
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

 

 

 

 

ДОМРАЧЕВА КАТЕРИНА ОЛЕКСІЇВНА 

 

 

УДК 621.396 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ  

ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ З 

БАГАТОПОЗИЦІЙНИМИ СИГНАЛАМИ 

 

 

 

 

Спеціальність 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі 

 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2017 

 

 



Дисертацією є рукопис. 

 

Робота виконана на кафедрі телекомунікаційних систем та мереж в Державному 

університеті телекомунікацій Міністерства освіти і науки України, м. Київ. 

 

 

Науковий керівник: – доктор технічних наук, професор 

Беркман Любов Наумівна, 

Державний університет телекомунікацій, 

проректор з науково-педагогічної роботи 

 

Офіційні опоненти: – доктор технічних наук, доцент 

Стрихалюк Богдан Михайлович,  

Національний університет «Львівська політехніка»,  

доцент кафедри телекомунікацій 

 

– кандидат технічних наук, доцент 

Мешков Сергій Іванович,  

Воєнно-дипломатична академія імені Євгена Березняка,  

перший заступник начальника 

 

 

 

Захист дисертації відбудеться « 21 » грудня  2017 року о 1400 годині на 

засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.861.01 Державного університету 

телекомунікацій за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7, конференц-зал. 

 

 

 З дисертацією можна ознайомитися у науково-технічній бібліотеці 

Державного університету телекомунікацій за адресою: 03110, м. Київ,  

вул. Солом’янська, 7. 

 

 

Автореферат розісланий « 13 » листопада  2017 року. 

 

 

 

 

 

 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради 

доктор технічних наук, с.н.с.       М.П. Трембовецький 



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Принцип максимально ефективного використання 

ресурсів мереж зв’язку має на увазі можливість якісної і кількісної адаптації 

продуктивності, найбільш повне використання всіх ресурсів і сервісів, надійність, 

доступність, безпеку. Основними характеристиками телекомунікаційної системи, які 

в різній формі враховуються при розрахунку і проектуванні мережевих структур, є 

помилка приймання сигналу та пропускна здатність системи. Помилка приймання 

сигналу повністю визначається відношенням сигнал/шум на вході вирішуючого 

пристрою. 

Ефективним методом підвищення пропускної здатності телекомунікаційних 

систем є використання багатопозиційних сигналів. Однак при цьому погіршується 

відношення сигнал/шум і відповідно збільшується помилка приймання сигналу.  

Впродовж останніх десятиліть вчені займаються дослідженням 

завадозахищеності телекомунікаційних систем при різних методах модуляції та 

кодуванні сигналу. Аналіз науково-технічної літератури показує, що проблемі 

забезпечення завадозахищеності телекомунікаційних систем та мереж присвячено цілий 

ряд наукових досліджень вітчизняних та закордонних вчених: Б.Скляр, Іпатов В.П., 

В. Столінгс, Беркман Л.Н., Захарченко М.В., Гепко І.О., Климаш М.М. та інші. Однак, в 

їх роботах недостатньо повно розглянута можливість підвищення завадозахищеності 

телекомунікаційних систем з багатопозиційними сигналами. 

Актуальність обраної теми підтверджується необхідністю дослідження та 

розробки методик підвищення завадозахищеності телекомунікаційних систем з 

багатопозиційними сигналами. 

Зазначене вище й зумовило вибір теми дисертаційної роботи, її мету та 

дослідницькі завдання.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана в Державному університеті телекомунікацій (ДУТ) у рамках 

виконання науково-дослідної роботи (НДР), а саме: «Реальна пропускна здатність 

безпроводових телекомунікаційних систем» (номер державної реєстрації 

0114U002403). 

Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі 

Держаного університету телекомунікацій та Полтавського національного технічного 

університету імені Ю. Кондратюка. 

Впровадження результатів досліджень підтверджуються відповідними актами: 

1. в НДР «Реальна пропускна здатність безпроводових телекомунікаційних 

систем»; 

2. в навчальному процесі Державного університету телекомунікацій; 

3. в навчальному процесі Полтавського національного технічного 

університету імені Ю. Кондратюка. 

Зміст роботи, її основні завдання відповідають державним науково-технічним 

програмам, які сформульовано в Законах України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», «Про Національну програму інформатизації», а також планами 

найважливіших науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення 

завадозахищеності телекомунікаційних систем з багатопозиційними сигналами. 

Відповідно до мети дослідження в дисертаційній роботі поставлено та 

реалізовано наступні завдання: 

- розробити методику визначення енергетики радіолінії з різними видами 

модуляції;  

- розробити методику підвищення достовірності телекомунікаційної системи з 

багатопозиційною амплітудною модуляцією для цифрового телебачення за 

технологією VSB (Vestigаl Side-Вand); 

- на основі аналізу завадозахищеності телекомунікаційних систем з різними 

видами модуляції удосконалити методику, яка дозволяє враховувати коефіцієнт 

зміни завадозахищеності системи в залежності від багатопозиційного сигналу і 

зменшення впливу перешкоди; 

- розробити методику підвищення завадозахищеності телекомунікаційної 

системи з використанням таймерних сигнальних конструкцій (ТСК);  

- здійснити розробку методики розрахунку завадозахищеності телекомуні-

каційних систем при різних видах модуляції та вибору інваріантних до різних завад 

систем сигналів.  

Об'єктом дослідження є процеси, що забезпечують підвищення 

завадозахищеності телекомунікаційних систем з багатопозиційними сигналами. 

Предметом дослідження є методики та засоби підвищення завадозахищеності 

телекомунікаційних систем з багатопозиційними сигналами. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження 

становлять методи статистичної радіотехніки, теорії ймовірності, математичного 

моделювання, а також методи обчислювальної математики та статистичного 

моделювання. 

