The 

comparative analysis of the optimal types modulation is carried out and a typical calculation of a radio channel with an 

unmanned aerial vehicle is proposed. 
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Постановка завдання. На сьогоднішній день використання безпілотних літальних 

апаратів (БпЛА) у військовій сфері стає де факто, тому дуже велика увага приділяється 

розробці перспективних безпілотних авіаційних комплексів (БАК) військового призначення. 

В районі проведення антитерористичної операції використовується значна кількість БАК 

військового призначення, які задіяні у проведенні розвідувальних дій, коригування вогню та 

виконання інших спеціальних завдань. Ефективність їх використання в значній мірі залежить 

від характеристик каналів радіозв’язку управління та передачі даних з корисного 

навантаження [1 – 2]. 

Основні проблеми під час побудови каналів радіозв’язку з БпЛА: 

– забезпечення прямої радіовидимості між БпЛА та наземною станцією  

управління (НСУ); 

– компенсація затухання радіосигналу на трасі від БпЛА до НСУ. 

Побудова радіоканалів зв’язку великої протяжності залежить від висоти польоту БпЛА, 

підйому антенних пристроїв НСУ, використання ретрансляційного обладнання, як в повітрі 

так і на землі, супутникових систем зв’язку та стаціонарних систем передачі. Компенсація 

втрат рівня радіосигналу досягається за рахунок підвищення вихідної потужності 

прийомопередавального обладнання, використання вузьконаправлених антенних пристроїв 

на поворотних механізмах та використання адаптивних цифрових антенних решіток (ЦАР). 

Аналіз останніх публікацій. Аналіз характеристик радіоканалу зв’язку з безпілотним 

літальним апаратом досліджувались такими науковцями як Слюсар В.І. [1], Боєв М.М., 

Шаршавін П.В., Нігруца І.В. [2], Barnard J., Bianchi L., Battaini C., Scuzzola G.L., Crovari E. 

[3]. Вплив доплерівського зсуву частоти та результату дії багатопроменевого поширення на 

канал зв’язку з БпЛА досліджувались авторами Richard V.N., Prasad R., Austin R., в  

роботах [4, 5]. 

На сьогоднішній день актуальною задачею є розробка завадостійких, надійних 

радіоканалів великої протяжності та великої пропускної здатності. 

Тому метою статті є аналіз побудови радіоканалів зв’язку з безпілотним літальним 

апаратом військового призначення та розробка аналітичної моделі розрахунку характеристик 

радіоканалу з БпЛА. 

Основний матеріал. Лінії зв’язку БпЛА – НСУ як правило забезпечують двосторонній 

зв’язок. Вимоги до телекомунікаційних ліній радіозв’язку з БпЛА наведені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Вимоги до телекомунікаційних ліні радіозв’язку з БпЛА військового призначення 

Призначення каналу 

радіозв’язку 

Канал управління БпЛА та 

передачі телеметричної 

інформації 

Канал передачі даних з 

корисного навантаження 

(передача фото, відео даних) 

 

 

Ймовірність бітової 

помилки (BER) 

 

Не більше 10-7 Не більше 10-6 

 

Швидкість передачі даних 

 

56 Кбіт/сек 2-30 Мбіт/сек 

 

Напрямок передачі даних 

 

БпЛА – НСУ 

НСУ – БпЛА 
БпЛА – НСУ 

 

Розрахунок моделі радіоканалу з БпЛА. Канал радіозв’язку між БпЛА і наземним 

пунктом управління відноситься до авіаційного каналу, який описується багатопроменевою 

моделлю з явищами перевідбиття, розсіювання і дифракції [3]. 

Перевідбиття має місце, коли електромагнітна хвиля стикається з перешкодою, розміри 

якої значно перевищують довжину хвилі. 

Дифракція відбувається, коли траса поширення між передавачем і приймачем 

перекрита щільною перешкодою з великими розмірами, по відношенню до довжини хвилі 

сигналу, що призводить до формування позаду перешкоди вторинних хвиль. 

