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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Загальновідомо, що одним із пріоритетів  провідних дер-

жав світу на сучасному етапі є активне використання космічного простору у військо-
вих цілях, в інтересах науки, господарської та інших видів діяльності.  

Нині “космічний клуб” нараховує кілька десятків економічно розвинених країн, 
провідне положення серед яких займають США, РФ, Індія, Китай, Ізраїль, Японія, 
Німеччина, Франція, Україна та ін. При цьому космічними програмами ряду держав, 
в тому числі України, передбачається розробка нових або вдосконалення існуючих 
космічних систем (КС) та комплексів. 

Зокрема, серед завдань, поставлених у Загальнодержавній цільовій науково-
технічній космічній програмі України на 2013-2017 роки та Концепції реалізації дер-
жавної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року основні пріори-
тети надано забезпеченню розвитку космічних технологій та їх інтеграції до реально-
го сектору національної економіки і сфери національної безпеки та оборони з таких 
напрямків, як здійснення дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) із космосу і удоско-
налення космічних систем телекомунікації та навігації та інших космічних інформа-
ційних систем (КІС). 

Характерною ознакою  будь-якої  КС є наявність у її складі космічного сегмен-
ту − орбітальних засобів у складі одного або декількох космічних апаратів (КА). Сто-
совно до КІС космічний апарат виконує роль носія технічних і програмних засобів 
інформаційної системи − бортової цільової апаратури (БЦА), яка безпосередньо за-
безпечує збір та формування цільової інформації (ЦІ). Це можуть бути оптико-
електронні прилади, радіолокатори, сканери, датчики, фотоапаратура, ретранслятори, 
передавачі, приймачі, антенні системи і т.п. 

Крім того, принципово необхідним елементом будь-якої КІС є телекомуніка-
ційна система (ТКС), яка забезпечує обмін інформацією між орбітальними та назем-
ними засобами шляхом передавання, випромінювання або приймання її у вигляді ін-
формаційних кадрів, сигналів, команд, квитанцій, зображень і т.п. Іншими словами, 
ТКС здійснює транспортування ЦІ з бортових на наземні засоби, де інформація об-
робляється і у зручному виді надається користувачам, а також передачу на борт КА 
команд управління його орбітальним та кутовим рухом, бортовими ресурсами, техні-
чним станом КА, режимами роботи і т. ін. 

Отже, будь-яка КІС поєднує в собі інформаційну та телекомунікаційну підсис-
теми, які у процесі отримання та обробки інформації діють як єдине ціле. З огляду на 
це КІС фактично являє собою інформаційно-телекомунікаційну систему космічного 
базування. Таке тлумачення добре узгоджується з термінологією, визначеною у Зако-
ні України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” і 
використовується далі в даній роботі. 

Виходячи із розмаїття КІС та виконуваних ними завдань (спостереження, моні-
торинг, виявлення, розпізнавання, збір і передача даних, опромінення, зйомка, зв’язок 
і т.п.), для стислості, де це допустимо, використовуватимемо об’єднуючий термін 
“обслуговування” наземних об’єктів (НО). 

В рамках даного дослідження для визначеності обмежимось класом космічних 
систем спостереження (КСС) як складних супутникових ТКС, цільова інформація 
яких має державне і міжнародне значення. Для КСС термін “обслуговування” НО 
означатиме, перш за все, збір ЦІ від заданих наземних районів і об'єктів спостережен-
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ня (РОС) та її передачу на наземні засоби. Крім того, цей термін може вживатись в 
контексті контролю стану КА і управління ним. 

Первинним джерелом ЦІ для будь-якої КСС служить електромагнітне випромі-
нювання (ЕМВ), що утворюється або відбивається НО в оптичному та/або в радіодіа-
пазоні. Залежно від типу джерела інформації та способу її одержання розрізняють 
КСС: оптико-електронного (ОЕСп), радіолокаційного спостереження та ін.  

Характерною рисою будь-яких КСС є те, що вони мають у своєму складі різно-
манітні технічні орбітальні і наземні засоби з відповідним програмно-алгоритмічним 
забезпеченням і обслуговуючий персонал (ОП), а отже, відносяться до складних ерга-
тичних систем. При цьому людині відводиться визначальна роль при управлінні цими 
системами, при виявленні несприятливих ситуацій і прийнятті рішень для виходу із 
них, а також при оцінюванні результатів обробки ЦІ.  

Специфічними елементами таких КСС є орбітальні засоби, які віддалені від 
наземних засобів, розосереджені у просторі і часі, здійснюють безперервний рух, ма-
ють обмежений бортовий ресурс, функціонують у складних умовах космічного прос-
тору. Використання КА ускладнює КСС як інформаційно-телекомунікаційну систему, 
вимагає значних фінансових витрат на її створення і експлуатацію, а космічний прос-
тір, як зовнішнє середовище, потребує спеціальних заходів для забезпечення високої 
надійності, живучості і перешкодостійкості космічних засобів. 

На сьогоднішньому етапі серед різних типів КСС провідна роль відводиться 
космічним системам ОЕСп, як таким, що забезпечують прийнятну розрізненість 
отримуваних зображень. Прототипами подібних систем є вітчизняні КСС “Січ” і 
“Egyptsat”, а також закордонні КСС “Spot”, “Ikonos”, “Orbview”, “Eros”, “Pleiades”, 
“Ресурс” та ін. Особливістю таких КСС є залежність їх працездатності від умов освіт-
леності РОС та стану атмосфери над ними.  

Традиційно КСС використовуються здебільшого для вирішення планових за-
вдань, коли споживачі ЦІ завчасно подають заявки на спостереження певних районів 
Землі, а орган управління системою (ОУС) планує роботу орбітальних і наземних за-
собів, формує відповідну бортову програму управління (БПУ) та планомірно реалізує 
її в заданий час. При цьому ОУС враховує передбачуване просторово-часове поло-
ження КА на моменти зйомки, але майже не може на нього впливати через об’єктивні 
закономірності орбітального руху. Іншими словами, ОУС при плануванні космічних 
спостережень вимушений значною мірою пристосовуватись до взаємного поточного 
розташування КА і спостережуваних НО. А це призводить здебільшого до епізодич-
них, а не регулярних сеансів спостережень одного і того ж НО. 

В сучасних і перспективних КС детальних спостережень цей недолік дещо 
компенсується за рахунок кутових маневрів КА. Але при цьому виникає потреба в 
плануванні раціональних маршрутів космічних спостережень. 

Питанням побудови та функціонування КСС присвячено ряд робіт таких вче-
них як Агаджанов П.А., Макаренко Б.І., Скребушевський Б.С., Толубко В.Б., Фалько-
вич С.Е., Хомяков Є.М., Козелков С.В., Козелкова К.С. та інших світових і вітчизня-
них фахівців. В цих роботах досліджено функціонування КСС без суттєвих обмежень 
на терміни виконання ними функціональних завдань. 

У той же час, як свідчить досвід останніх подій у світі, КСС може бути одним із 
основних джерел ЦІ для вирішення оперативних завдань – завдань, які необхідно 
виконувати терміново або за обмежений час у будь-який час року та доби в інтересах 
оборони, безпеки, попередження техногенних катастроф, кризових та надзвичайних 
ситуацій.  



3 
 

Отже, існує принципове протиріччя між штатними можливостями КСС і 
нештатними потребами замовників оперативних спостережень НО. В цих умовах 
виникла науково-прикладна проблема щодо пошуку методів та способів забезпе-
чення високої оперативності обслуговування заданих НО за рахунок ефективного 
управління процесами у супутникових ТКС в умовах обмежених ресурсів. 

В нинішніх умовах для України джерелами ЦІ можуть виступати: вітчизняні 
КСС, зарубіжні КСС, а також об’єднані (вітчизняні і зарубіжні) КСС.В останньому 
випадку передбачається кооперація власних та доступних зарубіжних КСС. Створен-
ня таких “об’єднаних систем може бути доцільним з огляду як на обмежені фінансо-
во-економічні та технічні можливості України, так і на важливість вирішуваних за-
вдань міжнародного значення. В даній роботі термін “об’єднані КСС” вжито в смислі 
комплексного використання ЦІ від вітчизняних та зарубіжних КСС, а не об’єднання 
технічних засобів цих систем. В подальшому відповідно до теми дослідження заціка-
вленість визивають перш за все оперативні оглядові та детальні спостереження в ра-
мках епізодичного моніторингу окремих регіонів Землі.  

В цих умовах з огляду на вимогу оперативності проблема управління процесом 
космічних спостережень розділяється на дві складові – проблему ефективного управ-
ління вітчизняними КА і проблему раціонального вибору придатних зарубіжних КСС. 

У зв’язку з цим, науковим завданням дослідження є розробка методологічних 
основ управління процесами в космічних інформаційно-телекомунікаційних системах 
при вирішенні оперативних завдань в умовах обмежених бортових  ресурсів. Тому 
тема дисертаційної роботи “Методологія управління процесами в супутникових теле-
комунікаційних системах при вирішенні оперативних завдань “ є актуальною.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. 
Тема дослідження пов’язана з науковими програмами ГШ ЗС України та Дер-

жавного космічного агентства України (ДКАУ) і знайшла  безпосереднє  відображен-
ня у науково-дослідних роботах  “ЦУП-Ж”, “Антарес”, “Ясинець” 
(№ ДР 0201U001191), “Оповіщення-14” (№ ДР 0201U001136), “Нісса” 
(№ ДР 0201U001840). Ці роботи виконувались відповідно до планів наукової і науко-
во-технічної діяльності Житомирського військового інституту (ЖВІ) 
ім. С. П. Корольова при особистій участі автора як співвиконавця. 

Мета роботи та завдання дослідження. Метою дослідження є забезпечення 
максимальної ефективності управління процесами у супутникових ТКС при вирі-
шенні оперативних завдань в умовах обмежених бортових ресурсів. 

Для досягнення поставленої мети та вирішення зазначеної науково-технічної 
проблеми в дисертаційній роботі визначена необхідність вирішення таких основних 
завдань дослідження: 

1. Аналіз існуючої технології, стану теорії і практики управління процесами у 
супутникових ТКС. Аналіз технології управління процесом космічних спостережень. 

2. Створення теоретичних основ концепції моделювання процесів в супутнико-
вих ТКС, формалізації процесу отримання ЦІ в цих системах в інтересах розробки ін-
формаційно-просторової моделі супутникової ТКС як інструментарію для планування 
космічних спостережень при виконанні оперативних завдань та управління процеса-
ми в супутникових ТКС. 

3. Удосконалення методу прогнозування контрольованості заданих НО косміч-
ними засобами, за рахунок комплексного врахування параметрів орбітального руху 
КА, несферичності Землі, технічних характеристик БЦА при розрахунках параметрів 
землеогляду та запропонованою функцією видимості заданих НО. 
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4. Розробка нового способу адаптивного задання координат району при плану-
ванні космічної зйомки на основі апроксимації району спостереження багатокутни-
ком та урахування геометричної форми даного району і параметрів руху КА. 

5. Розробка аналітичної моделі розрахунку основних параметрів землеогляду у 
завданнях як оглядових, так і детальних космічних спостережень НО, яка крім орбіта-
льних параметрів руху КА враховує його технічні характеристики, відвороти візирної 
осі бортової цільової апаратури від надира,  а також різні за формою моделі Землі.  

6. Вдосконалення методу обслуговування НО без перенацілювання  КА для під-
вищення інформативність знімання на інтервалі оперативного планування (ІОП). 

7. Розробка методу формування раціональних маршрутів обслуговування зада-
них НО космічними засобами на основі комплексної   аналітичної моделі некеровано-
го орбітального і керованого кутового руху КА, а також некерованого переміщення 
НО разом із Землею відносно площини орбіти. Впровадження методу дозволить фор-
мувати стратегії раціонального обслуговування НО у конкретних умовах обстановки. 