Наукова новизна отриманих результатів. Основні результати, що мають 

наукову новизну та отримані у ході вирішення завдань, поставлених у 

дисертаційному дослідженні, полягають у наступному: 

- запропоновано методику визначення енергетики радіолінії з різними видами 

модуляції та визначено суттєву перевагу використання 4-позиційного ФМ-сигналу; 

- вперше розроблено методику підвищення достовірності телекомунікаційних 

систем з використанням багатопозиційних амплітудно-модульованих сигналів для 

цифрового телебачення за технологією VSB; 

- удосконалено методику розрахунку завадозахищеності телекомунікаційних 

систем при різних кількостях позицій багатопозиційних сигналів на базі 

фазорізницевої модуляції, яка, на відміну від відомих, враховує значення 

коефіцієнта зміни завадозахищеності системи в залежності від багатопозиційного 

сигналу і зменшення впливу перешкоди; 

- вперше запропоновано методику використання таймерних сигнальних 

конструкцій для підвищення завадозахищеності телекомунікаційної системи; 

- запропоновано методику розрахунку завадозахищеності телекомунікаційних 

систем при різних видах модуляції та вибору інваріантних до різноманітних завад 

систем сигналів.  
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Практичне значення отриманих результатів. Розроблені в результаті 

дисертаційного дослідження теоретичні положення та практичні результати 

реалізовано в рамках виконання науково-дослідної роботи «Реальна пропускна 

здатність безпроводових телекомунікаційних систем» (номер державної реєстрації 

0114U002403) та використовуються в навчальному процесі ДУТ  та Полтавського 

національного технічного університету імені Ю.Кондратюка. Впровадження 

результатів досліджень підтверджуються відповідними актами, наведеними в 

додатку до дисертаційної роботи. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим 

дослідженням. Основні теоретичні положення і результати дисертаційної роботи 

отримані автором самостійно та опубліковані у наукових працях. У спільних 

наукових працях здобувачеві належать наступне: [1] - здійснено аналіз 

завадозахищеності телекомунікаційних систем із різними видами модуляції сигналу 

та здійснено розрахунок енергетики радіолінії; [2] - досліджена завадозахищеність 

телекомунікаційних систем при різних кількостях позицій багатопозиційних 

сигналів та визначено покращену завадозахищеність систем з 4-х та 8-и 

позиційними ФМ-сигналами; [3] - досліджено завадозахищеність системи з 

таймерними сигнальними конструкціями та показано, що вона залежить від 

кількості реалізацій й покращується від їх збільшення; [4] - досліджено можливість 

зменшення смуги пропускання каналу при передачі цифрового мовного сигналу і 

досліджено поліпшення завадозахищеності системи порівняно з методом імпульсно 

кодової модуляції (ІКМ) шляхом застосування таймерних сигнальних конструкцій; 

[6] - здійснено дослідження втрат пропускної здатності із врахуванням 

стаціонарного і нестаціонарного характеру завад в каналах зв’язку при частотній 

модуляції сигналу. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні 

результати дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на науково-

технічних та науково-практичних конференціях: Восьмій міжнародній науково-

технічній конференції і Шостій студентській науково-технічній конференції 

«Проблеми телекомунікацій» (Київ, 22-25 квітня 2014 р.); Міжнародній науково-

технічній конференції «Актуальні проблеми розвитку науки і техніки» (Київ,  

22 жовтня 2015 р.); П’ятій міжнародній науково-практичній конференції 

«Інфокомунікації сучасність та майбутнє» (Одеса, 29-30 жовтня 2015 р.); 

Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні інформаційно-

телекомунікаційні технології» (Київ, 17-20 листопада 2015 р.); Шостій міжнародній 

науково-практичній конференції «Інфокомунікації сучасність та майбутнє» (Одеса, 

27-28 жовтня 2016 р.); XIII-а 2016 Міжнародній конференції “Сучасні проблеми 

радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії”. (Львів- Славське,  

23-26 лютого 2016 р); 2016 IEEE Міжнародній конференції з інформаційно-

телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо’2016/UkrMiCo’2016), 

(Київ, 11-15 вересня 2016 р.); IEEE  2-а Міжнародній науково-практичній 

конференції «Нові досягнення в галузі інформаційно-комунікаційних технологій – 

2017» (AICT’2017), (Львів, 4-7 липня 2017 р.); Другій ІЕЕЕ Міжнародній 

конференції з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки 

(УкрМіКо’2017/UkrMiCo’2017), (Одеса, 11-15 вересня 2017 р.). 
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Публікації. По темі дисертаційної роботи опубліковано 19 наукових праць  

(1 робота одноосібно та 2 публікації індексовані наукометричною базою Scopus), у 

тому числі 6 статей  у фахових науково-технічних журналах (з них 1 одноосібно),  

13 матеріалів доповідей у збірниках наукових праць на науково-технічних 

конференціях. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації, 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг роботи складає 165 сторінок друкарського тексту, із них 9 сторінок 

анотації, 139 сторінок основного тексту, у тому числі містить 44 рисунків та  

14 таблиць, список використаних джерел із 118 найменувань на 13 сторінках та  

5 сторінок додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету і завдання дослідження, визначено об’єкт, предмет, методи 

дослідження та вирішення задач, визначено наукову новизну і практичне значення 

отриманих результатів, викладена загальна характеристика роботи. Наведено 

відомості про впровадження результатів роботи, апробацію, особистий внесок 

автора, а також публікації за темою дисертації. Представлено структуру та обсяг 

дисертації. 

У першому розділі проведено аналіз сучасного стану розвитку безпроводових 

телекомунікаційних систем. Розглянуто основні характеристики телекомунікаційної 

системи, які в різній формі враховуються при розрахунку і проектуванні мережевих 

структур, а саме помилка приймання сигналу та пропускна здатність системи. 

Підкреслюється, що помилка приймання сигналу цілком визначається відношенням 

сигнал/шум на вході вирішуючого пристрою. Достовірність передачі даних 

оцінюється за інтенсивністю бітових помилок (Bit Error Rate), котра визначається як 

ймовірність спотворення переданого біта даних. Завадозахищеність системи 

залежить від потужності перешкод, створюваних зовнішнім середовищем або через 

шуми, що виникають в самій системі. Підкреслюється, що найменш 

завадозахищеними є радіолінії, добру завадозахищеність мають кабельні лінії, 

відмінну - волоконно-оптичні лінії, які не сприйнятливі до електромагнітного 

випромінювання. 

