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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. У сучасному світі інноваційних технологій 

бездротового зв'язку спостерігається стрімкий розвиток. Завдяки 

величезній кількості всіляких планшетних ПК, смартфонів і ноутбуків, які 

є на вітчизняному ринку, користувачі все більше і частіше потребують 

високошвидкісного безпроводового Інтернет з'єднання. Тому мобільні 

оператори, з огляду на величезний попит, просто змушені надавати своїм 

абонентам більш якісне і швидкісне з'єднання. Саме з цієї причини в 

сучасних мережах мобільного зв'язку активно впроваджуються новітні 

технології, найбільш перспективною з яких залишається технологія LTE 

(Long-Term Evolution).  LTE мережі у світі станом на кінець другого 

кварталу 2019 року мали більше ніж 4.7 млрд користувачів, що складає 

53% всіх підключень до мобільних мереж. Ця технологія згідно прогнозів 

3GPP залишиться домінуючою на світовому ринку мобільного зв‘язку 

принаймні до 2025 року, а кількість підключень перевищить позначку в 6 

млрд (згідно даних Ovum).  

 Мережі третього  покоління (3G UMTS DC-HSPA з застосуванням 

MIMO 2x2 у смузі частот 10 Мгц) забезпечують теоретичну швидкість 

передачі даних  від базової станції до користувача до  84 Мбіт/с  і у 

зворотному напрямі  до 22 Мбіт/с, а впровадження LTE теоретично 

дозволяє забезпечити швидкість передачі даних до 326,4 Мбіт/с (для 

каналу з шириною смуги 20  Мгц) від базової станції до користувача і до 

172,8 Мбіт/с у зворотному напряму  та навіть більше до декілька Гбіт/с 

при умові застосування агрегації до 5-ти несівних з шириною 20Мгц. 

Мережі п‘ятого покоління (5G) дозволяють  в залежності від застосованої 

ширини смуги частот та багатоканальних схем MIMO отримати 

теоретичну швидкість від 1 Гбіт/с до  10 Гбіт/с, але все ще мають 

обмежене застосування та значно поступаються LTE за кількістю 

користувачів та розвитком елементів телекомунікаційних систем.  

LTE мережа, яка розглядається як базова в цьому досліджені, 

ґрунтується на трьох основних технологіях: мультиплексування за 

допомогою ортогональних несівних OFDM (Orthogonal Frequency-Division 

Multiplexing), які транслюються за допомогою багатопроменевих систем, 

MIMO (Multiple Input Multiple Output) та на еволюційній системній 

архітектурі мережі (System Architecture Evolution).  Від  модемів  OFDM і 

реалізованих в них принципів прийому та передачі сигналів в значній мірі 

залежить ефективність використання каналів зв‘язку, швидкість передачі, 

надійність, завадостійкість, рівень якості інфокомунікаційних послуг. 

Тому задача оптимізації процедур обробки багатопозиційного сигналу в 

сучасних мобільних мережах з використанням систем  OFDM і технології 

LTE з метою  створення високоефективних мереж є доцільною і 

своєчасною.  

Системи OFDM завдяки довгій тривалості тактового інтервалу стійкі 

до імпульсних завад. В них застосовується як когерентний, так і 

некогерентний та автокореляційний методи прийому, що реалізуються за 
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допомогою алгоритмів й засобів цифрової обробки сигналів. Однією з 

умов високої ефективності модемів OFDM є оптимальний (раціональний) 

вибір структури і параметрів групового сигналу. Завдяки тому, що 

гармонійні сигнали-переносники (складові OFDM-сигналу) мають вузьку 

смугу частот, спрощуються задачі адаптації параметрів групового сигналу 

(спектру сигналу й розподілу інформації між ортогональними 

гармонійними сигналами) та алгоритмів обробки окремих вузькосмугових 

сигналів при прийомі з метою об‘єднання характеристик підканалів 

зв‘язку з ненормованими і нестабільними параметрами. У результаті в 

каналі зв‘язку має місце складний багаточастотний сигнал з порівняно 

довгими інформаційними посилками, тривалість яких значно перевищує 

перехідні процеси, котрі виникають в каналах зв'язку. Це забезпечує 

інваріантність модемів OFDM до лінійних спотворень сигналу і дозволяє 

передавати групову інформацію з високою швидкістю без коректування, 

або ж з незначним коректуванням їх частотних характеристик підканалів. 

Розвиток цифрових методів обробки й мікропроцесорної техніки сприяє 

пошуку нових шляхів розробок і вдосконалення систем OFDM.  

Аналіз науково-технічної літератури доводить, що проблемам 

дослідження побудови ефективних систем передачі інформації з 

використанням  багаточастотної модуляції  присвятили багато робіт 

вітчизняні та закордонні вчені як Окунєв Ю.Б., Фінк Л.М., Бертсекас Д.В., 

Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Науменко М.І., Нетес В.А., Зюко О.Г., 

Кловський Д.Д., Назаров М.В.,  Галлагер Р., Захаров Г.П.,  Блек Ю., 

Гандел Р., Девід Е., Болгер Дж., Сігалл А., Харкевич О.О., Якубайтіс Е.А. 

та багато інших. 

У відомій науково-технічній літературі на сьогодні недостатньо 

досліджені методики оптимізації побудови ефективних систем передачі 

інформації на базі сигналів модуляції OFDM, що мають практичний зміст 

і враховують багатоваріантний розвиток засобів та сучасних технологій. 

Як відомо, на завадостійкість модемів найбільше впливають такі фактори, 

як флуктуаційний шум, лінійні спотворення, що проявляються у вигляді 

міжканальних перехідних завад і міжсимвольних спотворень, імпульсних 

завад і короткочасних перерв зв'язку. Реальним способом подолання 

комплексу вищезгаданих впливів є системи з OFDM-сигналами з 

використанням взаємноортогональних канальних сигналів і 

багатопозиційної фазорізницевої модуляції: вихідний високошвидкісний 

цифровий потік розподіляється на декілька низькошвидкісних потоків, що 

передаються на окремих піднесівних.  