8. Розробка методики прийому інформації наземними засобами супутникових 
ТКС в умовах низького енергетичного потенціалу інформаційної радіолінії і апріор-
ної невизначеності структури сигналів. 

Об'єкт дослідження – процеси у супутникових телекомунікаційних системах. 
Предмет дослідження – управління процесами у супутникових телекомуніка-

ційних системах при вирішенні оперативних завдань. 
Методи досліджень. При вирішенні зазначених завдань у дисертації викорис-

товуються методи теоретичних і емпіричних досліджень. Серед них знайшли засто-
сування метод формалізації, що базується на теорії множин, булевій алгебри, теорії 
ймовірностей, теорії інформації, теорії польоту і теорії обертального руху КА, а та-
кож метод оптимізації, в основу якого покладена нелінійна схема компромісів. Крім 
того, для дослідження процесу одержання ЦІ та існуючої технології управління про-
цесом космічних спостережень застосовується метод аналізу, а при розробці моделей, 
способів, методів, системи показників об’ємів і якості ЦІ – метод синтезу.  

Разом з тим, у дисертації використовуються методи моделювання і напівнатур-
ні експерименти на науково-експериментальній базі ЖВІ. При цьому комплексне до-
слідження КС ОЕСп, як складної системи, проводилося на основі системного підходу, 
а нові рішення перевірялися на основі експертних оцінок. 

Наукова новизна отриманих результатів. 
1. Отримав подальший розвиток метод формалізації процесів в супутникових 

ТКС, який відрізняється від відомих методів тим, що базується на теоретико-
множинному підході з комплексним використанням аналітичних, логічних та логіко-
аналітичних функцій та їх геометричною інтерпретацією. 

2. Отримав подальший розвиток метод прогнозування контрольованості зада-
них НО космічними засобами, який відрізняється від відомих комплексним врахуван-
ням параметрів орбітального руху КА, несферичності Землі, технічних характеристик 
БЦА при розрахунках параметрів землеогляду та оригінальною функцією видимості 
заданих НО. 

3. Вперше розроблена аналітична модель розрахунку основних параметрів зем-
леогляду у завданнях детальних космічних спостережень НО, яка крім орбітальних 
параметрів руху КА враховує технічні характеристики їх БЦА, просторові відвороти 
візирної осі БЦА від надира, а також несферичність Землі. 

4. Вперше розроблено спосіб адаптивного задання координат району обслуго-
вування, який на відміну від відомого способу враховує геометричну форму РОС та 
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положення прогнозованої смуги огляду БЦА у момент знімання, що дозволяє еконо-
мити інформаційний ресурс супутникової ТКС.  

5. Вдосконалено метод обслуговування НО без перенацілювання КА, який за-
безпечує пошук максимуму цільової функції на поточному витку орбіти для підви-
щення інформативності космічної зйомки на ІОП. 

6. Вперше розроблений метод формування раціональних маршрутів обслугову-
вання заданих НО космічними засобами, який базується на комплексній аналітичній 
моделі некерованого орбітального і керованого кутового руху КА, а також некерова-
ного переміщення НО відносно площини орбіти. 

7. Вперше розроблена методика прийому ЦІ наземними засобами супутникових 
інформаційних ТКС в умовах низького енергетичного потенціалу радіолінії (РЛ) 
“борт-Земля” і апріорної невизначеності структури сигналів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у такому: 
1. Метод формалізації процесів у супутникових ТКС дозволяє на формальній 

мові описувати стан, явища та процеси в цих системах, що становить основу для їх 
моделювання. Запропонований метод реалізований при розробці програмного ком-
плексу з планування та оптимізації використання ресурсу корисного навантаження 
КА в ДП “Укркосмос” (акт впровадження № 1 від 03.11.2016 р.). 

2. Використання аналітичної моделі розрахунку параметрів землеогляду у за-
вданнях детальних космічних спостережень НО дозволяє підвищити точність розра-
хунків на (5–7)% у порівнянні з існуючими моделями. Модель застосовується при 
проведенні занять з дисципліни “Інформаційні радіоелектронні системи та комплек-
си” у ЖВІ (акт впровадження № 2 від 24.11.2016 р.). 

3. Аналіз результатів експлуатації вітчизняного КА “Січ-2” показує, що при ек-
спериментальному використанні способу адаптивного задання координат РОС, об’єм 
заощадженого інформаційного ресурсу для районів, співмірних з шириною смуги 
огляду БЦА, знаходиться у межах (6–8)% від об’єму бортової пам’яті. Розроблений 
спосіб використовується при підготовці особового складу в/ч А0747 (акт впрова-
дження № 3 від 28.11.2012 р.). 

4. Моделюючий експеримент за допомогою спеціальних програмних комплек-
сів показує, що при використанні методу обслуговування НО без перенацілювання 
КА інтегральний коефіцієнт фактично обслужених замовлень на тривалому ІОП під-
вищується в межах від 7 % до 14 % порівняно з існуючим методом. Метод реалізова-
но в Центрі управління польотами КА (акт впровадження № 4 від 11.04.2012 р.). 

5. Розроблений метод формування раціональних маршрутів дозволяє завчасно 
розділити задану множину НО на об’єктивно придатні і об’єктивно непридатні для 
спостереження, виходячи з кінематичних параметрів руху. При цьому із числа 
об’єктивно придатних плануються до обслуговування ті НО, які мають вищий пріо-
ритет і дають більше корисної ЦІ заданої якості при ощадливій витраті бортового ре-
сурсу. Метод застосовується при проведенні занять у ЖВІ (акт впровадження № 2 від 
24.11.2016 р.). 

6. Практичне застосування методики прийому ЦІ наземними засобами в умовах 
низького енергетичного потенціалу РЛ “борт-Земля” і апріорної невизначеності стру-
ктури сигналів забезпечує прийом ЦІ заданої якості у випадках відвороту бортової 
передавальної антени від напрямку на приймальну станцію на кут 40 …46о, на відміну 
від застосовуваних в теперішній час кутів 30 …36о.  

Крім того, запропонована методика дозволяє автоматично визначити апріорно 
невідомий вид модуляції та символьну швидкість передачі ЦІ, що дає можливість за-
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писувати бітовий потік з завчасно невідомими параметрами. Розроблена методика ре-
алізована на приймальній станції в Центрі прийому і обробки спеціальної інформації 
та контролю навігаційного поля ДКАУ (акт впровадження № 5 від 07.06.2016 р.). 

Достовірність результатів дисертаційного дослідження підтверджується ко-
ректною постановкою завдання, обґрунтованим вибором допущень і обмежень, вико-
ристанням відомих методів досліджень, збігом результатів, отриманих аналітично і на 
основі моделювання, а також збіжністю отриманих результатів з результатами мате-
матичного моделювання і експериментальної перевірки в реальних КС ОЕСп. 

Результати роботи впроваджені: у Центрі прийому і обробки спеціальної інфо-
рмації та контролю навігаційного поля ДКАУ; Державному підприємстві “Укркос-
мос”; Центрі управління польотами КА ДКАУ; ЖВІ ім. С. П. Корольова та у військо-
вій частині А0747. 

Особистий внесок здобувача. Усі основні наукові результати досліджень 
отримані автором особисто та опубліковані з необхідною повнотою.  

У роботах, що виконані у співавторстві, автору безпосередньо належить таке: у 
[1] розроблено математичну модель та синтезовано високоточний алгоритм прогнозу-
вання координат Сонця; у [2] запропоновані підходи до формалізованого опису КІС; у 
[3] проведено аналіз можливостей застосування цифрових знакових корелометрів для 
ідентифікації КА в умовах впливу радіоперешкод; у [4] розроблено методику перевір-
ки адекватності моделі за даними вимірів телеметричних параметрів, у [5] розроблено 
новий спосіб задання координат району з урахуванням геометричної форми та проек-
ції смуги огляду БЦА; у [7] обґрунтована необхідність розробки методологічного 
апарату узгодження вимог замовника ЦІ та поточних можливостей КСС; у [8] розроб-
лено методику розрахунку кута відхилення оптичної осі КА ОЕСп для максимізації 
площі спостереження заданого району; у [9] проведено аналіз процесу планування ко-
смічного знімання як багатокритеріальної задачі прийняття рішень, розглянуто сучас-
ні підходи до оптимізації багатокритеріальних рішень і запропоновано модель опти-
мізації для різних випадків космічного знімання; у [10] проведено аналіз методології 
оцінювання ефективності планування застосування КСС за призначенням та розроб-
лено адаптовані показники якості операцій управління КА з урахуванням однопункт-
ної технології управління; у [13] розроблено науково-методичний апарат, який покла-
дено в основу підготовчого етапу технології планування космічної зйомки; у [20] роз-
роблено автоматизовану систему визначення виду модуляції та символьної швидкості 
передачі даних в умовах апріорної невизначеності структури сигналів при прийомі ЦІ 
наземними засобами; у [21] проведено розрахунок параметрів радіоприймального 
тракту для прийому інформації з КА ДЗЗ; у [22] розроблена структурна схема фазу-
вання антенної решітки, яка складається із декількох дзеркальних антен, рознесених 
на відстань, значно більшу за довжину хвилі; у [25] розроблена математична модель 
перерахунку координат; у [26] запропоновано ідею та синтезовано математичну мо-
дель для перерахунків; у [27] проведено дослідження математичної моделі. 

Решта робіт написана без співавторів. 
Апробація результатів дисертації. Результати, отримані під час дисертацій-

них досліджень, доповідалися та отримали позитивну оцінку на 20 науково-технічних 
конференціях, з яких 4 – міжнародні. 

Результати досліджень оприлюднені на: XV науково-технічній конференції 
ЖВІРЕ “Проблеми розробки, модернізації та застосування інформаційно-
вимірювальних систем космічного і наземного базування” (м. Житомир, 2006) [28]; 
VІ міжнародній науково-практичній конференції “Людина і космос” (м. Житомир, 
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2006) [29]; ХХХІ науково-практичній міжвузівській конференції ЖДТУ (м. Житомир, 
2007) [30]; XVІІ науково-технічній конференції ЖВІ НАУ “Наукові проблеми 
розробки, модернізації та застосування інформаційних систем” (м. Житомир, 2008) 
[31]; ІV науковій конференції ХУПС ім. Івана Кожедуба (м. Харків, 2008) [32]; 
міжвузівській науково-технічній конференції ЖВІ НАУ “Проблеми створення, 
розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення” 
(м. Житомир, 2009) [33]; ХІІ та ХІІІ Міжнародній молодіжній науково-практичній 
конференції НЦАОМУ ім. О. М. Макарова “Людина і Космос” (м. Дніпроперовськ, 
2010, 2011) [34, 36]; І науково-технічій конференції Харківського НДІ технологій 
машинобудування та ЦНДІ навігації і управління “Сучасні напрями розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління” (м. Київ, 2010) [35]; 
науково-практичному семінарі ЖВІ НАУ “Сучасні проблеми авіакосмічних 
технологій та систем” (м. Житомир, 2011) [37]; XVІІІ, XІХ та ХХ науково-технічних 
конференціях ЖВІ НАУ “Проблеми створення, розвитку та застосування 
інформаційних систем спеціального призначення” (м. Житомир, 2011, 2012, 2014) [38, 
40, 44]; науковій конференції ІТМ НАНУ-ДКАУ “Информационные технологии в 
управлении сложными системами” (м. Дніпроперовськ, 2011) [39]; ІV науково-
практичній конференції ДУТ “Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних 
систем та мереж спеціального призначення” (м.Київ, 2012) [41]; науково-технічній 
конференції НАУ “Проблеми розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, 
спостереження та організації повітряного руху СNS/АТМ (м.Київ, 2012) [42]; 
науковій конференції “Наукові проблеми розвитку і удосконалення функціонування 
спеціальних систем” (м.Київ, 2014) [43]; VI науково-технічній конференції ЦНДІ ОВТ 
ЗС України “Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки ЗС 
України” (м. Київ, 2015) [45]; XХІ науково-технічній конференції ЖВІ “Проблеми 
створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального 
призначення з урахуванням досвіду АТО” (м. Житомир, 2016) [46, 47]; XVI 
Українській міжнародній конференції з космічних досліджень (м. Одеса, 2016) [48, 
49]. 