У другому розділі визначено вплив видів модуляції сигналу на енергетику 

радіолінії. Досліджено завадозахищеність телекомунікаційних систем з різними 

видами модуляції сигналу, такими як АМ-2, ФМ-2, ЧМ-2, а також з 

багатопозиційною амплітудною, частотною, фазовою модуляціями.  

Головна мета розрахунку радіолінії зв’язку полягає у визначенні мінімальної 

потужності передавача, достатньої для забезпечення прийнятної помилки 

приймання сигналу та мінімального впливу електромагнітного випромінювання на 

здоров’я людей, що перебувають у зоні роботи передавача, мінімальних завад 

сусіднім радіоелектронним пристроям та максимального терміну роботи системи 

живлення її від акумуляторної батареї.  

Для розрахунку потужності P  передавача доцільно скористатись формулою 



5 

2 2

2

1 2

16 зR kT f L
P

GG

 




 ,                                                   (1) 

 

де R  - протяжність лінії зв‘язку; k  - стала Больцмана, 231,38 10 Вт Гц градk    ;  

T  - приведена до опромінювача антени ефективна шумова температура приймальної 

системи; f  - смуга пропускання приймального тракту;   - відношення  сигнал/шум 

на вході приймача; 
зL  – загасання сигналу в лінії зв‘язку;   - довжина хвилі;  

1G , 
2G  - коефіцієнти підсилення антени відповідно передавача та приймача. 

При проектуванні радіоліній зв‘язку важливо передусім обрати вид модуляції 

сигналу, що забезпечить найкращу енергетику радіолінії. Потужність передавача 

значною мірою визначається шириною спектра сигналу та відношенням  

сигнал/шум   для даного виду модуляції сигналу, які знаходяться у взаємній 

складній залежності. 

Для оцінки залежності потужності передавача від виду модуляції введений 

інтегральний коефіцієнт енергетичної ефективності, що зв'язує практичну ширину 

спектра з відношенням сигнал/шум, достатнім для забезпечення допустимого 

значення помилки.  

Для аналізу залежності потужності передавача від ширини спектра F  

модульованого сигналу та значення відношення сигнал/шум, яке забезпечує 

прийнятну помилку приймання сигналу, доцільно скористатися інтегральним 

коефіцієнтом енергетичної ефективності радіолінії S
е

, узявши 

 

S F
е

  .                                                            (2) 

 

Залежність коефіцієнту ефективності лінії S
е

 від різних видів модуляції та 

частоти бітових помилок P
b

наведено в табл.1. 

Таблиця 1 

Значення коефіцієнту ефективності лінії S
е

 зв’язку при різних видах модуляції та 

частоти бітових помилок P
b

 

Вид 

моду-

ляції 

P
b

 

10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 

ФМ-2 0.821 С 2.706 С 4.775 С 6.916 С 9.095 С 11.298 С 13.517 С 

ФМ-4 0.676 С 1.659 С 2.707 С 3.784 С 4.878 С 5.982 С 7.093 С 

ФМ-8 2.094 С 5.135 С 8.379 С 11.714 С 15.100 С 18.518 С 21.958 С 

АМ-2 1.642 С 5.412 С 9.550 С 13.831 С 18.189 С 22.595 С 27.033 С 

ЧМ-2 4.828 С 11.736 С 18.644 С 25.552 С 32.459 С 39.367 С 46.275 С 

ЧМ-4 4.847 С 9.774 С 14.513 С 19.179 С 23.812 С 28.431 С 33.042 С 

ЧМ-8 5.424 С 10.017 С 14.330 С 18.530 С 22.678 С 26.800 С 30.910 С 

QAM-4 7.429 C 1.970 C 3.029 C 4.112 C 5.209 C 6.316 C 7.429 C 
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Порівняльну характеристику коефіцієнта S
е

 від виду модуляції дає 

гістограма, наведена на рис.1. 

Очевидно, що при передаванні сигналів найбільш ефективними видами 

модуляції є ФМ-4 та QAM-4, які забезпечують найкращий коефіцієнт ефективності 

радіолінії. 

 

 
Рис.1. Гістограма залежності коефіцієнта S

е
 від виду модуляції: 

виграш порівняно з ЧМ-2 (світла частина кожного стовпчика) 

фактичне значення (затемнена частина кожного стовпчика) 

 

В роботі вперше розроблено методику покращення визначення рівнів сигналу 

телекомунікаційних систем з використанням амплітудно-модульованих сигналів для 

цифрового телебачення за технологією VSB.  

При використанні амплітудно-модульованих сигналів має місце нечітка 

ідентифікація рівнів сигналу при зміні загального рівня сигналу при 

розповсюдженні в радіоканалі. 

При збільшенні кількості позицій може бути відчутним вплив завад, які 

завжди мають місце в радіоканалі. З цього приводу важливо здійснити приймання 

сигналу при максимальному значенні рівнів багатопозиційного сигналу. 

Досліджується телекомунікаційна система з амплітудно-модульованим сигналом, 

яка, наприклад, використовується при створенні обладнання кольорового 

телебачення за технологією VSB. 

В такій системі приймається сигнал з різними рівнями максимальної 

амплітуди і відповідно інших значень амплітуди сигналу в залежності від стану 

радіоканалу (рис.2.). З метою забезпечення обробки сигналу при максимальних 

рівнях сигналу пропонується створити в складі сигналу синхронізації тестовий 

імпульс з максимальною амплітудою. 

В приймачі з використанням тестового імпульсу здійснюється автоматичне 

встановлення максимального значення вхідного сигналу на вході вирішуючого 
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пристрою, що забезпечує покращене приймання всіх рівнів амплітудно-

модульованого сигналу. Структурна схема пристрою обробки наведена на рис.3. 

