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Анотація: Представлене обґрунтування алгоритму формування структури та способу передачі повідом-
лень в односпрямованих радіосистемах передачі. Алгоритм пропонується до використання перед почат-
ком передачі сигналів для реалізації одноразового надійного способу передачі з відкладеним підтверджен-
ням, але з можливістю складання прогнозу завадової обстановки в точці прийому. Розглянуто та про-
аналізовано етапи алгоритму. Перший етап — пошук значень порогової кількості правильно прийнятих
символів повідомлення, кількості його блоків та довжини кодових послідовностей, при яких досягається
необхідна ймовірність хибного прийому (хибне спрацювання). Перший етап алгоритму запропонований в
певній послідовності, що містить поступове збільшення порогу; поступове збільшення кількості блоків
повідомлення; поступове збільшення довжини кодових послідовностей. Другий етап — розрахунок струк-
тури дискретних повідомлень та алгоритму їх передачі, при яких забезпечується необхідна ймовірність
правильного прийому. Його пропонується виконувати в певній послідовності, що містить поступове збіль-
шення кратності повторів передачі повідомлення; поступове збільшення кількості частот для паралельної
передачі повідомлення; поступове збільшення довжини кодових послідовностей. Доведено, що саме така
послідовність виконання алгоритму забезпечить найкращі показники щодо часових витрат та оптимізації
обчислювальної складності (за кількістю ітерацій) при забезпеченні потрібної достовірності передачі в од-
носпрямованих радіосистемах передачі.

Ключові слова: односпрямовані радіосистеми; підвищення достовірності; хибне спрацювання; зава-
достійке кодування; кодова послідовність; блок повідомлення

АКТУАЛЬНІСТЬ

В наш час широко використовуються сис-
теми радіоуправління, телеметрії, моніторингу
віддалених об’єктів, оповіщення, та ін.

Для покращення електромагнітної
сумісності різних засобів, зменшення енергос-
поживання, масо-габаритних показників, за-
трат на розгортання та експлуатацію обладнан-
ня, а також з метою приховати місце знаход-
ження кореспондента, окреме місце у вказаних
системах, як вітчизняного так і зарубіжного

виробництва, знаходять односторонні
радіосистеми (ОРС). Вони застосовуються з
метою передачі інформації про стан об’єкта в
розвідувально-сигналізаційних і охоронних
системах, передачі команд управління та сиг-
налів оповіщення підводним човнам, надвод-
ному флоту, окремим тактичним групам, си-
лам спеціального призначення. Наприклад
протокол ACP-142(A), що передбачає роботу в
режимі радіомовчання EMCON (Emission
Control, or Radio Silence) [1].
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