Серед невирішених проблем на сьогодні залишається задача пошуку 

алгоритмів оптимальної обробки багатопозиційних сигналів з амплітудно-

фазовою модуляцією в системах з OFDM з ортогональними сигналами; 

немає рекомендацій, який саме з методів прийому (когерентний, 

некогерентний, автокореляційний) використовувати в конкретних 

випадках. З розвитком багатопозиційних систем набула актуальності 

задача синтезу алгоритмів когерентного прийому багаточастотних 
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взаємоортогональних сигналів, орієнтованих на цифрову реалізацію і 

придатних для обробки довільних сигналів із амплітудно-фазовою 

модуляцією. З цією задачею тісно пов'язана проблема реалізації систем з 

OFDM для безпроводових каналів зв‘язку. Перспектива активного 

становлення конвергентних інфокомунікаційних мереж, як альтернатива 

існуючим телекомунікаційним мережам, з метою забезпечення техніко-

технологічного розвитку телекомунікацій, є реальністю.  

Дисертаційна робота, яка присвячена розробці методики 

оптимального прийому багатопозиційих сигналів сучасних мобільних 

мереж і сприяє поліпшенню показників якості передачі інформації 

каналами зв‘язку різних типів, є актуальною.  

Таким чином наукове завдання полягає у розробці методики 

оптимального прийому багатопозиційних сигналів з класу OFDM 

сучасних мобільних мереж, що дозволить покращити завадостійкість та 

швидкість передачі інформації в мобільних мережах. 

Зв'язок  роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Робота виконана відповідно до плану наукової та науково-технічної 

діяльності Державного університету телекомунікацій. Основні результати 

за темою дисертаційної роботи отримані в процесі виконання науково-

дослідної роботи: «Система управління телекомунікаційною мережею», 

(Державний реєстраційний № 0114U000757). Впровадження результатів 

досліджень підтверджується відповідними актами. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

підвищення завадостійкості та швидкості передачі інформації в сучасних 

мобільних мережах шляхом розв‘язання комплексу науково-технічних 

задач, спрямованих на оптимізацію прийому багатопозиційних сигналів. 

Для досягнення мети в межах дисертаційних досліджень були 

сформульовані та розв‘язані часткові наукові задачі:  

– системний аналіз методів, протоколів та параметрів 

багатопозиційних сигналів в сучасних мобільних мережах; 

– розробка алгоритмів оптимального автокореляційного прийому 

багатопозиційних OFDM-сигналів із фазорізницевою модуляцією 

високих порядків;  

– розробка універсального алгоритму оптимального когерентного 

прийому багатопозиційних АФМ сигналів в системах з OFDM; 

– розрахунок завадостійкості розробленого алгоритму для конкретних 

систем сигналів; 

– розробка алгоритму оптимального автокореляційного прийому 

багатопозиційних АФМ сигналів в системах з OFDM; 

– розробка алгоритму когерентної обробки ефективних систем 

багатопозиційних сигналів. 

Об’єкт дослідження – процеси передачі багатопозиційних OFDM-

сигналів в сучасних високоефективних мобільних мережах.  

Предмет дослідження – методики та моделі оптимізації обробки 

багатопозиційних OFDM-сигналів в сучасних мобільних мережах.   
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Методи досліджень. Для розв‘язання поставлених в дисертаційній 

роботі часткових задач застосовані теорія передачі дискретних 

повідомлень, теорія спектрального аналізу, статистична теорія зв‘язку, 

елементи теорії інваріантності, методи системного аналізу, елементи 

методів теорії ієрархічних багаторівневих систем, методи імітаційного 

моделювання, багатокритеріальної оптимізації та статистичного 

моделювання.  

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає у 

наступному: 

– удосконалено метод оптимального автокореляційного прийому 

сигналів із ФРМ-2, який, на відміну від існуючих, призначений для 

застосування в OFDM-сигналах в каналах з невизначеними початковою 

фазою та частотою сигналу та при їх плинній випадковій зміні; 

– удосконалено метод автокореляційного прийому сигналів із 

фазорізницевою модуляцією високих порядків;  

– удосконалено метод оптимального когерентного прийому 

багатопозиційних АФМ сигналів в системах з OFDM; 

– вперше запропоновано для систем з OFDM алгоритми оптимального 

прийому багатопозиційних сигналів із фазорізницевою модуляцією високих 

порядків. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати 

дисертаційної роботи з оптимізації обробки багатопозиційного сигналу в 

сучасних мобільних мережах доцільно використовувати науково-дослідним 

організаціям і підприємствам та операторам телекомунікацій України при 

розробці модемів, для систем багаточастотної передачі інформації в 

телекомунікаційних мережах з метою підвищення ефективності існуючих 

систем. 

Особистий внесок здобувача. У дисертаційній роботі відображено 

особистий авторський підхід, проведено дослідження і отримані 

теоретичні та прикладні результати за розробленою методикою. У 

спільних наукових працях здобувачеві належить наступне: 

досліджено алгоритм прийому багатопозиційних сигналів на базі 

рангових методів [1]; проведено моделювання завадостійкості 

демодуляторів багатопозиційних сигналів із ФРМ-2  [2,9]; проведено 

об‘єктно-орієнтований аналіз з використанням методології проектування, 

що найбільш природно відповідає реальному процесу розробки систем 

управління [3]; обґрунтовано вибір завадостійкого коду для системи 

управління [4]; досліджено і розроблено методику захисту цілісності 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах спеціального 

призначення [5]; досліджено фазорізницеву модуляцію високого порядку 

для мобільної мережі  [6]; показано технологічні рішення над якими 

працюють постачальники обладнання  для 4G і 5G [7]; досліджено 

алгоритми оптимального когерентного та некогерентного прийомів, 

визначено рекомендації до їх використання [8]; визначено головні риси 

мережі майбутнього, розглянуто основні властивості кільцевих кодів та 
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виконано аналіз ступеню залежності векторів зсуву [9]; розглянуто підхід 

і запропоновано моделі управління канальним ресурсом з використанням 

апарату нечіткої логіки [10]. 