Розсіювання відбувається, коли сигнал наштовхується на об’єкт, розміри якого близькі 

довжині хвилі сигналу або менші, що призводить до перевипромінення енергії сигналу в усіх 

напрямках. 

Ці три ефекту поширення разом утворюють загальну картину завмирань в каналі, 

досить повно подану як завмираннями великого масштабу і дрібномасштабними 

завмираннями. 

У більшості випадків БпЛА працюють в межах прямої видимості наземної станції 

керування. При наявності переважаючого за амплітудою прямого променя розподіл миттєвих 

значень сигналу описується законом Райса [4]: 

 

𝑝(𝑥) =
𝑥

𝜎𝑥
2 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑥2

2𝜎𝑥
2) ∙ exp(−𝐾) ∙ 𝐼0 (

𝑥

𝜎𝑥
√2𝐾),                                   (1) 

 

де 𝐼0(𝑧) – модифікована функція Бесселя першого роду нульового порядку;  K – параметр, 

що визначається як відношення потужності дзеркального компонента до потужності 

багатопроменевого сигналу; x – компонент завмирання; 𝜎𝑥
2 – середня потужність  

багатопроменевого сигналу до детектування.  

Втрати при поширенні сигналу. Великомасштабні завмирання є середнє ослаблення 

потужності сигналу або втрати на трасі під час проходження трас великої протяжності. 

Втрати на трасі і затінення – ось два основних механізми, які призводять до ефектів 

завмирань крупного масштабу. 

Середні втрати радіосигналу на трасі визначаються за формулою 

 

𝐿(𝑑)[дБ] = 𝐿(𝑑0)[дБ] + 10𝛾 log10 (
𝑑

𝑑0
) + 𝑋𝜎  ,                                (2) 
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де 𝐿(𝑑0) – середні втрати на трасі прямої видимості при еталонній відстані 𝑑0 в вільному 

просторі; d – відстань між передавачем та приймачем; γ  – експонента втрати на трасі, яка 

залежить від навколишнього середовища; 𝑋𝜎 – логарифмічно нормальне  завмирання  

внаслідок затінення.  

В безпілотних літальних системах еталонна відстань 𝑑0 вибирається рівним робочій 

висоті БпЛА.  

Середні втрати 𝐿(𝑑0) при розповсюджені у вільному просторі розраховуються за 

формулою 

𝐿(𝑑)[дБ] = 10 log(
4𝜋𝑑0
λ

)
2

 

де λ  – довжина хвилі.  

Якщо відстань 𝑑0 та частота 𝑓(𝑓 = 𝑐/𝜆,с – швидкість світла) вимірюються в 

кілометрах та мегагерцах  відповідно, то з рівнянь (1) та (2), отримаємо  наступне (при  𝑋𝜎 =
0)  

 

𝐿(𝑑)[дБ] = 10 γlog(𝑑)+ (20 − 10γ) log(𝑑0) + 20 log(𝑓) + 32,45                     (3)  

 

Розрахунки втрат на трасі в залежності від відстані між БпЛА і НСУ для різних частот 

(0,9 ГГц; 2,4 ГГц; 5,8 ГГц) показують, що при відстані між БпЛА і НСУ 30 км загасання 

сигналу у вільному просторі в діапазонах 0,9 ГГц; 2,4 ГГц та 5,8 ГГц рівні 121 дБ, 130 дБ і 

136 дБ відповідно. У гірших умовах поширення (γ = 3) загасання сигналу сильно 

збільшується. Для компенсації такого ослаблення сигналу можна використовувати різні 

способи, в тому числі підвищення коефіцієнта посилення антен (головним чином, наземної), 

використання енергетично вигідних видів модуляції, підвищення вихідної потужності 

передатчиків. 

Аналіз бюджету каналу зв’язку з БпЛА. Для цифрового зв’язку ймовірність помилки 

залежить від відношення енергії біта (𝐸𝑏) до спектральної потужності шуму (𝑁0) в приймачі, 

що визначається виразом [5]:  

 
𝐸𝑏

𝑁0
=

𝑃𝑅

𝑁
(
𝑊

𝑅
),                                                             (4)  

 

де 𝑃𝑅 – потужність прийнятого сигналу, N – потужність шуму, W – ширина смуги 

пропускання, R – швидкість передачі біта. 

