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FORMATION OF PROBING THE SPACE-TIME SIGNAL SPECIFIES THE STRUCTURE 

FROM THE MULTICHANNEL SCANNING SYSTEM 
E.S. Kozelkova 

The article discusses the possibility of using multi-channel scanning systems for the formation of probing the space-time signal of a 
given structure. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПСЕВДОСУПУТНИКОВИХ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ Й УПРАВЛІННЯ РУХОМ НАЗЕМНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

 
Для побудови систем навігації пропонується використовувати псевдосупутникові радіонавігаційні 

комплекси. Розглянуто визначення «псевдосупутник», його призначення та основні параметри і вимоги. 
Проведений порівняльний аналіз псевдосупутникових радіонавігаційних систем із діючими супутниковими 
радіонавігаційними системами, визначені особливості побудови та функціювання. Приведені тенденції роз-
витку псевдосупутникових радіонавігаційних систем у диференційному і геодезичному режимах роботи, 
перспективи розвитку даних систем. 

 
Ключові слова: псевдосупутник, супутникова радіонавігаційна система (СРНС), штучний супутник 

Землі (ШСЗ), робоче сузір’я, диференційний режим, геодезичне забезпечення, внутрішня навігація. 
 

Вступ 
Останнім часом прогрес у галузі навігації тісно 

пов’язується з розвитком супутникових радіонавіга-
ційних систем (СРНС). Початок вимірів параметрів 
наземних об’єктів із космосу було покладено запус-
ком першого штучного супутника Землі (ШСЗ) у 
1957 році. Тоді, за допомогою вимірювання доппле-
рівського зсуву частоти сигналу ШСЗ під час його 
руху по орбіті стало можливим обчислити дальність 
до ШСЗ, а, знаючи параметри орбіти, можна 
розв’язати й обернену задачу з розрахунку коорди-
нат наземного об’єкта [1, 2]. 

Із розвитком мережевих СРНС (NAVSТАR та 
ГЛОНАСС) стали очевидними їх переваги над ін-
шими засобами навігації, до яких відносяться: висо-
ка точність визначення навігаційних параметрів, 
зручність у користуванні, глобальність, необмежена 
пропускна здатність, незалежність від гідрометеоро-
логічних умов, стану підстильної поверхні, пори 
року та часу доби. 

Але поряд із перевагами СРНС мають також 
ряд недоліків, які суттєво впливають на хід процесу 
глобалізації навігаційного забезпечення у Збройних 
Силах України. До таких недоліків відносяться: 

– можливість затінення сигналів ШСЗ будівля-
ми, спорудами, складним рельєфом тощо; 

– можливість зриву спостереження за сигнала-
ми ШСЗ при великих кутах крену і тангажу рухомо-
го об’єкта, що обумовлено нахилом приймальної 
антени СРНС, встановленої на рухомому об’єкті 
(агрегаті); 

– можливість спотворення сигналів, що надхо-
дять з ШСЗ країною-власником або засобами радіо-
електронної боротьби (РЕБ) противника, можли-
вість короткочасного або повного припинення тран-
сляції навігаційної інформації зі ШСЗ [3]. 

Причому останній недолік є найбільш суттєвим 
для країн, які не можуть самостійно створювати та 
обслуговувати СРНС. 

Для вирішення зазначеного протиріччя остан-
нім часом було розроблено ряд проектів щодо удо-
сконалення існуючих та створення принципово но-
вих систем навігаційного забезпечення Збройних 
Сил в умовах бойової обстановки. Серед них най-
більш цікавими та перспективними є проекти зі 
створення псевдосупутникових навігаційних систем. 

Псевдосупутник (ПС) – це передавач сигналів, 
подібних сигналам навігаційних ШСЗ, який може 
бути використаний для радіонавігаційних вимірів. 
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Такий передавач може бути встановлено як на землі 
(стаціонарно, або на рухомих засобах), так і у повіт-
рі (на будь-якому літальному апараті). Основне за-
вдання ПС – це точне визначення координат свого 
місця розташування з метою передачі їх спожива-
чам. З цією метою ПС має одночасно бути як пере-
давачем, так і приймачем радіонавігаційної інфор-
мації, а також бути пристосованим до її обробки. 

