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МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕНІСТІ ЗАПИТАЛЬНИХ СИСТЕМ  
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ 

 
У статті наводиться два методи підвищення завадозахищеності вторинних систем спостереження 

повітряного простору на основі спадкоємного переходу, яки базуються на єдиному координатному забезпе-
ченні усіх елементів систем, що розглядаються, та проводиться аналіз  деяких показників якості запропо-
нованих методів.  
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Вступ 

Постановка завдання та аналіз літератури. 
Рішення задач, яки стоять перед користувачами сис-
теми контролю повітряного простору багато в чому 
визначається інформаційним забезпеченням (ІЗ). 
Основою ІЗ є первинні та вторинні системи спосте-
реження (СС) [1-2]. Вторинні СС відносяться до за-
питальних радіотехнічних систем (РТС), яки приз-
начені для рішення наступних задач:  

- визначення координат повітряного об’єкта 
(ПО);  

- одержання додаткової польотної інформації, 
необхідної для контролю і керування польотами і 
наведення ПО; 

- радіолокаційної ідентифікації виявлених ПО. 
Як показано в [3], існуючі вторинні СС не від-

носяться ні до завадостійких, ні до завадозахищених 
систем. Це обумовлено принципом побудови як від-
повідачів цих систем, так і усієї системи загалом, а 
також сигналами, яки використаються у цих СС. Та-
ким чином, пошук методів спадкоємного переходу 
до завадозахищених запитальних СС  є актуальним.  

Мета роботи – розробка методів спадкоємного 
переходу до завадозахищенних вторинних СС. 

Основна частина 
Вторинні СС, утворені запитувачем та відпові-

дачем, побудовані за принципом несинхронної ме-
режі, одноканального пристрою обслуговування 
першого правильно прийнятого сигналу запиту (СЗ) 
і відкритих систем масового обслуговування (СМО) 
з відмовами [3]. Така побудова останніх відкриває 
широкі можливості зацікавленій стороні по несанк-
ціонованому використанню відповідачів цих систем 
для дальнього виявлення ПО, а також для повної па-
ралізації останніх, а отже і усієї вторинної СС, шля-
хом постановки корельованих завад (КЗ) необхідної 
інтенсивності. Можливість зниження завадостійкос-
ті вторинних СС обумовлена тим, що відповідач має 
час паралізації, який дуже суттєвий при роботі у імі-

тостойкому режимі.  Крім того використання у вто-
ринних СС інтервально-часових кодів, структура 
яких відома, дозволяє зацікавленій стороні здійсню-
вати радіорозвідку таких сигналів на дальності пря-
мого бачення. Використання у якості СВ складних 
сигналів [4,5] дозволяє суттєвим чином зменшити 
дальність виявлення сигналів відповіді, але при 
цьому зменшується завадостійкість вторинних СС 
завдяки збільшенню часової бази СВ. Ця обставина 
не дозволяє збільшити завадозахищенність вторин-
них СС без зміни принципу обслуговування СЗ та 
принципу побудови СМО.      

 Розглянемо методи спадкоємного переходу до  
завадозахищених вторинних СС, яки реалізуються 
на принципи несинхронної мережі та наведені на 
рис. 1. Як слідує з рис. 1, не змінюючи принцип ор-
ганізації мережі вторинних СС, можливо реалізува-
ти адресні та беззапитні СС. Таки методи можуть 
бути реалізовані завдяки тому, що вторинні СС, як 
правило, працюють сумісно з первинними СС. При 
такій постановці питання первинні СС і запитувачі 
вторинних СС працюють в одній і тій же системі 
координат. Для ЛВ працюючого у існуючий СС ко-
ординатна система не потребується. Однак ПО та-
кож знаходяться в строго визначеній системі коор-
динат. І хоч ці системі координат різні, однак пере-
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Рис. 1. Методи спадкоємного переходу  
до завадозахищених вторинних СС 
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хід з одній системі координат у другу систему мож-
ливий шляхом простого перерахунку. Ця обставина 
дозволяє знати координати ПО, інформацію від яко-
го потрібно отримати по вторинній СС, яки і закла-
даються у СЗ при реалізації адресного методу.  ЛВ, 
прийнявши СЗ, декодує його і порівнює свої коор-
динати, та координати, яки декодовані. При збіганні 
цих координат ЛВ формує СВ, у який так само за-
кладається координатна інформація. При цьому мо-
жливо зазначити, що координатна інформація, яка 
закладається у СВ, може уточнювати координатну 
інформацію, яка є у СЗ. Таким чином, реалізація ад-
ресного запиту дозволяє перейти від обслуговування 
окремого СЗ до обслуговування абоненту, тобто за-
питувача. Це призводить до суттєвого зниження ін-
тенсивності потоків як СЗ, так  і  та ліквідувати мо-
жливість несанкціонованого запиту ЛВ зацікавле-
ною стороною.   

