
Збірник наукових праць ВІТІ № 2 – 2020 

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

28 

УДК 621.396                                  Колтовсков Д.Г. https://orcid.org/0000-0002-2751-412X (ВІТІ) 

 

АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 

СКЛАДНИМИ ОРТОГОНАЛЬНИМИ СИГНАЛЬНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ В 

КАНАЛІ УПРАВЛІННЯ ТАКТИЧНИМ БПЛА  
 

Як показує сучасний рівень розвитку безпілотних авіаційних комплексів та засобів боротьби з ними, 

одним з важливих завдань є забезпечення скритного та завадозахищеного керування тактичним безпілотним 

літальним апаратом (БпЛА) або групою БпЛА в умовах роботи засобів радіорозвідки та постановки 

навмисних завад противником. Сигнали з розширенням спектру, утворені модуляцією несучої частоти 

псевдовипадковою послідовністю, все частіше знаходять своє застосування з метою вирішення завдань 

дистанційного керування тактичними БпЛА. Даний підхід при побудові каналу управління тактичним БпЛА 

дозволяє реалізувати детектування приймачем наявності корисного сигналу з низьким відношенням 

потужності сигналу до потужності завади в широкій смузі частот. Використання сигналів з 

внутрішньоімпульсною частотною модуляцією з лінійним законом зміни миттєвої частоти в часі (ВЛЧМ) 

знайшло своє широке застосування в бездротових сенсорних мережах військового призначення та є 

потенційно можливим при проектуванні та створенні завадозахищеного каналу управління тактичним БпЛА 

за рахунок своїх високих енергетичних показників. В той же час, в ході проведення досліджень використання 

ВЛЧМ сигналів в каналі управління тактичним БпЛА було виявлено недолік, що ускладнює дистанційне 

керування тактичним БпЛА на відстанях, що перевищують 10 км. Це обумовлено суттєвим зменшення 

швидкості обміну інформацією між наземною станцією керування (НСК) та тактичним БпЛА. З метою 

вирішення завдань підвищення швидкості передачі даних в каналі управління тактичним БпЛА в даній роботі 

пропонується формування аналітичної моделі розрахунку швидкості передачі даних в каналі управління 

тактичним БпЛА як на фізичному рівні розповсюдження сигналів, так і на рівні формування інформаційного 

кадру шляхом введення додаткових групових параметрів. Використання даної моделі в ході імітаційного 

моделювання спроможне надати кількісну оцінку потенційно можливої пропускної спроможності в каналі 

управління тактичним БпЛА. 

Ключові слова: канал управління безпілотним літальним апаратом, аналітична модель, 

внутрішньоімпульсні ЛЧМ сигнали, енергетичні показники, швидкість передачі даних. 
 

Колтовсокв Д.Г. Аналитическая модель расчета скорости передачи данных сложными 

ортогональными сигнальными конструкциями в канале управления тактическим БпЛА. Как показывает 

современный уровень развития беспилотных авиационных комплексов и средств борьбы с ними, одной из 

важных задач является обеспечение скрытного и помехозащищенного управления тактическим беспилотным 

летательным аппаратом (БпЛА) или группой БпЛА в условиях работы средств радиоразведки и постановки 

преднамеренных помех противником. Сигналы с расширением спектра, образованные модуляцией несущей 

частоты псевдослучайной последовательностью, все чаще находят свое применение с целью решения задач 

дистанционного управления тактическими БпЛА. Данный подход при построении канала управления 

тактическим БпЛА позволяет реализовать детектирование приемником наличие полезного сигнала с низким 

отношением мощности сигнала к мощности помехи в широкой полосе частот. Использование сигналов с 

внутриимпульсной частотной модуляцией с линейным законом изменения мгновенной частоты во времени 

(ВЛЧМ) нашло свое широкое применение в беспроводных сенсорных сетях военного назначения и является 

потенциально возможным при проектировании и создании помехозащищенного канала управления 

тактическим БпЛА за счет своих высоких энергетических показателей. В то же время, в ходе проведения 

исследований использования ВЛЧМ сигналов в канале управления тактическим БпЛА был обнаружен 

недостаток, что затрудняет дистанционное управление тактическим БпЛА на расстояниях, превышающих 

10 км. Это обусловлено существенным уменьшение скорости обмена информацией между наземной станцией 

управления (НСУ) и тактическим БпЛА. С целью решения задач повышения скорости передачи данных в 

канале управления тактическим БпЛА в данной работе предлагается формирование аналитической модели 

расчета скорости передачи данных в канале управления тактическим БпЛА как на физическом уровне 

распространения сигналов, так и на уровне формирования информационного кадра путем введения 

дополнительных групповых параметров. Использование данной модели в ходе имитационного моделирования 

способно предоставить количественную оценку потенциально возможной пропускной способности в канале 

управления тактическим БпЛА. 

