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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Безпроводові цифрові комунікації, бурхливо 

стартувавши, продовжують розвиватися надзвичайно швидко. Цьому сприяє 
неухильний прогрес в мікроелектроніці, що дозволяє випускати більш складніші 
і при цьому все більш дешевші засоби безпроводового зв'язку. Низька вартість, 
швидкість розгортання, широкі функціональні можливості передачі даних, 
телефонії, відеопотоків роблять безпроводові мережі одним з основних 
напрямків розвитку телекомунікаційної індустрії. 

У технологіях Wi-Fi, LTE і WiMAX передача інформації здійснюється за 
допомогою сигналів високої розмірності, що формуються за допомогою 
технологій ортогонального частотного мультиплексування (OFDM) і 
багатоантенних систем (MIMO).  

Технологія OFDM стала стандартом для багатьох сучасних радіосистем в 
зв'язку з низкою переваг, до яких відносяться висока спектральна ефективність, 
низький рівень міжсимвольної інтерференції, висока якість в умовах частотно-
селективних завмирань, досить малі обчислювальні витрати на реалізацію 
алгоритмів модуляції і демодуляції. 

Дослідженням компенсації впливу каналу передачі присвячені роботи 
Стеклова В.К., Беркман Л.Н., Smith L.M., Сайко В.Г., Chen S., Barron G.S., 
Макаренка А.О., Чумака О.І, Chang D., Бірюкова М.Л., Bard J., Клімаша М.М., 
McLeod S., Wassell I.J., Кільчицького Є.В, Howes K., Liu P., Кунах Н.І.,   
Науменко Н.І. Одні автори, як правило, розглядають роздільне вирішення 
проблеми коригування фазових спотворень, викликаних середовищем 
поширення або приймально-передавальним трактом, моделі яких істотно 
відрізняються. Інші обмежуються розглядом моделі амплітудно-фазових 
спотворень в середовищі поширення, не враховуючи особливостей приймально-
передавальних трактів. 

Спільна, комплексна обробка амплітуди і фази сигналів з урахуванням 
особливостей спотворень, викликаних середовищем поширення та приймальним 
трактом, може підвищити ефективність цифрових систем передачі в даних 
умовах. 

В силу особливостей сигналів з ортогональним частотним розділенням 
оптимальна система буде як багатовимірною, так і нелінійною, що ускладнює 
застосування аналітичних методів аналізу. На сьогоднішній день одним з 
найбільш прогресивних механізмів, що дозволяють в досить повному обсязі 
досліджувати статистичні параметри системи, є імітаційне і математичне 
моделювання. На його основі зроблено оцінювання ефективності синтезованих 
алгоритмів і їх чутливості в умовах різних вхідних впливів, що виходять за межі 
припущень, зроблених при синтезі. 

Подальше збільшення пропускної здатності систем зв'язку без збільшення 
діапазону використовуваних частот і потужності може бути пов'язано з 
додатковим використанням просторової розмірності. В даний час велика увага 
приділяється комбінації технологій просторового розділення і методу модуляції 
з ортогональним частотним розділенням. В цілому підхід до побудови системи 
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коригування фази для сигналів з ортогональним частотним і просторовим 
розділенням (MIMO OFDM - multiple input, multiple output OFDM) сигналів 
залишається таким же, однак аналіз таких систем ускладнюється за рахунок 
появи додаткової розмірності. З точки зору оцінювання фазових флуктуацій в 
приймальному тракті технологія просторового розділення може дати додатковий 
виграш за рахунок збільшення обсягу статистики. 

Перспективним застосуванням OFDM технології є авіаційний зв'язок. У 
роботах Стеклова В.К., Barron G.S., Ткаченко О.М. розглядаються сценарії 
багатопроменевого поширення і можливість застосування технології OFDM в 
авіаційному зв'язку, в тому числі стосовно БПЛА. Особливо важливо 
забезпечити енергетичну ефективність систем передачі інформації в авіаційних 
комплексах в умовах жорсткого обмеження просторово-частотних параметрів 
бортової радіоелектронної апаратури. Підвищення якості зв'язку, її енергетичної 
ефективності вимагає врахування зміни характеристик каналів поширення та 
приймально-передавальних трактів і коригування сигналів. Однак такі завдання 
або не вирішуються, або мають не системні, локальні рішення. 

У зв'язку з вищенаведеним, тема дисертації, присвячена розробці та 
дослідженню алгоритмів комплексного оцінювання параметрів каналу і 
коригування амплітуди й фази несучої OFDM-сигналу на основі інформаційних 
частотних каналів для сигналів з ортогональним частотним й просторовим 
розділенням в умовах комбінованих адитивних та фазових впливів, є 
актуальною. 

Таким чином наукове завдання полягає у розробці та дослідженні 
алгоритмів амплітудно-фазового коригування сигналів з ортогональним 
частотним і просторовим розділенням, що дозволить підвищити завадостійкість 
систем передачі радіозв’язку, для поліпшення показників якості 
телекомунікаційних мереж. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Обраний 
напрям досліджень відповідає тематиці науково-дослідної роботи (НДР), 
виконаної у Державному університеті телекомунікацій (ДУТ), а саме: “Розробка 
рекомендацій щодо побудови ефективного цифрового каналу зв’язку з 
використанням n-вимірних багатопозиційних групових OFDM-сигналів кубічно-
амплітудно-фазової модуляції” (ДР №0118U003890). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення 
енергетичної ефективності цифрових систем передачі на основі сигналів з 
ортогональним частотним і просторовим розділенням за рахунок застосування 
нових, в тому числі оптимальних, алгоритмів оцінювання та коригування 
амплітуди й фази сигналів на виході каналів з частотно-часовим розсіюванням в 
умовах комбінованих завад. 