 
Рис.2. Амплітудно-модульований сигнал: 

MU   – модульований відеосигнал;  

ASKU  - амплітудно-модульований радіосигнал  

 

Система автоматичного регулювання є стійкою як система другого порядку і 

при великому значенні коефіцієнта передачі системи в розімкненому стані – не 

менше 100 забезпечення високоточного регулювання рівня сигналу з помилкою до 

1%.  

 
 

Рис.3. Структурна схема пристрою обробки сигналу: 1 - елемент порівняння;  

2 - підсилювач; 3 - елемент пам’яті; 4 - пристрій синхронізації; 5 - ланцюг 

зворотного зв’язку; 6 - вирішуючий пристрій; 7- демодулятор 

 

На рис.4 представлена структурна схема системи автоматичного регулювання, 

до якої входять два аперіодичних ланцюги: ланцюг керування коефіцієнтом 

підсилення підсилювача з постійною часу 
1T  та ланцюг зворотного зв’язку з 

постійною часу 
2T . 
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Передавальна функція розімкненої автоматичної системи регулювання K
p

 в 

операторній формі буде  

1 2

( )
(1 )(1 )

K
K p

p T p T p


 
,                                                   (3) 

 

де p  - комплексна змінна, K  - коефіцієнт передачі ланцюгів в статичному режимі. 

Цей коефіцієнт обчислюється: 

 

1 2K K K ,                                                            (4) 

де 
1K , 

2K  - коефіцієнти передачі першого та другого ланцюгів відповідно. 

Остаточна помилка в системі, як в автоматичній системі, відповідно до 

передавальної функції за помилкою буде  

 

1

1поч

U

U K




 
                                                       (5) 

 

де 
почU - початкова помилка в розімкненій системі. 

 

 
Рис.4. Структурна схема системи автоматичного регулювання коефіцієнта 

підсилення підсилювача 

 

За час дії тестового імпульсу до закінчення тривалості циклу в системі буде 

здійснюватися чітке приймання всіх рівнів амплітудно-модульованого сигналу 

завдяки збереженню в елементі пам’яті 3 (рис.3.) величини сигналу керування за цей 

період та подачі до вирішуючого пристрою тактових сигналів від пристрою  

синхронізації 4. Після закінчення першого циклу почнеться процес синхронізації на 

другому і подальших інтервалах циклів з корекцією рівня керуючого сигналу в 

елементі пам’яті. 

Запропоновано методику покращення приймання доцільно використовувати 

при побудові систем цифрового телебачення з використанням сигналів 2-VSB, 4-

VSB, 8-VSB, 16-VSB. 
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У третьому розділі досліджено телекомунікаційну систему з 

багатопозиційним фазомодульованим сигналом. Виконано розрахунок 

завадозахищеності системи при різних кількостях позицій сигналу. Зроблено оцінку 

поліпшення завадозахищеності системи при впливі широкосмугової завади зі 

збільшенням кількості позицій сигналу. Встановлено, що використання 

багатопозиційного сигналу дозволить крім економії частотного ресурсу збільшити 

завадозахищеність телекомунікаційних систем в n  раз при дії широкосмугової 

завади, ширина спектру якої перевищує смугу пропускання радіоканалу. 

Узагальнено дослідження оцінки завадозахищеності телекомунікаційних 

систем (рис.5.). 

 
Рис.5. Відношення 

0sE N  для помилки 510 для різних видів модуляції 

 

При передаванні сигналів найперспективнішим видом модуляції являється 

квадратуро-амплітудна модуляція QAM-4 та багаточастотна модуляція MFSK (для 

20k  ). Для однакової величини помилки вказаним модуляціям потрібне найменше 

значення відношення 
0sE N . Єдиний недолік MFSK - висока точність настройки і 

стабільність частоти, що вимагаються від апаратури. В MFSK можуть працювати 

тільки сучасні радіостанції. 

Якщо порівняти багатофазову модуляцію MPSK та багаточастотну модуляцію 

MFSK, видно, що зі збільшенням рівноймовірних символів M  у MPSK завадо- 

захищеність падає, а у MFSK навпаки збільшується. 

Використання ЧМ-8 забезпечує найменше значення відношення сигнал/шум 

для помилок 
310bP  . При 

410bP   найменше значення відношення сигнал/шум 

забезпечує ФМ-2. 

Досліджено телекомунікаційну систему з багатопозиційним 

фазомодульованим сигналом. Зроблено оцінку поліпшення завадозахищеності 

системи при впливі широкосмугової перешкоди із збільшенням кількості позицій 
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сигналу за рахунок поліпшення фільтрації перешкоди внаслідок звуження смуги 

пропускання радіоканалу при збільшенні кількості позицій сигналу. Отримано 

формулу для визначення коефіцієнта зміни завадозахищеності в багатопозиційній 

системі з урахуванням втрат через використання багатопозиційного сигналу, а 

також поліпшення фільтрації перешкоди внаслідок звуження смуги пропускання 

радіоканалу при збільшенні кількості позицій сигналу. Показано, що поліпшення 

загальної завадозахищеності системи має місце тільки при ФМ-4 і ФМ-8, коли 

виграш від поліпшення фільтрації сигналу за рахунок звуження смуги пропускання 

радіоканалу перевищує величину природних втрат завадозахищеності за рахунок 

застосування багатопозиційного сигналу. При великих кількостях позицій загальна 

завадозахищеність погіршується, так як втрати відношення сигнал/шум за рахунок 

застосування багатопозиційного сигналу перевищують виграш від поліпшення 

фільтрації перешкоди при зменшенні смуги пропускання радіоканалу. 

Смуги пропускання телекомунікаційної системи визначаються тривалістю 

найквістових імпульсів, передача яких здійснюється без міжсимвольної 

інтерференції 

 

1

1

1
f


  ,                                                            (6) 

2

2

1
f


  ,                                                            (7) 

 

де 
1  – тривалість найквістового імпульсу на виході передавача; 

2  – тривалість 

найквістового імпульсу в сигналі на вході приймача. 

При використанні двійкового сигналу, коли 
1 2   та 

1 2f f f    , на 

систему діє перешкода з максимальною потужністю. 