Одним з найважливіших показників якості каналу є залежність ймовірності появи 

помилкового біта 𝑃𝑏 від 𝐸𝑏/𝑁0. Різниця між реальним (прийнятим) та необхідним 

відношенням 𝐸𝑏/𝑁0 дає енергетичний резерв лінії зв’язку  (або бюджет каналу зв’язку).   

 

𝑀(дБ) = (
𝐸𝑏

𝑁0
)
прийн

(дБ) − (
𝐸𝑏

𝑁0
)
необх

(дБ)                                   (5)  

 

Потужність, що приймається антеною визначається виразом [6]:  

 

𝑃𝑅(𝑑)(дБ) = 𝑃𝑇(дБ) + 𝐺𝑅(дБ) + 𝐺𝑇(дБ) − 𝐿𝑠(дБ) − 𝐿0(дБ)                       (6) 

 

де 𝐺𝑅 и 𝐺𝑇 – коефіцієнти підсилення передавальної та приймальної антен, 𝑃𝑇 – передана 

потужність, 𝐿0 – коефіцієнт втрат системи, не пов’язаних з розповсюдженням (втрати у 

фідері та роз’ємах  НСУ та БпЛА.  

З рівнянь (4), (5) та (6), отримуємо наступне  

 

𝑀(дБ) = 𝑃𝑇(дБм) + 𝐺𝑅(дБ) + 𝐺𝑇(дБ) − 𝐿𝑆(дБ) − 𝐿0(дБ) − 𝑃𝑆(дБм),          (7)  
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де 𝑃𝑆 – чутливість приймача, дБм.  

При роботі БпЛА в межах прямої видимості з НСУ діапазон змін рівня сигналу через 

завмирання може досягати 15 дБ [7]. 

Енергетичний запас M використовується для компенсації цих завмирань. 

Розглянемо випадок, коли безпілотна літальна система використовує діапазон частот 

2,4 ГГц для передачі даних, наземну антену з коефіцієнтом підсилення 24 дБі, всенаправлену 

антену на борту з коефіцієнтом підсилення 5 дБі, передавач БпЛА з вихідною потужністю 30 

дБм (1 Вт), приймач НСУ з чутливістю -90 дБм, бюджет каналу зв’язку 15 дБ. Вважаємо, що 

γ = 2 (поширення у вільному просторі), 𝑑0= 1 км, 𝐿0 = 6 дБ (втрати в фідері і роз’ємах НСУ 

дорівнюють 1,5 дБ, втрати в бортовому фідері і роз’ємах – 1,5 дБ, поляризаційна 

неузгодженість антен – 3 дБ). В цьому випадку максимальна дальність зв’язку каналу 

передачі даних з БпЛА на НСУ становить 12,5 км. При зменшенні значення енергетичного 

запасу на завмирання до 10 дБ дальність зв’язку каналу передачі даних буде  

дорівнювати 22,2 км. 

При застосуванні гостронаправленої антени з великим коефіцієнтом підсилення 

(більше 20 дБ) в НСУ ширина діаграми спрямованості мала (менше 10°), що накладає 

обмеження на застосування їх в умовах близького польоту БпЛА. Можливе використання 

двох типів антен НСУ для різних відстаней польоту БпЛА: всенаправленої антени з 

підсиленням 5-8 дБі для умов ближнього польоту і спрямованої антени з підсиленням більше 

20 дБі для умов далекого польоту. Однак в цьому випадку необхідно використання опорно-

поворотного пристрою і системи спостереження за БпЛА.  

Максимальна дальність зв’язку БпЛА. Розглянемо можливі ситуації взаємного 

розташування БпЛА і НСУ. БпЛА може знаходитись в зоні видимості, або в зоні півтіні, або 

в зоні тіні (прийом в цій зоні може бути здійснений тільки завдяки дифракції сигналу на 

земній поверхні). 