Для досягнення поставленої мети в межах дисертаційних досліджень 
сформульовано, та розв’язано такі наукові задачі: 

- аналіз моделей сигналів OFDM та MIMO OFDM; 
- удосконалення математичних моделей сигналів на виході демодулятора 

цифрової системи передачі з ортогональним частотним і просторовим 
розділенням; 
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- розробка алгоритму комплексного оцінювання та коригування амплітуди 
й фази несучої сигналів з ортогональним частотним і просторовим розділенням 
на основі теорії оптимальної багатовимірної фільтрації; 

- розробка алгоритму роздільного оцінювання та коригування амплітуди й 
фази несучої сигналів з ортогональним частотним і просторовим розділенням на 
основі оцінювання параметрів каналу з швидкими частотно-селективними 
завмираннями; 

- дослідження чутливості розроблених алгоритмів оцінювання параметрів 
каналу по фазовим діям зі спектральною щільністю потужності різного порядку 
в умовах частотно-часового розсіювання; 

- дослідження застосовності розроблених алгоритмів для приймальних 
пристроїв перспективних технологій широкосмугового безпроводового зв'язку 
та приймальних пристроїв систем авіаційного зв'язку. 

Об'єктом дослідження є процес коригування сигналів в 
телекомунікаційних мережах. 

Предметом дослідження є завадостійкість систем передачі на основі 
сигналів високої розмірності в умовах радіоканалів з частотно-часовим 
розсіюванням. 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі нові наукові положення, 
результати та висновки отримані на загальних положеннях теорії дискретних 
систем, теорії ймовірності, прикладній теорії математичної статистики, 
статистичній теорії радіотехнічних систем. При розробці алгоритмів оцінювання 
параметрів каналу використовується теорія дискретної багатовимірної 
фільтрації Калмана. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: 
1. Удосконалено математичні моделі сигналів на виході демодулятора 

цифрової системи передачі з ортогональним частотним і просторовим 
розділенням, відмінною особливістю яких є врахування високочастотних 
складових фазового шуму.  

2. Розроблено імітаційні моделі систем передачі на основі сигналів з 
ортогональним частотним і просторовим розділенням, які відрізняються 
наявністю блоку коригування фази несучої. 

3. Удосконалено алгоритм комплексного оцінювання каналу з 
амплітудними завмираннями і фазовими флуктуаціями та коригування сигналів 
з ортогональним частотним розділенням, що відрізняється використанням 
авторегресивної моделі каналу й багатовимірного фільтра Калмана з 
врахуванням як властивостей середовища поширення, так і спотворень. 

4. Вперше розроблено алгоритм роздільного оцінювання та коригування 
амплітудних завмирань і фазових флуктуацій слідкуючого типу для сигналів з 
ортогональним частотним розділенням, відмінною особливістю якого є 
використання в кільці зворотного зв'язку фільтрів, узгоджених з 
характеристиками середовища поширення та параметрами шумів приймально-
передавального тракту. 
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Практичне значення отриманих результатів. 
Отримані в дисертації результати дозволили сформулювати пропозиції 

щодо підвищення енергетичної ефективності систем приймання сигналів з 
OFDM і MIMO-OFDM в умовах багатопроменевих мобільних радіоканалів 
наземного і авіаційного зв'язку, в тому числі для БПЛА. 

Отримано алгоритми оцінювання параметрів каналу та коригування 
амплітуди й фази сигналів з ортогональним частотним і просторовим 
розділенням на основі інформаційних частотних каналів, що дозволяють знизити 
ймовірність помилкового приймання інформації в існуючих і перспективних 
мережах зв'язку. 

Розроблено імітаційні моделі систем передачі на основі сигналів з 
ортогональним частотним і просторовим розділенням з блоком коригування 
фази несучої. Моделі орієнтовані на отримання оцінок різних параметрів і 
характеристик сигналів в різних точках системи в умовах довільних адитивних і 
фазових впливів, що дозволяє знизити витрати на розробку систем зв'язку на 
етапі проектування. 

Удосконалено алгоритм комплексного оцінювання каналу з амплітудними 
завмираннями і фазовими флуктуаціями та коригування сигналів з 
ортогональним частотним розділенням, що відрізняється використанням 
авторегресивної моделі каналу й багатовимірного фільтра Калмана з 
врахуванням як властивостей середовища поширення, так і спотворень, що 
дозволить отримати виграш по енергетичній ефективності по відношенню до 
системи оцінки пілотних несучих до 3-4 дБ. 

Вперше розроблено алгоритм роздільного оцінювання та коригування 
амплітудних завмирань і фазових флуктуацій слідкуючого типу для сигналів з 
ортогональним частотним розділенням, відмінною особливістю якого є 
використання в кільці зворотного зв'язку фільтрів, узгоджених з 
характеристиками середовища поширення і параметрами шумів приймально-
передавального тракту, який дозволить отримати виграш по енергетичній 
ефективності до 3 дБ. 

Розроблено алгоритм комплексного оцінювання каналу з амплітудними 
завмираннями та фазовими флуктуаціями і коригуванням сигналів з 
ортогональним частотним й просторовим розділенням, з використанням 
авторегресивної моделі каналу та багатовимірного фільтра Калмана з 
врахуванням як властивостей середовища поширення, так і спотворень, що 
виникають в приймально-передавальному тракті системи зв'язку з просторово-
часовим кодуванням, завдяки якому збільшиться ефективність. В разі OFDM 
сигналів підвищення ефективності може досягати до 2 дБ за рівнем адитивного 
шуму, в разі сигналів з MIMO-OFDM - до 3 дБ. 

Розроблено алгоритм роздільного оцінювання і коригування амплітудних 
завмирань і фазових флуктуацій слідкуючого типу для сигналів з ортогональним 
частотним і просторовим розділенням, що відрізняється використанням в кільці 
зворотнього зв'язку фільтрів, узгоджених з характеристиками середовища 
поширення і параметрами шумів приймально-передавального тракту системи 
зв'язку з просторово-часовим кодуванням. Завдяки якому обробка сигналів на 



5 

інформаційних і пілотних несучих в приймачах систем авіаційної зв'язку, в тому 
числі для БПЛА підвищить енергетичну ефективність останніх на 1-5 дБ. 

Вперше розроблені структурні схеми з використанням при коригуванні 
сигналів комбінації оцінок характеристики каналу, отриманих з інформаційних 
сигналів за допомогою нових алгоритмів та пілотних сигналів за допомогою 
стандартних методів, що дозволяє покращити енергетичну ефективність на 3%. 

