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"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(57) Спосіб розподіленої обробки інформації, який 
полягає в тому, що за допомогою систем спосте-
реження, включених до мережі, приймають, обро-
блять та виявляють інформаційні сигнали, фор-
мують єдину шкалу часу мережі систем 

спостереження, який відрізняється тим, що оці-
нюють параметри сигналів, котрі виявлені, позна-
чають часом результати оцінки параметрів сигна-
лів систем спостереження, котрі виявлені, 
передають результати оцінки параметрів сигналів 
систем спостереження у центр мережної обробки 
інформації, поєднують, оптимальним чином, ре-
зультати оцінки параметрів сигналів окремих сис-
тем спостереження на основі часу отримання оцін-
ки у центрі мережної обробки інформації та 
здійснюють фільтрацію траєкторій повітряних об'є-
ктів за результатами поєднання результатів оцінки 
параметрів сигналів окремих систем спостережен-
ня. 

 
 

 
 

Корисна модель належить до галузі інформа-
ційних технологій і може бути використана при 
обробці радіолокаційної, радіонавігаційної, радіо-
технічної інформації у мережі однопозіційних та 
багатопозіційних систем спостереження за повіт-
ряними об'єктами, включеними до єдиної інфор-
маційної мережі. 

Відомий спосіб розподіленої обробки інфор-
мації [1] полягає в тому, що за допомогою систем 
спостереження, включених до мережі, випроміню-
ють зондуючи сигнали, кожною системою спосте-
реження приймають, оброблять та виявляють ці 
ехо-сигнали, на основі міжперіодної обробки про-
водять первинну обробку інформації, на основі 
міжобзорної обробки координатній інформації 
проводять вторинну обробку інформації та пере-
дають результати вторинної обробки інформації у 
центр мережної обробки інформації де проводять 
третинну обробку інформації. 

У відомому способі здійснюється розподілена 
обробка інформації з поєднанням на рівні траєкто-
рного супроводу. Наявність операції третинної 
обробки інформації у відомому способі, тобто по-
єднання траєкторій повітряних об'єктів, яки спо-
стерігаються різними системами спостереження 
не ураховує наявності надмірності вимірів, що сут-
тєвим чином знижує якість супроводу повітряних 
об'єктів. Цей недолік обумовленій різним та не-
узгодженим темпом видачі інформації рознесени-

ми за простором системами спостереження, яки 
входять у мережу. 

Недоліком відомого способу є низька якість 
супроводу повітряних об'єктів. 

Найбільш близьким до запропонованого техні-
чним рішенням обраним, як прототип є спосіб роз-
поділеної обробки інформації [2], який полягає в 
тому, що за допомогою систем спостереження, 
включених до мережі, приймають, оброблять та 
виявляють інформаційні сигнали, на основі міжпе-
ріодної обробки інформаційних сигналів проводять 
первинну обробку інформації, на основі міжобзор-
ної обробки координатної інформації проводять 
вторинну обробку інформації та передають ре-
зультати вторинної обробки інформації у центр 
мережної обробки інформації, формують єдину 
шкалу часу мережі систем спостереження, позна-
чають часом результати вторинної обробки інфо-
рмації які передаються у центр мережної обробки 
інформації та проводять вторинну обробку інфор-
мації за результатами вторинної обробки окремих 
систем спостереження яки входять у мережу. 

Наявність операції вторинної обробки інфор-
мації, яка присутня на системах спостереження у 
відомому способі знижує ймовірність зав'язки тра-
си супроводу повітряних об'єктів на основі мереж-
ної обробки. Дійсно, кількість сигналів, котрі отри-
мує система спостереження від окремого 
повітряного об'єкту, за рахунок дії завад, може 
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бути меншим потрібного для зав'язки траси супро-
воду на окремій системі спостереження. Ця обста-
вина призведе до ймовірній втрати і тих сигналів, 
котрі прийняти від повітряного об'єкту, який розг-
лядається. 

Недоліком відомого способу є низька якість 
супроводу повітряних об'єктів. 

В основу корисної моделі поставлена задача 
створити спосіб розподіленої обробки інформації в 
мережі систем спостереження, в якому введенням 
нових операцій оцінці параметрів сигналів котрі 
виявлені, позначання часом результатів оцінки 
параметрів сигналів систем спостереження котрі 
виявлені, передачі результатів оцінки параметрів 
сигналів систем спостереження у центр мережної 
обробки інформації, поєднання, оптимальним чи-
ном, результатів оцінки параметрів сигналів окре-
мих систем спостереження на основі часу отри-
мання оцінки у центрі мережної обробки 
інформації та здійснення фільтрації траєкторій 
повітряних об'єктів за результатами поєднання 
результатів оцінки параметрів сигналів окремих 
систем спостереження виключалась б можливість 
втраті окремих результатів оцінки параметрів сиг-
налів, котрі виявленні, яких недостатньо для про-
ведення первинної обробки на окремих системах 
спостереження, а також з'являлася можливість 
оцінки координат повітряних об'єктів при мережній 
первинній обробці, за рахунок чого підвищувалась 
б якість супроводу повітряних об'єктів. 

