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АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ РЕТРАНСЛЯТОРІВ 

ВІЙСЬКОВИХ РАДІОМЕРЕЖ В УМОВАХ НАВМИСНИХ ЗАВАД 
 

Одним із актуальних напрямків підвищення ефективності військових радіомереж тактичної ланки 

управління є розміщення ретрансляторів (радіостанцій з функцією ретрансляції) на борту безпілотних 

літальних апаратів (БЛА). Важливим завданням на етапі планування таких радіомереж є визначення 

просторових координат (траєкторії руху) БЛА-ретрансляторів. При цьому потрібно враховувати як 

необхідність забезпечення двостороннього зв’язку з наземними радіостанціями у заданій зоні обслуговування, 

так і можливий вплив засобів радіоелектронної боротьби противника, що призводить до зменшення цієї зони. 

У статті на основі Рекомендації ITU-R P.528-4 запропоновано аналітичну модель для визначення 

оптимальної висоти розташування повітряного ретранслятора (ПР), яка дозволяє досягнути максимально 

можливого відношення сигнал/завада (ВСЗ) на вході його приймача за рахунок особливостей розповсюдження 

радіохвиль на радіолініях „земля – повітря”. Проведено розрахунки очікуваного рівня сигналу та ВСЗ на вході 

приймача ПР в залежності від висоти польоту БЛА, що змінювалась від 50 до 10000 м,та робочої частоти 

радіолінії, яка приймала значення від 125МГц до 5,1ГГц. Встановлено, що для заданих значень робочої частоти 

та відстані до наземних радіостанцій існує деяка оптимальна висота знаходження повітряного 

ретранслятора, при якій забезпечується енергетичний виграш у відношенні сигнал/завада в середньому на 3 – 8 

дБ при зміні довжини радіолінії з ПР від 10 до 50 км. При цьому при збільшенні довжини радіолінії та робочої 

частоти ВСЗ зменшується.  

Отримані результати можуть використовуватися при плануванні та організації зв’язку у 

радіомережах з повітряними ретрансляторами для підвищення їх завадозахищеності. 

Ключові слова: базові втрати, відношення сигнал/завада, енергетичний виграш, зона обслуговування, 

дальність зв’язку, Рекомендація ITU-R P.528-4. 
 

Гурский Т.Г., Сова О.Я., Паливода В.С. Аналитическая модель позиционирования воздушных 

ретрансляторов военных радиосетей в условиях преднамеренных помех. Одним из актуальных направлений 

повышения эффективности военных радиосетей тактического звена управления является размещение 

ретрансляторов (радиостанций с функцией ретрансляции) на борту беспилотных летательных аппаратов 

(БЛА). Важной задачей на этапе планирования таких радиосетей является определение пространственных 

координат (траектории движения) БЛА-ретрансляторов. При этом нужно учитывать как необходимость 

обеспечения двусторонней связи с наземными радиостанциями в заданной зоне обслуживания, так и 

возможное влияние средств радиоэлектронной борьбы противника, приводящее к уменьшению этой зоны. 

В статье на основе Рекомендации ITU-R P.528-4 предложена аналитическая модель для определения 

оптимальной высоты расположения воздушного ретранслятора (ВР), которая позволяет достичь 

максимально возможного отношения сигнал/помеха (ОСП) на входе его приемника за счет особенностей 

распространения радиоволн на радиолиниях „земля – воздух”. Проведены расчеты ожидаемого уровня сигнала 

и ОСП на входе приемника ВР в зависимости от высоты полета БЛА, которая изменялась от 50 до 10000 м, и 

рабочей частоты радиолинии, которая принимала значения от 125 МГц до 5,1 ГГц. Установлено, что для 

заданных значений рабочей частоты и расстояния до наземных радиостанций существует некоторая 

оптимальная высота нахождения ВР, при которой обеспечивается энергетический выигрыш в отношении 

сигнал/помеха среднем на 3 – 8 дБ при изменении длины радиолинии с ВР от 10 до 50 км. При этом при 

увеличении длины радиолинии и рабочей частоты ОСП уменьшается.  

Полученные результаты могут использоваться при планировании и организации связи в радиосетях с 

воздушными ретрансляторами для повышения их помехозащищенности. 