Ключевые слова: канал управления беспилотным летательным аппаратом, аналитическая модель, 

внутриимпульсные ЛЧМ сигналы, энергетические показатели, скорость передачи информации. 
 

D. Koltovskov. An analytical model for calculating the data transfer rate with complex orthogonal signal 

structures in the tactical UAV control channel. Shows the current level of development of unmanned aircraft systems 

and means of dealing with them, one of the important tasks is the provision of a secretive and anti-interference control 

tactical unmanned aerial vehicle (UAV) or a group of UAVs in terms of means of signals intelligence and deliberate 

interference by the enemy. Signals from the extension of the range formed by the modulated carrier pseudo-random 
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sequence, often find their application for the solution of problems of remote control of tactical UAVs. This approach in 

constructing the control channel tactical UAV allows to realize the detection receiver the presence of the useful signal 

with low ratio of signal power to interference power in a wide frequency band. The use of signals with frequency 

modulation with linear law of change of the instantaneous frequency in time found its wide application in wireless 

sensor networks for military purposes and is the potential in the design and creation of disturbance-free control 

channel tactical UAVs due to their high energy performance. At the same time, in the course of conducting research 

and the use signals in the control channel tactical UAV was discovered a flaw that makes it difficult to remote control a 

tactical UAV at distances greater than 10 km due to a significant decrease in the rate of exchange of information 

between the ground control station (GCS), and tactical UAVs. With the aim of addressing the challenge of improving 

the data transfer speed in the channel control of tactical UAVs in this paper, we propose the formation of an analytical 

model for calculating the speed of data transmission in the control channel of the tactical UAV as on the physical level 

of signal propagation, and the formation of a data frame by injecting additional group parameters. The use of this 

model during the simulation can provide a quantitative estimate of potential bandwidth in the control channel tactical 

UAV. 

Keywords: unmanned aerial vehicle control channel, analytical model, in-pulse chirp signals, energy indicators, 

information transfer rate. 
 

Постановка завдання. Світова тенденція застосування безпілотних авіаційних та 

робототехнічних комплексів (дронів) з використанням елементів штучного інтелекту у 

збройних конфліктах надає все більшого поштовху до проведення досліджень в сфері 

безвідмовного дистанційного керування та контролю за параметрами зазначених комплексів, 

удосконаленню існуючих каналів управління та новітніх підходів при проектуванні та 

створенні зазначених каналів. Використання шумоподібних та завадозахищених сигналів при 

побудові каналів управління тактичними БпЛА, таких, що використовують 

внутрішньоімпульсну лінійну частотну модуляцію (ВЛЧМ), охоплює значний сектор у даній 

сфері внаслідок енергетичних переваг даних сигналів над іншими сигналами та можливості 

передавати данні на значні відстані в умовах роботи засобів радіорозвідки та постановки 

навмисних завад противником.  

Канали управління, утворені з використанням ВЛЧМ сигналів, є актуальними лише для 

тактичних БпЛА з відстанями між БпЛА та наземною станцією управління (НСУ) лише до 

декількох десятків кілометрів [1]. Використання ВЛЧМ сигналів знайшло своє широке 

використання та добре себе зарекомендувало ще з 60-х років минулого століття в 

радіолокаційних пристроях [2], а також, в процесі розвитку технологій, ВЛЧМ сигнали 

почали використовувати при проектуванні та створенні каналів управління тактичними 

БпЛА [3]. Основні характеристики, що забезпечують значні відстані для забезпечення 

зв’язку, досягаються за рахунок високих енергетичних показників ВЛЧМ сигналів, таких як 

спектральна щільність потужності та зосередження енергії на передачу одного біту 

інформації з заданою достовірністю (ймовірністю бітової помилки) [4], що в свою чергу 

призводить до зниження швидкості передачі даних між НСК та БпЛА. 

Вирішення завдання по забезпеченню достатньої швидкості передачі даних в каналі 

управління тактичним БпЛА є критично важливим з точки зору безвідмовного 

дистанційного керування та контролю параметрів тактичного БпЛА.  