Максимальна дальність радіозв’язку визначається за формулою [8]: 
 

𝑑𝐿𝑂𝑆 = √2 ∙ 𝑅З ∙ ℎ1 + ℎ1
2 +√2 ∙ 𝑅З ∙ ℎ2 + ℎ2

2, 
 

де ℎ1 – висота підйому наземної антени, м; ℎ2 – висота підйому бортової антени, м; 𝑑𝐿𝑂𝑆 – 

гранична дальність прямої видимості, км; 𝑅З – радіус Землі (𝑅З = 6400 км для високих 

радіочастот). 

Антена НСУ є мобільною і встановлюється на висоті не більше 10 м (типово 2-4 м). 

При висоті польоту БпЛА 1000 м граничну відстань прямої видимості між БпЛА і НСУ 

менше 140 км. Розрахунки показують, що для отримання дальності зв’язку 600 км БпЛА 

повинні працювати на висоті більше 20 000 м. Отже, для більшої відстані зв’язку необхідно 

використання або супутникового зв’язку, або іншого БпЛА в якості ретранслятора. 

З рис. 3 випливає, що залежність граничної дальності зв’язку від висоти підйому антени 

НСУ (в діапазоні 1 – 10 м) слабка, тому висота щогли для установки наземної антени 

визначається необхідністю зниження впливу багатопроменевості, з урахуванням можливих 

перешкод на шляху поширення сигналу (рельєф місцевості, забудова). 

В таблиці 2 наведено аналіз бюджету каналу зв’язку для робочого діапазону частот 2,4 

ГГц, відстань між БпЛА и НСУ 150 км и полоса частот 20 МГц.  

Як видно з таблиці 2, для забезпечення енергетичної ефективності каналу зв’язку при 

великому загасання сигналу на трасі необхідно використовувати спрямовані антени на борту 

БПЛА. Завдання управління напрямком максимального посилення бортової антени може 

бути вирішена декількома способами: 

1. Використання багатоелементної антенної решітки з керованою діаграмою 

спрямованості; 

2. Використання декількох перемикаючих антен; 

3. Установка антени на опорно-поворотному пристрої. 
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  Таблиця 2 

Аналіз бюджету каналу зв’язку від БпЛА до НСУ 

 Підсилення/послаблення 

дБм 

Загалом дБм 

Вихідна потужність передавача + 30 дБм + 30 

Втрати у фідерах та роз’ємах БпЛА - 1,5 дБ + 28,5 

Підсилення антени БпЛА + 10 дБі + 38,5 

Втрати під час розповсюдження 

(2,4 ГГц на 150 км) 

- 145 дБ - 106,5 

Підсилення антени НСУ + 30 дБі - 76,5 

Втрати у фідерах та роз’ємах НСУ - 1,5 дБ - 78 

Рівень шуму на вході приймача (полоса 

20 МГц) 
- 100 дБ 

Відношення сигнал/шум + 22 дБ 
 

Вибір виду модуляції. Основною вимогою при створенні системи зв’язку з БпЛА є 

забезпечення можливості передачі даних із заданою швидкістю і ймовірністю помилки при 

великих відстанях між БпЛА і НСУ. 

Зі збільшенням позиційності модуляції ймовірність бітової помилки збільшується, 

тобто для підтримки заданого рівня бітової помилки необхідно збільшувати відношення 

сигнал/шум на вході приймача. Тому доцільним є використання багатопозиційної модуляції 

тільки при малих відстанях між БпЛА і НСУ для передачі більшого обсягу інформації без 

зміни ширини смуги частот. Для забезпечення максимальної дальності зв’язку необхідно 

використовувати енергетично найвигідніші види модуляції – такі як двійкова фазова 

маніпуляція (BPSK) і квадратурна фазова маніпуляція (QPSK). 