Мета статті 
Теоретичне обґрунтування та дослідження вла-

стивостей псевдосупутникових радіонавігаційних 
систем із метою заміни діючих супутникових радіо-
навігаційних систем. Можливість використання ПС 
для виконання різних навігаційних задач. 

Основний матеріал 
Необхідно зазначити, що з самого початку ПС 

було розроблено для реалізації диференційного ре-
жиму СРНС [4]. В основі диференційного режиму 
полягає відносна постійність похибок радіонавіга-
ційних вимірів на обмеженій території у певний пе-
ріод часу. Таким чином, обчисливши координати 
окремого споживача та порівнявши їх з істинними 
можна вивести поправку до навігаційних вимірів у 
певному районі. За допомогою ПС така поправка у 
вигляді стандартного ШСЗ-подібного сигналу пере-
дається решті споживачів. Першими споживачами 
такої інформації стали екіпажі повітряних суден у 
районі аеродрому – найбільш насиченому повітря-
ному просторі. Таке застосування ПС дозволило 
майже на порядок підвищити точність вирішення 
завдань навігації, а у деяких випадках досягти сан-
тиметрової точності обчислення координат [5]. ПС 
стали невід’ємною складовою частиною авіаційних 
локальних диференційних підсистем (ЛДПС) посад-
ки. Ці системи відрізняються певними перевагами: 

– порівняно незначний склад обладнання до-
зволяє знизити витрати при покращених операціях у 
складних метеоумовах; 

– дозволяють обладнувати місцеві авіалінії; 
– відрізняються гнучкістю, яка дозволяє реалі-

зувати траєкторії заходу зі змінною геометрією і 
мінімізувати час польоту. 

Сигнали ПС можуть бути доволі інформативни-
ми. Їх інформативність безпосередньо залежить від 
місця розташування ПС. Так, зокрема, один із ПС про-
понується розташовувати в кінці злітно-посадкової 
смуги безпосередньо під глісадою для корегування 
несприятливих геометричних чинників робочого су-
зір’я СРНС. При цьому максимально можливі геомет-
ричні чинники зменшуються у 2-3 рази [4]. 

Системи ЛДПС (рис. 1) включають: контроль-
но-корегуючу станцію (ККС), один чи декілька ПС, 
УКХ лінію передачі даних (ЛПД), систему контро-
лю та управління (ККС).  

Прикладами авіаційних ЛДПС є системи 
D920/930 фірми DАSА (Німеччина), які працюють 
по GPS NAVSTAR. Система D920 сертифікована у 
відповідності до І категорії, а система D930 відпові-
дає вимогам І та II категорій IСАО. Радіус дії таких 
систем складає 37 км. Іншим прикладом ЛДПС є 
системи SLS-1000 та SLS-2000 від фірм Ноnеуwell 
та Реlоrus. 

Таким чином, одним з основних, за початковим 
задумом розробників, було застосування ПС у скла-
ді ЛДПС з метою передачі корегуючих поправок до 
навігаційної інформації. Робота таких ПС здійсню-
ється на основі інформації від навігаційних 
ШСЗ [2, 6]. 

Важливий, розповсюджений та доволі перспек-
тивний клас ЛДПС складають системи геодезичного 
забезпечення з дальністю не більше 50 км та санти-
метровою точністю. Як правило, їх застосування 
допускає серйозну обробку вимірів після того, як ці 
виміри проведені. Крім того, вони в обов’язковому 
порядку реалізують алгоритми стеження за фазою 
несучої частоти сигналу. У той же час вимоги щодо 
безперервності, доступності та цілісності для таких 
систем можуть бути суттєво послаблені [7, 8, 9]. 

Геодезичні ЛДПС уже розгорнуті на півдні Ні-
меччини, у Нідерландах та у Фінляндії. 

Іншим напрямком розвитку ПС технологій є 
впровадження систем внутрішньої навігації (іndооr 
navigation). Необхідність розвитку саме таких сис-
тем пов’язана з технічною неможливістю застосу-
вання засобів супутникової навігації всередині за-
критих просторів (гірська місцевість, тунелі, шахти, 
печери, великі будівлі та ін.). Існує необхідність 
створення систем, які б дозволяли споживачеві, ви-
користовуючи штатне обладнання (приймачі СРНС 
сигналів), якісно вирішувати завдання навігації у 
будь-який момент часу на обмеженій (закритій) те-
риторії. Вирішення такого завдання є першим кро-
ком на шляху до створення автономної псевдосупу-
тникової РНС для Збройних Сил на період ведення 
бойових дій. 