Другим можливим варіантом спадкоємного пе-
реходу до завадозахищенних вторинних СС є безза-
питні системи, у яких у СВ так само закладається 
координатна інформація. Реалізація беззапитного 
методу дозволяє перейти до обслуговування мережі. 

Коли перший метод потребує роботи запиталь-
ної СС сумісно с первинною СС, то другий метод не 
потребує цього. Але обидва методи потребують 
єдиного координатного забезпечення усіх елементів 
запитальної СС. У обох методах удається перейти 
від відкритої СМО до закритої СМО, так як удається 
суттєвим чином виключити несанкціоноване вико-
ристання ЛВ зацікавленою стороною.  Обидва мето-
ди потребують передачі сигналами запиту та відпо-
віді координатної інформації. Ця обставина потре-
бує створення системі сигналів, наприклад на базі 
М-кодів, систем Уолша та інш. 

Точність обчислення координат ПО на його 
борті значно вище точності обчислення координат 
цього ПО засобами наземних СС. У цьому випадку у 
відповідну посилку найбільше доцільно закласти 
нев'язку координат. Це дозволить наземним засобам 
уточнити оцінку координат ПО.  Становить інтерес 
порівняльного аналізу точності оцінки координат 
існуючими та запропонованою СС. 

Для проведення порівняльної  оцінки точнос-
тей зробимо порівняння площ еліпсів похибок існу-
ючої і запропонованої СС.  Для чого виразимо дис-
персії  виміру координат ПО 2 2

x y,     через дисперсії 

первинних вимірів 2
r  і 2

  при умовах одиничності 

вимірів, неінформативності попередніх даних і не-
залежності помилок вимірів r і  . 

Припустимо, що існуюча вторинна СС знахо-
диться в точці з координатами (0,0), а система наві-
гації, по якій здійснюється оцінка координат ПО, у 
точці (0,b),  де  b-відстань від СС до використовува-
ної системи навігації. 

Можливо показати, що вирази, яки визначають 
еліпс похибок, можна записати як: 

2 2 2 2 2 2 4 2
xi xyi i ir i i1/{(1 )[(x / r ) (y / r )]},        

2 2 2 4 2 2 2 2
yi xyi i i i ir1/{(1 )[(x / r ) (y / r )]},       
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r r



 

 
 
    

   
    
         

, 

де            2 2
1r x y  ,   а    2 2

2r x (y b)   . 

Для порівняння точності вимірів в існуючої і 
запропонованій СС розглянемо вектор вимірів Z


. 

Вхідна в нього помилка має нульове середнє зна-
чення і матрицю коваріацїї. 

Для порівняльного аналізу точносних характе-
ристик існуючої і запропонованої СС обчислимо 
квадратні корені з детермінантів коваріаціонних ма-
триць, що відображають площу помилок розгляну-
тих систем, і  визначимо   c pP / P .   

З обліком вищевикладеного можна записати 

   2 2 2 2 2 2
xc yc xyc xp yp xyp/        .        (1) 

Розрахунки по виразу (1) f (x, y)   при      
b=100 км. і точностях оцінки координат ПО для іс-
нуючих запитальних СС і радіотехнічної системи 
ближньої навігації представлені на рис.2.  