Ключевые слова: базовые потери, отношение сигнал/помеха, энергетический выигрыш, зона 

обслуживания, дальность связи, рекомендация ITU-R P.528-4. 
 

T. Hurskyi, O. Sova, V. Palivoda. Analytical model of positioning of air repeaters of military radio networks 

under conditions of jamming. One of the most urgent directions of increasing the efficiency of military tactical radio 

networks is the placement of repeaters (radios with relay function) on board of unmanned aerial vehicles (UAVs). An 

important task at the stage of planning such radio networks is to determine the spatial coordinates (flight path) of UAV 

repeaters. This should take into account both the need to provide two-way communication with terrestrial radios in a 

given service area, and the possible impact of enemy electronic warfare, which leads to a decrease in this area. 

In the article an analytical model, based on Recommendation ITU-R P.528-4, is proposed. The model allows to 

determine the optimum height of the position of the air repeater (AR), which provide to achieve the maximum possible 

signal-to-interference ratio (SIR) at the receiver’s input due to the peculiarities of radio waves propagation on the 

„ground-to-air” links. The expected signal level and SIR at the input of the AR receiver were calculated, depending on 

the UAV flight altitude, which varied from 50 to 10,000 m, and the operating frequency of the radio link, which took 
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values from 125 MHz to 5,1 GHz. It is established that for the set values of the operating frequency and the distance to 

the terrestrial radios, there is some optimum height of finding the air repeater, which provides an average power gain 

of 3 – 8 dB when changing the length of the radio link with an AR from 10 to 50 km. While increasing the radio link 

length and operating frequency SIR decreases.  

The results obtained can be used in the planning and organization of communications in radio networks with air 

repeaters to increase their noise immunity. 

Keywords: base losses, signal to noise ratio, energy gain, power gain, communication length, Recommendation 

ITU-R P.528-4. 
 

Постановка завдання.  

В останні десятиліття активно розвивається теорія і практика застосування безпілотних 

авіаційних комплексів та відбувається їх практичне впровадження для виконання різних 

завдань, як у цивільній сфері [1, 2], зокрема, при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

[3], так і в інтересах завдань, які вирішуються збройними силами та іншими структурами 

силового блоку [4 – 6].  

Сучасні операції (бойові дії) характеризуються масовим застосуванням безпілотних 

літальних апаратів (БЛА) різного призначення. Одним із напрямків такого застосування є 

ретрансляція сигналів в радіомережах УКХ та широкосмугового безпроводового доступу 

(ШБД). Крім цього, пропонується використання окремих радіомереж груп БЛА, призначених 

для створення автоматизованих систем зв’язку на полі бою [5, 6]. Вони мають забезпечувати 

функціонування системи зв’язку за умов високої ефективності засобів протиповітряної 

оборони противника, що ускладнює застосування традиційних повітряних ретрансляторів 

(гелікоптерів, літаків, аеростатів), та організацію зв’язку при неможливості застосування 

наземних. 

Важливим завданням при плануванні радіомереж з повітряними ретрансляторами, в 

тому числі мобільних радіомереж класу MANET (Mobile Ad Hoc Network [4]), побудованими 

з використанням радіостанцій з функцією ретрансляції, та у процесі їх оперативної 

експлуатації є визначення (уточнення) просторових координат (траєкторії польоту) БЛА для 

забезпечення заданої зони обслуговування. Остання може бути суттєво зменшена „на 

прийом” у випадку впливу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) на його приймач. Тому 

на етапі планування мережі з метою визначення оптимальних (раціональних) просторових 

координат (траєкторії руху) БЛА виникає завдання оцінки відношення сигнал/завада (ВСЗ) 

на вході приймача ПР [7 – 9]. У випадку, якщо не вдається забезпечити необхідне значення 

ВСЗ, може бути зменшена зона обслуговування повітряного ретранслятора (ПР), розширена 

смуга псевдовипадкової перебудови робочої частоти (ППРЧ), встановлена антена, яка 

дозволить зменшити коефіцієнт підсилення у напрямку на джерело завад до необхідного 

рівня [7]. 

Аналіз публікацій за темою дослідження. 