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; на Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні 

інформаційно-телекомунікаційні технології»  2015 р., Київ; на VI 

Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми інформатизації» 

2016 р., Київ; на Х Міжнародній науково-технічній конференції 

«Проблеми телекомунікацій» 2016 р., Київ; на ІV Міжнародній науково-

технічній конференції «Актуальні проблеми забезпечення інформаційної 

та кібернетичної безпеки» 2017 р., Київ; на ІХ Міжнародній науково-

технічній конференції «Проблеми інформатизації» 2017 р., Київ.   

Публікації.  На тему дисертаційної роботи опубліковано 11 наукових 

праць, в тому числі: 10 наукових статей – у фахових наукових виданнях, 

рекомендованих ВАК України , та 1 публікація у матеріалах доповідей на 

науково практичній конференції. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

роботи складає 176 сторінки друкованого тексту, з яких 149 сторінок 

основного тексту, який містить 48  рисунків, 2  таблиці.  Список 

використаних джерел на 14 с. включає 142 найменування.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано задачі та мету дослідження, визначено об‘єкт, предмет, 

методи дослідження та вирішення задач, перераховано основні наукові 

результати і їх практичне значення, викладена загальна характеристика 

роботи. Приведено дані про особистий внесок автора, а також публікації 

за темою дисертації. 

В першому розділі  проведено аналіз сучасних технологій радіо-

доступу (мережі 3G, 4G), які вже використовуються в телекомунікаційних 

мережах України. Основними напрямками розвитку сучасних мереж 

радіодоступу є подолання трьох принципових проблем застосування 

радіотехнологій: 

–  підвищення стабільності передавання інформаційних сигналів в 

умовах природної нестабільності процесу поширення радіохвиль, 

особливо, в мережах радіодоступу  для рухомого зв‘язку; 

–  підвищення спектральної ефективності мереж радіодоступу, тобто 

підвищення інформаційної пропускної спроможності персональної 

радіолінії при наявному радіочастотному ресурсі, що може бути 
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виділений для мереж радіодоступу, та при наявному співвідношенні 

потужності сигналу до потужності шумів і завад; 

–  освоєння все більш високочастотних діапазонів радіохвиль для 

подолання як наявного, так і майбутнього дефіциту радіочастотного 

ресурсу. 

Досліджено еволюцію мереж радіодоступу на прикладі технологій 

GSM, CDMA, WCDMA (UMTS),  Wi-MAX, LTE. 

Технологія LTE (Long Term Evolution - довгострокова еволюція) – це 

технологія побудови універсальних мереж радіозв‘язку, яка базується на 

IP-технології, але відрізняється більш високими швидкостями 

передавання даних  та меншою затримкою сигналу від існуючих 

стільникових систем, у тому числі й від системи WCDMA (UMTS). 

LTE забезпечує ширину смуги пропускання, яка може варіюватися 

від 1,4 до 20 Мгц, що дозволяє задовільнити потребам різних операторів 

телекомунікацій, які володіють різними смугами пропускання. При цьому 

обладнання LTE повинне одночасно підтримувати не менше 200 активних 

одночасних з'єднань на кожну 5-Мгц чарунку. LTE покращує 

ефективність використання радіочастотного спектру, тобто зростає обсяг 

даних, переданих в заданому діапазоні частот. LTE дозволяє досягти 

значних пікових швидкостей передачі даних – до 75 Мбіт/с для 

висхідного з'єднання (від абонента до базової станції) і до 300 Мбіт/с для 

низхідного з'єднання (від базової станції до абонента у смузі 20 МГц) на 

абонентський пристрій. При цьому  забезпечується підтримка з'єднань для 

абонентів, які рухаються з швидкістю до 350 км/год. Зона покриття однієї 

БС – радіусом до 30 км. в штатному режимі, але можлива робота з 

чарунками радіусом більше 100 км. Підтримуються багатоантенні 

системи MIMO.  

В технології LTE передбачено два типи радіокадрів. Тип 1 

призначений для організації частотного розділення дуплексних  каналів. 

При використанні даного радіокадру можливе створення як 

повнодуплексного режиму зв'язку, так і напівдуплексного. Радіокадр типу 

1 складається з 20 часових слотів (тривалістю 0,5 мс), що нумеруються від 

0 до 19. Два суміжні часові слоти утворюють субкадр (рис.1). 

 
Рис.1.  Структура кадру LTE при частотному розділенні дуплексних 

каналів 
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При функціонуванні у повнодуплексному режимі радіокадри у 

висхідному та низхідному каналах передаються паралельно, але з 

обумовленим в стандарті частотним зсувом. 

 Радіокадр типу 2 (рис. 2) призначений для організації часового 

дуплексного розділення каналів. Він складається з двох напівкадрів 

тривалістю по 5 мс. Кожен напівкадр включає 5 субкадрів тривалістю 1 

мс. Стандарт передбачає два цикли часового дуплексування – 5 і 10 мс. У 

першому випадку 1-й та 6-й субкадри ідентичні і містять службові поля 

DWPTS, UPPTS та захисний інтервал GP.  

 
Рис. 2. Структура кадру LTE при часовому розділенні дуплексних каналів 

 

При 10-мс циклі шостий субкадр використовується для передачі 

даних в низхідному каналі. Нульовий і п'ятий субкадри, а також поле 

DWPTS завжди відносяться до низхідного каналу, а другий субкадр  і 

поле UPPTS – до висхідного.  

У LTE використовується модуляція OFDM, яка передбачає передачу 

широкосмугового сигналу за допомогою незалежної модуляції 

вузькосмугових несівних: 

, (1) 

розташованих з певним кроком по частоті ∆f (15 кГц). Один OFDM-

символ містить набір модульованих несівних. 

Порівняльний аналіз існуючих технологій радіодоступу показав, що 

технологія LTE задовольняє умовам мережі доступу в концепції мережі 

наступного покоління і є  основою створення мереж мобільного зв'язку 4-

го покоління. 