Поставлена задача вирішується за рахунок то-
го, що за допомогою систем спостереження, вклю-
чених до мережі, приймають, оброблять та вияв-
ляють інформаційні сигнали, формують єдину 
шкалу часу мережі систем спостереження додат-
ково оцінюють параметри сигналів котрі виявлені, 
позначають часом результати оцінки параметрів 
сигналів систем спостереження котрі виявлені, 
передають результати оцінки параметрів сигналів 
систем спостереження у центр мережної обробки 
інформації, поєднують, оптимальним чином, ре-
зультати оцінки параметрів сигналів окремих сис-
тем спостереження на основі часу отримання оцін-
ки у центрі мережної обробки інформації та 
здійснюють фільтрацію траєкторій повітряних об'є-
ктів за результатами поєднання результатів оцінки 
параметрів сигналів окремих систем спостережен-
ня. 

Технічний результат, який може бути отрима-
ний при здійсненні винаходу полягає у виключені 
втрати окремих сигналів котрі виявлені на окремих 
системах спостереження за рахунок проведення 
поєднання результатів оцінки параметрів сигналів 
окремих систем спостереження і тільки після чого, 
проведення первинної обробки інформації, що 
призводить до підвищення якості супроводу повіт-
ряних об'єктів у інформаційній мережі при розпо-
діленій мережній обробці. 

Сутність запропонованого способу полягає в 
наступному. 

На кожній системі спостереження, включеному 
до мережі, приймають інформаційні сигнали, тобто 
ехо-сигнали, сигнали відповіді та ін. Ці прийняти 
інформаційні сигнали обробляють, виявляють з 
потрібними показниками якості та вимірюють па-

раметри сигналів, котрі прийняті. Результати оцін-
ки параметрів сигналів, позначають часом їх отри-
мання, який отримують з єдиної шкали часу мере-
жі систем спостереження, та передають у центр 
мережної обробки інформації. У центрі мережної 
обробки інформації, на основі аналізу часу отри-
мання результатів оцінки параметрів сигналів по-
єднують їх, оптимальним чином, і на основі цього 
проводять первину та вторинну обробку інформа-
ції, тобто реалізують фільтрацію траєкторії повіт-
ряних об'єктів за рахунок мережної розподіленої 
інформації. У подальшому формують результуючі 
координати повітряних об'єктів, які супроводжують 
та видають їх споживачам. 

Таким чином, розподілена обробка інформації 
у мережі систем спостереження, при об'єднанні на 
рівні оцінки параметрів сигналів, що приймають 
різними системами спостереження, дозволяє за-
в'язати на мереженому рівні трасу супроводу пові-
тряного об'єкту, коли на жодній окремій системі 
спостереження цього зробити неможливо. 

Спосіб, що пропонується, може бути реалізо-
ваний, наприклад, за допомогою пристрою, струк-
турна схема якого приведена на Фіг. 

На виходах передавача 3 кожної з систем спо-
стереження 11-1М, яки включені до інформаційної 
мережі, формують зондуючи сигналі, яки з допо-
могою антенного перемикача 4 та антени 2 випро-
мінюють у простір. Ехо-сигнали, з допомогою ан-
тени 2 та антенного перемикача 4 надходять у 
приймач 5, де проводять їх обробку та виявлення. 
У подальшому ехо-сигнали виявляють, з допомо-
гою виявлювана сигналів 6, з потрібними показни-
ками якості, та оцінюють його параметри, з допо-
могою пристрою оцінки параметрів сигналів 
(ПОПС) 8. Результати оцінки параметрів сигналів 
окремих систем спостереження 1, позначені часом 
їх отримання, який видають з формувача часу 7, 
надсилають у центр мережної обробки 9. В центри 
мережної обробки 9, на основі результатів оцінки 
параметрів сигналів окремих систем спостережен-
ня 1, яки включені до мережі, та часу отримання 
цих результатів проводять, за допомогою при-
строю поєднання результатів оцінки параметрів 
сигналів 10, поєднання оцінок параметрів сигналів 
та оцінку координат повітряних об'єктів, та у пода-
льшому, за допомогою пристрою фільтрації траєк-
торій 11, проводять вторинну (траєкторну) обробку 
інформації. Результати траєкторної обробки інфо-
рмації центру мережної обробки інформації нада-
ють споживачам. 

Таким чином, введення нових операцій (оцінки 
параметрів сигналів котрі виявлені, позначання 
часом результатів оцінки параметрів сигналів сис-
тем спостереження котрі виявлені, передачі ре-
зультати оцінки параметрів сигналів систем спо-
стереження у центр мережної обробки інформації, 
поєднання, оптимальним чином, результатів оцін-
ки параметрів сигналів окремих систем спостере-
ження на основі часу отримання оцінки у центрі 
мережної обробки інформації та здійснення фільт-
рації траєкторій повітряних об'єктів за результата-
ми поєднання результатів оцінки параметрів сиг-
налів окремих систем спостереження яки входять 
у мережу) дозволяє задіяти окремі результати оці-
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нки параметрів сигналів окремих систем спосте-
реження при мережному супроводі повітряних 
об'єктів, котрі не дозволяють організувати прове-
дення первинної обробки на окремих системах 
спостереження, чим і забезпечити підвищення 
якості мережного супроводу повітряних об'єктів 
при розподіленій мережній обробці інформації. 
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