У роботі [8] для визначення ВСЗ на вході приймача ПР запропоновано 

використовувати формулу Введенського та модель вільного простору, у роботі [9] – модель 

Хата, недоліком якої є можливість розрахунку радіоліній з висотою підвісу антени базової 

станції (ретранслятора) до 200 м, у той час, як БЛА можуть підніматися на висоту до 

декількох тисяч метрів. Більш універсальною є методика розрахунку радіоліній, викладена у 

Рекомендації ITU-R P.1546 [10], обмеження щодо застосування якої за висотою підвісу 

антени ретранслятора складає 3000 м. У роботі [11] проведено розрахунки очікуваної 

дальності зв’язку на радіолініях „вниз” для різних режимів роботи УКХ радіозасобів. У той 

же час, як модель Хата, так і Рекомендація ITU-R P.1546, призначені для розрахунку 

радіоліній „вниз”. В [10] зазначено, що втрати на радіолінії „вгору” можна наближено 

розрахувати прийнявши допущення, що висота підвісу передавальної антени дорівнює 

відповідній висоті приймальної і навпаки (тобто розповсюдження радіохвиль на лінії „вгору” 

відповідає лінії „вниз”), проте, результати таких розрахунків можуть значно відрізнятися від 

реальних. Розрахунки в [9] проводились із таким же допущенням. 

Для оцінки рівнів як корисного сигналу, так і завади на вході приймача ПР при висоті 

польоту БЛА від декількох десятків до декількох тисяч метрів, доцільно використовувати 
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методику, наведену в рекомендації ITU-R P.528-4 [12], яка призначена для прогнозування 

розповсюдження радіохвиль на радіолініях „земля-повітря” та „повітря-повітря” для 

повітряної служби, а також на різних радіолініях супутникової служби. 

Враховуючи зазначене, метою статті є розробка аналітичної моделі для визначення 

оптимальної висоти розташування повітряного ретранслятора з погляду забезпечення 

максимального відношення сигнал/завада на вході його приймача для заданої частоти та 

відстані до наземних радіостанцій і постановника завад. 

Виклад основного матеріалу. 

Рекомендація ITU-R P.528-4 призначена для розрахунку базових втрат передачі для 

повітряної і супутникової служб в діапазоні частот 125 – 15500 МГц при зміні висот підвісу 

як передавальної, так і приймальної антен, від 1,5 м до 20000 м. Під базовими втратами слід 

розуміти суму множника ослаблення на трасі розповсюдження радіохвиль та втрат у 

вільному просторі. Рекомендація [12] використовує метод інтерполяції за даними сумарних 

втрат передачі з сімейств кривих. Єдиними даними, необхідними для розрахунку, є відстані 

між антенами, висоти антен над середнім рівнем моря, робоча частота і відсоток часу, 

протягом якого втрати не будуть перевищувати наведеного на графіках значення. Для 

зручності інженерних розрахунків на сайті ITU наведені значення втрат для радіоліній 

протяжністю від 0 до 1000 км з кроком 1 км у вигляді таблиць формату Microsoft Excel [12]. 

Криві сумарних втрат, які наводяться в Рекомендації, отримані для помірного 

континентального клімату емпіричним шляхом для наступних номінальних значень: 

значення робочої частоти f – 125, 300, 600, 1200, 2400, 5100, 9400 та 15500 МГц; 

висота підвісу передавальної антени h1 – 1,5; 15; 30; 60; 1000; 10000; 20000 м; 

висота підвісу приймальної антени h2 – 1000; 10000; 20000 м; 

відсоток часу (коефіцієнт готовності, Kг) – 1; 5; 10; 50; 95 %. 

Якщо вихідні дані відрізняються від номінальних, то для розрахунку напруженості 

використовуються процедури інтерполяції даних, отриманих з графіків (таблиць). 

Разом із Рекомендацією ITU-R P.528 на офіційному сайті ITU [12] міститься також і її 

програмна реалізація на мові С++, що дозволяє здійснити необхідні розрахунки для будь-

яких допустимих вихідних даних. 

Крім того, на офіційному сайті Інституту досліджень у галузі телекомунікацій (The 

Institute for Telecommunication Sciences (ITS)) [13] доступна інша версія програмної реалізації 

Рекомендації ITU-R P.528-4 [14]. Результати розрахунків базових втрат з її використанням 

для однакових вихідних даних (h1, h2, f та Kг) повністю відповідають значенням, наведеним 

у таблицях [12], що свідчить про коректність та адекватність моделі, реалізованої у програмі, 

оригіналу. Крім того, отримані за допомогою [14] результати можна зберігати у форматі 

Microsoft Excel для подальшої обробки.  