П‘яте покоління мобільного зв‘язку (5G) розробляється на основі 

стандартів телекомунікацій наступних за 4G / IMT-Advanced, що 

забезпечить підвищення швидкості передачі даних до 10 Гбіт/с та навіть 

більше, подальше зменшення значення параметру затримки передачі 

сигналу в радіомережі (до 1мс) та істотне зниження витрат енергії 

батарейок у порівнянні з 4G, що сприятливо вплине на бурхливий 

розвиток інфраструктури Інтернету речей.  

Визначено необхідність оптимізації протоколів  мережі LTE для 

ефективної  взаємодії з мережами, функціонуючими за технологіями з 
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комутацією пакетів  та комутацією каналів. Визначено необхідність  

оптимізації протоколу для забезпечення якісного надання послуг за умови  

забезпечення необхідного рівня мобільності абоненту  сучасних 

мобільних мереж. 

У другому розділі проведено дослідження ситуацій, характерних для 

систем LTE в сучасних мобільних мережах, при яких складаються умови, 

що відповідають автокореляційному методу обробки прийому 

багатопозиційних сигналів і визначено завадостійкість демодуляторів, які 

реалізують ці методи.  

При автокореляційному прийомі сигналів із ФРМ-1 (фазорізнецева 

модуляція першого порядку) виходять досить жорсткі вимоги до 

стабільності частоти несівного коливання. Встановлено, що при ФРМ-1 

автокореляційний прийом значно простіший, але при ФРМ-2 

(фазорізницева модуляція другого порядку) – має унікальну властивість 

інваріантності до частоти несівного коливання, яку не забезпечують ні 

класичний когерентний, ні оптимальний некогерентний методи обробки. 

Внаслідок цього автокореляційні алгоритми прийому сигналів із 

ФРМ-2 доцільно застосовувати в каналах з невизначеною (плинною) 

частотою сигналу.  

Нехай є два варіанти сигналу, який передається   або  

(сигнали невідомої форми) та відомий інтервал їхнього існування (0,τ). 

Ці сигнали можна представити у виді розкладу по системах 

ортонормованих функцій  і :  

 

  

(2) 

де  - база сигналів, які очікуються; 

 

 

(3) 

Сигнали )(1 tS  і S2(t) називаються сигналами невідомої форми, 

якщо відсутня будь-яка інформація про коефіцієнти  та . При 

цьому відомі базисні функції  та , система функцій  визначає 

підпростір можливих форм сигналу )(1 tS , а система функцій  - 

підпростір можливих форм сигналу S2(t). Можна вважати, що в 

розглянутому випадку відомі підпростори сигналів, які очікуються 

визначаються відповідним набором базисних функцій і часовим 

інтервалом їхнього існування. 

Якщо відомі розподіли коефіцієнтів  і , то для синтезу 

оптимального алгоритму прийому сигналів  і  можна 

скористатися простим правилом максимальної правдоподібності;  якщо  

ж  розподіли    і    невідомі,  то варто  скористатися   правилом  

загальної максимальної правдоподібності, відповідно до якого з двох 

можливих гіпотез  або  вибирається та, для якої більший 
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максимум функції правдоподібності.   

Для випадку сигналів з однаковою енергією, коли відомо, що 

 

 

(4)                                                     

 

варто вважати переданим сигнал , якщо 

 

     

 (5) 

 

і сигнал S2(t) у протилежному випадку.  

Сума добутків цих коефіцієнтів пропорційна скалярному добуткові 

сигналів на двох сусідніх посилках і визначає процедуру прийняття 

рішення: 

 

(6) 

Використання оптимального алгоритму прийому сигналів 

невідомої форми, що реалізує правило загальної максимальної 

правдоподібності, у випадку з ФРМ-1 приводить до класичної 

автокореляційної схеми обробки сигналу, представленої на рис. 3. 

 

СФ ×

Т


T

0

sgn

x(t) J

 
 

Рис. 3. Оптимальний автокореляційний демодулятор сигналів  

з однократною ФРМ-1 

 

Вхідний сигнал надходить на смуговий фільтр (СФ), що відіграє в 

автокореляційному демодуляторі двояку роль. 

По-перше, він виконує звичайну функцію селекції корисного 

сигналу по частоті. Така селекція необхідна в тих випадках, коли на 

вхід демодулятора надходить груповий сигнал системи передачі з 

частотно-розподіленим каналом та в інших випадках.  

Аналогічний вхідний смуговий фільтр застосовується на вході 

когерентних і оптимальних некогерентних демодуляторів. По-друге, 

вхідний смуговий фільтр служить для обмеження спектра (а, отже, і 

потужності) флуктуаційного шуму, що надходить на вхід демодулятора, 

оскільки при автокореляційному методі прийому, на відміну від 

кореляційних методів - когерентного й оптимального некогерентного, 
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завадостійкість залежить від ширини смуги частот (потужності) 

шуму, а не тільки від його спектральної щільності. 

 

 

(7) 

Алгоритму (7) відповідає схема демодулятора, наведена на рисунку 

4. За завадостійкістю, а також вимогах до стабільності несівної частоти 

сигналу і тривалості затримки демодулятори на рис. 3. і рис. 4. 

еквівалентні. Однак у демодуляторі  на рис. 4 відсутній помножувач 

сигналів на сусідніх посилках. Замість цього, сума і різниця цих посилок 

зводяться в квадратори (КВ) і інтегруються. Результати потім 

порівнюються в схемі обчислення: якщо більша енергія суми сигналів, то 

фіксується нульова різниця фази, яка була передана символом +1, якщо ж 

більша енергія різниці сигналів, то фіксується різниця фази  і символ -1. 

Практично квадратори і інтегратори можуть бути реалізовані у вигляді 

інерційного квадратичного детектора.  

Таким чином, при аналоговій реалізації автокореляційного прийому 

алгоритм (7) і схема рис. 4. можуть виявитися кращими. При цифровій 

реалізації зручніше скористатися алгоритмом (6) і схемою рис. 3. Проте, 

питання про реалізацію вирішується в значній мірі в залежності від 

наявної елементної бази для конкретного діапазону частот і швидкостей 

передачі. 
 

