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"Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки"

Основним елементом зазначеної структури є центр обробки даних, який
забезпечить: єдину технічну платформу для розгортання інформаційних та
інформаційно-аналітичних систем Міністерства оборони України та Збройних
Сил України, обробку і зберігання відкритих та категорованих даних
відповідно до вимог з безпеки інформації; безперебійну роботу технічного та
інформаційного обладнання; інфраструктурний захист технічного та
інформаційного обладнання від впливу зовнішніх негативних факторів та
порушень захисту інформації; моніторинг параметрів та стану елементів
інфраструктури, технічного та інформаційного обладнання; контроль з
транспортування даних між інформаційними та інформаційно-аналітичними
системами і віддаленими користувачами.
На даний час за рішенням Міністра оборони України тривають
консультації з представниками корпорації “Майкрософт” в Україні та іншими
компаніями і науковими установами щодо розробки концептуального
архітектурного бачення побудови ядра інформаційної інфраструктури для
Міністерства оборони України.
Слюсарь В.И., д.т.н., профессор,
Лютов В.В., Шишацкий А.В.
Центральний НИИ вооружения и военной техники ВС Украины
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ШИРОКОПОЛОСНЫХ СРЕДСТВ РАДИОСВЯЗИ

Технология ортогонального частотного разделения каналов (в
англоязычной литературе – Orthogonal Frequency Division Multiplexing,
OFDM) получила очень широкое распространение в современных стандартах
связи (IEEE 802.11a,g,n – беспроводные сети WiFi; IEEE 802.16 –
широкополосная беспроводная связь WiMAX; DVB-T, DVB-T2 – цифровое
телевидение; DRM – цифровое радио; E-ULTRA – канальный уровень
технологии LTE для перспективных систем сотовой связи) и продолжает
активно развиваться. Основными достоинствами OFDM являются, высокая
спектральная эффективность использования канала связи, низкий уровень
(или полное отсутствие) межсимвольной интерференции, малый
коэффициент потерь информации в условиях частотно-селективных
замираний и высокая скорость передачи информации. В то же время
недостатками, ограничивающими применение данной технологи, являются
высокий уровень пик-фактора сигнала, обусловленный применением
большого числа поднесущих, жесткие ограничения к частотной
синхронизации, высокая чувствительность к фазовым флуктуациям опорных
генераторов тактовой и несущей частот, а также допплеровскому смещению
частоты, что обусловлено необходимостью сохранения ортогональности
несущих.
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Причем допплеровское рассеяние в канале является одним из основных
сдерживающих факторов, препятствующих широкому применению OFDM в
мобильных системах военной связи. Решение данной задачи осуществляется
введением большей избыточности для сохранения заданной достоверности
передачи данных, что приводит к существенному снижению спектральной
эффективности.
В связи с этим возникает задача синтеза оптимального метода
оценивания канала связи OFDM с целью управления показателями,
характеризующими качество канала связи применительно к условиям
распространения сигнала, заданной скорости и достоверности передаваемой
информации.
Основным источником информации для отслеживания быстро
изменяющихся свойств канала связи OFDM являются специально
зарезервированные пилотные сигналы. Однако для мобильных абонентов и
особенно для скоростных, накладываются ограничения по времени анализа
канала связи, что приводит к необходимости передавать избыточную
информацию с целью обеспечить возможность восстановления сигнала при
потерях части полезной информации. Для увеличения скорости оценивания
канала связи при заданной достоверности, предлагается вместо пилотных
сигналов использовать и пилотные, и информационные каналы OFDM
средств связи, что позволит за меньшее время производить оценку канала, но
потребует существенного увеличения вычислительных возможностей
средства связи. Кроме того, использование информационных поднесущих
канала связи для его оценки исключает ряд техник, применяемых для
снижения пик-фактора OFDM
сигнала, например за счет активного
расширения сигнального созвездия. Однако существенно большая
информация о параметрах канала, полученная по информационным каналам,
позволит использовать более сложные алгоритмы обработки данных. Это в
конечном итоге позволит увеличить помехозащищенность канала связи
OFDM, его разведзащищенность и скорость передачи данных.
Станіщук А.Б
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України
ТЕХНІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСУ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ

Засоби і комплекси інструментального контролю типу СРТК (СРКР),
що на цей час перебувають на озброєнні в Збройних Сил України (ЗС
України), мають термін експлуатації більш ніж 30 років і вироблялися ще за
часів Радянського Союзу, майже вичерпали свій робочий ресурс, тому є
морально і технічно застарілими. На цей час внаслідок значного розвитку
спеціальних засобів виявлення, оброблення та аналізу випромінювань значно
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