Рис.1. Локальна диференційна система посадки 
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У цьому аспекті цікавим є досвід південноко-
рейських вчених із Сеульського Національного уні-
верситету по розробці внутрішніх систем навігації. 
Зокрема було досліджено основні відмінності внут-
рішніх і звичайних СРНС та виявлено технічні скла-
днощі, пов’язані з цим. Так, наприклад, віддаль між 
джерелом випромінювання та приймачем у СРНС 
складає близько 20000 км а у внутрішніх системах – 
декілька десятків (сотень) метрів, а іноді й сантиме-
трів, що створює значні коливання амплітуди сигна-
лу на вході приймача. 

Другою проблемою є неможливість застосу-
вання на ПС високостабільних еталонів частоти, що 
обумовлює більш значне розходження шкал часу і 
необхідність їх узгодження між різними ПС, а також 
між ПС та споживачем. 

Третя проблема торкається просторових умов 
розповсюдження радіонавігаційних сигналів. Сиг-
нали СРНС розповсюджуються у відкритому прос-
торі, практично не зустрічаючи перешкод на своєму 
шляху. У внутрішніх навігаційних системах сигнал 
зазнає багатократного відбиття від стін та стелі, що 
може значно спотворювати картину прийому (про-
блема багатопроменевості) (рис. 2). 

 

Для вирішення зазначених проблем було запро-
поновано ряд технічних рішень. Так для подолання 
значних коливань амплітуди сигналу на вході прийма-
ча пропонується імпульсний режим роботи ПС. 

Для зменшення розходження хронометрів ПС 

один із них визначається як головний, за яким синх-
ронізуються шкали часу решти ПС. Така синхроні-
зація дозволяє зменшити похибку вимірювань псев-
додальності до 0,3 мм, що є цілком прийнятним для 
такого класу систем. 

Вирішення проблеми багатопроменевості про-
понується здійснити шляхом застосування спіраль-
них антен, виготовлених з урахуванням геометрич-
них особливостей місця їх установки (рис. 3).  

Проведені лабораторні дослідження показали 
цілком обнадійливі результати. Так середньоквадра-
тична похибка визначення координат у закритому 
просторі для нерухомого (статичного) об'єкта склала 
1 мм у плані та 2 мм за висотою. Для рухомого 
об’єкта – 0,5 та 1,5 см відповідно. 

Після лабораторних, було проведено натурні 
експерименти в закритому водному басейні. При 
вимірюванні по статичному об’єкту СКП склала 
3,7×6,2 мм у плані та 2,2 см за висотою. Для рухо-
мого об’єкта СКП знаходиться у межах 10 см [10]. 

Така висока точність вимірів за допомогою ПС 
без їх контакту з основною СРНС (на відміну від 
попередньо розглянутих сфер застосування) надала 
змогу дослідникам говорити про розширення облас-
ті застосування ПС навігаційних систем. Новими 
напрямками їх впровадження є: автоматизація виро-
бничих процесів на підприємствах (внутрішня наві-
гація в цехах, ангарах, великих будівлях, гаражах та 
паркінгах), навігація на інших планетах, контроль за 
пересуванням важливих об’єктів, контроль за пове-
дінкою дітей та ін. Для України застосування таких 
систем було б ефективним при організації робіт ав-
томатичних систем та роботів усередині об’єкта 
“Укриття” Чорнобильської АЕС. Усі розглянуті ви-
падки застосування ПС РНС торкалися лише стаціо-
нарних ПС, але цим не обмежується їх сфера засто-
сування. У пресі є ряд публікацій щодо проектів 
використання ПС на різноманітних рухомих засо-
бах, у тому числі й на ЛА. Зокрема найбільш перс-
пективним вважається установка ПС на безпілотних 
ЛА (БПЛА) та на аеростатах. У Російській пресі на-
віть точиться полеміка з питань здатності БПЛА 
замінити існуючу СРНС ГЛОНАСС, яка через фі-
нансові проблеми функціонує не в повному складі 
[11, 12]. А тим часом у США та деяких інших краї-
нах вже проводяться польотні випробування БПЛА, 
призначених для створення ГЗС РНС [13]. ПС пла-
нується встановлювати як на існуючих БПЛА (RQ-
1А “Рrеdаtоr”) так і на перспективних. Так влітку 
2001 року фахівцями NАSА було проведено успішні 
випробування БПЛА “Неlios”, який працює на соня-
чній енергії. Під час польоту було досягнуто висоти 
23 тис. м, що є рекордом для ЛА такого класу [14]. 