При використанні багатопозиційного сигналу, зменшується необхідна смуга 

пропускання радіоканалу, яка становить 

 

k

f
f

n


  .                                                          (8) 

 

Очевидно, що зменшення необхідної смуги пропускання радіоканалу дозволяє 

зменшити в n  раз потужність перешкоди 
ПP  на вході приймача, виходячи зі 

збереження спектральної щільності перешкоди 

 

П
П

P
P

n
  .                                                          (9) 

 

При цьому на вході приймача буде діяти сумарна потужність шумів 

 

1Ш Ш П ШP P P P


    ,                                            (10) 
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де 
ШP  – потужність власних шумів приймача; 

1ШP  – потужність шумів передавача 

на вході приймача. 

При інтенсивній заваді, яка буде діяти в радіоканалі, потужність шуму 

перешкоди на вході приймача буде значно перевищувати потужність шумів 

передавача і власних шумів приймача, якими можна знехтувати. 

При цьому відношення сигнал/шум на вході вирішуючого пристрою буде 

 

c c

П П

P nP

P P
  


.                                                    (11) 

 

Значення коефіцієнта зміни завадозахищенності системи Z  в залежності від 

кількості позицій багатопозиційного сигналу і зменшення впливу перешкоди 

обчислюється за формулою: 

 

П

n
Z

S
 ,       (12) 

 

де n  - кількість розрядів двійкового сигналу; 
П

S  - коефіцієнт погіршення 

завадозахищеності в результаті використання багатопозиційних сигналів.  

В табл.2 наведено співвідношення коефіцієнта погіршення 
П

S  та коефіцієнта 

зміни завадозахищеності системи Z  з багатопозиційним сигналом.  

Таблиця 2 

Значення коефіцієнтів погіршення 
П

S  і зміни завадозахищеності системи Z  

Частота 

бітових 

помилок

P
b

 

Вид модуляції 

PSK-4 

( 2n  ) 

PSK-8 

( 3n  ) 

PSK-16 

( 4n  ) 

PSK-32 

( 5n  ) 

PSK-64 

( 6n  ) 

П
S  Z  П

S  Z  П
S  Z  П

S  Z  П
S  Z  

10-3 1.134 1.764 2.581 1.162 7.448 0.537 23.603 0.212 78.489 0.076 

10-4 1.094 1.828 2.491 1.204 7.189 0.556 22.782 0.219 75.759 0.079 

10-5 1.073 1.869 2.442 1.229 7.046 0.568 22.331 0.224 74.256 0.081 

10-6 1.059 1.889 2.41 1.245 6.956 0.575 22.046 0.227 73.308 0.082 

10-7 1.05 1.905 2.389 1.256 6.894 0.58 21.85 0.229 72.658 0.083 

 

На рис.6 наведена гістограма зміни завадозахищеності телекомунікаційної 

системи з багатопозиційним сигналом при збільшенні кількості позицій та з 

урахуванням втрат при створенні багатопозиційного сигналу для бітової  

помилки 
610bP  . 

Стійкість системи при впливі інтенсивної широкосмугової перешкоди 

поліпшується при збільшенні кількості позицій сигналу за рахунок зменшення 

необхідної смуги пропускання радіоканалу. 

Очевидно, що для систем з фазомодульованим сигналом для кількості позицій 

сигналу 4 та 8 загальна завадозахищеність систем поліпшується з урахуванням 
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особливостей багатопозиційних сигналів і впливу широкосмугової перешкоди на 

систему ( 1Z  ). Для інших багатопозиційних сигналів загальна завадозахищеність 

системи погіршується ( 1Z  ). 

 

 
Рис.6. Гістограма зміни завадозахищеності телекомунікаційних систем при 

багатопозиційних сигналах для бітової ймовірності помилок 
610bP   

 

Запропоновано методику використання ТСК для передачі мовного сигналу, 

що дозволяє зменшити в 2 рази необхідну смугу пропускання радіоканалу.  

Таймерні сигнальні конструкції дозволяють створювати велику кількість 

реалізацій при передачі імпульсних сигналів, тривалість яких не менше 

найквістового інтервалу 

1

c f
 


,                                                           (13) 

 

де f  – смуга пропускання каналу, що забезпечує мінімальні міжсимвольні 

спотворення даного сигналу. 

Інформація в таких сигнальних конструкціях міститься в тривалості декількох 

окремих часових відрізків і їх взаємному положенні. 

У ТСК здійснюється збільшення числа реалізацій сигнальних конструкцій на 

інтервалі 

T m
c

 ,                                                       (14) 

 

де m  – число найквістових інтервалів  .  

Це можливо за рахунок введення модуляції інформаційних параметрів сигналу 

в точках, які не кратні  , а кратні деякому елементу 

 , 1, 2...s
s


   ,                                                 (15) 

де s  – число елементів  на інтервалі  . 
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З метою виключення міжсимвольних спотворень відстань між i  значущими 

моментами модуляції (ЗММ) вибирається за формулою 

 

c
  .                                                         (16) 

 

Конкретні реалізації ТСК створюються шляхом почергового додавання до 

першого імпульсу тривалістю   одиничного елементу   при постійній тривалості 

другого імпульсу, розміщеного в кінці інтервалу 
КT . Потім така ж операція 

проводиться і над другим імпульсом при збереженні тривалості першого імпульсу. 

При одночасній зміні тривалості першого і другого імпульсів необхідно забезпечити 

мінімальний часовий інтервал між ними величиною  . 

Таким чином, в канал передаються відрізки сигналу тривалістю 

 

c k    , [ 0,1,2,..., ( 2)k s m   ].                                (17) 

 

У ТСК енергетична відстань між сигнальними конструкціями визначається 

величиною   , тому число рівнів сигналу L  на інтервалі cT  значно більше 

порівняно з розрядно-цифровим кодом і в загальному вигляді визначається як 

 

( 1)
1

m
iL C
ms i s

i

 
 



.                                           (18) 

 

Основне завдання при синтезі ТСК полягає в тому, щоб при заданих 

параметрах m , s , та i  сформувати необхідну множину реалізацій. 