-

+ KB ∫

KB ∫

- sgn 

 x t

T

J

 
 

Рис. 4. Оптимальний енергетичний демодулятор сигналів  

з однократною ФРМ-1 
 

Для системи сигналів з різницями фази 0,  /2,  і 3 /2 схема 

демодулятора без пристроїв помножувачів сигналів має вигляд, показаний 

на рис. 5. Цей енергетичний демодулятор містить чотири кроки обробки, 

що дорівнює кількості варіантів сигналу. У схемі порівняння (СП) 

визначається крок з найбільшим вихідним сигналом: якщо найбільший 

сигнал на першому кроці, то фіксується передана нульова різниця фази, 

якщо кроку 2 - різниця фази , якщо в кроках 3 і 4 - різниці фази  /2 і 

3 /2 відповідно. 
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Рис. 5. Енергетичний (автокореляційний) демодулятор сигналів  

з двократною ФРМ-1 при різницях фази 0,  ,  /2 і 3 /2 

 

Дослідження алгоритмів роботи демодуляторів з сигналами із 

ФРМ-2 проводяться аналогічно демодуляторам сигналів із ФРМ-1 – за 

загальним оптимальним алгоритмом прийому сигналів невідомої 

форми. Особливість синтезу оптимального автокореляційного алгоритму 

прийому сигналів із ФРМ-2 у порівнянні з ФРМ-1 полягає в тому, що 

варіанти сигналу, які передаються при ФРМ-2 не ортогональні. Внаслідок 

цього підпростори варіантів сигналу при ФРМ-2 перетинаються, і енергія 

одного з варіантів сигналу, що попадає в підпростір іншого, не дорівнює 

нулю. Неважко переконатися, що перетинання підпросторів варіантів 

сигналу при однократній ФРМ-2 симетричні, тобто частка енергії 

першого варіанта, що попадає в підпростір іншого, дорівнює частці 

енергії іншого, що попадає в підпростір першого. У даному випадку, як і 

при ортогональних сигналах, загальний алгоритм (5) може бути 

використаний для синтезу алгоритму прийому, що відповідає правилу 

узагальненої максимальної правдоподібності.  
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Рис. 6. Оптимальний енергетичний (автокореляційний)  

демодулятор сигналів з однократною ФРМ-2 

 

Схема оптимального автокореляційного демодулятора сигналів з 

однократною ФРМ-2 представлена на рис. 6. Цей демодулятор за 

аналогією з демодулятором сигналів із ФРМ-1 на рис.4. можна також 
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назвати енергетичним.  

У схемі за допомогою пристроїв затримки сигналу, інверторів (Інв), 

суматорів, квадраторів (КВ) і інтеграторів обчислюються величини (8), 

пропорційні енергії відповідних комбінацій посилок прийнятого сигналу, 

потім у пристрої порівняння вибирається максимальне значення. При 

дослідженні встановлено, що дискретно різницеве перетворення сигналу 

дозволяє послабити або навіть цілком усунути вплив негативних 

флуктуацій параметрів сигналу. Це перетворення має властивість 

інваріантності (нечутливості) до тих або інших впливів. 

 

 

 

 

 

 

(8) 

 

Зокрема, дискретно-

різницеве перетворення, 

що складається в 

модуляції других різниць 

початкової фази сигналу, 

тобто ФРМ-2, дозволяє в 

принципі побудувати 

систему передачі 

цифрової інформації, 

інваріантну до частоти 

несівного коливання, що 

у багатьох каналах 

зв'язку піддається 

випадковим відхиленням, які викликані нестабільністю опорних 

генераторів, ефектом Допплера й іншими факторами. Однак для реалізації 

цієї потенціальної властивості інваріантності необхідно синтезувати 

відповідні алгоритми обробки сигналів із ФРМ-2. Отримані алгоритми 

прийому сигналів з ФРМ-2 для цього випадку непридатні, тому що вони 

працездатні тільки при тій умові, коли частота сигналу f=k/Т, де k - ціле 

число. 

Таким чином, потрібний алгоритм автокореляційного прийому 

сигналів з однократною ФРМ-2 має вигляд: 

 

 

 

 

 

(9) 

а реалізована схема зображена на рис. 7. 
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Рис. 7. Інваріантний до частоти несівного коливання 

автокореляційний демодулятор сигналів з однократною ФРМ-2 

 

Аналізуючи схему демодулятора, можна помітити, що деяка її 

частина цілком співпадає з відповідною  частиною  оптимального 

некогерентного демодулятора сигналів з однократною ФРМ-1. Відмінність 

лише в тому, що в одному з них у якості опорного використовується 

гармонійне коливання з частотою, що співпадає з частотою корисного 

сигналу, а в іншому - попередня посилка сигналу.
.
 Можна зробити 

висновок, що корелятори в схемі автокореляційного демодулятора 

сигналів із ФРМ-2 перетворять невизначеність частоти в невизначеність 

фази, що потім усувається у такий спосіб, як і в оптимальному 

некогерентному демодуляторі сигналів із ФРМ-1. У той же час, 

оптимальний некогерентний демодулятор сигналів із ФРМ-1, що знімає 

невизначеність початкової фази сигналу, перетвориться в пристрій, що 

знімає невизначеність частоти заміною гармонійного опорного коливання 

попередньою посилкою сигналу. 

У третьому розділі проведено дослідження методів обробки 

багатопозиційних фазомодульованих сигналів, котрі найчастіше 

використовуються в системах цифрового зв‘язку та запропоновано 

універсальні методи когерентного прийому багатопозиційних АФМ і 

АФРМ сигналів в системах з OFDM-сигналами. Здійснено синтез 

оптимального алгоритму квазікогерентної обробки багаточастотних 

групових сигналів, розроблено конкретні алгоритми когерентної обробки 

перспективних шістнадцятипозиційних сигналів з АФМ, орієнтованих на 

цифрову реалізацію. 