На початку 2002 року Міністерство оборони 
США уклало угоду з компанією “Rockwell Сollins” 
на продовження досліджень та випробування повіт-
ряної ПС РНС, метою якої є створення локального 
навігаційного поля для застосування тактичних та 
оперативно-тактичних ракет (рис. 4). 

Крім цього, компанія вже давно і плідно пра-
цює над створенням високоефективних засобів су-

а)                              б)                               в) 
Рис. 2. Антена ПС: а) зовнішній вигляд; б) діаграма 

направленості антени; в) схема розповсюдження 
променів у закритому просторі 

а)                           б)                             в) 

Рис. 3. Запропонована антена для внутрішніх 
ПС:а) діаграма направленості спіральної антени; 
б) зовнішній вигляд; в) розповсюдження сигналу 

спіральної антени 
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путникової та інерціальної навігації, її GРS-
приймачами обладнані багато видів озброєння, зок-
рема ракети Тоmahawk, SLАМ, SLАМ-ЕR, JDАМ, 
АТАСМS, ААGМ-130 та інші. 

На думку фахівців “Rockwell Сollins” ПС РНС 
на БПЛА в умовах бойової обстановки зможуть ви-
рішити низку завдань: 

– розширити можливості існуючих СРНС; 
– знизити вплив радіоелектронного придушен-

ня радіонавігаційних засобів противником; 
– покращити роботу системи у режимі селекти-

вного доступу; 
– при необхідності, бути постановниками завад 

GРS-системам.  
Показники точності визначення координат очі-

куються на рівні існуючих характеристик СРНС. 
Технічно, виготовлення ПС не є надто склад-

ним процесом і під силу навіть невеликим лаборато-
ріям без високотехнологічного обладнання. Розміри 
приладів порівняні з розмірами кишенькової книги, 
живлення – 9-15 В, випромінювана потужність – на 
рівні десятків-сотень міліват (у залежності від необ-
хідного радіусу дії) (рис. 5). 

 

Таким чином, розглянуті сфери застосування 
ПС РНС дозволяють класифікувати їх за способом 
дії на системи, які є підсистемами СРНС та автоно-
мні. За місцем устаткування – на наземні та повітря-
ні. За областю застосування – на авіаційні, морські, 

сухопутні, геодезичні, внутрішні тощо. За масшта-
бами – на регіональні (при охопленні території краї-
ни), локальні (район бойових дій), місцеві (район 
аеродрому, акваторія порту) та мікромасштабні 
(цех, кімната). 

Проведений аналіз свідчить, що у світі йде ак-
тивний пошук альтернатив високоточним СРНС і 
одним із варіантів вирішення такого завдання є 
створення саме ПС РНС. Без сумніву, поєднання 
наземних та повітряних ПС дозволить створити ав-
тономну ПС РНС для вирішення завдань навігації 
військ в умовах недоступності сигналів СРНС або їх 
спотворення. Організаційно вона буде складатися з 
мережі наземних ПС, мережі повітряних ПС та ме-
режі ККС (рис. 6).  

Мережа НПС створює безперервне навігаційне 
поле для висотних ПС (літаків, вертольотів та штуч-
них супутників Землі). Мережа ППС створює анало-
гічне поле для маловисотних (наземних) споживачів. 
На систему ККС покладається корегування парамет-
рів усієї ПС РНС взагалі, передавання ефемеридної 
інформації на борт ПС та ін.  