Таким чином, Рекомендація ITU-R P.528-4 може використовуватися для розрахунку 

радіоліній з ПР на етапі планування та оперативної експлуатації радіомереж, побудованих на 

основі наступного обладнання: радіозасобів виробництва „Harris” та „Aselsan” в діапазоні 

частот 125 – 512 МГц; багатодіапазонних радіозасобів „Harris” типу RF-7800M-MP (125 – 

2000 МГц); засобів ШБД стандартів IEEE 802.11 діапазонів 2,4 та 5,1 ГГц та інших 

стандартів; перспективних військових радіозасобів, наприклад, виробництва 

„SilvusTechnologies” (400 МГц – 6 ГГц). 

Розглянемо радіомережу з повітряним ретранслятором (рис. 1). На деякій відстані ∆r 

від лінії зіткнення (переднього краю оборони) знаходиться наземна станція завад (СЗ). 

Позначимо протяжність радіолінії rРЛ, відстань від СЗ до ПР (протяжність лінії завади) – rЛЗ. 

Для оцінки ВСЗ на вході приймача ПР необхідно розрахувати втрати на радіолініях 

„наземна радіостанція – повітряний ретранслятор” та „станція завад – повітряний 

ретранслятор” з урахуванням їхнього взаємного розташування з використанням Рекомендації 

[12]. 
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Рис. 1. Взаємне розташування постановника навмисних завад,  

повітряного ретранслятора та наземних радіостанцій 

 

Результати розрахунків залежності величини ослаблення сигналу (базових втрат) від 

відстані між передавачем та приймачем радіолінії (до 100 км), представлені у вигляді 

графіків, побудованих для висоти підвісу передавальної антени h1 = 1,5 м, різних висот 

підвісу приймальної антени h2 (50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 2500, 5000 та 10000 м), для 

частот 125, 300, 500, 1200, 2400 та 5100 МГц, та для Kг = 0,95, наведені на рис. 2. 

Видно, що криві основних втрат передачі Lb не завжди монотонно зростають зі 

збільшенням відстані. Це відбувається тому, що коливання мінливості втрат з відстанню 

іноді можуть перекривати зміни медіанного рівня [12]. Мінливість визначається внеском як 

годинних медіанних або довгострокових завмирань сигналу, так і впливом короткострокових 

інтерференційних завмирань по фазі. Короткострокові завмирання обумовлені як відбиттям 

від поверхні землі, так і тропосферною багатопроменевістю. 

З характеру кривих, наведених на рис. 2, можна зробити висновок, що для заданої 

частоти, висоти підвісу передавальної антени та необхідної дальності забезпечення зв’язку 

існує деяка висота підвісу приймальної антени, при якій ослаблення сигналу буде 

мінімальним і наближатиметься до значення втрат у вільному просторі. При цьому зі 

збільшенням частоти для забезпечення тих же дальностей зв’язку з мінімальними втратами 

будуть необхідні менші висоти підвісу антени ПР (наприклад, для відстані від наземної 

радіостанції (НР) до ПР 65 км на частоті 125 МГц оптимальною є висота h2 = 10000 м, а на 

частоті 500 МГц – 5000 м), але, через зростання величини базових втрат необхідно 

підвищувати енергетичний потенціал радіоліній. 

Очевидно, що для ефективного подавлення радіолінії не потрібно забезпечувати 

гарантоване значення потужності завади на вході приймача протягом значного відсотка часу. 

Тому криві основних втрат передачі Lb(0,05) (при Kг = 0,05) можуть використовуватися при 

визначенні значень Lb для завади, яка перевищується корисним сигналом протягом 95% 

(100% – 5%) часу, медіанні (50%) умови розповсюдження радіохвиль на радіолініях сигналу 

та завади можна оцінити за допомогою кривих Lb(0,50), криві Lb(0,95) можна 

використовувати для оцінки зони обслуговування ПР (на прийом), для Kг = 0,95 [12]. 
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Рис. 2. Ослаблення сигналу в залежності від відстані між передавачем та приймачем  

для h1= 1,5 м, різних частот та різних значень h2 

 

У Рекомендації [12] наводиться наступний вираз для розрахунку коефіцієнта захисту, 