Як відомо, алгоритм оптимального демодулятора полягає в 

обчисленні відстані між прийнятим сигналом і варіантами переданого 

сигналу та у виборі варіанта з найменшою відстанню. Якщо позначити 

через jYjX
~

,
~

 проекції  j -го варіанту переданого сигналу (j=1,2,...,т) на два 

взаємоортогональні опорні коливання з довільною фазою, а через nX  і nY  
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– проекції n-ої посилки прийнятого сигналу на ті ж опорні коливання, то 

вищевказану відстань можна представити так: 

 

(10) 

і, отже, номер переданого сигналу 

 
(11) 

Для реалізації алгоритму (11) необхідно за проекціями прийнятого 

сигналу nYnX ,  на деякій множині посилок оцінити значення jYjX
~

,
~

 для 

усіх варіантів сигналу. Алгоритми оцінювання базуються на осередненні 

тих чи інших параметрів сигналу. При цьому в якості осереднених 

величин варто вибирати деякі перетворення вихідних параметрів nYnX , , 

котрі були б інваріантні до номеру переданого сигналу. Такими 

інваріантними перетвореннями є, зокрема, приведені до одного з варіантів 

проекції прийнятого сигналу. Для обчислення ефективних оцінок 

проекцій варіантів сигналу jYjX
~

,
~

, скористаємося методом приведення та 

усереднення проекцій прийнятого сигналу. В якості величин осереднення 

виберемо для визначеності проекції першого варіанта сигналу, тобто 

величини 1,1 YX . До них будемо приводити інші величини прийнятого 

сигналу в процесі підстроювання по інформаційному сигналу. Якщо 

прийнятий сигнал X(t) містить на інтервалі N посилок сигналу  tS
1

 у 

суміші з гаусівським шумом, то, як відомо, максимально правдоподібні 

оцінки цих величин 1
~
X  і 1

~
Y  дорівнюють: 

 

 

 

(12) 

де  і  – величини проекцій на інтервалі n -ї посилки. З них можна 

сформувати незсунуті та ефективні оцінки проекцій всіх інших варіантів 

сигналу, що входять в оптимальний алгоритм (11). У випадку відсутності 

синхросигналу необхідно осереднювати не проекції прийнятого сигналу, 

а приведені проекції. При цьому операція приведення полягає в 

перетворенні прийнятих проекцій до проекцій, наприклад, першого 

варіанту сигналу з використанням прийнятого рішення про переданий 

зразок сигналу. Тоді приведені проекції  і  прийнятого сигналу на 

n-ій посилці обчислюються через прийняті проекції  і  за 

формулами: 
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(13) 

де  – різниця фаз між варіантом сигналу, на користь якого в 

демодуляторі прийнято рішення на п-ій посилці і першим варіантом 

сигналу,  – амплітуда сигналу, на користь якого в демодуляторі 

прийнято рішення на п-ій посилці. Далі, як і в алгоритмі прийому по 

синхросигналу, величини (13) осереднюються: 

 

 

 

 

(14) 

Відмінність алгоритму (14) від (12) полягає ще й в тому, що в (12) 

осереднення проводиться на інтервалі синхросигналу, а в (14) – на 

"плинному" інтервалі в N посилок, які передують оброблюваному сигналу 

в даний момент. За величинами (14) далі визначаються оцінки проекцій 

усіх варіантів сигналу за наступними формулами: 

 

 

 

(15) 

При обчисленні оцінок за співвідношенням (15) немає необхідності в 

апріорних даних про середню потужність сигналу, який надходить, тому 

що в цей алгоритм входять тільки відношення амплітуд. Таким чином, 

співвідношення (11), (14) і (15) дають повний алгоритм когерентної 

обробки довільних багатопозиційних сигналів з амплітудно-фазовою 

модуляцією. На основі цього універсального алгоритму в роботі 

отримано алгоритми когерентної обробки ефективних систем 

розповсюджених багатопозиційних сигналів.  

В четвертому розділі застосовується поняття порядку різниці фази 

сигналу. Використана особливість ФРМ-2 яка дозволяє досягти 

нечутливості не тільки до довільної початкової фази, але і до довільних 

зсувів частоти. 

 У розділі розглядаються методики побудови багатопозиційних 

фазомодульованих сигналів та сигналів з комбінованими способами 

модуляції. 
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 Досліджуються загальні алгоритми формування й обробки 

багатопозиційних сигналів з фазорізницевою модуляцією.  

Розроблено загальні алгоритми формування й обробки сигналів з 

фазорізницевою модуляцією k-го порядку. 

Наведено відповідні структурні схеми. 

Досліджено систему, інваріантну до адитивної завади у вигляді 

гармонійного коливання з випадковими амплітудою, частотою і фазою. 
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б) 

Рис.8,а,б. Принципи  формування і обробки фазомодульованих сигналів: 

а) ФРМ-1; б) ФРМ-2 

Визначено фазорізницеву модуляцію другого порядку (ФРМ-2) як 

спосіб формування ФМ сигналу, при якому інформація вкладається в 

значення різниць другого порядку початкової фази посилок сигналу. 

Інформаційним параметром сигналу при ФРМ-2 є різниця між різницями 

фаз, що визначається трьома посилками: 

 

 

 

(16) 

З (16) випливає, що початкова фаза наступної n-ї посилки 

переданого в канал зв'язку сигналу: 

 (17) 

Її також можна представити у вигляді двох рекурентних 

співвідношень: 

 

(18) 

Формувач початкових фаз посилок сигналу при ФРМ-2, який 

працює за алгоритмом (18), складається з двох послідовно підключених 
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формувачів фази при ФРМ-1, а пристрій обробки – з двох послідовно 

підключених обчислювачів різниць фази першого порядку (рис.8,б). 

Звернемося до основної властивості ФРМ-1 і ФРМ-2 - властивості 

інваріантності. У техніці цим терміном позначають нечутливість системи 

до тих чи інших зовнішніх дій або дестабілізуючих факторів. При цьому 

деяка характеристика чи параметр системи є інваріантом перетворень, які 

викликаються дією завад чи дестабілізуючими факторами. 