З метою оцінки швидкості обміну інформацією між НСК та тактичним БпЛА 

дослідження доцільно розпочати з формування аналітичної моделі розрахунку швидкості 

передачі даних ВЛЧМ сигналами в каналі управління тактичним БпЛА з урахуванням 

особливостей рівня фізичних явищ та процесів розповсюдження ВЛЧМ сигналів та рівня 

формування інформаційного кадру при здійсненні дистанційного керування тактичним 

БпЛА.  

Аналіз останніх публікацій. Ряд світових досліджень спрямовані на вирішення 

завдань адаптації конкретних параметрів ВЛЧМ сигналів для конкретних умов їх 

застосування, таких як досягнення максимальної дальності зв’язку при низьких потужностях 

випромінювання та збільшення часу автономної роботи від джерела живлення окремих 

сенсорів.  

В роботі [5] проведено дослідження та обґрунтовано переваги використання ВЛЧМ 

сигналів у сфері обміну інформацією між  БпЛА та бездротовими сенсорними мережами 
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WSNs (від англ. Wireless sensor networks) військового призначення, що утворені на 

технологіях, описаних у поправках до стандарту IEEE 802.15.4z . Дані поправки визначають 

вдосконалення технології передачі даних в низькошвидкісних бездротових мережах з 

високочастотними (HRP) та низькочастотними (LRP) імпульсами на фізичному (PHY) рівні з 

відповідними методами визначення діапазонів частот. 

Спроможність передбачати, аналізувати, адаптуватись та експлуатувати значну 

кількість взаємопов’язаних дронів (рой), що в майбутньому будуть присутні на полі ведення 

бойових дій та будуть мати рішуче значення у створенні переваги над противником 

досліджується у роботі [6]. В цій роботі автори досліджують використання ВЛЧМ сигналів з 

метою організації багатостанційного доступу та побудови низькошвидкісних мереж обміну 

інформацією між дронанами різних рівнів застосування. 

Питання впливу доплеревського зсуву та питання маштабованості мереж з низькими 

показниками енергоспоживання, утворених за допомогою ВЛЧМ сигналів досліджено в 

роботі [7]. В цій роботі автори стверджують, що передача даних по каналах зв’язку, 

утворених за допомогою ВЛЧМ сигналів, не є критично чутливими до доплеревського зсуву 

на швидкостях до декількох десятків км/год. 

В роботі [8] представлена математична модель низькошвидкісної багатостанційної 

бездротової сенсорної мережі передачі даних з врахуванням показників якості 

обслуговування (QoS), таких як пропускна спроможність мережі та коефіцієнт втрати 

пакетів. Автори даної роботи стверджують, що представлена математична модель враховує 

відмови в передачі пакетів, що викликані шумами в каналі та, враховуючи вимоги до QoS, є 

можливість використання даної моделі для дослідження ВЛЧМ сигналів відповідно до 

навантаження чи інших сценаріїв. 

Дослідженню та обґрунтуванню енергетичних переваг використання ВЛЧМ сигналів 

при проектуванні та побудові каналів управління тактичними БпЛА присвячена робота [4]. 

Також слід зазначити, що в даній роботі були сформовані та обґрунтовані вимоги до каналів 

управління тактичними БпЛА, що утворені за допомогою ВЛЧМ сигналів та акцентована 

увага на низькій швидкості передачі даних в наслідок високих енергетичних показників.  

Аналіз досліджень, проведених у вищезазначених роботах, показує високу 

зацікавленість науковців до класу ВЛЧМ сигналів при проектуванні каналів обміну 

інформації між сенсорами різноманітного призначення. Роботи в цілому присвячені 

дослідженням продуктивності та якості надання послуг мереж з тисячами кінцевих пристроїв 

з низькими показниками енергоспоживання та тривалим часом автономної роботи сенсорів в 

різноманітних сценаріях їх застосування. Ряд авторів проводять дослідження впливу 

різноманітних параметрів ВЛЧМ сигналів та кількості одночасної роботи кінцевих пристроїв 

на дальність забезпечення зв’язком при мінімальних показниках випромінюваної потужності 

сигналу. Крім цього, пропонується ряд імітаційних моделей функціонування каналів 

управління БпЛА при досягненні максимального віддалення БпЛА від НСК. Але, слід 

зауважити, що в даних роботах не вирішаються завдання збільшення швидкості передачі 

інформації між БпЛА та НСК в каналі управління, утвореному з використанням ВЛЧМ 

сигналів при значному віддаленні БпЛА від НСК при зміні умов розповсюдження сигналів та 

наявності навмисних завад. 