Публікації. Основні результати дисертаційних досліджень опубліковано після 
захисту кандидатської дисертації у 59 наукових працях, з яких 16 – одноосібні. 

 Всього опубліковано у фахових науково-технічних виданнях 24 статті (з яких 
11 – опубліковано без співавторів), 10 статей опубліковано у вітчизняних виданнях, 
що реферуються наукометричними базами. Отримано 3 патенти України на корисну 
модель. Опубліковано 22 тези доповідей на наукових, науково-практичних і науково-
технічних конференціях (семінарах) різного рівня, з яких 5 – на міжнародних конфе-
ренціях. Результати дослідження увійшли до 5-ти звітів про виконання науково-
дослідних робіт та 5-ти навчальних посібників, з яких 1 отримав гриф МОН України. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з переліку 
умовних скорочень, вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел і 
додатків. Робота містить 296 сторінок, у тому числі 286 сторінок основного тексту, 95 
рисунків і 13 таблиць у тексті, 19 сторінок списку використаних джерел із 165 на-
йменувань. 

  
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі на основі аналізу особливостей предметної області дослідження і по-

рівняльного огляду відомих публікацій обґрунтовано актуальність теми дисертації, 
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показано зв’язок роботи з науковими програмами та планами організацій, визначено 
мету та часткові завдання дослідження. Викладено наукову новизну і практичне зна-
чення отриманих результатів, особистий внесок здобувача при одержанні цих резуль-
татів, а також наведено інформацію щодо структури та обсягу дисертації, публікацій 
та апробації результатів дисертаційних досліджень. 

У першому розділі проведено аналіз існуючої технології, стану теорії і практи-
ки управління процесами у супутникових ТКС та планування роботи складних сис-
тем. При цьому установлено, що задачі календарного планування і оперативного 
управління вже більше п’ятдесяти років привертають увагу спеціалістів з досліджен-
ня операцій. Однак, у зв’язку із значною різноманітністю ситуацій прийняття плано-
вих рішень ці дослідження проводяться в рамках різних наукових дисциплін: теорії 
мережного планування, теорії масового обслуговування, теорії розкладів і т.п. Порів-
няльний аналіз цих дисциплін показав, що найбільш прийнятною із них за постанов-
кою завдань є теорія розкладів, в межах якої розглядаються неподільні ресурси і такі 
види робіт, як операції обробки та транспортування деяких виробів.  

Зазначені підходи в більшості охоплюють етапи розробки та випробувань 
складних технічних систем. Разом з тим, проблеми планування на етапі експлуатації 
та застосування за цільовим призначенням в зазначеній літературі розглянуті недо-
статньо. Крім того, супутникові ТКС, як різновид складних технічних систем, мають 
свої особливості, що обумовлює необхідність проведення окремого аналізу існуючих 
досліджень в області планування функціонування таких систем. 

Задача розробки алгоритмів оптимального оперативного планування є предме-
том і окремих дисертаційних досліджень останніх років. Однак, більшість таких до-
сліджень спрямована на вдосконалення методики планування наземних засобів, зок-
рема, НКУ. Планування же роботи орбітальних засобів, особливо бортового інфор-
маційного комплексу (БІК), знаходиться здебільшого поза увагою дослідників. Про-
ведений аналіз підтверджує, що пошук шляхів раціонального планування роботи ор-
бітальних засобів КСС є актуальною задачею.  

Аналіз процесу цільового застосування засобів КСС показує, що задача плану-
вання роботи цих засобів дещо відрізняється від класичних постановок завдань теорії 
розкладів. Ця відмінність полягає в тому, що послідовність виконання замовлень за-
собами КСС в межах ІОП не регламентована, а при постановці завдань в теорії роз-
кладів необхідно дотримуватись певної послідовності виконання замовлень. Тому у 
прямій постановці теорія розкладів для раціонального планування роботи орбітальних 
засобів не прийнятна, хоча її окремі підходи та методи доцільно використовувати. 

Проведений у розділі аналіз існуючої технології планування роботи орбіталь-
них засобів вітчизняних супутникових ТКС [2,5,7,9,10] висвітлює ряд недоліків, серед 
яких – низький рівень автоматизації процесу планування; недосконалі критерії для 
призначення витків орбіти, на яких доцільно вести спостереження за заданими РОС; 
при плануванні не враховуються пріоритети замовників та РОС; для підвищення опе-
ративності та продуктивності супутникової ТКС не завжди плануються відвороти по-
ля зору від надира та ін. Крім того, проведений аналіз процесу управління КА 
[3,4,9,12] показав, що він є складним, недостатньо автоматизованим і потребує удо-
сконалення.  

Тому при організації управління виходитимемо із основної вимоги до КСС – 
оперативне отримання максимальних об’ємів корисної ЦІ потрібної якості у заданий 
час доби і року із заданих районів Землі при мінімальних витратах ресурсу і прийнят-
ній вартості. 
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Виходячи з цього, доцільно перейти від традиційного управління засобами КСС 
до управління процесами в ній (процесний підхід). Це означає, що головна мета 
управління полягає не стільки в забезпеченні правильного функціонування орбіталь-
них та наземних засобів при виконанні цільових задач, скільки в отриманні ЦІ задано-
го складу і якості. З огляду на такий підхід можна допускати прийнятні в певному се-
нсі відхилення від окремих технічних параметрів засобів КСС від вимог нормативно-
технічної документації, просторово-часового положення КА, від штатних параметрів 
орбіт і т.п. 

В такому разі для оперативного виконання завдань можна: задіяти не тільки 
свої, а і доступні іноземні КА; перенацілювати КА на задані НО за рахунок кутових 
маневрів; залучати ЦІ, отриману при нештатному функціонування засобів КСС; залу-
чати архівну ЦІ, а також інформацію від інших засобів; концентрувати власні КА на 
РОС за рахунок корекції орбіт і т. п. 

До поняття “управління процесом спостережень” віднесемо операції як безпо-
середнього впливу на процес (моделювання, планування, формування БПУ та її реалі-
зацію, а також контроль результатів), так і операції вибору, врахування, замовлення, 
придбання і т.п. Таке розширене тлумачення процесу управління має суттєве значен-
ня з огляду на використання ЦІ від зарубіжних КСС, а також через необхідність пари-
рування негативного впливу на якість ЦІ зовнішніх факторів. 

Врахуємо, що процес управління в КСС у порівнянні з наземними системами 
ускладнюється тим, що разом із традиційними завданнями управління їх технічним 
станом і режимами роботи необхідно вирішувати такі складні завдання, як управління 
орбітальним та кутовим рухом КА. 

Виходячи із моделей факторного простору орбітальних засобів КСС, запропо-
нованих в роботі, визначено можливі причини, що знижують якість космічних спо-
стережень [9,17]. В розділі проведений аналіз, який дає загальне уявлення щодо умов 
успішного функціонування КСС. Завдання ОП полягає саме в тому, щоби своєчасно 
виявляти причини зниження якості ведення спостережень і кваліфіковано парирувати 
їх або усувати їх наслідки. У цих умовах суттєве значення має організація ефективно-
го управління як роботою орбітальних засобів в цілому, так і процесами спостере-
жень, причому особлива роль відведена моделюванню цих процесів, їх плануванню і 
реалізації, а також управлінню кутовим рухом КА і станом ОГ.  

Проведений аналіз процесів в КСС та існуючої технології управління ними, а 
також сучасного стану теорії і практики з цих питань дозволив сформулювати поста-
новку науково-прикладної проблеми.  

Нехай створена і експлуатується супутникова ТКС, на яку покладена функція 
обслуговування заданих НО. У складі ТКС функціонують працездатні низькоорбіта-
льні КА − носії БЦА. Процес обслуговування НО полягає у зборі інформації від них 
та її передачі на наземні пункти (НП), які являють собою окремі ППІ. 

Нехай користувачів ЦІ цікавить висока оперативність її отримання (аж до 
отримання у реальному часі) у будь-який час року і доби. За рахунок розташування 
БЦА на борту КА проблема забезпечення заданої оперативності вирішена тільки час-
тково, оскільки зазвичай взаємне просторово-часове положення КА і НО, як необхід-
ну умову для їх обслуговування, повністю узгодити не можливо в принципі. Пробле-
ма усугубляється ще й тим, що постійно зростають вимоги до забезпечення високої 
детальності отримуваних зображень місцевості та високої вибірковості обслуговува-
них НО з одночасним зростанням їх кількості.  
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Вважатимемо, що кількість КА на орбітах невелика, бортовий ресурс кожного 
КА б

К  обмежений як на життєвому циклі КА, так і на окремих його інтервалах. Ко-
ристувачі ЦІ подають до ОУС заявки на її отримання. Кожна заявка містить назву і 
географічні координати необхідних НО, їх пріоритети, дати або періодичність обслу-
говування, тип та режим роботи БІК, вимоги до освітленості районів та стану хмарно-
сті над ними та ін. Кожен користувач може замовити для оперативного обслуговуван-
ня один або декілька НО, розташованих у будь-якій частині земної кулі. 

З урахуванням цього ОУС має вибрати такі КА та витки їх орбіти, скласти і ре-
алізувати такий оперативний план роботи орбітальних засобів на заданий ІОП, який 
би при фіксованій вартості експлуатації КА повністю задовольнив заявки користува-
чів при допустимих витратах бортового ресурсу. При цьому ЦІ, склад та характерис-
тики якої відповідають вимогам замовника, для стислості називатимемо корисною.  

В цих умовах виникла науково-прикладна проблема щодо пошуку методів та 
способів забезпечення високої оперативності обслуговування заданих НО за рахунок 
ефективного управління процесами у супутникових ТКС в умовах обмежених ресур-
сів (рис. 1.). 
 

Космічне середовище  

Райони і об’єкти 
спостереження  

Канал 
передачі ЦІ 

Канал 
зондування 

КА Наземні 
засоби 

Канал 
управління 

ЦІ 

Причини  
КІ Оцінювач 

ефективності 
зЭ  

Э  

  МтРт ,1,   

  Ffр f ,1,   

Інші об’єкти  

Э  

 Рис. 1. До постановки науково-прикладної проблеми 
 

Формально це завдання можна подати в такий спосіб (див. рис. 1): 
зОО ; рРО  ; ззз рРО  − множина обслуговуваних НО; (1) 

зРР ;   M,m,Рm 1Р , зМM  – множина районів обслугову-
вання; 

(2) 

зрр ;   F,f,р f 1р , зFF  – множина окремих об’єктів обслу-
говування; 

(3) 

зdd ;   Н,н,dн 1d , зНН  − множина дат обслуговування НО; (4) 

   зз dτdτ  ;   T,t,t 1τ , зTT  – множина часових інтервалів 
обслуговування НО в задані дати; 

(5) 

зЯОЯ   – фактична та задана якість обслуговування НО; (6) 
з
К , minО   – витрачений та заданий бортові ресурси КА 

на обслуговування НО; 
(7) 

з
КСС , minОС   – фактична та задана вартість застосування КА; (8) 

зЭЭЯ,,d,ОЭ   − фактичний та заданий показники ефекти-
вності обслуговування НО. 