Особистий внесок здобувача. В дисертації узагальнено результати 
досліджень, виконаних автором та у співавторстві. Особисто автором здійснена 
розробка загальної концепції дисертації та вибір об’єктів, визначено мету і задачі 
роботи, обрано та обґрунтовано методи досліджень. В наукових публікаціях у 
співавторстві автору належать: провідна роль у виборі та обґрунтуванні напряму 
досліджень, постановка задач на різних етапах виконання роботи, аналіз та 
інтерпретація одержаних результатів.  

В статтях з співавторами [1-3, 5, 7, 8, 10-13, 15] автором проведені 
теоретичні та експериментальні дослідження, обґрунтування висновків. В 
наступних роботах здобувачу належить: – розробка алгоритму роботи системи з 
активним резервуванням [4]; – розрахунок завадостійкості багатопозиційних 
сигнальних сузір’їв та доведено ефективність маніпуляційного кодування 
багатопозиційних сигналів [6]; - розробка та дослідження математичної моделі 
формування вектора показників зсуву [9]; - аналіз ефективності використання 
вектора показників зсуву кільцевого коду [14]. 

Наукові положення, що виносяться на захист, висновки і рекомендації 
дисертації належать автору. Основна частина отриманих в дисертації результатів 
доповідалась автором особисто на науково-технічних конференціях. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 
результати дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на науково-
технічних конференціях та семінарах професорсько-викладацького складу і 
наукових співробітників Державного університету телекомунікацій 2017–2020р.; 
на IX науково-технічній конференції «Сучасні інфокомунікаційні технології», 05 
грудня 2019 р. (Київ, Україна); на Всеукраїнській науково-технічній конференції 
«Сучасний стан та перспективи розвитку IоT», 03 квітня 2020 р. (Київ, Україна); 
на ХІ Міжнародній науково-технічній конференції «Інформаційно-комп’ютерні 
технології – 2020 (ІКТ-2020)», 09-11 квітня 2020р. (м. Житомир, Україна); на 
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Системний аналіз в бізнесі та 
управлінні», 17 квітня 2020 р. (Київ, Україна). 

Публікації. На тему дисертаційної роботи опубліковано 14 наукових 
праць, з них: 10 статей в науково-технічних журналах, збірниках наукових праць, 
4 матеріали доповідей на науково-технічних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 
вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 
Загальний обсяг роботи складає 140 сторінок друкованого тексту, у тому числі 
містить 77 рисунків, 7 таблиць, 3 сторінки документів, що підтверджують 
впровадження результатів досліджень. Список використаних джерел на 12 
сторінках містить 117 найменувань. 

 



6 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність та доцільність поставленої теми 
дисертаційної роботи, сформульовано задачі, мету, визначено об’єкт, предмет, 
методи дослідження та розв’язання задач, перераховано основні наукові 
результати роботи і їх практичне значення, викладена загальна характеристика 
роботи. Приведено дані про особистий внесок автора, а також публікації за 
темою дисертації. 

У першому розділі проведено аналіз моделей сигналів OFDM та MIMO-
OFDM. Отримано математичні моделі сигналів на виході каналу з частотно-
часовим розсіюванням в системах зв'язку з OFDM і MIMO-OFDM. Вплив 
фазового шуму розкладено на фазовий зсув, однаковий для всіх частотних 
каналів і міжканальну інтерференцію, дія якої еквівалентна АБГШ. 

Узагальнена модель, що описує канал в дискретному часі, є його 
імпульсною характеристикою: 

 
ℎ[𝑡𝑡, 𝜏𝜏] = ℎ0𝛿𝛿[𝑡𝑡, 𝜏𝜏] + ℎ1𝛿𝛿[𝑡𝑡, 𝜏𝜏 − 1] + ⋯+ ℎ𝜈𝜈𝛿𝛿[𝑡𝑡, 𝜏𝜏 − 𝜏𝜏𝜈𝜈],              (1) 

 
де ℎ𝑘𝑘[𝑡𝑡, 𝜏𝜏] = 𝑎𝑎[𝑡𝑡, 𝜏𝜏] ∙ 𝑒𝑒−�2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑠𝑠𝜏𝜏𝑘𝑘, обидва параметри 𝑎𝑎  та 𝜏𝜏 є випадковими 
процесами. Кількість компонент 𝜈𝜈 + 1 варіюється з часом в разі нескінченного 
числа компонент: 

ℎ[𝑡𝑡, 𝜏𝜏] =  𝑎𝑎[𝑡𝑡, 𝜏𝜏] ∙ 𝑒𝑒−�2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑠𝑠𝜏𝜏.                                         (2) 
 

Змінювання характеристики каналу здійснюється зі змінюванням 𝑡𝑡, при 
цьому збільшення на 𝜈𝜈 + 1  не призводить до значних варіацій ℎ. 
Передбачається, що канал дискретизовано з частотою 𝑓𝑓𝑠𝑠 = 1/𝑇𝑇, де 𝑇𝑇 - період 
символу, звідси довжина каналу дорівнює 𝑣𝑣𝑇𝑇. Припустивши, що канал є 
стаціонарним на періоді (𝜈𝜈 + 1)𝑇𝑇  секунд, вихід каналу можна описати так: 

 
                  𝑦𝑦[𝑘𝑘, 𝑡𝑡] = ∑ ℎ[𝑗𝑗, 𝑡𝑡]𝑥𝑥[𝑘𝑘 − 𝑗𝑗] ≡ ℎ[𝑘𝑘, 𝑡𝑡]∞

𝑗𝑗=−∞ ∗ 𝑥𝑥[𝑘𝑘],                 (3) 
 

 де 𝑥𝑥[𝑘𝑘] - вхідна послідовність символів з частотою 1/𝑇𝑇, а * - позначає згортку. 
Тоді для простоти канал можна представити, як вектор розмірністю (𝜈𝜈 + 1) × 1, 
що змінюється з часом: 
 

ℎ(𝑡𝑡) = [ℎ0(𝑡𝑡) ℎ1(𝑡𝑡) …ℎ𝜈𝜈(𝑡𝑡)]𝑇𝑇 .                                    (4) 
 

Компоненти розповсюджуються в різних умовах. Одні - у вільному 
просторі, при цьому відчувають загасання, що виражається формулою: 