Розраховані за формулою (18) значення числа реалізацій ТСК для 2i   в 

залежності від параметрів s  та m  наведені в табл.3. 

Таблиця 3 

Число реалізацій ТСК для 2i   в залежності від параметрів s  та m  

         m                   

s  

4 5 6 7 8 9 10 

2 15 28 45 66 91 120 153 

3 28 55 91 136 190 253 325 

4 45 91 153 231 325 435 561 

5 66 136 231 351 496 666 861 

6 91 190 325 496 703 946 1225 

7 120 253 435 666 946 1275 1653 

8 153 325 561 861 1225 1653 2145 

9 190 406 703 1081 1540 2080 2701 

10 231 496 861 1326 1891 2556 3321 

11 276 595 1035 1596 2278 3081 4005 

12 325 703 1225 1891 2701 3655 4753 
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При розробці телекомунікаційної системи з ТСК важливим завданням є 

забезпечення мінімальної ширини необхідної смуги пропускання радіоканалу. Як 

видно з табл.3, для цього доцільно використовувати конструкцію при 4m  , для 

якої вибором значень s  та i  можливо здійснити моніторинг практично необхідної 

кількості рівнів сигналу. При цьому буде досягнуто зменшення в 4n  раз при 4n   

необхідної смуги пропускання радіоканалу порівняно з випадком використання 

імпульсно-кодової модуляції. 

Слід зауважити, що зі збільшенням s погіршується стійкість системи з ТСК. 

Тому практично слід використовувати 7s  . 

Важливою перевагою застосування ТСК є підвищена структурна скритність 

ТСКS  передачі інформації порівняно з позиційними кодами, яка залежить від числа 

реалізацій L  і визначається формулою Шеннона  

 

ТСК 2logS L .                                                    (19) 

 

Блок-схема приймально-передавальної системи для цифрового мовного 

сигналу з застосуванням ТСК наведена на рис.7. 

 

 
Рис.7. Блок-схема приймально-передавальної системи для цифрового мовного 

сигналу з застосуванням ТСК 

1 - формувач сигналу з ТСК (кодер); 2 - модулятор; 3, 6 - перетворювачі 

частоти; 4 - вихідний підсилювач;  
1A , 

2A  - антени передавача і приймача; 

 5 - малошумний підсилювач;  7 - демодулятор; 8 - декодер ТСК. 

 

Створення цифрового мовного сигналу на основі таймерних сигнальних 

конструкцій можливо при відповідному виборі параметрів таймерного кодування, 

які повинні бути узгоджені з часовими параметрами каналоутворення імпульсно-

кодової модуляції. 

Визначено, що для якісного відтворення мови, перетвореної в імпульсні 

сигнали, досить реалізувати 256L   рівнів квантування амплітуд. 

Практичне число реалізацій таймерних сигналів при заданому ЗММ для 

даного випадку доцільно визначити за формулою 
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,                                         (20) 

 

де ( 1)u ms i s   . 

На рис.8 наведена структура ТСК, що забезпечує L = 276 реалізацій для 

перетворення аналогового мовного сигналу в імпульсний цифровий. 

 
Рис.8. Структура ТСК для цифрового мовного сигналу 

 

Застосування ТСК дозволяє створити нову приймально-передавальну систему 

зв'язку для цифрового мовного сигналу, яка має при збереженні параметрів 

класичної системи наступні нові параметри: 

- тривалість найквістового імпульсу 1   мкс; 

- кількість реалізацій (рівнів сигналу) 276L  ; 

- частота проходження символів в циклі 1cf   МГц. 

Цифрові потоки для стандартних цифрових каналів із застосуванням ТСК по 

аналогії з класичною ІКМ 30 можна позначити Е1ТС, Е2ТС, Е3ТС, Е4ТС. Такі 

потоки дозволяють зменшити в 2 - рази необхідну смугу пропускання радіоканалу 

порівняно з використанням ІКМ, що особливо важливо при передачі сигналу у 

супутниковій системі. 

У табл.4 швидкість передачі сигналу при використанні ТСК визначена з 

урахуванням службової інформації, як в ІКМ 30. 

Таблиця 4  

Швидкість передачі цифрової інформації в системах з ІКМ -30 і ТСК 

№ 

п/п 

Кількість 

стандартних каналів 

Швидкість передачі при 

класичній ІКМ, Мбіт / с 

Швидкість передачі 

при використанні 

ТСК, Мбіт/c 

1 30 Е1      2,048 Е1 ТС    1 

2 120 Е2       8,448 Е2 ТС    4,125 

3 480 Е3     34,368 Е3 ТС  16,78 

4 1920 Е4    139,264 Е4 ТС  67, 99 

 

Ймовірність помилки в системі з ІКМ можна визначити за формулою для 

амплітудної модуляції 
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,                                                      (21) 

 

де  Q x  – інтеграл ймовірності; 
bE  – енергія біта; 

0N  – спектральна щільність 

перешкоди. 

0N  можна визначити за формулою 

 

ш
0

P
N

f



.                                                         (22) 

 

При ІКМ, крім теплових шумів 
штP , слід враховувати шуми квантування 

шкP  

 

ш шк штP P P  .                                                   (23) 

 

Шум квантування приблизно можна оцінити як  

 
2

шк
12

P


 ,                                                       (24) 

 

де   – інтервал квантування ( 128A  ). 

Теплові шуми визначаються формулою 

 

штP kT f  ,                                                       (25) 

 

де T  – наведена до входу ефективна шумова температура.  

Тоді з формули (23) отримаємо сумарну потужність шумів 

 
2

ш 12P kT f   .                                              (26) 

 

Оскільки системи з ТСК вільні від шумів квантування, очевидно, що їх 

стійкість буде кращою ніж у систем з ІКМ. 

Завадозахищеність системи зв’язку з ТСК залежить від кількості реалізацій та 

покращується від їх збільшення, про що свідчить крива на рис.9. 

При опорі навантаження 
Н 1R   Oм енергію біта визначимо як 

 
2 2bE A  ,                                                     (27) 

де A  – амплітуда імпульсу. 