фізичний зміст якого відповідає відношенню корисного сигналу до завади, яке 

перевищується на вході приймача протягом принаймні 95% часу: 

  )95,0()50,0()95,0( RYRR  ,  (1) 

де   

         
UnwantedbrttWantedbrtt LGGPLGGPR 50,050,050,0  ; (2) 

           22
50,005,050,095,0

UnwantedbbWantedbbR LLLLY  . (3) 

В рівняннях (2) і (3) Pt – потужність передавача, Gt і Gr − коефіцієнти підсилення 

передавальної та приймальної антен, виражені в дБ, індекс „Wanted” відповідає радіолінії, 

„Unwanted” – лінії завад. 

Введемо поняття енергетичного виграшу за рахунок особливостей розповсюдження 

радіохвиль (РРХ), який відповідає коефіцієнту захисту (1) без урахування енергетичних 

параметрів радіолінії та лінії завади (потужностей передавачів та коефіцієнтів підсилення 

передавальних та приймальної антен): 

    Rbb YLL  ЛЗРЛРРХ 50,050,0)95,0( ,                                  (4) 

де індекс „РЛ” відповідає радіолінії, „ЛЗ” – лінії завади. 

Розрахуємо РРХ  для радіостанцій, які знаходяться найближче до засобів РЕБ 

противника, оскільки вони, як правило, мають меншу потужність та працюють на антени з 

меншою висотою підвісу та меншим коефіцієнтом підсилення, тому саме радіолінії між 

ними та повітряним ретранслятором потенційно найбільш уразливі до впливу засобів РЕБ. 

Приймемо, що висота підвісу антени наземної радіостанції (h1(с)) складає 1,5 м, висота 

підвісу антени станції завад (h1(з)) – 15 м), висота підвісу приймальної антени (повітряного 

ретранслятора) – h2 змінюється від 50 м до 10000 м, ∆r = 10 км (рис. 1), робоча частота 

змінюється від 125 до 5100 МГц. 

Результати розрахунків енергетичного виграшу РРХ  (очікуваного ВСЗ на вході 

приймача ПР), проведених за виразом (4), представлені на рис. 3.  
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Рис. 3. Очікуване відношення сигнал/завада в залежності від відстані між передавачем та приймачем 

для h1(с)= 1,5 м, h1(з)= 15 м, для різних значень h2та f 
 

З графіків видно, що для кожного варіанту взаємного розташування наземної 

радіостанції та постановника завад, відповідних висот підвісу їх антен та значення робочої 

частоти, існує оптимальна висота розташування ПР, яка забезпечує максимально можливе 

ВСЗ на вході його приймача. Наприклад, для забезпечення зв’язку з наземною радіостанцією 

на відстані 40 км та частоті 300 МГц у режимі роботи WBNR ППРЧ достатньо підняти ПР на 

висоту 500 м [10]. У той же час, з рис. 3 видно, що при висоті розташування ПР 2500 м для 

тих самих вихідних даних ВСЗ збільшиться на 12 дБ.  

Середній енергетичний виграш, порівняно з іншими значеннями висот, та при зміні 

довжини радіолінії від 10 до 50 км, складає у середньому від 3 до 8 дБ для усіх значень 

частоти, що розглядалися. У той же час, абсолютна величина енергетичного виграшу РРХ  
для тих же відстаней зменшується від 1,5 дБ до –3 дБ на частоті 125 МГц та від 0 дБ до 

–6 дБ на частоті 5100 МГц. 

Розрахунки для інших значень відстані від СЗ до лінії зіткнення (5 та 15 км) показують 

відносно невелике збільшення ζРРХ при збільшенні ∆r (до 1дБ на частоті 500 МГц та до 2 дБ 

на частоті 125 МГц при h2 = 1000 м, ∆r = 15 км) та зменшення ζРРХ при зменшенні ∆r на 5 км 

(до 1,5 дБ на частоті 500 МГц та до 3 дБ на частоті 125 МГц при h2 = 1000 м, ∆r = 5 км). При 

збільшенні h2 різниця у величинах ζРРХ при зміні ∆r зменшується. 

