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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ
З ЦИФРОВИМ ДІАГРАМОУТВОРЕННЯМ

В умовах існуючої геополітичної обстановки все більше значення приділяється
веденню інформаційної боротьби та засобам телекомунікації. Для забезпечення відповідності
сучасним тенденціям розвитку систем зв’язку необхідно використовувати новітні технології,
які спрямовані на підвищення показників стійкості, мобільності, пропускної спроможності,
та інших.

Однією з них є технологія цифрового діаграмоутворення (ЦДУ), що впроваджується у
розвинутих країнах світу як для військової сфери так й для загального призначення [1].
Використання зазначеної технології значно розширює функціональні можливості систем
зв’язку в цілому [2]. При цьому розрядність і робочий діапазон частот сучасної номенклатури
аналого-цифрових і цифро-аналогових перетворювачів забезпечують обробку сигналів на
проміжній частоті з набагато більшою потенційною точністю в порівнянні з фазованими
антенними решітками. Крім того, що існують технічні рішення дають можливість виконувати
процедури багатокоординатної обробки інформації в реальному масштабі часу. Все це
свідчить про перспективність технології ЦДУ на основі ЦАР.

Разом з тим, слід зазначити, що більшість зазначених розробок орієнтовано на
реалізацію антенних систем з невеликим числом каналів. Це пов’язано з необхідністю
узгодження можливостей апаратної частини системи зв’язку та вимог, що висуваються до
цифрового сегмента стосовно темпів оцифровки сигналів і обсягам оброблюваної
інформації. Як наслідок, досить актуальною є задача обґрунтування рекомендацій щодо
підвищення потенційних можливостей систем зв’язку з ЦДУ за рахунок використання нових
розробок в області схемотехніки ЦАР і удосконалених методів цифрової обробки сигналів.

В якості основних шляхів щодо підвищення потенційних можливостей систем зв’язку з
ЦДУ можливо виділити наступні: орієнтація на схемотехніку гібридних (у тому числі й
фокальних) ЦАР; застосування сигналів подвійної поляризації, методів неортогональної
частотної дискретної модуляції, а також різних варіантів їхніх комбінацій; реалізація процедур
додаткового стробування відліків аналого-цифрових перетворювачів, синтез антенних
елементів ЦАР на основі фрактальних структур.

На даний час, технологія ЦДУ залишається предметом активних досліджень.
Використання геометрії просторово-заповнюючих кривих підштовхнуло дослідників до
застосування в антенних конструкціях аналогічних за властивостями об'єктів звичайної
геометрії. В результаті подібних досліджень багатьом фрактальним рішенням вже
протиставляються серпантинові та зигзагоподібні АЕ, що перевершують їх за низкою
параметрів. Іншим напрямом пошуку є використання для синтезу АЕ ЦАР так званих
генетичних алгоритмів оптимізації [3].
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