За допомогою ФРМ-1, як уже зазначалося, вдається усунути 

неоднозначність рішення на виході демодулятора, яка викликана 

невизначеністю початкової фази прийнятого сигналу. Це пояснюється 

тим, що різниця фази першого порядку є інваріантом перетворення, яке 

полягає в додаванні до інформаційних фаз посилок сигналу довільної 

загальної початкової фази. Дійсно, якщо до інформаційних фаз (п - 1)-ї і 

п-ї посилок сигналу п-1 і п  додалася  довільна і невідома в місці 

прийому початкова фаза 0, то різниця фаз (п-1)-ї та п-ї посилок ніяк не 

зміниться від такого доданку: 

 (19)   

Таким чином, фазорізницева модуляція першого порядку 

інваріантна до початкової фази сигналу. Важлива позитивна сторона 

ФРМ-1 полягає ще й в тому, що зазначена властивість інваріантності 

фактично зберігається при всіх методах прийому відповідних сигналів. 

При оптимальному некогерентному й автокореляційному прийомі не 

потрібно ніякої інформації про початкову фазу, а при когерентному 

прийомі початкова фаза повинна бути відома з точністю до фіксованих 

зсувів, які залежать від кратності модуляції, наприклад з точністю до 180° 

при однократній ФРМ-1, що цілком можливо здійснити. Найпростіші 

схеми модемів з ФРМ-1, які реалізують властивість інваріантності до 

початкової фази сигналу, приведені в попередньому параграфі. 

Розглянуті некогерентні демодулятори сигналів з ФРМ-1 інваріантні, 

тобто цілком нечутливі до початкової фази сигналу. 

Показаний перехід до ФРМ-2 дозволяє досягти повної нечутливості 

не тільки до довільної початкової фази, але й до довільних зсувів частоти. 

Це пояснюється тим, що різниця фази другого порядку є інваріантом 

перетворення, який полягає в довільному зсуві частоти несівного 

коливання. Дійсно, припустимо, що номінальна частота несівного 

коливання , де m — ціле число, змінилася на довільну 

величину . Тоді якщо фаза (п-1)-ї посилки дорівнює , то 

фаза п-ї посилки стане дорівнювати , а фаза (п +1)-ї 

посилки   . Неважко тепер побачити, що різниці фази 

першого порядку 

 (20) 
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не залежать від початкової фази , однак залежать від зсуву частоти , 

у той час як різниця фази другого порядку не залежить ні від , ні від 

: 

 (21) 
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ВИСНОВКИ 

 

Сукупність наукових положень, сформульованих та обґрунтованих в 

дисертаційній роботі, складає розв‘язання науково-технічного завдання з 

розробки методики оптимізації структури демодуляції багатопозиційного 

сигналу в сучасних мобільних мережах. 

В дисертаційній роботі отримано такі теоретичні та науково-

практичні результати:  

1. Проведено аналіз тенденцій розвитку сучасних мобільних  мереж в 

Україні та в світі. Визначено загальні вимоги до перспективних мереж  

наступного покоління. 

2. Проведено порівняльний аналіз існуючих технологій 

радіодоступу: СDMA, WCDMA (UMTS), WiMAX, LTE. В результаті 

проведеного аналізу зроблено висновок, що технологія LTE задовольняє 

умовам мережі доступу в концепції мережі наступного покоління і є 

основою створення сучасних мереж мобільного зв'язку 4-го покоління. 

 3. Визначено необхідність розробки методики оптимізації 

протоколів мережі LTE для забезпечення ефективної взаємодії з 

мережами, функціонуючими за технологіями з комутацією пакетів  та 

комутацією каналів.  

4. В результаті дослідження методики синтезу алгоритмів 

оптимального некогерентного прийому сигналів із ФРМ-1, встановлено, 

що  демодулятор незначно (менш ніж на 1 дБ) поступається за 

завадостійкістю ідеальному когерентному демодулятору для 

двійкових сигналів, але при цьому не вимагає знання про початкову 

фазу і простіший за схемою реалізації. 

5. За допомогою методики статистичного моделювання на 

ПЕОМ отримано характеристики завадостійкості розроблених 

алгоритмів в залежності від тривалості інтервалу осереднення 

оцінюваних параметрів. 

6. В результаті розробки методики вибору оптимального 

багатопозиційного сигналу для каналу зв‘язку з заданим відношенням 

сигнал/шум, встановлено, що завадостійкість розробленого алгоритму 

когерентного прийому сигналів з плинно змінними параметрами 

наближена до потенціальної при тривалості усереднення довжиною 20 

посилок та більше, в залежності від динаміки їх поведінки в часі.  

7. Розроблено універсальний алгоритм оптимального прийому 

багатопозиційних АФМ сигналів, що базується на оцінюванні  сигналів 

за критерієм максимальної правдоподібності. 

8. За розробленою методикою одержані алгоритми когерентної 

обробки розповсюджених багатопозиційних сигналів. 

9. Розроблено методики оптимізації формування й обробки сигналів 

з фазорізницевою модуляцією довільного порядку. 
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10. Проведено дослідження різноманітних багатопозиційних 

сигналів, визначені їхні основні властивості. Сформульовані рекомендації 

з їхнього практичного застосування. 

11. Представлено варіант реалізації демодуляторів сигналів із ФРМ 

другого і третього порядків. 

12. Показано, що при ФРМ-2 властивість інваріантності до частоти 

несівного коливання досягається тільки при використанні 

автокореляційних демодуляторів. 

Представлені дослідження та розроблені методики оптимального 

прийому багатопозиційних сигналів сучасних мобільних мереж 

охоплюють новітні технологічні рішення, дозволяють покращити 

завадостійкість та підвищити швидкість передачі інформації 

високоефективними системами зв‘язку, і доцільні до впровадження в 

сучасних комплексах та системах зв‘язку. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Хахлюк О.А. Розробка методики оптимального прийому 

багатопозиційних сигналів сучасних мобільних мереж. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних 

наук за спеціальністю 05.12.02 – Телекомунікаційні системи і мережі. – 

Державний  університет телекомунікацій, Київ, 2019. 