Тому метою даної роботи є розробка аналітичної моделі розрахунку швидкості 

передачі даних в каналі управління тактичним БпЛА з введенням додаткових групових 

параметрів, що характеризують умови розповсюдження ВЛЧМ сигналів при дистанційному 

керуванні тактичним БпЛА. Формуванням ключових гіпотез та припущень дозволить 

вирішити завдання збалансованості між енергетичними показниками та потенційно 

можлоивою пропускною спроможністю каналу управління при заданих обмеженнях. 

Виклад основного матеріалу. Перш за все, при проведенні аналітичних розрахунків 

швидкості передачі даних в каналі управління тактичним БпЛА, слід звернутися до 

класичного підходу, запровадженому К. Шенноном. В своїх роботах [9] він довів, що з 

метою досягнення потенційно можливої швидкості передачі даних сигнали повинні 
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наближатися по своїх статистичних властивостях до білого шуму, де ймовірність бітової 

помилки буде нескінченно малою при нескінченно великій довжині послідовності, що 

передається. Крім цього, він стверджував, що існує граничний показник, що характеризує 

швидкість передачі інформації по каналу зв’язку, який залежить від величини потужності 

передавача, ширини полоси пропускання сигналу та інтенсивності адитивного шуму, 

названий потенційною пропускною спроможністю каналу зв’язку. 

Потенційно можлива швидкість передачі даних R (біт/с) ніколи не перевищить 

ємності (потенційної пропускної спроможності) каналу зв’язку C, що в свою чергу 

обраховується наступним виразом: 

,1log2
N

S
BWC                                                           (1) 

де BW – ширина смуги пропускання каналу; С – потенційна пропускна спроможність 

(ємність) каналу зв’язку, біт/с; S/N – відношення потужності прийнятого сигналу до рівня 

потужності мінімального шуму (SNR). 

Аналіз виразу (1) показує, що потенційна пропускна спроможність каналу зв’язку 

залежить лише від ширини смуги пропускання каналу та потужності корисного сигналу на 

вході приймача та взагалі не залежить від частоти, на якій передається сигнал. Тому, 

враховуючи високі енергетичні показники ВЛЧМ сигналів та можливість детектування 

приймачем цих сигналів нижче рівня білого шуму [3], що обумовлені видом модуляції, 

враховуючи зазначені критерії та обмеження для каналу управління тактичним БпЛА [4], 

можна отримати потенційну пропускну спроможність каналу управління тактичним БпЛА 

відповідно до (1), що становить близько 400 кбіт/с та цілком задовольняє вимоги до каналів 

управління тактичними БпЛА, що обґрунтовані в [4].  

Звісно, що в реальних умовах швидкість передачі даних в каналі управління 

тактичним БпЛА буде значно меншою, тому в даній роботі пропонується створити 

аналітичну модель розрахунку швидкості передачі даних в каналі управління тактичним 

БпЛА з метою подальшого проведення імітаційного моделювання за допомогою програного 

забезпечення MATLAB та Simulink. Враховуючи те, що ВЛЧМ сигнали відносяться до класу 

складних сигналів [10 -11] в роботі пропонується розглядати аналітичну модель на декількох 

рівнях, таких як рівень, що охоплює фізичні явища та особливості процесів розповсюдження 

ВЛЧМ сигналів в просторі та рівень формування інформаційного кадру з врахуванням 

особливостей дистанційного керування та отримання інформації від сенсорів та датчиків 

тактичного БпЛА. В свою чергу, дослідження буде спрямовано на отримання кількісної 

оцінки енергетичних показників ВЛЧМ сигналів та символьної швидкості передачі даних в 

каналі управління тактичним БпЛА. На кожному рівні буде виділено явища та процеси, що 

безпосередньо впливають на швидкісні показники передачі даних та встановлено відповідні 

взаємозв’язки між ними.  

 По-перше, слід визначити явища та процеси на фізичному рівні розповсюдження 

ВЛЧМ сигналів [11], що впливають на швидкісні показники передачі даних ВЛЧМ 

сигналами, які представляються наступною математичною моделлю: 

,2τ2τ,
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,2τ,0

ІІ
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І
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де mU  – амплітуда сигналу, Іτ  – тривалість радіоімпульсу з огинаючою прямокутної форми, 

0ω  – несуча частота, μ  – параметр швидкості зміни частоти в часі, при тому, що девіація 

частоти дорівнює Іμτω . 

