
УДК 623.7:358.4 

П. Я. Бондаренко
1
 

 

ВИКОРИСТАННЯ МІЛІМЕТРОВИХ ХВИЛЬ В РАДІОКАНАЛІ 

БЕЗПІЛОТНОГО АВІАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ 
 

1 
Вінницький національний технічний університет 

 

Анотація 

Розглядається питання використання радіохвиль міліметрового діапазону для 

управління безпілотними авіаційними комплексами. 
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Abstract 

The issue of using millimeter-range radio waves to control unmanned aerial vehicles is 

considered. 
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Вступ 

 

На сучасному етапі розвитку безпілотних авіаційних комплексів одною із вразливостей 

є радіоканал управління та передачі даних. 

 

Переваги міліметрових хвиль для радіоканалу безпілотних авіаційних комплексів 

 

Властивості міліметрових хвиль є унікальними. Відносно малі втрати при поширенні в 

атмосфері, стійкість перед перешкодами, проникнення в неметалеві матеріали, широка 

роздільна здатність та вузька направленість випромінювання міліметрових хвиль робить їх 

перспективними для використання в радіоканалі управління та передачі даних безпілотних 

авіаційних комплексів. При цьому розширення радіо ресурсу до десятків ГГц з використанням 

міліметрового діапазону дає значну перевагу в порівнянні з другими діапазонами. 

 

 

Рис. 1 Вузькоспрямована діаграма направленості та конусоподібна модель поширення 

міліметрових хвиль 

 

Висновки 

 

Пропонується до розробки радіоканал управління та передачі даних безпілотних 

авіаційних комплексів з використанням надширокосмугових сигналів OFDM-модуляції з 

хаотичними радіоімпульсами та з використанням алгоритмів кодування і криптографічного 

захисту. 
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