 
𝑃𝑃𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝑡𝑡

𝜆𝜆2𝐺𝐺𝑡𝑡𝐺𝐺𝑟𝑟
(4𝜋𝜋𝜋𝜋)2

,                                                        (5) 
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де 𝑃𝑃𝑡𝑡  та 𝑃𝑃𝜏𝜏    - передана і прийнята потужності, 𝑑𝑑 - довжина шляху 
розповсюдження, 𝐺𝐺 - коефіцієнти посилення антен, 𝜆𝜆 - довжина хвилі. Але 
наземні умови розповсюдження це не є завжди вільний простір - очевидно, що є 
відображені шляхи, які збільшують прийняту потужність. Однак, внаслідок 
зсуву фази на 180°, властивого великим дистанціям розповсюдження (більше 
кілометра), вноситься інтерференція в протифазі, тоді двохпроменева модель 
загасання буде: 

𝑃𝑃𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝑡𝑡
𝐺𝐺𝑡𝑡𝐺𝐺𝑟𝑟ℎ𝑡𝑡2ℎ𝑟𝑟2

𝜋𝜋4
,                                                       (6) 

 
де ℎ -висоти установки антен. Для більш точного опису різних умов 
розповсюдження однією з найпростіших і узагальнених є емпірична формула для 
визначення рівня загасання при розповсюдженні: 
 

𝑃𝑃𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃0 �
𝜋𝜋0
𝜋𝜋
�
𝑎𝑎

,                                                     (7) 
 

в якій можливі ефекти враховано в двох параметрах: ступінь загасання 𝑎𝑎 й 
вимірюваний рівень загасання 𝑃𝑃0 на відповідній дистанції 𝑑𝑑0, в якості якої 
зазвичай вибирається 1 метр. 

Інші компоненти зазнають сильне загасання при проходженні крізь 
перешкоди (будівлі та споруди, що створюють ефект тіні). З урахуванням 
нерівномірності забудови і наявності тіньових зон формула (7) зводиться до 
вигляду: 

𝑃𝑃𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃0𝜒𝜒 �
𝜋𝜋0
𝜋𝜋
�
𝑎𝑎

,                                          (8) 
 

де 𝜒𝜒 - випадковий процес, що описує рівні загасання «в тіні». Оскільки цей 
процес зазвичай має дистанцію кореляції близько одного - десяти метрів (тіні 
створюються макроскопічними об'єктами), цей процес часто називають 
великомасштабним завмираннями. 

Загалом 𝜒𝜒 описується розподілом: 
 

𝜒𝜒 = 10𝑥𝑥/10, 
 
де величина 𝑥𝑥 має гаусівський (нормальний) розподіл з нульовим математичним 
очікуванням і дисперсією 𝜎𝜎𝑠𝑠2. Типовий діапазон значень 𝜎𝜎𝑠𝑠 6-12дБ. 

В розділі проаналізовано випадок багатопроменевого розповсюдження, де 
кожен промінь є композицією великої кількості компонент. Згідно з 
центральною граничною теоремою, 𝑎𝑎 може бути описана, як комплексна Гаусова 
змінна. Таким чином, і процес ℎ(𝑡𝑡, 𝜏𝜏) також є гаусовим по параметру 𝜏𝜏. Обвідна 
|ℎ(𝑡𝑡, 𝜏𝜏)| є релеєвським процесом для будь-якого 𝜏𝜏, за умови переваги розсіяних 
компонент. При наявності лінії прямої видимості, тобто прямого шляху між 
передавальною і приймальною антенами, |ℎ(𝑡𝑡, 𝜏𝜏)| є релеєвським процесом для 
будь-якого 𝑡𝑡. У загальному випадку це розподіл Накагамі. 
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Випадковий процес ℎ{𝑘𝑘, 𝑡𝑡) є стаціонарним в широкому сенсі. Тому 
кореляційна функція має вигляд: 

 
                          𝑟𝑟(∆𝑡𝑡; 𝜏𝜏1, 𝜏𝜏2) = 1

2
E{ℎ∗(𝑡𝑡, 𝜏𝜏1),ℎ(𝑡𝑡 + ∆𝑡𝑡; 𝜏𝜏2)},                              (9) 

де коефіцієнт 1/2 в зв'язку з тим, що 𝜏𝜏 можуть бути тільки позитивними. Вираз 
(9) буде в подальшому спрощено з урахуванням того, що затухання і фазовий 
зсув в каналі для променя з затримкою  𝜏𝜏1 незалежні від променя з затримкою 𝜏𝜏2 
(так зване, некорельоване розсіювання): 

1
2

E{ℎ∗(𝑡𝑡, 𝜏𝜏1),ℎ(𝑡𝑡 + ∆𝑡𝑡; 𝜏𝜏2)} = 𝑟𝑟(∆𝑡𝑡; 𝜏𝜏1) ∙ 𝛿𝛿(𝜏𝜏1 − 𝜏𝜏2).                   (10) 

Поклавши ∆𝑡𝑡 = 0  в (10), отримаємо функцію 𝑟𝑟(𝜏𝜏), що описує середню 
вихідну потужність каналу, як функцію часової затримки, яку зазвичай 
називають профілем інтенсивності багатопроменевого розповсюдження (Power 
Delay Profile, далі - ПІБР). З 𝑟𝑟(𝜏𝜏) можна обчислити: середньоквадратичну 
затримку розповсюдження 𝜏𝜏скз і максимальну надлишкову затримку 
розповсюдження 𝑇𝑇𝑚𝑚. У разі, якщо ПІБР зменшується пропорційно експоненті 
(рис. 1а), 𝜏𝜏скз - постійна експоненціальної функції в часі, то 𝑇𝑇𝑚𝑚 зазвичай 
визначається, як величина 𝜏𝜏, з якої експонента стає меншою на 1% від 
максимального значення. У загальному випадку 𝜏𝜏скз визначається, як 
представлено на рис. 1б. 

скз

скз

 
 

 
Рис. 1. Експоненціальний ПІБР (а) і загальний випадок ПІБР (б) 
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На рис. 2 зображено спрощену схему безпроводової системи з 
ортогональним частотним мультиплексуванням 
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y0
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Рис. 2. Спрощена схема безпроводової системи з ортогональним 
частотним мультиплексуванням 

 
Область застосування систем зв'язку на основі OFDM сигналів передбачає 

роботу в складних умовах завмирань. В силу того, що модуляція з OFDM є 
широкосмуговою, завмирання мають селективний за частотою характер, але в 
рамках одного частотного каналу коефіцієнт передачі каналу можна вважати 
постійним. 