Даний вираз описує розповсюдження ВЛЧМ сигналів у вільному просторі та жодним 

чином не враховує умови, в яких буде функціонувати канал управління тактичним БпЛА.  
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Енергетичний спектр такого сигналу є постійним в смузі частот 2ωω,2ωω 00  

та дорівнює нулю за межами цієї смуги й має вигляд: 

μ2πω 2

І mUW .                                                        (3) 

Відповідно до [11] автокореляційна функція ВЛЧМ сигналів (2), взаємозв’язок якої з 

енергетичним спектром сигналів (3) встановлюється парою інтегральних перетворень Фурьє 

(доведено теоремою Вінера-Хінчена), що в результаті розрахунків показує високі 

енергетичні показники даних сигналів та є критично важливою для вирішення завдань 

детектування сигналів приймачем та має наступний вигляд: 
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Аналіз виразу (4) не дає можливості в повному обсязі встановити граничні умови 

функціонування каналу управління тактичним БпЛА у зв’язку з тим, що існує множина 

факторів, що впливають на енергетичні характеристики при розповсюдженні ВЛЧМ 

сигналів. Один із можливих варіантів підвищення швидкості передачі даних в каналі 

управління тактичним БпЛА, утвореному за допомогою ВЛЧМ сигналів, розглянуто в роботі 

[12]. Пропонується застосувати коефіцієнт перекриття в часі внутрішніх імпульсів ЛЧМ 

сигналів, що має наступний вигляд:  
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де 1Z  – коефіцієнт перекриття внутрішніх інформаційних імпульсів, τ/c BLBTS  - 

коефіцієнт обробки за одне перекриття з cμTB  шириною смуги пропускання ВЛЧМ.  

 Також слід звернути увагу на те, що огинаюча кожного сигналу повинна наближатися 

до постійного значення протягом тривалості самого сигналу [13]. В такому разі 

випромінений сигнал буде мати найбільшу енергію при обмеженнях пікової енергії 

передавача, при чому сигнали повинні задовольняти наступним умовам: 

lk

lk
dttStS

E
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T

k
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,11
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2 ,                                                   (6) 

де 2Z  –  коефіцієнт ортогональності сигналів. 

 Враховуючи особливості розповсюдження ВЛЧМ сигналів в просторі при здійсненні 

дистанційного керування тактичним БпЛА слід враховувати вплив коефіцієнту 

доплеревського зсуву частоти (
3Z ). Очевидно, що даний коефіцієнт вплине на кількісні 

показники автокореляційної функції сигналу та буде вносити зміни в енергетичні 

характеристики сигналу. Крім цього, слід врахувати те, що при застосуванні тактичних 

БпЛА, канал управління буде функціонувати в умовах постановки противником навмисних 

завад, що безумовно вплине на процес детектування приймачем корисного сигналу. Тому 

коефіцієнт протидії навмисній заваді (
4Z ) буде характеризувати завадозахищеність каналу 

управління тактичним БпЛА при швидкості обміну інформацією між НСК та тактичним 

БпЛА до 50 кбіт/с.   

 В свою чергу, на результати розрахунків швидкості передачі даних в каналі 

управління тактичним БпЛА також вплинуть коефіцієнт міжсимвольної інтерференції (
5Z ) 

та коефіцієнт використання спектру (
6Z ), що обумовлений довжиною інформаційного 

радіоімпульсу ВЛЧМ сигналу. 



Збірник наукових праць ВІТІ № 2 – 2020 

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

33 

 Аналіз виразів (2 – 6) та коефіцієнтів (
61 ZZ ) свідчить про можливість проведення 

досліджень енергетичних показників ВЛЧМ сигналів на рівні фізичних явищ та процесів з 

урахуванням особливостей умов розповсюдження сигналів в просторі при здійсненні 

дистанційного керування тактичним БпЛА та отримання даних з його бортових датчиків. За 

рахунок введення в автокореляційну функцію додаткового параметру Z, що включає в себе 

сукупність коефіцієнтів {Z1, Z2, …, Z6}, є можливість отримати кількісну величину 

відношення енергії ВЛЧМ сигналу до енергії шуму на вході приймача. 

Даний груповий параметр в повному обсязі враховує енергетичні фактори, що 

впливають на швидкість передачі інформації на рівні фізичних явищ та процесів в каналі 

управління тактичним БпЛА.   