Дисертація присвячена розробці методики оптимального прийому 

багатопозиційних сигналів для  надійної цифрової передачі інформації з 

використанням систем  OFDM в технології LTE з метою  створення 

високоефективних сучасних мобільних мереж, а також розв‘язанню 

науково-технічних задач та розробці алгоритмів оптимізації 

багатопозиційних сигналів з амплітудно-фазовою модуляцією в системах 

с OFDM.  

У роботі визначено, що використання систем  з OFDM сигналами з 

ФРМ на піднесівних забезпечує властивості інваріантності до випадкових 

збурень. Досліджено: способи модуляції, які впливають на швидкість і 

надійність цифрової передачі систем багатопозиційних сигналів, на базі 

яких можна досягти швидкості передачі інформації близької до 

пропускної спроможності каналів зв‘язку. Проведено аналіз ситуацій, за 

яких складаються умови, що відповідають оптимальному некогерентному 

та автокореляційному методам обробки прийому багатопозиційних 

сигналів, визначено завадостійкість демодуляторів, які реалізують ці 

методи прийому. Запропоновано універсальний алгоритм оптимального 

когерентного прийому багатопозиційних АФМ і АФРМ сигналів  в 

системах  з OFDM і розроблено конкретні алгоритми когерентної обробки 

розповсюджених систем багатопозиційних сигналів. Надано пропозиції 

щодо вибору оптимального багатопозиційного сигналу для каналу зв‘язку 

з заданим відношенням сигнал/шум. Розроблено алгоритм оптимального 

прийому багатопозиційних сигналів на фоні завад за допомогою рангових 

методів в умовах апріорної невизначеності.  

Отримані результати доцільні до впровадження оскільки дозволяють 

забезпечити з заданою вірогідністю передачу даних та ефективно 

покращити показники якості каналів зв‗язку в системах з OFDM. 

Ключові слова: система з OFDM, технологія LTE, багатопозиційні 

сигнали, завадостійкість, модуляція, когерентний прийом, ортогональні 

сигнали.  

 



23 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Хахлюк А.А. Разработка методики оптимального приема 

многопозиционных сигналов современных мобильных сетей. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.12.02 - Телекоммуникационные системы и сети. 

– Государственный университет телекоммуникаций, Киев, 2019. 

Диссертация посвящена разработке методики оптимального приема 

многопозиционных сигналов для надежной цифровой передачи 

информации с использованием систем OFDM в технологии LTE с целью 

создания высокоэффективных современных мобильных сетей, а также 

решению научно-технических задач и разработке алгоритмов 

оптимизации многопозиционных сигналов с амплитудно-фазовой 

модуляцией в системах с OFDM.  

В работе определено, что использование систем с OFDM сигналами 

с ФРМ на поднесущих обеспечивает свойства инвариантности к 

случайным возмущениям. Исследованы: способы модуляции, которые 

влияют на скорость и надежность цифровой передачи систем 

многопозиционных сигналов, на базе которых можно достичь скорости 

передачи информации близкой к пропускной способности каналов связи. 

Проведен анализ ситуаций, при которых создаются условия, 

соответствующие оптимальному некогерентному и автокорреляционному 

методам обработки приема многопозиционных сигналов, определены 

помехоустойчивость демодуляторов, которые реализуют эти методы 

приема. Предложено универсальный алгоритм оптимального 

когерентного приема многопозиционных АФМ и АФРМ сигналов в 

системах OFDM и разработаны конкретные алгоритмы когерентной 

обработки распространѐнных систем многопозиционных сигналов. 

Внесены предложения по выбору оптимального многопозиционного 

сигнала для канала связи с заданным отношением сигнал / шум. 

Разработан алгоритм оптимального приема многопозиционных сигналов 

на фоне помех с помощью ранговых методов в условиях априорной 

неопределенности. 

Полученные результаты рекомендованы к внедрению поскольку 

позволяют с заданной вероятностью обеспечить передачу данных и 

эффективно улучшить показатели качества каналов связи в системах с 

OFDM. 

Ключевые слова: система OFDM, технология LTE, 

многопозиционные сигналы, помехоустойчивость, модуляция, 

когерентный прием, ортогональные сигналы. 
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SUMMARY 

Khakhlyuk O.A.  Development of method for optimal reception of the 

multi-position signals in modern mobile networks. - Manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of technical sciences in the specialty 

05.12.02 - Telecommunication systems and networks. - State University of 

Telecommunications, Kyiv, 2019. 

The thesis is devoted to the development and research of methods for 

optimizing a multi-position signal for reliable digital information transfer using 

OFDM systems and LTE technology in order to create highly efficient mobile 

networks, as well as solving scientific and technical problems and developing 

algorithms for optimizing multi-position signals with amplitude-phase 

modulation in OFDM systems. 

It was defined that the use of OFDM systems ensures invariance property 

as to random perturbations. Investigated: modulation techniques that affect the 

speed and reliability of digital transmission; systems of multi-position signals, 

on the basis of which it is possible to achieve data transfer rates close to the 

capacity of communication channels. It was conducted analysis of situations 

with conditions corresponding to the optimal incoherent and autocorrelation 

processing methods for receiving multi-position signals, the noise immunity of 

demodulators that implement these reception methods is determined. Universal 

algorithm was proposed which provides for optimal coherent reception of 

multi-position APSK (amplitude phase shift keying) and DAPSK (differential 

amplitude phase shift keying) signals in OFDM systems. Specific algorithms 

were developed for coherent processing of efficient multi-position signal 

systems. Suggestions were made for choosing of the optimal multi-position 

signal for a communication channel with a certain signal-to-noise ratio. The 

algorithm was developed for optimal reception of multi-position signals against 

the background of interference based on rank methods under conditions of a 

priori uncertainty. 

The obtained results ensure data transmission with a predefined probability in 

OFDM systems while effectively improve the quality indicators of 

communication channels and therefore are expedient for implementation. 

Keywords: OFDM system, LTE technology, multi-position signals, noise 

immunity, modulation, coherent reception, orthogonal signals. 