Таким чином, сигнал після проходження каналу на основі сигналів з OFDM 
характеризується як мультиплікативною, так і адитивною завадами. Причому, 
якщо дія першої визначається впливом фазового шуму в каналі, то дія другої 
пов'язана з впливом як адитивних, так і високочастотних складових фазового 
шуму. 

У загальному випадку схему системи зв'язку, що використовує сигнали з 
ортогональним і частотним розділенням сигналів, наведено на рис. 3. 
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ЦП

ЦП

ЦП

ЦП

ВЧ ПРД

ВЧ ПРД

ВЧ ПРМ

ВЧ ПРМ

Канал
H(n)

 
Рис. 3. Структурна схема системи зв'язку з MIMO-OFDM модуляцією 
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У разі застосування просторово-часового або просторово-частотного 
кодування переданих сигналів на приймальній стороні проводиться множення на 
матричний фільтр відповідного типу для декодування. Це дозволяє усунути 
просторову інтерференцію і підвищити співвідношення сигнал шум на 3дБ і 
більше. 

Другий розділ присвячено розробці алгоритмів амплітудно-фазового 
оцінювання і коригування параметрів сигналів OFDM і MIMO-OFDM з 
використанням інформаційних каналів для двох способів оцінювання: 
комплексної і спільної незалежної - амплітуди і фази. В основу покладено апарат 
багатовимірної цифрової фільтрації Калмана. 

Модель OFDM сигналу, задана в формі (11) і (12), дозволяє скористатися 
теорією багатовимірної фільтрації Калмана для оптимального оцінювання 
характеристики каналу 𝐻𝐻𝑘𝑘(𝑛𝑛) і групової фазової помилки 𝜓𝜓𝑘𝑘(𝑛𝑛). 

 
x(𝑛𝑛) = Cx(𝑛𝑛 − 1) + Gν(𝑛𝑛),                                     (11) 

 
де ν(𝑛𝑛) – дискретний БГШ з дисперсією 𝜎𝜎𝜈𝜈2, а матриці C і G дорівнюють: 
 

𝖢𝖢 = �

−A(1)
I𝑁𝑁
⋮

0𝑁𝑁  

⋯
⋯
⋱
⋯

−A(𝑝𝑝 = 1)
0𝑁𝑁
⋮

I𝑁𝑁

−A(𝑝𝑝)
0𝑁𝑁 
⋮

0𝑁𝑁 
� , G = �

Q
0𝑘𝑘  
⋮

0𝑘𝑘  
�. 

 
де I𝑁𝑁 і 0𝑁𝑁 – одинична та нульова матриця розмірності 𝑁𝑁 × 𝑁𝑁. 
З урахуванням вище наведеного (11) приймає вигляд: 
 

y(𝑛𝑛) = D(𝑛𝑛)x(𝑛𝑛) + 𝗐𝗐(𝑛𝑛),                                       (12) 
 

де y(𝑛𝑛) = [y1(𝑛𝑛) … y𝑁𝑁(𝑛𝑛)]𝐼𝐼, D(𝑛𝑛) = [S(𝑛𝑛)   0𝑁𝑁 … 0𝑁𝑁], 𝗐𝗐(𝑛𝑛) = [𝘸𝘸1(𝑛𝑛) …𝘸𝘸𝑁𝑁(𝑛𝑛)]𝐼𝐼, 
а S(𝑛𝑛) – діагональна матриця розмірності 𝑁𝑁 × 𝑁𝑁, по діагоналі якої розміщено 
елементи 𝑠𝑠𝑘𝑘(𝑛𝑛). 

Інформаційні символи 𝑠𝑠𝑘𝑘(𝑛𝑛), необхідні для функціонування алгоритму, 
при дослідженні визначалися за допомогою «навчальних» сигналів (на першому 
кроці) і/або в режимі роботи зі зворотним зв'язком (на наступних кроках). 

Основу алгоритму становить детектор помилок QAM-символів, система 
автоналагодження фази і амплітуди сигналу. Амплітудний детектор виробляє 
сигнал помилки виду 

𝜀𝜀𝑘𝑘(𝑛𝑛) = 𝐴𝐴𝑘𝑘(𝑛𝑛) = �̂�𝐴𝑘𝑘(𝑛𝑛 − 1).                                    (13) 
 

В якості опорного сигналу системи коригування використовується 
вихідний сигнал цифрового інтегратора �̂�𝐴𝑘𝑘(𝑛𝑛 − 1), що є оцінкою зміни 
амплітуди несучої вхідного сигналу на попередньому кроці. З урахуванням виду 
моделі сигналу демодулятора (3) амплітудний детектор для формування сигналу 
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помилки (13) виконує оцінку переданого символу �̂�𝑟𝑘𝑘(𝑛𝑛) = 𝑥𝑥�𝑘𝑘(𝑛𝑛) (жорстке 
рішення) і формує відношення 

 
𝑦𝑦𝑘𝑘(𝑛𝑛) = 𝑟𝑟𝑘𝑘(𝑛𝑛)

𝐴𝐴�𝐿𝐿(𝑛𝑛−1)𝑥𝑥�𝐿𝐿(𝑛𝑛)
 ,                                                  (14) 

 
яке безпосередньо використовується для отримання сигналу помилки (13). З 
цією метою детектор послідовно виконує функції взяття модуля, множення на 
�̂�𝐴𝜆𝜆(𝑛𝑛 − 1) і віднімання �̂�𝐴𝑘𝑘(𝑛𝑛 − 1): 
 

𝜀𝜀𝜆𝜆𝑚𝑚(𝑛𝑛) = � 𝑟𝑟𝑘𝑘(𝑛𝑛)
𝐴𝐴�𝑘𝑘(𝑛𝑛−1)𝑥𝑥�𝑘𝑘(𝑛𝑛)

� �̂�𝐴𝑘𝑘(𝑛𝑛 − 1) − �̂�𝐴𝜆𝜆(𝑛𝑛 − 1).                         (15) 
 

Петля зворотного зв'язку включає в себе блок посилення з коефіцієнтом d 
і інтегратор з функцією передачі 𝐾𝐾(𝑧𝑧) = 1

𝑧𝑧−1
. Вибір подібної структури 

пов'язаний з забезпеченням оптимального функціонування в умовах 
задавального впливу зі спектральною щільністю типу 1/𝑓𝑓2 (винерівський 
випадковий процес). 