При зміні відстані між БпЛА і НСУ в широких межах (500 м – 30 км) потужність 

сигналу з несучою 2,4 ГГц на вході приймача буде змінюватися у межах 35 дБ. Такий 

великий енергетичний запас дозволяє використовувати різні види модуляції для підвищення 

швидкості передачі даних з БпЛА на НСУ при підтримці ймовірності бітової помилки на 

заданому рівні. Реалізація даного підходу вимагає створення алгоритмів адаптивної зміни 

схеми модуляції і кодування цифрової системи зв’язку [9, 10]. 

Боротьба з частотно-селективними спотвореннями сигналу. Канал зв’язку з БпЛА є 

частотно-селективним через багатопроменевість поширення радіосигналів. Для боротьби з 

багатопроменевістю сигналів була розроблена технологія мультиплексування з 

ортогональним частотним розділенням каналів (OFDM) [6, 8], яка ефективно застосовується 

в безпровідних мережах Wifi і WiMax. 

Основна ідея OFDM полягає в тому, що смуга пропускання каналу розділяється на 

групу вузьких смуг (субканалів), кожна зі своєю піднесучою. На всіх піднесучих сигнал 

передається одночасно, що дозволяє забезпечити практично яку завгодно велику загальну 

швидкість передачі інформації при невеликій швидкості передачі в кожному окремому з 

субканалів. По суті, дана технологія трансформує широкосмуговий частотно-вибірковий 

канал в безліч паралельних невибіркових по частоті вузькосмугових каналів. Така схема 

успішно компенсує вплив багатопроменевості, якщо часова довжина символів на всіх 

піднесучих перевищує найбільшу затримку розповсюдження сигналу. 

Висока спектральна ефективність OFDM модуляції забезпечується досить близьким 

розташуванням частот сусідніх піднесучих коливань, які генеруються спільно так, щоб 

сигнали всіх піднесучих були ортогональні. 

Як правило, чим більше число піднесучих, тим менше вплив завмирань сигналу, 

обумовлених багатопроменевим поширенням. Однак це призводить до ускладнення 

апаратури і до збільшення спотворень сигналу за рахунок доплерівського ефекту. У деяких 

випадках при великому доплеровскім зсуві OFDM втрачає свої переваги (в цьому випадку 

найкращим варіантом є використання одночастотної модуляції для передачі сигналу). Отже, 
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необхідно вибрати оптимальну кількість піднесучих при застосуванні OFDM для передачі 

даних з БпЛА. 

Висновки. В роботі проведено аналіз побудови радіоканалів зв’язку з безпілотними 

літальними апаратами військового призначення та представлена аналітична модель 

розрахунку характеристик радіоканалу з БпЛА. Результати розрахунків показують що: 

1. Зміна параметрів роботи систем зв’язку з БпЛА, викликана зміною взаємного 

розташування БпЛА і НСУ і впливом середовища розповсюдження сигналу, призводить до 

необхідності адаптивної зміни основних параметрів системи (вид модуляції, кодування, 

швидкість передачі даних і ін.) в залежності від умов проходження сигналу, який дозволяє 

більш ефективно використовувати енергетичний ресурс каналу зв’язку і багаторазово 

підвищувати ефективність роботи системи. 

2. Дальність зв’язку БпЛА залежить від багатьох факторів, в тому числі висоти польоту 

БпЛА, потужності передавача БпЛА, чутливості приймача НСУ, типів антен на борту БпЛА і 

на НСУ, виду модуляції та ін. Для збільшення дальності дії малорозмірних БпЛА необхідно 

застосовувати енергетично вигідні види модуляції і впровадження до НСУ антен з високим 

коефіцієнтом посилення. У деяких випадках для забезпечення стійкого зв’язку з віддаленим 

БпЛА потрібно використовувати інший БпЛА в якості ретранслятора сигналу. 

3. Для передачі даних (фотознімків, відео зображень) з БпЛА на наземну станцію 

управління в реальному часі потрібна велика швидкість передачі. Одним з найбільш 

ефективних підходів до підвищення швидкості передачі даних з борту БпЛА є застосування 

модуляції OFDM. 

Напрямком подальших досліджень щодо впровадження в канали управління та 

телеметрії завадозахищених методів формування та обробки сигналів. 
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