(9) 
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Другий розділ присвячено розробці методу формалізації процесів в супутни-
кових ТКС як основи для подальшого моделювання. Для цього проведено аналіз ві-
домих підходів до формалізації процесів в КІС та розроблено відповідний алфавіт, 
який містить як окремі позначення, так і логічні, аналітичні та логіко-аналітичні за-
лежності, що відображають процеси замовлень, планування, спостереження, форму-
вання ЦІ та її передачі, управління засобами та процесами, стан орбітальних та назе-
мних засобів, зовнішні та внутрішні умови їх функціонування, дії та рішення ОП, за-
мовників і користувачів ЦІ.  

Алфавіт є відкритим для уточнень, удосконалення та нарощування. Він виявив-
ся зручним засобом для опису різних процесів в КСС та в інших споріднених ТКС як 
космічного, так і наземного базування. При цьому досягається взаєморозуміння між 
різними авторами і дослідниками, економиться час на аналіз та синтез систем і розро-
бку їх моделей. 

В основу формалізації покладено математичний апарат теорії множин та ком-
бінаторного аналізу, двозначної та багатозначної логіки. Просторово-часові явища в 
КСС формалізовані з використанням теорії польоту КА, а процес отримання ЦІ – на 
основі теорії інформації.  

На базі формалізованого опису запропоновано ряд узагальнених моделей про-
цесу отримання ЦІ. Приклад однієї із таких моделей подано на рис. 2. 
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Рис. 2. Модель процесу отримання ЦІ в КСС 

 
Як видно із рис. 2, замовники, виходячи із передбачених інформаційних рі-

шень, прогнозують власні потреби у цільовій інформації   Е,1е,J н
е нJ  і з ураху-

ванням інформаційних можливостей КСС   Ж,1ж,J м
ж мJ  формують відповідні 

заявки на спостереження тих або інших районів   Ю,1ю,Zю 


Z .  
При цьому, в одній заявці можуть замовлятися для спостереження кілька райо-

нів з декількох типів КА в декількох режимах роботи БЦА на декількох інтервалах 
часу і т.п. Отже, таку заявку можна формально записати як складену множину [2]: 

                 П
иsizг

Р
mmз

Z
юю С,Х,,Ч,Б,К,Р,d,,Z юZ


, (10) 



12 
 
де аргументами виступають підмножини: замовників  юZ  та їх пріоритетів  Z

º ; за-
даних дат спостережень  зd ; замовлених районів  mР  та їх пріоритетів  Р

є ; типів 
або номерів КА  гК ; типів БЦА  zБ ; режимів спостереження  іЧ ; припустимих 
значень кута місця Сонця s ; рівнів хмарності над районом  Х ; преференційних 

ППІ  П
иC . Як видно із заявки (10), у звичайних умовах замовники не висувають осо-

бливих вимог до оперативності отримання ЦІ та до її якості. 
У той же час, для оперативних завдань КСС ці вимоги відіграють вирішальну 

роль, оскільки замовників цікавлять не тільки райони, а й окремі об’єкти, у тому чис-
лі, рухомі, причому в конкретні моменти пори року і доби.  

З огляду на це, а також з урахуванням того, що перспективні КС ОЕСп плану-
ється створювати як системи подвійного (цивільного та військового) призначення, 
доцільно диференційовано використовувати як заявки (10), так і модифіковані заявки 
такого виду: 

                       П
иsizг

J
q

p
f

m
f

Р
тm

d
з

Z
юю С,Х,,Ч,Б,КЯ,p,,Р,t,d,,Z 

 юZ
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де  dt – підмножина інтервалів часу заданої дати зd , які необхідні ю -му замовнику; 

 m
fp – підмножина об’єктів спостереження в границях m -го району, що цікавлять ю -

го замовника;  J
іЯ  – підмножина показників якості ЦІ, які цікавлять ю -го замовни-

ка. 
На основі отриманих заявок ОУС формує множину оперативних планів 
   ЗПuП  застосування засобів КСС на множині витків орбіти 

  N,n,Вn 1В  і відповідну множину БПУ     ,,U 1U . При цьому врахо-

вуються інформаційні можливості КСС   Ж,ж,J м
ж 1мJ , стан 

  сс ,,   1сΣ  і умови її функціонування   уу ,,   1уΣ .  
Відповідно до цього одне із завдань даного дослідження полягає в тому, щоб із 

запропонованих множин вибрати раціональні оперативні плани і БПУ.  
Для зручності подальших досліджень заявки виду (10) доцільно розбити на ряд 

елементарних заявок. Для цього додатково введемо поняття “замовлення” З , що 
означає мінімальні потреби одного замовника (один район, один тип КА, один режим 
роботи БЦА і т.п.). Таке замовлення можна подати у вигляді (10), але без символів пі-
дмножини. 

При цьому для ОУС основними об’єктами КСС (з огляду на планування спо-
стережень і управління засобами) виступають БІК і НІК як засоби, які безпосередньо 
ведуть спостереження за РОС та формують ЦІ. Для формалізації процесів в каналі 
отримання ЦІ (рис. 3) запропоновано процесний підхід з використанням базових сим-
волів з розгалуженої системою індексів. 

Прикладом такого підходу може служити алгоритм отримання ЦІ при викорис-
танні в каналі БІК оптико-електронного типу: 























  І~ЦІ~ЦЦІЦІЦІЕМВЕМВЕМВ к

бс
к
б

к
б

ц
б

а
ббзсз , (11) 

де 
ЕМВз  – суміш корисного, марного і заважаючого ЕМВ оптичного і радіодіапазо-

нів на Землі; 
ЕМВзс  – суміш корисного, марного і заважаючого ЕМВ оптичного і 
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радіодіапазонів, що пройшла через середовище Ср1 і поступила на вхід БІК; 

 
  рбобб ЕМВЕМВЕМВ  – корисне ЕМВ оптичного діапазону і/або радіодіапазо-

ну на борту КА, відселекційоване БІК із вхідної суміші ЕМВ; 
ЦІа

б  – корисна ЦІ у 
вигляді аналогових електричних сигналів, сформована на борту КА із корисного 
ЕМВ; 

ЦІц
б  – корисна ЦІ у вигляді цифрових електричних сигналів (відеосигналів), 

сформована на борту КА із аналогових сигналів ЦІ; 
ЦІк

б  – корисна ЦІ у вигляді ін-
формаційних кадрів, сформована на борту КА із цифрових сигналів ЦІ; 

І~Цк
б  – ко-

рисна ЦІ у вигляді цифрових радіосигналів, сформована на борту КА із інформацій-
них кадрів ЦІ; 

І
~Цк

бс  – корисна ЦІ у вигляді цифрових радіосигналів, переданих кад-
рами з борту КА у середовище Ср2. 
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Рис. 3. Модель каналу отримання ЦІ 

 
Для формалізованого опису просторово-часового положення КА запропонова-

но теоретико-множинний підхід з використанням булевої алгебри. Наприклад, для 
формалізованого опису сонячно-синхронних орбіт (ССО), що здебільшого застосову-
ють в КСС, скористаємось їх визначенням як орбіт, площина яких “відслідковує” річ-
ний рух Сонця, а їх параметри забезпечують проходження КА над заданим районом 
Землі в один і той же місцевий час.  

Виходячи з цього, множину ССО у загальній сукупності орбіт існуючих кос-
мічних об’єктів (КО) можна задати у вигляді 

ссоссоссо ТiеССО  , (12) 
де  5500 ,е  сскссессо еее   – множина ССО будь-якої форми; 

 550010 ,e, ссее  – множина еліптичних ССО;  0100 ,eм  кксск еее   – 
множина кругових ССО;   15595  iе сскссзвссо iiіi  – множина будь-яких за 
нахиленням ССО;   15595  iзвссе ii  – множина еліптичних ССО; 

  14595  iзвсск іi  – множина кругових ССО;   18090  iзвi  – множина 
зворотних орбіт;  ss T 173005700  сскссессо ТТТ   – множина періодів обер-
тання КА на ССО будь-якої форми;  ss T 173005700 ссеТ  – множина періодів 
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обертання КА на еліптичних ССО;  ss T 124005700 сскТ  – множина періодів 
обертання КА на кругових ССО. 

Запропонований математичний апарат забезпечує формалізований опис різних 
видів орбіт КО, що дозволяє розробляти відповідне програмно-алгоритмічне забезпе-
чення для автоматизованого вибору придатних для певного цільового застосування 
КА. Прикладом практичного використання запропонованого опису може бути розроб-
лений автором автоматизований класифікатор орбіт [12].  

Як показав досвід застосування такого класифікатора, він забезпечує скорочен-
ня у декілька разів часу на пошук та вибір потрібних КА із каталогу NORAD/NASA для 
забезпечення виконання певних цільових завдань, а також підвищення достовірності 
інформації щодо вибраних КА на 15…20% за рахунок виключення суб’єктивних по-
милок класифікації КО оператором. 

У роботі для формалізованого опису умов отримання ЦІ запропонована систе-
ма логічних функцій (ЛФ). Наприклад, нехай необхідно формально описати процес 
отримання ЦІ при спостереженні засобами ОЕСп за m -м районом на n -му витку ор-
біти. Введемо ЛФ стану засобів і умов їх функціонування (СУФ), а саме: орбітальних 
засобів КСС  ОФn

m , оптичної видимості районів з КА  FФn
m , радіовидимості ППІ з 

КА  fn
m FФ , АБУ  AФn

m  і стану наземних засобів  HФn
m . Тоді об'єктивні відносно 

ОУС умови отримання ЦІ можна задати двозначною ЛФ 

           
         








.0HФFФAФFФОФякщо,0
;1HФFФAФFФОФякщо,1

Ф f

f
n
m 



  (13) 

При цьому, якщо   1Фn
m  , то це означає, що СУФ сприятливі і КСС може 

виконати цільове завдання у повному обсязі і з необхідною якістю. У протилежному 
випадку, коли   0Фn

m  , вважається, що через об’єктивні причини КСС не може ви-
конувати завдання на заданому рівні вимог до ЦІ.  

Якщо врахувати, що СУФ, наприклад, рівень оптичної видимості, можуть опи-
суватися проміжними між 0 та 1 значеннями, то для більш детального опису умов 
отримання ЦІ функція (13) повинна приймати значення із усього інтервалу 0,1, тоб-
то   10  n

mФ . 
У цьому випадку можна скористатися багатозначною ЛФ виду: 
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 (14) 

Для опису таких функцій, визначених на інтервалі [0,1], можна задавати як за-
вгодно малий крок дискретизації на цьому інтервалі і досягати будь-якої точності 
опису процесів.  

Функцію стану орбітальних засобів  ОФn
m  у формулах (13) та (14) можна ана-

логічно виразити через функції кількісного складу групування КА  КФn
m , їх просто-

рово-часового положення (ПЧП)  ПЧФn
m , технічного стану КА і режимів їх роботи 

 ТРФn
m  та бортового ресурсу  n

mФ : 
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.ФТРФПЧФКФякщо,
;ФТРФПЧФКФякщо,

ОФn
m 00

11
 (15) 

Аналогічним способом описуються й інші складові у виразах (13)…(15). Вико-
ристання ЛФ для опису процесів і явищ забезпечує перехід від шкали абсолютних 
значень величин до шкали їх нормованих безрозмірних значень. Ця властивість ЛФ 
виявляється зручною у завданнях порівняльного аналізу, оптимізації, прийняття тех-
нічних, управлінських та організаційних рішень. 

У третьому розділі розроблено метод прогнозування контрольованості НО ко-
смічними засобами. При цьому врахована особливість обслуговування НО, коли об'-
єктивно існують інтервали очікування зазначених моментів часу, які обумовлені спе-
цифікою орбітального руху КА відносно обертової Землі.  