 Представлення групового параметру Z у якості векторної величини та отримання його 

значення надає змогу визначити енергетичні показники ВЛЧМ сигналу в реальних умовах 

розповсюдження в просторі та отримати кількісну величину потужності рівня сигналу на 

вході приймача за умови детектування корисного сигналу, що виходячи з (1) надає змогу 

розрахувати потенційну пропускну спроможність в каналі управління тактичним БпЛА. 

Встановлення енергетичних взаємозв’язків між складовими групового параметру дозволяє 

провести імітаційне моделювання процесів розповсюдження ВЛЧМ сигналів в просторі. 

Аналіз отриманих результатів в ході імітаційного моделювання надає змогу визначити 

параметри, зміна яких суттєво впливає на енергетичні показники ВЛЧМ сигналів та в свою 

чергу впливає на швидкість передачі даних в каналі управління тактичним БпЛА.  

 По-друге, слід визначити параметри так званого рівня формуванні інформаційного 

кадру, за допомогою яких можливо розрахувати реальну швидкість передачі даних в каналі 

управління тактичним БпЛА. Суть розрахунку реальної швидкості передачі даних в каналі 

управління тактичним БпЛА, утвореним ВЛЧМ сигналами, враховуючи вимоги та 

обмеження, що було визначено в [4], можна представити наступним виразом: 

,
1

ВЛЧМT
R  

де R – швидкість передачі, біт/с, TВЛЧМ – час, витрачений на передачу одного символьного 

блоку. 

В свою чергу  

,
1

СЛІНФСІНХРІНІЦ

C

СЛІНФСІНХРІНІЦВЛЧМ LLLL
R

TTTTT                  (7) 

де ІНІЦT  – час ініціалізації сеансу зв’язку, 
СІНХРT  – час синхронізації передавача з приймачем, 

ІНФT  – час передачі корисної інформації, 
СЛT  – час передачі службової інформації, ІНІЦL  – 

довжина блоку ініціалізації сеансу зв’язку, 
СІНХРL  – довжина блоку синхронізації, 

ІНФL  –  

довжина інформаційного блоку, 
СЛL  – довжина блоку службової інформації, 

CR  – швидкість 

передачі одного символу. 

 Виходячи з (8), 
ВЛЧМT  залежить від довжини символьних блоків та потенційно 

можливої 
CR , що в свою чергу розраховується з урахуванням групового параметру Z={Z1, Z2, 

…, Z6}. Також слід зауважити, що довжина символьного блоку залежить від обраного 

способу формування даного блоку. Таким чином вираз (7) можна записати у наступному 

вигляді: 

,
1

СЛІНФСІНХРІНІЦ

C

ВЛЧМ GLLLL
R

T  

де G = {G1, G2, …, GN} – груповий параметр, що включає в себе множину змінних 

параметрів, які в свою чергу характеризують обраний спосіб формування того чи іншого 

символьного блоку (спосіб формування блоків ініціалізації зв’язку, спосіб синхронізації 
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передавача з приймачем, тип використання сигнально-кодових конструкцій, спосіб перевірки 

цілісності символьних блоків, величину ймовірності бітової помилки). 

В свою чергу передбачається, що параметри G1, G2, …, GN  також будуть мати 

множину значень, відповідно до способу їх формування. Отримання результуючого значення 

групового параметру G дозволить розрахувати реальну швидкість передачі даних в каналі 

управління тактичним БпЛА при заданих параметрах ВЛЧМ сигналів з урахуванням умов їх 

розповсюдження у просторі. 

Висновки. Таким чином, представлена аналітична модель розрахунку швидкості 

передачі даних в каналі управління тактичним БпЛА дає можливість розрахувати потенційну 

пропускну спроможність (ємність) та реальну швидкість передачі даних в каналі управління 

тактичним БпЛА за рахунок визначення групових параметрів Z та G. Встановлення 

взаємозв’язків між цими параметрами надає змогу визначення критично важливих 

параметрів, що в більшій мірі впливають на швидкісні показники в каналі управління 

тактичним БпЛА. Дана аналітична модель потребує своєї реалізації в ході формування 

імітаційної моделі з використанням програмного забезпечення MATLAB та Simulink з метою 

обґрунтування наведених припущень, що і є напрямком подальших досліджень. В свою 

чергу, отримані результати буде покладено в основу формування методики підвищення 

швидкості передачі даних в каналі управління тактичним БпЛА. 
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