Представлений алгоритм передбачає сталість сигналу зворотного зв'язку 
(сигналу на виході петлевого інтегратора) протягом кожного кроку роботи. 
 

 
Рис. 4. Блок-схема слідкуючої системи коригування амплітуди та фази 

 
В роботі представлено отримані залежності ймовірності помилкового 

приймання рпом від співвідношення сигнал-шум при когерентному прийманні. 
Ймовірність помилкового приймання рпом визначена для шести інформаційних 
OFDM-символів, що передаються після одного навчального. Результати 
підкреслюють високу ефективність алгоритму. 

Сформовано рівняння моделі стану системи оцінювання параметрів каналу 
і рівняння фільтрації. Особливістю даної задачі є комплексний підхід до 
оцінювання факторів, що погіршують якість приймання: складна характеристика 
багатопроменевого мобільного каналу зв'язку з частотно-часовим розсіюванням, 
фазова нестабільність синтезаторів частот. 
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Рішення завдання синтезу оптимального фільтра для комплексного 
оцінювання параметрів каналу представлено рівнянням фільтрації. 

Крім оптимального запропоновано алгоритм роздільного коригування 
амплітудних і фазових флуктуацій несучої OFDM-сигналу слідкуючого типу, що 
використовує інформаційні канали. 

На основі апарату багатовимірної фільтрації Калмана синтезовано 
алгоритм оцінювання та коригування амплітуди і фази сигналів з OFDM, що 
використовує інформаційні частотні канали. Синтезований алгоритм дозволив 
підвищити енергетичну ефективність системи передачі в порівнянні зі 
стандартним алгоритмом оцінювання параметрів каналу по пілотним частотним 
каналам від 3-4 дБ до 10-15 дБ в залежності від характеру та рівня завад в каналі. 

Запропоновано алгоритм роздільного оцінювання та коригування каналу, 
реалізований за допомогою багатоканальної системи зі зворотним зв'язком. 
Синтезований алгоритм дозволив отримати виграш енергетичної ефективності в 
порівнянні зі стандартною системою оцінювання параметрів каналу за 
пілотними частотними каналами до 10 дБ в залежності від характеру та рівня 
завад в каналі, але при більш «довгих» преамбулах і пакетах, ніж оптимальний. 

Зниження ефективності алгоритму роздільного коригування при малих 
ВСШ пов'язано з похибкою роботи детектора, принцип дії якого оснований на 
аналізі інформаційних частотних каналів. Це може бути частково компенсовано 
використанням пілотних сигналів, розподіл у часі та за частотою яких в межах 
пакету має враховуватись особливість роботи слідкуючого алгоритму. Такий 
підхід дозволить виконати грубу оцінку амплітудних флуктуацій на основі 
пілотних сигналів, а точну – на основі інформаційних. 

В третьому розділі представлено кількісне оцінювання впливу фазового 
шуму, побудовано імітаційну модель системи зв'язку на основі OFDM. З 
використанням імітаційної моделі побудовано залежності ймовірності появи 
помилок рпом від потужності фазових флуктуацій в діапазоні частот (0.01R, R·Nc) 
для різного відношення сигнал/шум (ВСШ) в каналі зв'язку для системи зв'язку 
на основі стандарту IEEE 802.11a (рис. 5). 

 

ВСШ:

pпом

10  дБ
20  дБ
30  дБ

pпом

ВСШ:
10  дБ
20  дБ
30  дБ

 
         а)                                                               б) 
 

Рис. 5. Ймовірність помилки для а) QAM-64; б) QAM-16 
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Побудовано модель системи зв'язку на основі MIMO-OFDM модуляції з 
двома просторовими каналами. Загальну схему моделі системи зв'язку наведено 
на рис. 6. 

вх 1

вх 2

вих 1

вих 2

Багатопроменевий 
канал

Багатопроменевий 
канал

Багатопроменевий 
канал

Багатопроменевий 
канал

 

Рис. 6. Канал зв’язку з просторовим розділенням 
 
Описано методику дослідження статистичних характеристик як сигналів 

усередині системи, так і якості роботи системи зв'язку в цілому. В якості 
основного критерію роботи вибрано відносну кількість помилок на кожен біт 
інформації, що передається. 

Методика дослідження складається з двох етапів. Перший етап – це 
отримання часової реалізації процесу на виході системи. Другий етап включає в 
себе обробку даної реалізації з метою отримання необхідних статистичних 
характеристик. 

Проаналізовано вплив на систему зв'язку з OFDM і MIMO-OFDM білого 
адитивного шуму і фазового шуму з поліноміальною СЩП в умовах 
доплерівського розсіювання. 

Досліджено статистичні характеристики сигналу помилки, відносний 
рівень помилок системи зв'язку в цілому під впливом фазових флуктуацій зі 
спектральною щільністю потужності різного порядку, доплерівського 
розсіювання різної ширини спектру, профілями багатопроменевого 
розповсюдження з різною кількістю променів і середньоквадратичною 
затримкою в каналі зв'язку. 

Проведено аналіз ймовірності появи помилки в системі зв'язку з OFDM і 
MIMO-OFDM модуляцією з запропонованих систем коригування в умовах 
доплерівського розсіювання і поліноміальної СЩП фазового впливу. Аналіз 
показав, що в умовах доплерівського розсіювання виграш запропонованих 
алгоритмів по відношенню до методів оцінювання на основі пілотних каналів 
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збільшується в залежності від швидкості завмирань. У випадку більш мобільних 
каналів менш ефективним є оцінювання за пілотними OFDM-символами, а в разі 
більш плинних – оцінювання за пілотними частотними каналами. 