Необхідною умовою визначення вектора стану 
споживача є наявність у полі зору С одночасно не 
менше чотирьох ПС. Очевидними перевагами такої 
системи є відносно простота та низька вартість (порі-
вняно з СРНС), оскільки С будуть використовувати 
існуючі приймачі без їх додаткового переоснащення, 
а у якості ППС можуть використовуватись будь-які 
літальні апарати (літаки, вертольоти, аеростати, без-
пілотні літальні апарати та ін.). Система може працю-
вати як автономно, так і як підсистема основної 
СРНС, поліпшуючи таким чином характеристики 
основної системи. 

Така система володіє низкою переваг: країна-
власник може оперативно створювати її у необхід-
ному районі на необхідний час із застосуванням 
власних кодів для організації селективного доступу 
споживачів; споживачі можуть використовувати 

Рис. 4. Схема застосування ПС РНС 

Рис. 5. Псевдосупутник компанії “Rockwell 
Сollins” 

Рис. 6. Структура ПС РНС 
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штатну апаратуру прийому сигналів СРНС; кон-
фігурація навігаційного поля може змінюватись у 
часі; сигнали ПС не спотворюються іоносферою та ін. 

Разом із тим, створення такої системи потребує 
вирішення багатьох технічних та організаційних пи-
тань, серед яких: захист ПС РНС від засобів радіоте-
хнічної розвідки та радіоелектронної протидії проти-
вника; захист інформації ПС від несанкціонованого 
використання; проблеми синхронізації шкал часу ПС; 
багатократного відбиття сигналу від наземних завад 
тощо. Особливо актуальним на етапі теоретичного 
опрацювання та синтезу методологічних засад побу-
дови такої системи постає завдання розробки методи-
ки оцінки її ефективності. Вирішення усіх цих за-
вдань дозволить Україні на період можливих бойових 
дій створювати власну РНС з характеристиками су-
путникових навігаційних систем. 

Висновки 
У статті визначено поняття псевдосупутника та 

його призначення у системах навігації. Проведений 
порівняльний аналіз мережевих СРНС та псевдосу-
путникових РНС. Розглянуто можливість викорис-
тання ПС для реалізації диференційного режиму 
СРНС та геодезичного забезпечення у складі ЛДПС 
із метою передачі коригуючих поправок до навіга-
ційної інформації. 

Обґрунтований напрям розвитку псевдосупутни-
кових технологій для впровадження систем внутріш-
ньої навігації (іndооr navigation). Необхідність роз-
витку саме таких систем пов’язана з технічною не-
можливістю застосування засобів супутникової на-
вігації всередині закритих просторів. Для вирішення 
проблем просторових умов розповсюдження радіо-
навігаційних сигналів ПС РНС у внутрішніх навіга-
ційних системах було запропоновано ряд технічних 
рішень. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСЕВДОСПУТНИКОВЫХ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
О.В. Шульга, Г.Г. Ясько 

Для построения систем навигации предлагается использовать псевдоспутниковые радионавигационные комплексы. 
Рассмотрено определение «псевдоспутник», его назначение, основные параметры и требования. Проведен сравнительный 
анализ псевдоспутниковых радионавигационных систем с действующими спутниковыми радионавигационными системами, 
определены особенности построения и функционирования. Приведены тенденции развития псевдоспутниковых радионавига-
ционных систем в дифференциальном и геодезическом режимах работы, перспективы развития данных систем. 

Ключевые слова: псевдоспутник, спутниковая радионавигационная система (СРНС), искусственный спутник 
Земли (ИСЗ), рабочее созвездие, дифференциальный режим, геодезическое обеспечение, внутренняя навигация. 

 
PSEUDOSATELLITE RADIO NAVIGATION SYSTEM USE FOR GROUND VEHICLE 

RECOGNITION AND MOTION CONTROL 
O.V. Shulga,, G.G. Yasko 

Pseudosatellite radio navigation systems use encouraged for navigation systems construction. "Pseudosatellites" definition, 
its purpose and the basic parameters and requirements considered. Pseudosatellite navigation systems with existing satellite 
navigation systems comparative analysis performed, design features and operation defined. Pseudosatellite navigation systems in 
the differential and geodesic modes trends shown, development of these systems considered. 

Keywords: pseudosatellites, satellite radio-navigation system (SRNS), artificial Earth satellite (AES), operating constella-
tion, differential mode, geodetic support, internal navigation. 