В такому разі смуга огляду БЦА некеровано послідовно переміщається на зем-
ній поверхні, досягаючи вибірково тих або інших НО. Така особливість обслугову-
вання НО безпосередньо впливає на оперативність виконання цільових завдань КСС. 
З огляду на це виникає актуальне завдання щодо прогнозування контрольованості 
заданих НО з метою раціонального планування їх оперативного обслуговування. Для 
цього розроблена методика розрахунків ширини та географічного положення смуги 
огляду.  

Основними параметрами смуги огляду виступають її ширина та географічні ко-
ординати. Ці параметри характеризують геометричні (просторові) можливості КА зі 
спостереження за НО відносно його траси при орієнтації поля зору в надир. Якщо ма-
тематичний апарат і методика розрахунків ширини смуги огляду та її географічного 
положення при оглядових спостереженнях відомі, то науково-методичний апарат для 
детальних спостережень потребує удосконалення та подальшого розвитку. 

Це має визначальне значення для моделювання процесів детальних спостере-
жень. Створювані моделі повинні, зокрема, забезпечувати розрахунки параметрів зе-
млеогляду з прийнятною точністю, що є основою для планування раціональних мар-
шрутів обслуговування заданих НО та оцінювання ефективності процесу обслугову-
вання з урахуванням необхідності одержувати або передавати максимальні об’єми 
корисної ЦІ заданої якості в потрібний час при обмеженому бортовому ресурсі КА.  

На практиці часто необхідно знати географічну ширину смуги огляду, тобто 
ширину вздовж паралелі з географічною широтою  :  

      
лп , (16) 

де  
п  і  

л  – географічна довгота правої і лівої відносно траси КА меж смуги 
огляду на широті  . 

Дослідження показали [16], що для розрахунків географічної ширини смуги 
огляду необхідно розглянути ситуації, наведені у табл. 1.                               

Таблиця 1 
Варіанти ситуацій для розрахунків ширини смуги огляду     

Діапазони значень тригонометричних функцій кутів 
Діапазони значень кутів 

 sintgisin   sintgisin  
  i0    1    2  

     ii    3    4  
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Наприклад, для діапазону географічних широт   i0  при 

 sintgisin  ширина смуги огляду може бути знайдена як 

  




























 

cosisin
sin

tgi
tgarccos

cos
sin

tgi
tgarccos1 ,  

де  jj t  – поточна географічна широта ПТ. 
Для розрахунків значень j  можна скористатись формулою [57] 

    isintusinarcsint jjj  ,  

де  jtu  – поточне значення аргументу широти КА. 
В роботі окремо виділені особливості спостережень за НО на обертовій несфе-

ричній Землі і отримано відповідний математичний апарат, пристосований для прак-
тичного використання. З урахуванням отриманих результатів запропоновано задавати 
умови контрольованості будь-якого району спостереження функцією видимості цьо-
го району з КА на п -му витку орбіти (рис. 4): 
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 (17) 

де л
о  та п

о  – географічна довгота лівої і правої меж смуги огляду відносно траси ві-
зирної осі (ТВО); л

р  і п
р  – географічна довгота лівої і правої відносно ТВО меж за-

даного району. 
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Рис. 4. До питання накриття району смугою огляду КА 

При цьому вважатимемо, що район контролюється в разі   1пФр  та не конт-

ролюється, якщо   0пФр . Як видно із рис. 4, максимальний діапазон довгот, де ви-

конується умов   1пФр , обмежений величиною 

pо
л
о

п
о

тах
о  242 , (18) 

де п
о2  і л

о4  – географічна довгота правої межі смуги огляду у положенні 2 і лівої 
межі смуги огляду у положенні 4; л

о
п
оо  – географічна (кутова) ширина смуги 

огляду; л
р

п
рр  – географічна ширина контрольованого району. 

Якщо необхідно визначити не тільки факт, але й ступінь контрольованості за-
даного району, то можна скористатись одномірним коефіцієнтом “накриття” цього 
району смугою огляду КА.  
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Наприклад, для ситуації, зображеній на рис. 4, цей коефіцієнт можна знайти, як 
відношення географічної ширини контрольованої частини району до його повної гео-
графічної ширини, що описується логіко-аналітичною функцією  
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 (19) 

Геометрична інтерпретація коефіцієнта (19) для різних співвідношень між роз-
мірами контрольованих районів та смуг огляду наведена на рис. 5. 

Запропонований коефіцієнт (19) має одномірний (на відміну від двомірного або 
площинного) характер. Він може стати зручним при вирішенні завдань вибору реле-
вантних КА [12] за критерієм максимального накриття заданого району та планування 
оперативного застосування таких КА. 
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Рис. 5. До поняття одномірного коефіцієнта накриття 

 
У розділі також розроблено спосіб адаптивного задання координат РОС при 

плануванні космічного знімання. У разі, якщо координати РОС апріорно не відомі, то 
прийдеться знімати більшу територію. Відповідно до прийнятого способу планування 
координати РОС задаються паралелями і меридіанами, які дотикаються до його меж. 
Географічні координати крайніх точок заносять до заявки на зйомку. Перевагами да-
ного способу є простота, зручність (не потрібно спеціальних засобів визначення ко-
ординат), компактність (у заявку заносять лише чотири координати). Але його суттє-
вим недоліком є те, що не враховується геометрична форма району, що призводить до 
додаткових витрат енергетичного, технічного та інформаційного ресурсів КА. 

Суть запропонованого способу полягає у такому [5]:  
а) РОС задається у вигляді апроксимованого багатокутника (рис. 6); кількість 

вершин n визначається залежно від форми району та потрібної точності; 
б) розраховуються координати РОС з урахуванням його геометричної форми і 

проекції смуги огляду БЦА.  
Новий спосіб передбачає таку послідовність дій: 
1. Визначення координат межових точок та рівнянь відповідних прямих. Для 

цього здійснюється поворот СК XОY за годинниковою стрілкою (рис. 6) спочатку на 
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кут   (кут між напрямом знімання та напрямом уздовж земних меридіанів), а потім 
на кут   (кут, який утворюється між напрямом знімання і фронтом утворюваного зо-
браження) (рис. 7).  

 
 
 
2. Розрахунок координат точок P, Q, R, T, які утворюються внаслідок перетину 

прямих, визначених за попереднім пунктом у СК X´´ОY´´: 
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3. Знаходження координат вершин паралелограма у СК XОY. Для цього потрі-
бно повернути СК X´´ОY´´ проти годинникової стрілки на кут +  і знайти коорди-
нати точок P, Q, R, T за формулами 
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4. Зворотній перехід від СК XОY до географічної, в якій координати точок P, 
Q, R, T будуть відповідати координатам потенційної площі зйомки. Даний перехід 
можна здійснити за формулами 
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Ці координати використовуються для подальшого аналізу РОС для планування 
космічного знімання. 

Для порівняння запропонованого способу задання координат з існуючим про-
водились дослідження щодо можливостей зйомки за допомогою КА “Січ-2 (МС-2-8)” 
адміністративних районів областей України (490 одиниць). Ширина апроксимованих 
районів порівнювалась із шириною смуги огляду багатозонального сканувального 
пристрою БЦА. Аналіз результатів експерименту показує, що розроблений спосіб 
можна застосовувати у 60% від загальної кількості адміністративних районів облас-
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Рис. 7. Прямі, які обмежують район і 
паралельні до фронту зйомки 

 

Y 

Рис. 6. Обмеження району відповідно 
до напрямку зйомки  
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тей України, а очікуване заощадження інформаційного ресурсу КА становить від 30 
до 70 Мб на одному районі.  

У четвертому розділі синтезовано ряд аналітичних моделей для розрахунків 
параметрів землеогляду у завданнях детальних космічних спостережень. Для цього 
використовується варіанти ситуацій, де враховані різні моделі Землі, конічна та піра-
мідальна форми зони огляду та відвороти поля зору БЦА за креном і тангажем [15]. 

Для прикладу розглянемо одну із найскладніших ситуацій 122  (конус, відворот 
за креном, сферична поверхня Землі). Приймемо, що зона огляду КА становить собою 
прямий коловий конус з кутом при вершині 2 , візирна вісь БЦА збігається з висо-
тою цього конуса. За рахунок кутового маневру КА за креном його зона огляду і візи-
рна вісь БЦА відхилені від надира на кут  (рис. 8). КА находиться на висоті Н .  

У цьому випадку проекція конічної зони огляду на поверхні сферичної Землі 
трансформується в деяку поверхню другого порядку яйцевидної форми – “сферичний 
деформований еліпс” (СДЕ), осями якого є дуги земної кулі. 
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Рис. 8. До розрахунків параметрів землеогляду сферичної поверхні  

при відхиленні візирної осі БЦА від надира 
 

Необхідно розрахувати: а) лінійні розміри проекції зони огляду 
    babа LLLL 


122122 ; б) ширину смуги огляду   aогл LL


122 ; в) площу проек-

ції зони огляду   122122 SSогл  ; г) площу сцени  122сцS , яку зніме КА за час спо-
стереження cпt .  

Математичний апарат для розрахунків геометричних розмірів отримуваної 
проекції зони огляду у формі СДЕ є досить складним. На практиці лінійні розміри 
проекції зони огляду на земній поверхні достатньо описати великою 222 ВAС  (рис. 8а, 
в) та малою 22GAF2  осями СДЕ (рис. 8б, в).  

За велику вісь такого еліпса приймемо дугу великого круга аLBАC


222 : 

  LLLа


, (23) 
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де 2ACL 


– збільшена за рахунок крену дуга земної поверхні; ABL 2


 – зме-

ншена за рахунок крену дуга земної поверхні. 
За малу вісь СДЕ умовно приймемо дугу великого круга b2 LGАF 


22 : 

  зb RLL 22


. (24) 
Довжину дуги для виразу (23) можна знайти із рис. 8а 

зRL  


; зRL  


. (25) 
В роботі отримано вираз для знаходження зв’язку між зменшеною довжиною 

дуги (25), висотою орбіти Н , кутом поля зору БЦА   та креном КА : 

           sinНАarccos,,Н 5050 . (26) 
Тоді, підставивши значення кута (26) у вираз (25), отримаємо  

        sinНАarccos,RНL з 50


. (27) 

Таким же чином визначено зв’язок між збільшеною довжиною дуги L


, висо-
тою орбіти Н , кутом поля зору КА   і креном КА :  

           sinНАarccos,,Н 5050 . (28) 
Потім, підставивши значення кута (28) у вираз (25), отримаємо шукану дугу:  

        sinНАarccos,RНL з 50


. (29) 
Скориставшись значеннями (27) та (29) і формулою (23), можна визначити ве-

лику вісь СДЕ, яка одночасно є шириною смуги огляду КА: 
             sinНАarccossinНАarccosRLL зоглa 2122


. (30) 

Для точних розрахунків довжини дуги у виразі (24), як дуги малого круга L


, 
у роботі визначено зв'язок між висотою орбіти Н , кутом поля зору   і креном КА  

     sinНАarccos,rLLb 502


. (31)  

Результати розрахунків великої aL


 та малої bL


 осей СДЕ для колової орбіти 
КА з висотою 600оН  км та сферичної моделі Землі, як функцій кутів крену 

 3030   та поля зору БЦА 41 , подані на рис. 9а.  
Як видно із наведених графіків, за рахунок відхилення поля зору за креном лі-

нійні розміри проекції конічної зони огляду суттєво зростають, особливо великої осі 

aL


, що свідчить, з одного боку, про розширення суги огляду КА при його відворотах 
за креном, а з іншого – про неминучі спотворення отримуваних зображень. 

