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Створення такого інформаційного простору можливе при реалізації 
таких перспективних напрямів: 

– розробка та впровадження інтелектуальних інформаційних 
технологій; 

– створення систем радіозв'язку, що визначаються програмно; 
– автоматизацію процесів функціонування та управління комутацією, 

маршрутизацією і наданням послуг користувачам; 
– використання технологій, що збільшать завадо захищеність, стійкість 

та живучість систем зв’язку та передачі інформації; 
– забезпечення гнучкої зміни топології мереж, програмного 

забезпечення та можливість адаптації (інтеграції) спеціального програмного 
забезпечення в інші системи та комплекси автоматизації і управління. 

Розвиток .системи зв’язку, що буде використовувати геоінформаційні 
системи та можливості апаратно-програмних засобів та комплексів зв’язку, 
надасть керівному складу значно більші можливості щодо управління 
військами та зброєю в масштабі часу, близькому до реального. 

 
Слюсар В. І., д.т.н., проф., Цибульов Р. А.  

ЦНДІ озброєння та військової техніки ЗС України 
 

АДАПТАЦІЯ СИГНАЛЬНОГО СУЗІР’Я QAM-МОДУЛЯЦІЇ ПРИ ПРИЙОМІ  
OFDM СИГНАЛІВ З УРАХУВАННЯМ КВАДРАТУРНОГО РОЗБАЛАНСУ 

 

За наявності квадратурного розбалансу у прийомних каналах цифрової 
антенної решітки (ЦАР) у складі системи MIMO, в якій використовується 
квадратурна-амплітудна модуляція (QAM) OFDM сигналів, виникає 
міжсимвольна інтерференція. Щоб уникнути її негативних наслідків, 
пропонується застосувати цифрову корекцію вихідних напруг аналого-
цифрових перетворювачів за допомогою пілотного OFDM сигналу з 
однаковими рівнями напруги квадратурних складових усіх піднесучих. При 
цьому відмінною рисою цифрової обробки OFDM сигналів у приймачах є 
використання у кожному з квадратурних каналів I/Q-демодуляції та швидкого 
перетворення Фур’є за схемою, наведеною на рис. 1.  
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Частотно-залежна корекція квадратурних складових напруг OFDM 
сигналів при прийомі має здійснюватися за виразами 

 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )mmmmmC ω⋅ω⋅−ω⋅+ω⋅= rmrmrmrm q2A2 - q1B1p2 B2p1 A11 , 
( ) ( )( ) ( ) ( )( )mmmmm qqppS ω⋅+ω⋅+ω⋅ω⋅= rmrmrmrm 2 B21 A12A2 - 1B11 , 

 

де                   ( ) ( ) ( ) ( )mrmrmrmr tpzp ω⋅ω−ω=ω1 ,  ( ) ( ) ( )mrmrmr tqq ω⋅ω=ω1 , 
( ) ( ) ( )mrmrmr zqp ω⋅ω=ω2 ,  ( ) ( ) ( ) ( )mrmrmrmr tzpq ω+ω⋅ω=ω2 , 

( )mrq ω , ( )mrp ω  – коефіцієнти корекції квадратурного розбалансу, що 
розраховані для частоти mω ; ( )mrz ω , ( )mrt ω  – коефіцієнти корекції 
міжканальних неідентичностей приймальних модулів ЦАР; mω  – радіальна 
частота m-ї піднесучої OFDM сигналу. 
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ІНТЕРАКТИВНА АВТОМАТИЗОВАНА ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 
ВИСОКОГО РІВНЯ БЕЗПЕКИ ОСОБЛИВО ВАЖЛИВИХ ОБ'ЄКТІВ 

 
В сучасних умовах підвищення рівня терористичної в світі гостро 

постає питання захисту особливо важливих об’єктів (ОВО) з метою 
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (НС).  

Найбільш вражаючими є терористичні акти з використанням 
повітряних суден. Витрати та втрати, що пов’язані з наслідками НС та їх 
ліквідацією, підвищують вимоги до оперативності та обґрунтованості 
управлінських рішень. На прикладі системи захисту аеропортів можлива 
розробка і створення систем захисту інших особливо важливих об’єктів, що 
включає: 

• захист території об’єктів та прилеглих до них земель; 
• захист повітряного та космічного простору; 
• захист інформації.   

 Це зумовило розробку наступного складу системи комплексного 
захисту таких об’єктів: 

• Автоматизована система охорони периметра та портальних споруд 
аеропорту; 

• Автоматизована система розпізнавання державних номерів наземних 
транспортних засобів; 