Оптимальні значення віддалення ПР від НР для фіксованих значень частот та висот 

розташування ПР, які розраховані за формулою (4) та відповідають рис. 3, зведено у табл. 1. 
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Таблиця 1 

Оптимальні значення дальності радіолінії ПР – НР  

Частота f, МГц 
Висота польоту повітряного ретранслятора, h2, м 

50 100 200 500 1000 2500 5000 10000 

125 н/д н/д н/д 3,5 7 17 34 65 

300 н/д н/д н/д 8 17 41,5 80 > 100 

500 н/д н/д 5,5 14 27,5 66 > 100 н/д 

1200 н/д 6,5 13 31 55 > 100 н/д н/д 

2400 6,5 13 23,5 48 72,5 н/д н/д н/д 

5100 12 21 35 61 93 н/д н/д н/д 

Примітка: позначення „н/д” означає, що розрахунки для відповідних значень f та h2 не проводились. 
 

Очевидно, що відповідні дальності зв’язку можуть бути забезпечені тільки при 

виконанні умов здійснення радіозв’язку: 

величина енергетичного потенціалу радіолінії має перевищувати її базові втрати, які 

визначаються згідно [12]. При цьому рівень сигналу на вході приймача буде перевищувати 

значення чутливості приймача; 

відношення сигнал/шум на вході приймача повинне бути не менше заданої величини, 

що визначається використовуваною сигнально-кодовою конструкцією.  

Наприклад, для типових значень параметрів радіозасобів “Aselsan” [10] відстані, 

наведені у табл. 1, можуть бути забезпечені практично у всіх режимах роботи в діапазоні 

частот 125 – 500 МГц (за умови відсутності шумів та завад в каналі). У той же час, засоби 

ШБД (частоти 2400 та 5100 МГц), які проектувалися для створення зони обслуговування з 

радіусом декілька десятків – сотень метрів, в реальних умовах можуть забезпечити зв’язок на 

відстань до 10 – 20 км при відповідних оптимальних висотах розміщення ПР. Для таких 

засобів доцільно проектувати мережі з багатьма ПР, розташованими на малогабаритних БЛА 

(квадрокоптерах) з висотами польоту від декількох десятків метрів та з невеликими зонами 

обслуговування. У той же час, на більш високих частотах спрощується виготовлення 

ефективніших за коефіцієнтом підсилення антенних пристроїв, стає можливою реалізація 

антенних решіток як для ПР, так і наземних радіостанцій, що може забезпечити збільшення 

дальності зв’язку до декількох десятків кілометрів при відповідних оптимальних висотах 

розташування ПР. 

Слід зауважити, що кількість радіозасобів у радіомережах може бути значною (як 

правило, до декількох десятків), з різними відстанями до ПР. Тому при визначенні 

просторових координат розміщення ПР критерієм оптимізації може бути, наприклад, 

усереднений для усіх радіостанцій мережі показник енергетичного виграшу (підвищення 

відношення сигнал-завада). 

Висновки. Таким чином, у роботі представлена аналітична модель, яка дозволяє 

оцінити відношення сигнал/завада на вході приймача повітряного ретранслятора. Модель 

розроблена на основі Рекомендації ITU-R P.528-4 і може використовуватись на етапах 

планування та оперативної експлуатації військових радіомереж, побудованих на обладнанні 

різних типів (військові УКХ та широкодіапазонні радіозасоби, засоби широкосмугового 

безпроводового радіодоступу).  

Показано, що для кожного варіанту взаємного розташування наземної радіостанції та 

постановника завад, відповідних висот підвісу їх антен та робочої частоти радіолінії, існує 

деяке оптимальне значення висоти розташування повітряного ретранслятора, яке дозволяє 

максимізувати відношення сигнал/завада на вході його приймача. Вибір оптимального 

значення висоти розташування повітряного ретранслятора при величинах відстані між 

радіостанціями та ретранслятором від 10 до 50 км та при зміні частоти від 125 до 5100 МГц 

дозволяє досягти підвищення відношення сигнал/завада на вході його приймача у 

середньому від 3 до 8 дБ.  
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У той же час, при плануванні радіомереж з повітряними ретрансляторами необхідно, 

також, враховувати енергетичні параметри радіозасобів та станцій завад, характеристики 

антен, величину коефіцієнта розширення спектра за рахунок псевдовипадкової перебудови 

робочої частоти тощо. Тому напрямком подальших досліджень є розробка методики вибору 

параметрів радіомережі для забезпечення максимального (задовільного) відношення 

сигнал/завада на вході приймача повітряного ретранслятора в умовах навмисних завад. 
 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Y. Zeng, R. Zhang, T.J. Lim. Wireless communications with unmanned aerial vehicles: 

opportunities and challenges. IEEE Commun. Mag. 2008. Vol. 54. № 5. Pp. 36 – 42. 