Проведено порівняльний аналіз ефективності роботи запропонованих 
систем коригування для випадку MIMO-OFDM і OFDM. В цілому система 
зв'язку на основі MIMO-OFDM поступається за енергетичною ефективністю 
системі з OFDM з однаковою внутрішньою модуляцією, але це компенсується 
збільшенням загальної пропускної здатності в першому випадку. У розділі 
показано, що в разі рівної пропускної здатності систем з OFDM і MIMO-OFDM 
енергетичний виграш другої системи при інших рівних умовах може скласти до 
5 дБ. 

В результаті застосування синтезованих алгоритмів дозволяє збільшити 
кількість OFDM-символів в пакеті без зниження енергетичної ефективності до 
двох разів по відношенню до застосування алгоритмів з оцінюванням за 
пілотними сигналами. 

У четвертому розділі досліджено ефективність застосування 
запропонованих алгоритмів в системах передачі стандартів IEEE 802.16e/m і 
ЕUTRA release 9. Дано порівняльний аналіз застосування алгоритмів з 
урахуванням просторового мультиплексування і ортогонального просторово-
часового кодування. Сформульовано підходи до оцінювання і коригування з 
використанням запропонованих стандартами передачі даних функціональних 
особливостей структури кадрів. 

Обґрунтовано, що проводити детектування за допомогою пілотних 
частотних підканалів, при цьому необхідно інкапсулювати оцінку сигналів на 
цих частотах, отриману шляхом аналізу пілотних частотних підканалів в схеми 
компенсації, які здійснюють оцінку інформаційних сигналів. В цьому випадку 
функціональні схеми алгоритмів, представлені на рис. 7 і рис.8. 

 

 

 

 

  

 
 

Рис. 7. Схема багатовимірного фільтра Калмана для комплексної оцінки 
параметрів сигналу з урахуванням проведення початкового та проміжного 

оцінювання за пілотними сигналами 
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Для коротких пакетів більш перспективне використання схеми 
представленої на рис. 6 у зв'язку з тим, що тривалість пакету отриманого під час 
передачі першого навчального OFDM-символу, при оцінюванні ЧХ каналу 
дозволить вибрати найбільш ефективний набір початкових значень для фільтра 
Калмана. 

У випадку з запропонованим алгоритмом пілотні канали можуть бути 
використані для отримання проміжних початкових оцінювань інформаційних 
сигналів 𝑠𝑠𝑘𝑘(𝑛𝑛) і, відповідно, підвищення точності оцінки параметрів каналу 
системою коригування. 

Цей підхід також доцільний і в разі роботи з технологією просторового 
мультиплексування (SDM), що дозволить виконувати більш чітке розділення 
каналів на приймальній стороні. 

 

 

 
Рис. 8. Блок-схема слідкуючої системи коригування амплітуди і фази з 
урахуванням проведення оцінок ЧХ каналу по пілотним сигналам 

 
У той же час, у випадку з застосуванням технології просторово-часового 

кодування при співвідношенні приймальних та передавальних антен 2x1 більш 
переважним є алгоритм роздільного коригування, тому що має меншу 
обчислювальну складність, але в достатній мірі є ефективним в комплексі з 
просторово-часовим декодером. 

Незважаючи на те, що показники ефективності алгоритму роздільного 
коригування амплітуди і фази спільно з технікою диверсифікованої передачі 
можна порівняти з результатами оптимальної оцінки на основі авторегресивної 
моделі першого порядку, при достатньому рівні співвідношення сигнал-шум 
збільшення порядку дає істотну перевагу.  

Тому, оцінюючи досліджені методи по співвідношенню «якість 
зв'язку/обчислювальна складність», очевидно, за даних умов більш привабливим 
є застосування алгоритму комплексного коригування на основі оцінювання 
параметрів каналу у вигляді авторегресивної моделі за допомогою фільтра 
Калмана. 
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ВИСНОВКИ 
 
Сформульовані в дисертаційній роботі наукові положення дають змогу 

вирішити завдання підвищення завадостійкості систем передачі радіозв’язку для 
поліпшення показників якості телекомунікаційних мереж. 

В дисертаційній роботі отримано такі теоретичні та науково-практичні 
результати: 

1. На основі апарату багатовимірної фільтрації Калмана розроблено 
алгоритми оцінки інформаційних частотних каналів OFDM і MIMO-OFDM. 
Вони дозволяють за рахунок врахування в авторегресивній моделі каналу і 
багатовимірному фільтрі Калмана, як властивостей середовища 
розповсюдження, так і спотворень, що виникають в приймально-передавальному 
тракті безпроводової системи зв'язку, отримати виграш по енергетичній 
ефективності по відношенню до системи оцінки пілотних несучих до 3-4 дБ в 
залежності від характеру та рівня завад в каналі. 

2. Запропоновано алгоритм роздільного оцінювання та коригування, 
реалізований за допомогою багатоканальної слідкуючої системи зі зворотним 
зв'язком, що дозволяє отримати виграш енергетичної ефективності в порівнянні 
зі стандартною системою оцінки параметрів пілотних несучих до 3 дБ в 
залежності від характеру і рівня завад в каналі, при «довгих» преамбулах і OFDM 
пакетах. 

3. Визначено, що застосування запропонованих алгоритмів в системах 
MIMO-OFDM розширює можливості систем за рахунок підвищення 
ефективності оцінювання просторових каналів, що дозволяє проводити більш 
якісне демультиплексування на приймальній стороні. 

4. Розроблено імітаційну модель системи зв'язку на основі сигналів з 
MIMO-OFDM з системою оцінювання параметрів сигналів і їх коригування в 
середовищі Matlab®. На її основі проведено аналіз чутливості розроблених 
алгоритмів до фазових впливів різного порядку. Дослідження показало 
відсутність істотного зниження якісних показників. 

5. Аналіз запропонованих алгоритмів показав, що зі збільшенням числа 
несучих OFDM-сигналу досягається найбільша ефективність. В разі OFDM 
сигналів підвищення ефективності може досягати до 2 дБ за рівнем адитивного 
шуму, в разі сигналів з MIMO-OFDM - до 3 дБ. 

6. Проведено аналіз ймовірності помилок в системі зв'язку на основі 
сигналів з OFDM і MIMO-OFDM з запропонованими алгоритмами в умовах 
різних швидкостей завмирань в каналах і різного порядку вхідних фазових 
впливів. В умовах доплерівського розсіювання енергетична ефективність для 
OFDM досягає 3 дБ, для MIMO-OFDM - 4 дБ. 