Використовуючи отримані результати, можна орієнтовно обчислювати шукану 
площу проекції зони огляду з урахуванням виразів (23) і (24), як 

      LLL,abSS огл


50122122 . (32)  

Графіки залежностей площі проекції зони огляду від крену КА при різних зна-
ченнях кута поля зору БЦА за тих же умов, що і для розрахунків лінійних розмірів 
(див. рис. 9а), подані на рис. 9б.  
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Рис. 9. Графіки залежностей розмірів СДЕ (а) і його площі (б) від крену КА при різ-
них значеннях кута поля зору БЦА для сферичної моделі Землі 

 
Як і очікувалось, площа проекції зростає у квадратичній залежності від ліній-

них розмірів СДЕ, що суттєво розширює можливості КА щодо геометричного на-
криття ділянок земної поверхні.  

П’ятий розділ присвячено розробці методів обслуговування заданих НО кос-
мічними засобами. Так, у роботі запропоновано метод спостереження за НО без пе-
ренацілювання КА. Для його розробки проведено аналіз існуючої вітчизняної техно-
логії застосування КА ОЕСп [2,9], який показав, що для знімання планується найбли-
жча до траси частина району, чим забезпечується мінімальний кут відвороту, а, отже, 
найкраще просторове розрізнення знімків, що будуть отримані на даному витку орбі-
ти КА. На наступних витках проводиться знімання аналогічним чином тієї частини 
району, що залишилась незнятою.  

Але така технологія потребує декілька діб, а то й тижнів для зйомки значного 
за розмірами району. Отже, є необхідність удосконалити метод визначення кута від-
вороту поля зору БЦА від напрямку у надир для максимізації цільової функції космі-
чного знімання на найближчому за часом витку орбіти.  

За цільову функцію космічного знімання m-го району на n-му витку орбіти 
прийнято залежність кількості НО (з ваговими коефіцієнтами), що потраплять у смугу 
огляду КА, від кута відвороту візирної осі БЦА від надира за креном  за час прове-
дення зйомки 
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n wbF
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, max , I,i 1 , (33) 

де  ib  – булева функція, значення якої дорівнює 1, якщо НО потрапляє у смугу 
огляду БЦА на даному витку при заданому куті відвороту , або 0 – у протилежному 
випадку; iw  – коефіцієнт важливості i -го НО; I  – кількість обслуговуваних НО в 
межах заданого РОС. 
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Максимум цільової функції космічного знімання досягається при куті відворо-

ту оптичної осі БЦА КА    maxm
nFmaxarg 


0
. Межі зміни кута  max; 0  ви-

значаються допустимим погіршенням якості знімків через відворот оптичної осі БЦА. 
Запропонований метод полягає у такому [8]. Задаються геодезичні координати 

РОС iВ , iL  та коефіцієнти важливості iw  кожного із НО. Здійснюється перерахунок 
геодезичних координат в декартові. Далі визначається кут відвороту оптичної осі 
БЦА від напрямку в надир 0 , при якому можливо зняти найближчу частину району 
на даному витку орбіти КА. Відповідно до виразу (30) визначається ширини смуги 
огляду aL


. Далі розраховуються відстані від траси до кожного НО 
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 , (34)  

де id  – відстані від траси до і -го НО; 1тx , 1тy , 2тx , 2тy  – декартові координати двох 
точок траси КА, що відповідають моментам початку та закінчення спостережень 
РОС; ix , iy  – декартові координати і-го НО. 

Потім обчислюється кількість НО, що потраплять у смугу огляду при заданому 
куті відвороту . При цьому вважається, що даний НО потрапляє в смугу огляду БЦА 
КА, якщо виконується умова 

де  тD  – відстань від траси КА до смуги огляду БЦА при куті відвороту .  
Після цього здійснюється розрахунок цільової функції  n

mF  для даного кута 
 за формулою (33). Розрахунки продовжуються при збільшеннях кута  до тих пір, 
доки у смугу огляду не потрапить НО, який розташований найдальше від траси, або 
доки кут відвороту не досягне значення max . 

На основі запропонованого методу розроблено алгоритм та проведено моделю-
вання процесу знімання заданих НО [8], які розташовані у визначеному регіоні. Спо-
стереження планувалося здійснювати за допомогою КА з шириною смуги огляду бли-
зько 50 км, який знаходиться на ССО з висотою 670 км. Виток орбіти КА, на якому 
можливо здійснити зйомку у заданий період, та координати траси визначаються за 
допомогою стандартного балістичного програмного комплексу. Для прикладу на рис. 
10 показано графік цільової функції, що отримана вдосконаленим методом. Із графіка 
видно, що максимум цільової функції   22m

nF  досягається при куті відвороту 
БЦА на кут 43, . В той же час при існуючому методі планування при куті відво-
роту БЦА на кут 0  цільова функція   5m

nF .  
Повний аналіз отриманих результатів показав, що за рахунок такого підходу 

можна підвищити коефіцієнт повноти обслуговування НО від 3,2% до 22,6% порівня-
но з існуючим методом. При цьому, погіршення просторової розрізненості за рахунок 
збільшеного кута відвороту не перевищує допустимого замовником значення. 
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Рис. 10. Графік цільової функції космічного знімання 
 
У розділі також розроблено метод формування раціональних маршрутів обслу-

говування заданих НО космічними засобами. Він полягає у такому. З огляду на задачі 
керування рухом КА в цілому і кутовим зокрема, об'єктивно існує ряд майже незале-
жних процесів, а задача ОУС здебільшого полягає у "пристосуванні" їх для визначе-
них цілей. Серед таких процесів можна виділити: некерований детермінований річний 
і добовий РОС разом з Землею; некеровані астрономо-балістичні і фізичні умови фун-
кціонування КСС; частково керований майже рівномірний орбітальний рух КА на-
вколо рухомої Землі з окремими випадковими подіями і несприятливими факторами; 
керований кутовий рух КА; обмежені технічні, енергетичні, інформаційні та інші мо-
жливості КА і його системи орієнтації і стабілізації (СОС). 

У цих умовах виникає потреба в організації такого маршруту (траси) візирної 
осі БЦА, щоб найкращим чином задовольнити максимум заявок споживачів ЦІ. Ін-
шими словами, потрібно розробити стратегію раціонального (у кращому випадку – 
оптимального за певним критерієм) перенацілювання БЦА між заданими НО. Для ви-
рішення такого завдання в роботі синтезовано геометричні моделі наведення поля зо-
ру КА на задані НО з урахуванням обертання Землі (рис. 11). 

На рис. 11а показаний випадок, коли необхідно перенацілитись з об'єкта 1 на 
об'єкт 2. При цьому результуючий вектор переміщення візирної осі виражений через 
вектори некерованого орбітального  RS ,21  і керованого кутового  21,S  переміщен-
ня за креном як сума векторів: 

      212121 ,,, SRSS , (36) 

Складова вектора (36)  21,S  є керованою. Вона визначається часом кутового 
маневру  21, , кутовою швидкістю КА   та висотою орбіти oН , причому керованими 
можуть бути перші два параметри. 

Модуль результуючого вектора (36), а також кут його орієнтації відносно траси 
польоту КА (трасовий кут)  , що спільно визначають стратегію перенацілювання 
візирної осі БЦА з об'єкта 1 на об'єкт 2, запишуться як: 

      2
21

2
2121 ,,, SRSS  ; (37) 

    RS/Sarctg ,,, 212121   . (38) 
Із залежностей (37) і (38) випливає, що для кругових орбіт успішність процеду-

ри перенацілювання поля зору КА з одного НО на інший залежить від взаємного роз-
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ташування цих об'єктів та їх розташування відносно траси, а також від технічних мо-
жливостей СОС. Кутовий рух НО у полі зору БЦА, з одного боку, і орбітальний рух 
КА, з другого, створюють складну картину взаємних переміщень. Тому виникає 
принципова необхідність планування і керування кутовим рухом КА ОЕСп. 

На підставі отриманих результатів синтезовано комплексну модель, яка врахо-
вує орбітальний рух КА, нахилення орбіти, переміщення НО за рахунок обертання 
Землі і переміщення поля зору БЦА за рахунок керування кутовим рухом КА. Резуль-
туюча картина прояву цих процесів показана на рис. 11б. 

Траса  
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Рис. 11. До питання формування раціональних маршрутів 

 
Модуль переміщення поля зору БЦА з об'єкта gр  на об'єкт fр , що розташова-

ний на широті  , за рахунок обертання Землі за час орбітального польоту КА 

1221 ttR
,   до об'єкта fр  визначається, як (див. рис. 11б): 

    isincosttVt,tS эf  1221 . (39) 

Тоді у законі керування кутовим рухом КА необхідно враховувати результую-
чий вектор  

     2112 t,tStStS ff,gf,g  . (40) 

На основі отриманих результатів сформовано концепцію раціонального обслу-
говування об'єктів, розташованих у смузі захвату КА (рис. 11в), згідно з якою доціль-
но віддавати перевагу тим об'єктам, що мають більш високий пріоритет і розташовані 
ближче до траси польоту КА.  

 Розроблені моделі і концепція дозволяють сформувати раціональну стратегію 
обслуговування НО. Для цього пропонується спочатку побудувати потенційно мож-
ливі маршрути, а потім вибрати з них найбільш раціональні. Потенційно можливі ма-
ршрути можна формувати методом прямого перебору. Але, оскільки кількість таких 
маршрутів залежить від числа заданих об'єктів зF , а також від їх взаємного розташу-
вання, то при 10зF  вона може виявитися непомірно великою. Тому, для звуження 
області прийняття рішень введено ряд обмежень. 

При цьому "раціональність" стратегії полягає в тому, що на відміну від відомих 
підходів пропонується: 
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а) розбити множину заданих НО на об'єктивно придатні (ОПО) і об'єктивно 
непридатні (ОНО) для обслуговування об'єкти. В основу такої розбивки покладено 
кінематичний підхід, коли враховуються тільки вектори орбітального і кутового руху 
і не розглядаються енерговитрати для його здійснення. При цьому критерієм розбив-
ки служать параметри векторів (36), (38), (40); 

б) сформувати припустимі маршрути д
μ  спостережень ОПО об'єктів;  

в) залежно від поставленої мети із припустимих маршрутів д
μ  вибрати за де-

яким критерієм найбільш раціональні р
μ . 

Для розбивки множини заданих об'єктів на ОПО і ОНО категорії пропонується 
скористатися миттєвою зоною обслуговування (МЗО), що являє собою частину зони 
захвату у формі трикутника АВС  (рис. 11в.), який переростає далі в прямокутник з 
нескінченно віддаленою стороною СВ  . Така зона рухається на плоскій поверхні Зе-
млі по трасі візирної осі БЦА зі швидкістю ПТ. Об'єкти, що потрапили до МЗО, від-
несемо до ОПО об'єктів, всі інші –  до категорії ОНО. 

Для автоматизації розрахунків розроблено аналітичну модель МЗО, в основу 
якої покладено такий алгоритм:  

1. За формулою (38) розраховується кут max  за умови max . При цьому 
враховується, що кут max  визначається співвідношенням лінійних швидкостей за 
креном   і по орбіті оV , тобто динамікою руху візирної осі БЦА: 

 oomax V/Нarctg   .   (41) 
2. Через задані кутові положення окремих об'єктів gр  і fр  розраховуються ві-

дповідні трасові кути f,g  за формулою 

      R
f,gf,gmaxf,gf,gf,g arctgRS/Sarctg   . (42) 

3. Трасові кути (42) окремих НО порівнюються з максимальним кутом (41), на 
підставі чого вони їх відносять до категорій ОПО або ОНО за правилом: 


















,якщо,p
;якщо,p
;якщо,p
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0

maxf,g

f  (43) 

де 0р  – підмножина невизначених з погляду можливостей обслуговування об'єктів, 
розташованих на границі розділу (на лініях АВ  і АС  на рис. 11в).  

Для розробки множини припустимих маршрутів обслуговування ОПО об'єктів, 
з огляду на введені обмеження і "проріджування" множини заданих НО за правилом 
(43), можна скористатися методом прямого перебору. Для вибору з отриманої мно-
жини раціональних маршрутів введено кілька значимих критеріїв вибору та на їх ос-
нові проведено багатокритеріальну оптимізацію ухвалення рішення.  