2. А. Д. Вырелкин, А. Е. Кучерявый. Использование беспилотных летательных 

аппаратов для решения задач „умного города”. Информационные технологии и 

телекоммуникации. 2017. Т. 5. № 1. С. 105 – 113.  

3. Моделі застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій на основі 

безпілотних авіаційних комплексів у надзвичайних ситуаціях: монографія / І.С. Романченко 

та ін. Київ: НАУ, 2016. 332 с. 

4. Літаючі самоорганізуючі радіомережі / Романюк В.А., Степаненко Є.О., 

Панченко І.В., Восколович О.І. Збірник наукових праць ВІТІ. 2017. № 1. С. 104 – 114. 

5. Особенности построения радиосети группы БПЛА / Шлокин В.Н., Малахов С.В., 

Гостев А.Л., Кожушко Я.Н. Системи озброєння і військова техніка. 2013. № 1(33). C. 49 – 57.  

6. Ананьев А.В., Стафеев М.А., Филатов С.В. Оценка эффективности систем связи и 

боевого управления на базе беспилотных летательных аппаратов межвидовой группировки 

войск. „Воздушно-космические силы. Теория и практика”. 2017. № 3. С. 75 – 84.  

7. Гурський Т.Г. Підвищення завадозахищеності повітряних ретрансляторів УКХ 

радіомереж в умовах навмисних шумових завад. Пріоритетні напрямки розвитку 

телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, 

комплексів, засобів зв’язку та автоматизації в операції Об’єднаних сил: збірник матеріалів 

ХІІ наук.-практ.конф., 14–15 лист. 2019 р. Київ: ВІТІ ім. Героїв Крут, 2019. С. 69 – 76. 

8. Аналіз завадозахищеності радіомереж з використанням повітряних ретрансляторів в 

умовах навмисних шумових завад / Гурський Т.Г., Сова О.Я., Гриценок К.М., Гай Ю.І. 

Збірник наукових праць ВІТІ. 2018. № 4. С. 26 – 33. 

9. Гурський Т.Г. Аналітична модель оцінки впливу засобів РЕБ на радіолінії з ППРЧ у 

радіомережах з повітряним та наземним ретрансляторами. Збірник наукових праць ВІТІ. 

2019. № 3. С. 23 – 32. 

10. Оцінка дальності зв’язку в радіомережах з повітряними ретрансляторами / Гурський 

Т.Г., Борисов І.В., Боголій С.М., Хоменко П.В. Збірник наукових праць ВІТІ. 2019. № 4. С. 58 

– 66. 

11. Recommendation ITU-R P.1546-6 (08/2019). Method for point-to-area predictions for 

terrestrial services in the frequency range 30 MHz to 4 000 MHz. P Series. Radiowave 

propagation:веб-сайт. URL: https://www.itu.int/rec/R-REC-P.1546/en. 

12. Recommendation  ITU-R P.528-4 (08/2019). A propagation prediction method for 

aeronautical mobile and radionavigation services using the VHF, UHF and SHF bands. P Series. 

Radiowave propagation:веб-сайт. URL: https://www.itu.int/rec/R-REC-P.528-4-201908-I/en. 

13. ITS Open Sources P.528 Software Implementation: веб-сайт. URL: 

https://www.its.bldrdoc.gov/about-its/archive/2019/its-open-sources-p528-reference-software-

implementation.aspx. 

14. Програмна реалізація Рекомендації P.528-4: веб-сайт. URL: 

https://github.com/NTIA/p528-gui/releases. 

 

https://www.itu.int/rec/R-REC-P.1546/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-P.528-4-201908-I/en
https://www.its.bldrdoc.gov/about-its/archive/2019/its-open-sources-p528-reference-software-implementation.aspx
https://www.its.bldrdoc.gov/about-its/archive/2019/its-open-sources-p528-reference-software-implementation.aspx
https://github.com/NTIA/p528-gui/releases