При використанні ТСК енергія біта залежить від номера реалізації. При цьому, 

мінімальна енергія біта буде визначатися формулою (27), а максимальна як 

 
2

max 2b cE A  .                                               (28) 
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Очевидно, що остання реалізація матиме максимальну енергію біта. 

 
Рис.9. Крива завадозахищеності системи зв’язку з ТСК 

 

Наприклад, якщо при відношенні сигнал/шум 
1  ймовірність помилки 

становить 
01p , то при збільшенні відношення сигнал/шум на 3дБ (

2 ) вона 

зменшується до 
02p . 

Системи з ТСК мають кращу завадозахищеність, ніж системи з ІКМ, через 

відсутність шумів квантування і зменшення смуги пропускання каналу. 

У четвертому розділі представлено методики синтезу інваріантних до 

адитивної та мультиплікативної завад систем з постійними параметрами.  

Проблема побудови інваріантної системи зв'язку виникає кожного разу, коли 

передача інформації здійснюється каналами із змінними параметрами або з 

нестаціонарними завадами.  

Засобами досягнення інваріантності до завад і випадкових змін параметрів 

каналів є: 

- застосування спеціальних методів модуляції і демодуляції сигналу (системи з 

постійними параметрами); 

- зміна алгоритму демодуляції сигналу відповідно до зміни характеристик 

завади (системи з адаптивним приймачем); 

- погоджена зміна алгоритмів перетворення сигналу на передавальній і 

приймальній сторонах відповідно до змін характеристик завади (адаптивні системи). 

Можливість досягнення абсолютної або відносної інваріантності та 

доцільність застосування з цією метою одного з перерахованих методів залежать від 

багатьох факторів і, у першу чергу, від характеристик завади й ступеня їх апріорної 

визначеності, допустимості організації зворотного каналу зв'язку як з 

експлуатаційної точки зору, так і з погляду затримки в передачі інформації, 

тривалості сеансу зв'язку і вимог до часу входження в зв'язок та інше. 

Питання побудови інваріантних до завад систем зв’язку з постійними 

параметрами в даному розділі досліджено найбільш детально. Ці системи 

реалізують властивість інваріантності більш простими засобами. Але у ряді випадків 
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сигнал, який необхідний для забезпечення відносної інваріантності систем з 

постійними параметрами, виявляється дуже складним і практично неприйнятним. 

Крім того, завадозахищеність таких систем не завжди задовольняє запропонованим 

вимогам. 

Більшим спектром досягнення інваріантності володіють системи з адаптивним 

приймачем. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Отримані та науково обгрунтовані в дисертації результати в сукупності 

вирішують наукову задачу, яка полягає у розробці методики підвищення 

завадозахищеності телекомунікаційних систем з багатопозиційними сигналами, що 

дає змогу сформулювати наступні висновки.  

1. Проведено дослідження використання ФМ-4 сигналу, який суттєво 

зменшує необхідну потужність передавача порівняно з іншими методами модуляції. 

2. Запропоновано використання телекомунікаційної системи з 

багатопозиційною амплітудною модуляцією. В приймачі досліджуваної системи 

здійснюється чітка ідентифікація рівнів багатопозиційного амплітудно-

модульованого сигналу. Ця ідентифікація здійснюється шляхом автоматичного 

встановлення максимальної величини сигналу, що виключає можливість появи 

помилок при декодуванні сигналу та дозволяє підвищити швидкість передачі 

сигналу без збільшення смуги пропускання радіоканалу при побудові системи 

цифрового телебачення. 

3. В результаті дослідження завадозахищеності телекомунікаційних систем 

при різних видах модуляцій встановлено, що найкращу завадозахищеність мають 

телекомунікаційні системи з квадратурною амплітудною модуляцією QAM-4 та 

багаточастотною модуляцією MFSK.  

4. Досліджено, що використання багатопозиційних сигналів в цілому 

погіршує завадозахищеність телекомунікаційних систем. Але для систем з 

фазомодульованим сигналом для кількості позицій сигналу 4 та 8 завадозахищеність 

покращується з врахуванням особливостей багатопозиційних сигналів та впливу 

широкосмугової завади на систему.  

5. Визначено, що використання ТСК дозволяє порівняно з ІКМ забезпечити 

підвищення завадозахищеності системи, за рахунок відсутності завад квантування, 

властиві ІКМ. 

6. Досліджено, що використання ТСК для телекомунікаційної системи при 

передачі сигналу з найквістовою тривалістю імпульсів дозволяє зменшити 

необхідну смугу пропускання каналу в n/4 раз при кількості імпульсних конструкцій 

ТСК 4m   та кількості розрядів 4n  . 

7. Встановлено, що застосування таймерних сигнальних конструкцій для 

створення цифрового мовного сигналу дозволяє підвищити якість передачі сигналу і 

зменшити смугу пропускання радіоканалу в 2 рази порівняно з застосуванням 

класичного методу ІКМ. 
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Результати дослідження та розроблені методики охоплюють новітні 

технологічні рішення і доцільні до впровадження в телекомунікаційних системах, 

що забезпечить їх підвищену завадозахищеність. 

Таким чином, поставлені науково-прикладні завдання вирішено в повному 

обсязі, мету наукового дослідження досягнуто. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Домрачева К.О. Методика підвищення завадозахищеності 

телекомунікаційних систем з багатопозиційними сигналами. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. – Державний 

університет телекомунікацій, Київ, 2017. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню методів підвищення 

завадозахищеності телекомунікаційних систем з багатопозиційними сигналами. 

Запропоновано методику визначення енергетики радіолінії з різними видами 

модуляції та показана суттєва перевага використання 4-позиційного ФМ-сигналу. 

Запропоновано методику покращення визначення рівнів сигналу  

телекомунікаційних систем з використанням багатопозиційних амплітудно-

модульованих сигналів для цифрового телебачення за технологією VSB.  

Удосконалено методику розрахунку завадозахищеності телекомунікаційних 

систем при різних кількостях позицій багатопозиційних сигналів на базі 

фазорізницевої модуляції. 