Для цього використовується нелінійна схема компромісів виду  

     101
11

1  





I

i
ii

I

i
ii ;;КК,Y , (44) 

де consti   – компоненти вектора важливості Λ  критеріїв оптимізації;  iК  – 
нормовані критерії оптимізації маршрутів. 
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Виходячи із запропонованої концепції раціонального обслуговування об'єктів, 
як критерії оптимізації маршрутів обрані: а) сумарний пріоритет НО на  -м маршруті 

)()(
F

f
ff  



1
, причому до кращих віднесені ті маршрути, де забезпечується 

  maxf   або нормований критерій   1К ; 

б) суму трасових кутів на даному маршруті    





F

gf
f,g .  

Цей критерій характеризує ступінь відхилення траси візирної осі БЦА на дано-
му маршруті від траси польоту КА. Менші значення такого критерію свідчать про ме-
нші енерговитрати на перенацілювання КА і про кращу якість ЦІ. Тому бажано виби-
рати ті маршрути, де   min  або критерій 0К .  

 Формула згортки для використання за цими критеріями має вид: 
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 (45) 

Для зручності порівняння і вибору кращих рішень доцільно використовувати 
нормовані значення згортки виду 

    ,YYY max


 
  ,Y 10 



 
 .YmaxYmax 

 
(46) 

Критерієм вибору раціонального маршруту обслуговування заданих НО слу-
жить мінімум нормованої згортки (46), а алгоритм вибору таких маршрутів можна 
формально представити як  

)(Yminarg)(Yopt)f(~
f,f

,

р 






11 . (47) 

У розділі синтезовано логіко-аналітичну модель кутового руху КА, яка дозво-
ляє проводити якісний аналіз та кількісно оцінювати вплив параметрів кутового руху 
на об’єми та якість ЦІ. Крім того, така модель забезпечує формування раціональних 
маршрутів обслуговування заданих НО. В основу моделі покладено формалізований 
опис процесів отримання ЦІ в КСС та управління кутовим рухом в режимах програм-
них розворотів КА та його прецизійної орієнтації і стабілізації. 

При цьому зазначені етапи кутового руху КА описані логічною функцією, яка 
містить: кути прv  програмних розворотів КА і похибки їх відпрацювання прv ; час 

прt  програмного перенацілювання КА; похибки прецизійної орієнтації v  і стабіліза-

ції vv    КА; час заспокоювання КА уt  після перенацілювання.  
У цьому випадку логічна функція якості кутового руху КА по одному із кана-

лів СОС з використанням багатозначної логіки має вигляд: 
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  (48) 

Вираз (48) має досить ясний фізичний зміст, оскільки поєднує всі вимоги до 
самої СОС і законів управління кутовим рухом КА при веденні детального ОЕСп. 
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При необхідності кожному зі співмножників виразу (48) можна присвоїти ваговий ко-
ефіцієнт. Аргументи формули (48) являють собою логіко-аналітичні функції (ЛАФ), 
які мають такий смисл: 

ЛАФ потенційних можливостей кутових маневрів  прvФ  свідчить про техніч-
ні можливості СОС забезпечувати переорієнтацію поля зору КА в межах заданих ку-
тів пр

зv . Вона може бути задана аналітичним виразом виду (рис. 12а.) 

 














.vякщо,

;vvякщоvv
;vvякщо,

vФ
пр
max

пр
з

пр
max

пр
з

пр
max

пр
з

пр
max

пр

00
0

1


0пр
зv ; (49) 

ЛАФ точності програмних розворотів  прvФ   характеризує діапазон кутів і 
абсолютні похибки їх відпрацювання СОС. Якщо прийняти лінійну модель зниження 
якості ЦІ від величини цих похибок, то дана функція має вигляд, поданий на рис.12б, 
і описується аналітичним виразом: 

 
















.vvvvякщо,
;vvякщоvvv

;vvvякщо,
vФ

пр
д

зпрпр

пр
д

прпр
д

зпр

зпрпр

пр

0
01

01
0 пр

дv ; (50) 

ЛАФ часу програмних розворотів КА  прtФ  характеризує швидкодію СОС. Її 
можна задати аналітичним виразом виду (рис. 12в): 
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Рис. 12. Функції, що описують процеси переорієнтації КА 
 
Запропонована система показників у виді нормованих аналітичних функцій до-

сить повно характеризує якість роботи СОС. Головна перевага отриманих результатів 
у тому, що вони комплексно характеризують якість роботи СОС. В роботі показано, 
що в кінцевому підсумку ця якість через вираз (48) впливає на якість одержуваної ЦІ 
в цілому. 

У шостому розділі запропонована методика прийому інформації наземними 
засобами супутникових ТКС в умовах низького енергетичного потенціалу радіолінії 
“борт-Земля” та апріорної невизначеності структури сигналів в ній. Такі ситуації ви-
никають тоді, коли з метою забезпечення вітчизняних користувачів ЦІ при вирішенні 
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оперативних завдань організують її прийом від обмежено доступних (ОДВ) або недо-
ступних (НДВ) для використання КСС. 

При цьому до ОДВ категорії віднесені вітчизняні та зарубіжні КСС, які фор-
мують релевантну ЦІ, частково доступну для вітчизняних користувачів, а вітчизняні 
оператори можуть тільки обмежено втручатись в процес функціонування КСС. До 
НДВ категорії включені зарубіжні КСС, які хоча і формують релевантну ЦІ, але вона 
фізично недоступна для цільового використання вітчизняними користувачами. До то-
го ж відносно таких КСС не допускаються управлінські дії вітчизняних операторів. 

Проблема полягає в тому, що в таких ситуаціях взаємна орієнтація діаграми 
спрямованості (ДС) бортових передавальних і наземних приймальних антен може бу-
ти довільною, що призводить до втрат потужності прийнятих сигналів ЦІ. Крім того, в 
таких системах, як правило, невідомі частота і вид модуляції бортових радіосигналів, 
структура, тактова частота і символьна швидкість цифрових сигналів і т. ін. Тому ви-
никає проблема прийому і обробки ЦІ з апріорно невідомими параметрами. Для її ви-
рішення запропоновано таке. 

По-перше, удосконалена аналітична модель радіолінії “борт-Земля” супутни-
кових ТКС, яка на відміну від традиційної містить коефіцієнти підсилення бортових і 
наземних антен не тільки у напрямку максимуму їх ДС, а враховує їх залежність від 
просторового положення   антен (рис. 13). 
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Рис. 13. Радіолінія “борт-Земля” 

 
Аналітичний вираз для розрахунків мінімально необхідної потужності радіоси-

гналів на вході наземного радіоприймача, при якій забезпечується їх впевнений при-
йом, у логарифмічній формі має вид  

        021 LGGPР прперперminc , (52) 
де    ,,,  – узагальнююче позначення множини кутів, що характеризу-
ють просторове положення ДС передавальної  1  або приймальної  2  антен; 

 ,   – кути в меридіональній та екваторіальній площинах як аргументи ДС антени 
 ,F  у полярній системі координат (СК);   ,  – азимут і кут місця антени у сфе-

ричній СК (кут   на рис. 13 не показаний); перP  – потужність бортового радіопереда-
ча (РПРД);  1перG ,  2прG  – коефіцієнти підсилення передавальної та приймаль-
ної антен як функції їх просторового положення; 0L  – втрати на дальність радіо-
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зв’язку;   – сумарні втрати потужності у хвилеводно-фідерних трактах, через не-
узгодженістю ДС та поляризаційні втрати. 

При цьому вважають, що при цифровій формі ЦІ (у вигляді 0 і 1) ймовірність 
правильного прийому кожного інформаційного символу визначається як 

 2505011 ,
cс е,qр , (53) 

де  25050 ,
c е,q  − ймовірність неправильного прийому кожного символу; 

minпрminc P/P  – необхідне відношення “сигнал/шум”; minпрP  – гранична чутливість 
радіоприймача. Для впевненого прийому символів вимагають, щоб відношення “сиг-
нал/шум” становило 10  ( дВPР minпрminс 10  ). При цьому забезпечується 

040,qc  , а 960,рc  . 
Просторове положення ДС наземних (приймальних) антен зазвичай описують у 

топоцентричній сферичній СК і задають двома кутами: азимутом 2  і кутом місця 

2 . Для наведення максимуму ДС на КА формують відповідні цілевказівки 2ц  та 

2ц . Виходячи з цього, алгоритм орієнтації наземної антени на КА можна подати як  

0222 ц ; 

0222 ц . 
(54) 

Для забезпечення надійного радіозв'язку просторове положення бортової анте-
ни у цій же СК 1 і 1  повинно дзеркально (зі зміщенням на кут  ) співпадати з оріє-
нтацією наземної антени (див. рис. 13), тобто має виконуватись вимога 

 1221 ; 
 1221 . 

(55) 

Аналогічні вимоги слід висувати і до орієнтації максимумів ДС бортової і на-
земної антен, а саме 

 1221 ; 
 1221 . 

(56) 

В разі виконання вимог (55) і (56) в цілому просторове положення бортової і 
наземної антен  1221  буде співвісним і безпомилковим, а, отже, 
результуючий коефіцієнт підсилення антен  

      maxGGG прпер  2112 . (57) 
В такому разі забезпечуватиметься і максимум потужності прийнятих радіоси-

гналів (52)   maxР minс  12 . 
Крім того, досліджуваний параметр  minсР  залежить від віддаленості КА від 

наземної  антени або ж те саме від дальності радіозв'язку звD  , а також від довжини 
хвилі прийнятих радіосигналів  , тобто 

      ,DРLРР звminсminсminс 0 ;  20 4  /DL зв . (58) 
При цьому віддаленість КА можна характеризувати (рис. 14) висотою орбіти 

КА Н та необхідною дальністю радіозв’язку звD , яку можна знайти як функцію кута 
відхилення ДС бортової антени від надира   
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sin
sinAarccoscosR

sin
sinRD зззв . (59) 

Кут   може приймати максимальні значення від 70max  для висоти орбіти 
кмН 400  до 60max − для висоти  кмН 1000 . 
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Рис. 14. Залежність необхідної дальності космічного радіозв'язку від кута  
відхилення ДС бортової антени від надира 

 
Отже, удосконалена модель РЛ “борт-Земля” висвітлює шляхи забезпечення 

прийнятної потужності вхідних радіосигналів в ОДВ та НДВ системах. 
По-друге, запропоновано спосіб підвищення енергетичного потенціалу в РЛ 

супутникових ТКС за рахунок використання наземної синфазної антенної решітки 
(АР), яка складається з декількох однотипних дзеркальних антен [22].  

Розрахунки прийнятних кутів відвороту бортових передавальних антен від на-
прямку на приймальну станцію   за умови забезпечення відношення “сигнал/шум” 

дБ12  ( 16 ) для різних антен подані у табл. 2. Її аналіз показує, що приймаль-
на антенна з діаметром рефлектора мd A 12  забезпечує ймовірність правильного 
прийому кожного символу ЦІ від КА 980,рc   з вузькою ДС ( dB...G 24211  ) при 
відворотах передавальної антени на кут o36 , а при використанні бортових антен з 
широкою ДС ( dB...G 17151  )  − на кут o56 . 

