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РЕФЕРАТ 

 

 

Текстова частина магістерської роботи: 83 сторінки, 25 рисунків, 8 таблиць, 

35 джерел. 

 

Об’єкт дослідження – ефективність роботи безпроводових систем. 

Предмет дослідження – види модуляції та кодування в безпроводових 

мережах. 

Мета роботи – дослідити вплив модуляції та кодування на ефективність 

безпроводових  систем. 

Методи дослідження – теорії електрозв’язку, теоретичної радіотехніки, 

математичного та комп’ютерного імітаційного моделювання. 

 

В роботі приведено основні відомості про системи та мережі безпровідного 

зв’язку та виявлено тенденції їх сучасного розвитку. Сформульовано  нові задачі 

підвищення їх ефективності як на етапі аналізу окремих функціональних вузлів, 

так і синтезу системи та мережі в цілому за технічними вимогами. Проаналізовано 

різні види модуляцій та розроблено рекомендації з їх вибору в залежності від 

заданих технічних вимог до системи та з врахуванням необхідності підвищення 

ефективності систем. Розглянуто різні види канального кодування та показано 

ефективність його застосування, особливо для систем з обмеженим відношенням 

сигнал/шум. На основі досліджень, проведених в роботі, представлено алгоритм 

підвищення ефективності безпроводових систем.  

 

Галузь використання – безпроводова мережа зв’язку. 

 

МОДУЛЮВАННЯ, КОДУВАННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, БЕЗПРОВОДОВА 

МЕРЕЖА, СИСТЕМА, ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНОСТЬ, ЧАСТОТНА  

ЕФЕКТИВНІСТЬ, ШИРИНА СМУГИ ПРОПУСКАННЯ, МОДУЛЯЦІЯ, 

БЛОКОВЕ КОДУВАННЯ. 
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1 АНАЛІЗ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ В МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖАХ 

 

 

1.1 Аналіз архітектури мультисервісних мереж 

 

Зростання популярності мультисервісних мереж зв’язку - одна з 

найпомітніших тенденцій ринку телекомунікаційних послуг останніх років [3, 22]. 

Агент в протоколі SNMP - елемент, який забезпечує менеджерам, 

розташованим на керуючих станціях мережі, доступ до значень змінних MIB, і 

тим самим дає їм можливість реалізовувати функції управління та спостереження 

за пристроєм. Типова структура системи управління зображена на рис. 1.1. 

На сьогодні в діапазоні частот 2.4 ГГц найбільш широке поширення 

отримали три технології безпроводової передачі даних Bluetooth, WiFi, і ZigBee. 

Порівняльна характеристика приведена в табл. 1.1 [5]. 

 

 

Рис. 1.1. Типова структура системи управління мережею 
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Таблиця 1.1 

Порівняльна характеристика технологій Bluetooth, WiFi і ZigBee 

Характеристики 

Технологія безпроводової передачі даних (стандарт) 

Bluetooth  

(IEEE 802.15.1) 

WiFi  

(IEEE 802.11b) 

ZigBee  

(IEEE 

802.15.4) 

Частотний діапазон, ГГц 2.4-2,483 2.4 - 2.483 2.4 - 2.483 

Пропускна спроможність, 

кбіт/с 
723,1 11 000 250 

Максимальна кількість 

вузлів в мережі 
7 10 65 536 

 

Згідно теореми Літтла середній час затримки доставки пакетів дорівнює 

відношенню середнього числа пакетів в черзі до інтенсивності обслуговування 

потоку запитів 

       (1.1) 

 

де - довжина черги;  - інтенсивність обслуговування пакетів. 

Аналогічно розраховується середнє число пакетів класу k в каналі n, a 

застосування теореми Літтла дозволяє визначити середню затримку пакетів цього 

класу в розглядаємому каналі: 
 nk

n

1
t

l b 1


  
, тобто nkt  залежить тільки від 

загальної завантаженості каналу та залишається постійною величиною для пакетів 

різних класів, що проходять через цей канал.  

Тоді, якщо T3 – віртуальний маршрут пакету, то затримка пакету на 

маршруті дорівнює 

 
3

k

n T n

1
t .

l b 1


  

      (1.2)  

ч
3

L
T ,



чL 



Продовження таблиці 1.1 

Порівняльна характеристика технологій Bluetooth, WiFi і ZigBee 

Характеристики 

Технологія безпроводової передачі даних (стандарт) 

Bluetooth  

(IEEE 802.15.1) 

WiFi  

(IEEE 802.11b) 

ZigBee  

(IEEE 802.15.4) 

Вихідна потужність, 

дБм 
0-20 20 0 

Діапазон дії, м 

(середні значення) 
10-100 20 - 300 10- 100 

Сфери застосування 

Заміщення 

проводового 

з’єднання 

Передача 

мультимедійної 

інформації (Інтернет, 

електронна пошта, 

відео) 

Віддалений 

моніторинг і 

управління 

 

 

1.2 Технології безпроводової передачі даних 

 

В результаті на виході суматора утворюється модульований 

високочастотний сигнал 

, (1.3) 

 

де  - фазовий множник, який визначає величину зміни фази символу та 

визначається по формулі 

       (1.5)  

  

           0 0 0 is t x t cos t y t sin t Acos t z(t)      

i

i

2 i
, i 1,2 4.

M
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