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оцінках похідних змінних стану, коефіцієнта підсилення системи та 
коефіцієнтів зворотних зв’язків містяться у попередніх тезах. Такий 
алгоритм керування дає можливість отримати аперіодичні перехідні 
характеристики для систем керування високого порядку. 

Література: 1. Сейдж Э.П., Уайт Ч.С. Оптимальное управление 
системами: Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1982. – 392 с. 2. Квакер-
наак Х., Сиван Р. Линейные оптимальные системы управления. Пер. с 
англ. – М.: Мир, 1977. – 650 с. 

Вовк В.С.; Гордєєв Б.М., к.т.н., доцент 
Національний університет кораблебудування імені адмірала 
Макарова, м. Миколаїв, Україна 

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ СОНЯЧНОЇ «ПОГОДИ» ЗА 
СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ СТАБІЛЬНОСТІ ПОЛОЖЕНЬ І 

ДАЛЬНОСТЕЙ 

Широке використання навігаційних та телекомунікаційних супу-
тників викликало потребу у вивченні чинників, що впливають на точ-
ність визначення географічних координат стаціонарних і рухомих об'-
єктів за допомогою штучних супутників Землі (ШСЗ) і якості телеко-
мунікаційних послуг. До таких чинників відносяться: іоносферні і 
тропосферні затримки, множинність розповсюдження сигналу, кіль-
кість використовуваних супутників тощо. Найбільшу частку погріш-
ності при визначенні псевдовідстані вносить іоносферна затримка 
розповсюдження сигналу. Іоносферу утворюють верхні шари земної 
атмосфери, в якій гази іонізовані короткохвильовим і корпускулярним 
випромінюванням від Сонця. Потоки частинок від Сонця містять ене-
ргійні частинки і низькоенергетичну плазму, складові сонячного вітру. 
Сонячний вітер і електромагнітні поля в геліосфері еволюціонують у 
міру видалення від Сонця і утворюють міжпланетні ударні хвилі або 
взаємодіють з ними[3]. 

На навколоземну космічну обстановку, також, впливають і процеси, 
що виникають на нижчих висотах. До них відносяться гравітаційні хви-
лі, прямий внесок енергії сонячного опромінювання і космічних проме-
нів. Чинники космічної погоди включають і електричні струми (небез-
печні для протяжних трубопроводів і кабельних комунікацій), що інду-
куються в поверхневих шарах Землі при зміні іоносферних струмів[1]. 
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Дослідження сонячної «погоди» проводяться за допомогою спосте-
реження геостаціонарного супутника, який працює на орбіті і представ-
ляє собою інтегральний датчик сонячного впливу. Спостереження про-
водяться цілодобово пасивною радіолокацією, що дає змогу отримувати 
дані не витрачаючи на них багато ресурсів. Вибірка даних проводиться 
кожні дві секунди, що дає змогу отримати велику вибірку даних. 

Лабораторна установка по визначенню диференційних відстаней 
до супутника складається з наступних компонентів: супутникової ан-
тени, синхронного TV-тюнера, пристрою виділення секундного імпу-
льсу з телевізійного сигналу, стандарту часу і частоти, синхронометра, 
персонального комп’ютера, на якому сформована база даних спосте-
режень[1]. 

 
Рисунок 1 – функціональна схема лабораторної установки 

При обробці експериментальних даних було встановлено що су-
путник коливається з частотами 48, 36, 24, 12 годин[1]. 

При вирішенні інженерних проблем знання характеру параметрів 
космічної погоди, розробка і експлуатація нових технічних засобів. 
При цьому не упустити можливість зменшити фінансові і матеріальні 
витрати і прискорити досягнення поставленої мети. 

Література: 1. Вовк В.С. Некоторые параметры влияний на гео-
стационарный телекоммуникационный спутник Земли. Інформаційно 
керуючі системи і комплекси: Матеріали науково-технічної конфере-
нції студентів, аспірантів, молодих вчених з міжнародною участю. – 
Миколаїв: НУК, 2008. – 224с. 2. Гутер Р.С., Овчинский Б.В. Элементы 
численного анализа и обработки результатов опыта. М.: Наука, 1970. 
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3. http://www.navy.ru/science/ios1.htm Смольков. Г.Я. Навигация и 
космическая погода. 

УДК 621.372 
Грешнов А.Ю. 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала 
Макарова, г. Николаев, Украина 

КОРРЕКЦИЯ АППАРАТНОЙ ФУНКЦИИ 
ПОЛИМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Усложнение инфраструктуры береговых объектов для обеспече-
ния эффективной погрузки-разгрузки судов требует универсальных и 
оперативных измерительно-информационных методов, а также соот-
ветствующей техники контроля количества и качества перевозимых 
морем грузов. В числе параметров, подлежащих контролю – уровень 
жидких или сыпучих грузов, их температура, плотность, влажность, 
объем, масса. Традиционно автоматизировать такой мониторинг нево-
зможно из-за многообразия параметров контроля. Лишь универсаль-
ность методов и аппаратных средств, объединенных в единый ком-
плекс, может сделать такую задачу реальной. Таким универсальным 
системным средством и стали полиметрические системы (ПМС) [1]. 

Аппаратная функция (АФ) ПМС, равная свертке зондирующего 
сигнала и импульсной характеристики (ИХ) стробоскопического пре-
образователя, определяет разрешающую способность и потенциаль-
ные возможности ПМС. АФ ПМС может наблюдаться эксперимента-
льно на экране индикатора в режиме холостого хода или короткого 
замыкания входа. Идеализированная АФ ПМС является функцией Хе-
висайда. В реальных условиях реализовать АФ в виде функции Хеви-
сайда нельзя, поскольку ПМС имеет конечную длительность фронта 
зондирующего сигнала и ограниченную полосу пропускания стробос-
копического преобразователя. Разрешающая способность ПМС и точ-
ность измерения тем больше, чем ближе значения АФ к значениям 
функции Хевисайда. Возможности улучшения технических характе-
ристик ПМС ограничены используемой элементной базой, поэтому 
следует рассмотреть возможность коррекции АФ с помощью обработ-
ки информации на ЭВМ. Под коррекцией АФ будем понимать такую 
обработку, которая позволит получать АФ, наиболее близкую к функ-