Як випливає з представлених залежностей за-
пропонований варіант адресного запиту у вторинних 
СС характеризується більш високою точністю вимі-
ру координат ПО. Дійсно, як випливає з представле-
ної залежності, уже при дальності 30 км. від вто-
ринної СС точність виміру координат запропонова-
ного варіанта побудови СС  вище.  

Розглянутий варіант організації адресних сис-
тем вторинних СС, як випливає з вищевикладеного, 
припускає використання координат об'єкта як адре-
су. Це приводить до зростання часової бази СЗ та 
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Рис. 2. Порівняльний аналіз точності  
виміру координат ПО 
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відповіді. Однак, реалізація запропонованих адрес-
них вторинних СС, у яких від обслуговування СЗ 
переходять до обслуговування абоненту (запитува-
ча) або мережі у цілому суттєвим чином зменшує 
інтенсивності потоків як СЗ, так і СВ. Дійсно, у за-
пропонованих вторинних СС отримання інформації 
від ПО можливе при декількох СЗ (відповіді) за час 
спостереження. Ця обставина дозволяє суттєвим чи-
ном збільшити часову базу СЗ та відповіді без зме-
ншення завадостійкості вторинних СС у цілому.  

 Покажемо це. Будемо рахувати, що у зоні дії 
запитальної СС  находяться 10 запитувачів, яки 
здійснюють круговий огляд, незалежно один від 
других, та здійснюють спостереження. Несприятли-
вими моментами, що знижує завадостійкість такої 
запитальної СС, є: 

 улучення СЗ у зону часу паралізації ЛВ, об-
слуговуванням попереднього запитувача та період 
часу надходження СЗ цього запитувача виявилося 
меншим часу обслуговування попереднього запиту-
вача. 

Розрахунки завадостійкості запитальної СС у 
залежності від бази сигналу, який  використається, 
наведені на рис. 3. Наведені розрахунки показують, 
що використання сигналу с базою понад 3000 змен-
шує завадостійкість тільки до 0,9.  

 
 

Таким чином, розрахунки показують, що пере-
хід від обслуговування СЗ до обслуговування запи-
тувача дозволяє  значно розширити базу СВ без сут-
тєвого зменшення завадостійкості вторинних СС. 

Так як в якості криптографічної перемінної в 
запропонованому варіанті організації адресного за-
питу (відповіді) виступає єдине координатне забез-
печення, основа якого може постійно мінятися, то 
це вказує на безглуздість радіорозвідки процесу ко-
дування адресного запиту (відповіді).  

Таким чином, зміна принципу обслуговування 
сигналів відповідачами дозволяє на спадкоемний 
основі перейті до завадозахищених вторинних СС.  

Висновки 
Перехід від обслуговування СЗ до обслугову-

вання абоненту та мережі дозволяє: 
- суттєвим чином підвищити завадостійкість 

існуючих вторинних СС за рахунок виключення з 
процесу обслуговування навмисних КЗ; 

- знизити вплив часової бази СВ на завадостій-
кість вторинних СС; 

- перейти до використання складних сигналів у 
якості СВ, що дозволяє збільшити енергетичну при-
хованість вторинних СС. 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ ЗАПРОСНЫХ СИСТЕМ  

НАБЛЮДЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА 
И.В. Свид 

В статье  приведены два метода повышения помехозащищенности вторичных систем наблюдения  воздушного 
пространства на основе преемственного перехода которые на единому координатному обеспечении всех элементов 
рассматриваемых систем и проводится анализ некоторых показателей качества предложенных методов.  

Ключевые слова:  помехозащищенность, вторичные системы наблюдения, показатели качества. 
 

METHODS TO IMPROVE THE NOISE IMMUNITY  
OF THE INTERROGATION SURVEILLANCE OF AIRSPACE 

I.V. Cvid  
The article describes two methods for improving noise immunity of the secondary surveillance of airspace on the basis of 

continuity in the transition to a common coordinate ensure all elements of the systems and the analysis of some indicators of the 
quality of the proposed methods. 

Keywords: immunity, secondary surveillance system, quality indicators. 
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