Запропоновано методику використання таймерних сигнальних конструкцій для 

імпульсно-кодової модуляції сигналу, яка дозволяє використовувати в 2 рази меншу 

смугу пропускання радіоканалу порівняно з класичним методом, використовуваним 

ІКМ-30; 

Запропоновано методику розрахунку завадозахищеності телекомунікаційних 

систем при різних видах модуляції та вибір систем сигналів, інваріантних до 

різноманітних завад.  

В роботі досліджені методики синтезу інваріантних до адитивної і 

мультиплікативної завад систем з постійними параметрами,. Детально описано 

засоби досягнення інваріантності до перешкод і випадкових змін параметрів каналів. 

Отримані результати знайшли застосування в науково-дослідній роботі, яка 

проведена в Державному університеті телекомунікацій. Теоретичні і практичні 

положення дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі 

Державного університету телекомунікацій. 

Ключові слова: телекомунікаційна система, завадозахищеність, 

багатопозиційний сигнал, таймерна сигнальна конструкція, амплітудно-

модульований сигнал. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Домрачева Е.А. Методика повышения помехозащищенности 

телекоммуникационных систем с многопозиционными сигналами. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.12.02 - телекоммуникационные системы и сети. - Государственный 

университет телекоммуникаций, Киев, 2017. 

Диссертационная работа посвящена исследованию методов повышения 

помехозащищенности телекоммуникационных систем с многопозиционными 

сигналами.  

Исследована зависимость энергетики системы от вида модуляции сигнала. 

Показано, что телекоммуникационная система с ФМ-4 имеет существенно 

уменьшенную мощность передатчика по сравнению с использованием других видов 

модуляции.  

Предложена методика с улучшенным определением уровней сигнала 

телекоммуникационных систем с использованием многопозиционных амплитудно-

модулированных сигналов для цифрового телевидения по технологии VSB. Это 

позволяет повысить скорость передачи сигнала без увеличения полосы пропускания 

радиоканала при построении системы цифрового телевидения.  

В предлагаемой системе принимается сигнал с различными уровнями 

максимальной амплитуды и соответственно других значений амплитуды сигнала в 

зависимости от состояния радиоканала. С целью обеспечения обработки сигнала при 

максимальных его уровнях предлагается в составе сигнала синхронизации, который 

формируется в передатчике, создать тестовый импульс с максимальной амплитудой. В 

приемнике с использованием тестового импульса осуществляется автоматическая 

установка максимального значения входного сигнала на входе решающего устройства, 

которая обеспечивает улучшенный прием всех уровней амплитудно-модулированного 

сигнала. 

Исследована помехозащищенность телекоммуникационных систем при 

различных видах модуляции. Показано, что лучшую помехозащищенность имеют 

телекоммуникационные системы с квадратурной амплитудной модуляцией QAM-4 и 

многочастотной модуляцией MFSK. 

Исследована помехозащищенность телекоммуникационной системы с 

многопозиционными сигналами. Показано, что телекоммуникационная система с 4 и 8 

позиционными сигналами имеет повышенную помехозащищенность вследствие 

уменьшения требуемой полосы пропускания системы. При других позициях сигнала 

общая помехозащищенность ухудшается. 

Предложена методика использования таймерных сигнальных конструкций (ТСК) 

при передаче многоуровневых сигналов. Применение ТСК для создания цифрового 

речевого сигнала позволяет повысить качество передачи для потока со скоростью  

1 Мбит/с и уменьшить полосу пропускания радиоканала в 2 раза по сравнению с 

применением классического метода импульсно-кодовой модуляции. 

Системы с таймерными сигнальными конструкциями имеют лучшую 

помехозащищенность, чем системы с ИКМ, через отсутствие шумов квантования и 

уменьшение полосы пропускания канала. 
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В работе исследованы методики синтеза инвариантных к аддитивной и 

мультипликативной помехам систем с постоянными параметрами. Детально описаны 

средства достижения инвариантности к помехам и случайным изменениям параметров 

каналов.  

Полученные результаты нашли применение в научно-исследовательской работе, 

которая проведена в Государственном университете телекоммуникаций. Теоретические 

и практические положения диссертационной работы используются в учебном процессе 

Государственного университета телекоммуникаций. 

Ключевые слова: телекоммуникационная система, помехозащищенность, 

многопозиционный сигнал, таймерная сигнальная конструкция, амплитудно-

модулированный сигнал. 

SUMMARY 

 

Domracheva K.O. Methods of increasing the noise immunity of telecommunication 

systems with multi-position signals. - Manuscript. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of technical sciences in 

specialty 05.12.02 - telecommunication systems and networks. - State University of 

Telecommunications, Kyiv, 2017. 

Dissertational work is devoted to the research of methods for increasing the noise 

immunity of telecommunication systems with multiposition signals. 

It is proposed the methodology for determining the energy of a radio link with different 

types of modulation and a significant advantage of using a 4-position PSK signal is shown. 

It is also proposed the method of improving the determination of signal levels of 

telecommunication systems with the use of multi-position amplitude-modulated signals for 

digital television using VSB technology. 

It was improved the technique of noise immunity calculation of telecommunication 

systems with different quantities of positions of multiposition signals based on phase-difference 

modulation. 

It is suggested the method of use of timer signal constructions for pulse-code modulation 

of a signal, which allows using twice less the bandwidth of a radio channel compared with the 

classical method used by the PCM-30. 

The method of calculation of noise immunity of telecommunication systems at 

different types of modulation and the choice of systems that are invariant to various kinds 

of noise are proposed. 

Methods of synthesis of systems with constant parameters invariant to additive and 

multiplicative interferences are investigated in this work. The means of achieving 

invariance to interference and random changes in channel parameters are described in 

detail. 

The obtained results were used in the research work carried out at the State 

University of Telecommunications. Theoretical and practical positions of the dissertation 

work are used in the educational process of the State University of Telecommunications. 

Key words: telecommunication system, noise immunity, multiposition signal, 

timer signal constructions, amplitude-modulated signal. 
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