У той же час, якщо застосувати синфазну АР із двох таких приймальних антен 
(див. третій рядок табл. 2), то можна досягти такого ж результату при більших кутах 
відвороту ( o46  і o70 ), тобто розширити можливості по прийому ЦІ від ОДВ 
та/або НДВ систем в середньому на %25 .  
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Таблиця 2 
Прийнятні кути відвороту для різних передавальних антен  

Прийнятні кути відвороту  бортових антен  
з коефіцієнтом підсилення maxG  

Діаметр 
рефлекто-

ра при-
ймальної 
антени, м 

дБGmax 24  дБGmax 21  дБGmax 17  дБGmax 15  

5 150 150 – – 
12 300 360 560 560 

2x12 400 460 680 700 

 
По-третє, розроблено метод фазування АР. У загальному випадку для скла-

дання сигналів, прийнятих різними елементами фазованої АР, необхідно компенсува-
ти часові затримки і  та фазові зсуви в отриманих сигналах ЦІ. Для цього автором 
запропонована схема фазування шляхом повного об’єднання спектрів сигналів в [8], 
яка визнана корисною моделлю (рис. 15). 
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Рис 15. Структурна схема фазування АР з двох рефлекторів 

 
Схема містить аналогову та цифрову частини. Спрощена математична модель 

аналогової частини схеми фазування АР описується виразом: 
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де K – коефіцієнт підсилення малошумного підсилювача;  tS x1  – радіосигнал, 
прийнятий з першого елемента синфазної АР;  tS x2  – радіосигнал, прийнятий з дру-
гого елемента синфазної АР;  tU Г1  – вихідний радіосигнал першого гетеродину; 

 tU Г 2  – вихідний радіосигнал другого гетеродину;   – фаза коливань гетеродинів; 

гf  – частота коливань гетеродинів; opf  – частота опорного генератора; 
MOD,FRAC,INT  – константи синтезатора, які залежать від частоти гетеродина [22]. 

Аналіз виразу (60) показує, що аналогова частина схеми здійснює синфазний 
перенос спектрів сигналів за умов великої відстані між елементами синфазної АР, що 
обумовлено однаковою частотою та фазою гетеродинів. 

Цифрова складова схеми фазування побудована як система автоматичного 
управління замкнутого типу. Її математична модель має вигляд: 
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де  nTPs – фазований сигнал;  nTPs1  – оцифрований сигнал з першого елеме-
нта синфазної АР;   nTPs2  –  оцифрований сигнал з другого елемента синфазної АР; 
 nTds  – різниця між вхідними сигналами елементів синфазної АР;  nTdz  – сигнал 

на виході пропорційно-інтегруючого фільтра; pK  – коефіцієнт пропорційності; iK  – 
інтеграційний коефіцієнт; osK  – коефіцієнт зворотного зв’язку. 

Запропонована схема фазування забезпечує роботу АР в реальних умовах на 
технічних засобах прийому інформації. Для цього, зокрема, розроблено принципову 
схему гетеродина на основі фазового автопідстроювання частоти [22]. 

По-четверте, синтезована модель автоматизованої системи визначення виду 
модуляції та символьної швидкості. Для аналізу прийнятих сигналів необхідно здійс-
нити такі операції [20]:  виявлення корисного сигналу; визначення його центральної 
частоти; встановлення ширини спектра сигналу; визначення відношення сигнал/шум; 
обчислення ймовірної швидкості передачі даних.  

Розроблена математична модель дозволяє аналізувати сигнали в заданій смузі 
частот з метою оцінювання можливості демодуляції за заданою завчасно ймовірністю 
похибки прийому інформації. Її особливістю є те, що відразу після визначення виду 
модуляції та символьної швидкості  можна записувати бітовий потік ЦІ. 

 
ВИСНОВКИ 

Відповідно до мети дисертаційного дослідження, у роботі вирішена важлива 
науково-прикладна проблема щодо пошуку методів та способів забезпечення висо-
кої оперативності обслуговування заданих НО за рахунок ефективного управління 
процесами у супутникових ТКС в умовах обмежених ресурсів.  

У процесі теоретичних і експериментальних досліджень у дисертаційній роботі 
отримані наступні наукові і практичні результати: 

1. Отримав подальший розвиток метод формалізації процесів в супутникових 
ТКС, який відрізняється від відомих методів тим, що базується на теоретико-
множинному підході з комплексним використанням аналітичних, логічних та логіко-
аналітичних функцій та їх геометричною інтерпретацією.  
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Запропонований метод дозволяє на формальній мові описувати стан, явища та 
процеси в супутникових ТКС, що становить основу для їх моделювання. Синтезовані 
при цьому моделі є зручним інструментарієм для обслуговування наземних об’єктів 
при виконанні оперативних завдань та управління процесами в супутникових ТКС. 

2. Вперше розроблена аналітична модель розрахунку основних параметрів зем-
леогляду у завданнях детальних космічних спостережень наземних об’єктів, яка крім 
орбітальних параметрів руху КА враховує технічні характеристики їх бортової цільо-
вої апаратури БЦА, просторові відвороти візирної осі БЦА від надира, а також несфе-
ричність Землі. При цьому точність розрахунків підвищується на (5–7)% у порівнянні 
із існуючими моделями. 

3. Вперше розроблено спосіб адаптивного задання координат РОС, який на ві-
дміну від відомого способу враховує геометричну форму РОС та положення прогно-
зованої смуги огляду БЦА у момент знімання, що дозволяє економно використовува-
ти інформаційний ресурс супутникової ТКС. Аналіз результатів моделювання пока-
зує, що об’єм заощадженого інформаційного ресурсу для районів співмірних з шири-
ною смуги огляду БЦА знаходиться у  межах (6–8)% від об’єму бортової пам’яті.  

4. Вдосконалено метод обслуговування наземних об’єктів без перенацілювання 
космічного апарату, який дозволяє знаходити максимум цільової функції космічного 
знімання на поточному витку орбіти для підвищення інформативність знімання на ін-
тервалі оперативного планування. Моделюючий експеримент за допомогою спеціаль-
них програмних комплексів показує, що інтегральний коефіцієнт фактично обслуже-
них замовлень на великому інтервалі планування підвищується в межах від 7 % до 14 
% порівняно з існуючим методом. 

5. Вперше розроблений метод формування раціональних маршрутів обслугову-
вання заданих НО космічними засобами, який базується на комплексній аналітичній 
моделі некерованого орбітального і керованого кутового руху КА, а також некерова-
ного переміщення НО разом із Землею відносно площини орбіти. Він дозволяє завча-
сно розділити задану множину НО на об’єктивно придатні і об’єктивно непридатні 
для спостереження, виходячи із кінематичних параметрів руху. При цьому із числа 
об’єктивно придатних плануються до обслуговування ті НО, які мають вищий пріо-
ритет і дають більше корисної ЦІ заданої якості при ощадливій витраті бортового ре-
сурсу. Як наслідок можна формувати стратегії раціонального обслуговування НО у 
конкретних умовах обстановки. 

6. Вперше розроблена методика прийому інформації наземними засобами супу-
тникових ТКС в умовах низького енергетичного потенціалу інформаційної радіолінії і 
апріорної невизначеності структури сигналів. Практичне застосування методики за-
безпечує прийом ЦІ заданої якості у випадках відвороту бортової передавальної анте-
ни від напрямку на приймальну станцію на кут 40 …46о, на відміну від застосовува-
них в теперішній час кутів 30 …36о. Крім того, запропонована методика дозволяє на 
початку сеансу прийому автоматично визначити апріорно невідомий вид модуляції та 
символьну швидкість передачі даних, що, в свою чергу, дає можливість організувати 
запис бітовий потік цільової інформації з завчасно невідомим параметрами. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Фриз С. П. Методологія управління процесами в супутникових телекомуніка-
ційних системах при вирішенні оперативних завдань. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціаль-
ністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи і мережі – Державний університет теле-
комунікацій, Київ, 2017 р. 

Робота присвячена розробці науково-методологічних основ управління проце-
сами в супутникових телекомунікаційних системах (ТКС) при вирішенні оперативних 
завдань в умовах обмежених бортових ресурсів. Проведено аналіз тенденцій розвитку 
таких систем та узагальнено досвід експлуатації окремих з них. Зроблено висновки 
про наявність певних протиріч між зростаючими потребами замовників цільової ін-
формації (ЦІ) та обмеженими інформаційними та технічними можливостями засобів 
супутникових ТКС. Проведено формалізацію процесів отримання ЦІ в цих системах 
та розроблені математичні моделі, які адекватно відображають процеси обслугову-
вання заданих наземних об’єктів (НО) та забезпечують відповідні аналітичні розраху-
нки. З огляду на результати моделювання запропоновані прийнятні шляхи забезпе-
чення заданої оперативності обслуговування визначених НО на основі ефективного 
управління орбітальними засобами та процесами отримання ЦІ. Розроблені методи 
формування раціональних маршрутів обслуговування заданих НО на основі управ-
ління кутовим рухом космічних апаратів. Показані можливі варіанти сумісного вико-
ристання вітчизняних і зарубіжних супутникових ТКС як один із шляхів забезпечення 
необхідної оперативності обслуговування заданих НО. 

Ключові слова: супутникова телекомунікаційна система, оптико-електронне 
спостереження, райони і об’єкти спостереження, оперативне отримання цільової ін-
формації, раціональне обслуговування наземних об’єктів, управління кутовим рухом 
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Работа посвящена разработке научно-методологических основ управления про-
цессами в спутниковых телекоммуникационных системах (ТКС) при решении опера-
тивных задач в условиях ограниченных бортовых ресурсов. Проведен анализ тенден-
ций развития таких систем и обобщен опыт эксплуатации некоторых из них. Сделаны 
выводы о наличии определенных противоречий между растущими потребностями за-
казчиков целевой информации (ЦИ) и ограниченными информационными и техниче-
скими возможностями средств спутниковых ТКС. Проведена формализация процес-
сов получения ЦИ в этих системах и разработаны математические модели, которые 
адекватно отражают процессы обслуживания заданных наземных объектов (НО) и 
обеспечивают соответствующие аналитические расчеты. Учитывая результаты моде-
лирования, предложены приемлемые пути обеспечения заданной оперативности об-
служивания НО на основе эффективного управления орбитальными средствами и 
процессами получения ЦИ. Разработаны методы формирования рациональных мар-
шрутов обслуживания заданных НО на основе управления угловым движением кос-
мических аппаратов. Показаны возможные варианты совместного использования оте-
чественных и зарубежных спутниковых ТКС как один из путей обеспечения необхо-
димой оперативности обслуживания заданных НО. 

Ключевые слова: спутниковая телекоммуникационная система, оптико-
электронное наблюдение, районы и объекты наблюдения, оперативное получение це-
левой информации, рациональное обслуживание наземных объектов, управление уг-
ловым движением космических аппаратов. 

 
ABSTRACT 

 
S.Fryz. Methodology of Operational Process Control in Satellite Telecommunication 

Systems. – Manuscript. 
A thesis for the degree of Doctor of Technical Science 05.12.02 – telecommunication 

systems and networks – State University of Telecommunications, Kyiv, 2017. 
The thesis is dedicated to the development of methodological background for opera-

tional process control in satellite telecommunication systems (TCS) operating with limited 
on-board resources. The author has analyzed the key lines in the development of such sys-
tems and summarized the experience gained from operating some of the above systems. A 
conclusion has been drawn that there is some discrepancy between the increasing needs of 
customers of target information (TI) and the limited information and technical capabilities 
of the satellite TCS equipment. The processes of TI receipt, which take place in the systems 
have been formalized, and mathematical models, which adequately represent attendance of 
the specified surface facilities (SF) and provide respective analytical calculations have been 
developed. Based on the modeling results, the author has proposed appropriate methods for 
ensuring the desired attendance efficiency for the mentioned SF, which is focused on the ef-
ficient operation of orbital equipment and control of TI receipt processes. The author has 
developed methods for practical routes generation enabling attendance of the specified SF 
based on the spacecraft angular motion control, and suggested possible options for com-
bined use of domestic and foreign satellite TCS as one of the ways to ensure the required ef-
ficiency of SF attendance. 
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