7. Встановлено, що застосування алгоритму оцінювання на основі 
авторегресивної моделі 2-го порядку в разі швидких завмирань доцільно для 
пакетів з преамбулами довжиною більше двох OFDM-символів. Для 
«надшвидких» завмирань найбільш ефективним є алгоритм роздільного 
оцінювання і коригування сигналів. 
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8. Розроблено схеми обробки сигналів на інформаційних і пілотних 
несучих в приймачах систем безпроводового широкосмугового зв'язку 
технологій WiMax і LTE, що підвищують енергетичну ефективність в каналах з 
частотно-часовим розсіюванням і фазовими спотвореннями на 1 дБ і більше. 

9. Розроблено схеми обробки сигналів на інформаційних і пілотних 
несучих в приймачах систем авіаційної зв'язку, в тому числі для БПЛА, що 
підвищують енергетичну ефективність останніх на 1-5 дБ. 

Мета дисертаційного дослідження щодо підвищення енергетичної 
ефективності цифрових систем передачі на основі сигналів з ортогональним 
частотним і просторовим розподілом за рахунок застосування запропонованих 
алгоритмів оцінювання та коригування амплітуди і фази сигналів, в тому числі 
оптимальних на виході каналів з частотно-часовим розсіюванням в умовах 
комбінованих адитивних і фазових впливів досягнута. 
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 Дисертаційна робота присвячена розробці алгоритмів амплітудно-
фазового коригування сигналів з ортогональним частотним і просторовим 
розділенням на основі аналізу інформаційних несучих при оцінюванні 
характеристики багатопроменевого каналу зі швидкими і частотно-
селективними завмираннями та фазовими впливами. 
 Особливість запропонованого підходу полягає в синтезі алгоритмів 
оцінювання на основі багатовимірного фільтра Калмана для моделі оцінюваного 
каналу, що враховує як властивості середовища розповсюдження, так і фазові 
спотворення, що виникають в приймально-передавальному тракті безпроводової 
системи зв'язку.  
 Отримані в дисертації результати дозволили сформулювати пропозиції 
щодо підвищення енергетичної ефективності систем приймання сигналів з 
OFDM і MIMO-OFDM в умовах багатопроменевих мобільних радіоканалів 
наземного і авіаційного зв'язку, в тому числі для БПЛА. 
 Результати дослідження можуть бути використані в організаціях, що 
займаються розробкою і виробництвом радіотехнічного обладнання 
широкосмугового безпроводового зв'язку загального і спеціального 
користування і систем авіаційного зв'язку військового і цивільного призначення. 
 Ключові слова: OFDM, MIMO-OFDM, багатопроменеві мобільні 
радіоканали, багатовимірний цифровий фільтр Калмана, сигнальні сузір'я, 
багатовимірні сигнали, АБГШ. 

 
АННОТАЦИЯ 
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Диссертационная работа посвящена разработке алгоритмов амплитудно-
фазовой корректировки сигналов с ортогональным частотным и 
пространственным разделением на основе анализа информационных несущих 
при оценке характеристики многолучевого канала с быстрыми и частотно-
селективными замираниями и фазовыми воздействиями. 

Особенность предлагаемого подхода состоит в синтезе алгоритмов оценки 
на основе многомерного фильтра Калмана для модели оцениваемого канала, 
учитывающий как свойства среды распространения, так и фазовые искажения, 
возникающие в приемо-передающем тракте беспроводной системы связи. 

Полученные в диссертации результаты позволили сформулировать 
предложения по повышению энергетической эффективности систем приема 
сигналов с OFDM и MIMO-OFDM в условиях многолучевых мобильных 
радиоканалов наземной и авиационной связи, в том числе для БПЛА. 

Результаты исследования могут быть использованы в организациях, 
занимающихся разработкой и производством радиотехнического оборудования 
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широкополосной беспроводной связи общего и специального пользования и 
систем авиационной связи военного и гражданского назначения. 

Ключевые слова: OFDM, MIMO-OFDM, многолучевые мобильные 
радиоканалы, многомерный цифровой фильтр Калмана, сигнальные созвездия, 
многомерные сигналы, АБГШ. 
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Golubenko O.I. Development and research of amplitude-phase correction 

algorithms for signals with orthogonal frequency and spatial separation. - On the rights 
of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of 
technical sciences on a specialty 05.12.02 - Telecommunication systems and networks 
- State university of telecommunications, Kiev, 2020. 

The dissertation is devoted to the development of algorithms of amplitude-phase 
correction of signals with orthogonal frequency and spatial separation based on the 
analysis of information carriers in estimating the characteristics of a multibeam channel 
with fast and frequency-selective fading and phase effects. 

The peculiarity of the proposed approach is the synthesis of evaluation 
algorithms based on the multidimensional Kalman filter for the model of the evaluated 
channel, which considers both the properties of the propagation medium and phase 
distortions occurring in the transceiver path of the wireless communication system. 

A simulation model of a communication system based on signals from MIMO-
OFDM with a system for estimating signal parameters and their correction in the 
Matlab® environment has been created. Based on it, the sensitivity analysis of the 
developed algorithms to phase influences of different order is carried out. The study 
showed no significant reduction in quality indicators. 

Analysis of the proposed algorithms showed that with increasing the number of 
carriers of the OFDM signal, the greatest efficiency is achieved. 

Schemes of signal processing on information and pilot carriers in receivers of 
wireless broadband communication systems of WiMax and LTE technologies are 
developed, which increase energy efficiency in channels with frequency-time 
scattering and phase distortions. 

The results obtained in the dissertation allowed to formulate proposals for 
improving the energy efficiency of signal reception systems with OFDM and MIMO-
OFDM in the conditions of multi-beam mobile radio channels of terrestrial and aviation 
communication, including for UAVs. 

The results of the study can be used in organizations engaged in the development 
and production of radio equipment for broadband wireless communication of general 
and special use and aviation communication systems for military and civil purposes. 

Keywords: OFDM, MIMO-OFDM, multibeam mobile radio channels, 
multidimensional digital Kalman filter, signal constellations, multidimensional signals, 
AWGN. 
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