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АНОТАЦІЯ 

 

 Голубенко О.І. Розробка та дослідження алгоритмів амплітудно-

фазового коригування сигналів з ортогональним частотним і просторовим 

розділенням. – На правах рукопису.  

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі.. – Державний 

університет телекомунікацій, Київ, 2019.  

 Дисертаційна робота присвячена розробці алгоритмів амплітудно-

фазового коригування сигналів з ортогональним частотним і просторовим 

розділенням на основі аналізу інформаційних несучих при оцінюванні 

характеристики багатопроменевого каналу зі швидкими і частотно-

селективними завмираннями та фазовими впливами.   

 Особливість запропонованого підходу полягає в синтезі алгоритмів 

оцінювання на основі багатовимірного фільтра Калмана для моделі 

оцінюваного каналу, що враховує як властивості середовища 

розповсюдження, так і фазові спотворення, що виникають в приймально-

передавальному тракті безпроводової системи зв'язку.  

 Отримані в дисертації результати дозволили сформулювати пропозиції 

щодо підвищення енергетичної ефективності систем приймання сигналів з 

OFDM і MIMO-OFDM в умовах багатопроменевих мобільних радіоканалів 

наземного і авіаційного зв'язку, в тому числі для БПЛА. 

 Результати дослідження можуть бути використані в організаціях, що 

займаються розробкою і виробництвом радіотехнічного обладнання 

широкосмугового безпроводового зв'язку загального і спеціального 

користування і систем авіаційного зв'язку військового і цивільного 

призначення. 

 Ключові слова: OFDM, MIMO-OFDM, багатопроменеві мобільні 

радіоканали, багатовимірний цифровий фільтр Калмана, сигнальні сузір'я, 

багатовимірні сигнали, АБГШ. 
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ANNOTATION 

 

Golubenko O.I. Development and research of amplitude-phase correction 

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

rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of 

technical sciences on a specialty 05.12.02 - Telecommunication systems and 

networks - State university of telecommunications, Kiev, 2020. 

The dissertation is devoted to the development of algorithms of amplitude-

phase correction of signals with orthogonal frequency and spatial separation based 

on the analysis of information carriers in estimating the characteristics of a 

multibeam channel with fast and frequency-selective fading and phase effects. 

The peculiarity of the proposed approach is the synthesis of evaluation 

algorithms based on the multidimensional Kalman filter for the model of the 

evaluated channel, which considers both the properties of the propagation medium 

and phase distortions occurring in the transceiver path of the wireless 

communication system. 

A simulation model of a communication system based on signals from 

MIMO-OFDM with a system for estimating signal parameters and their correction 

in the Matlab® environment has been created. Based on it, the sensitivity analysis 

of the developed algorithms to phase influences of different order is carried out. The 

study showed no significant reduction in quality indicators. 

Analysis of the proposed algorithms showed that with increasing the number 

of carriers of the OFDM signal, the greatest efficiency is achieved. 

Schemes of signal processing on information and pilot carriers in receivers of 

wireless broadband communication systems of WiMax and LTE technologies are 

developed, which increase energy efficiency in channels with frequency-time 

scattering and phase distortions. 

The results obtained in the dissertation allowed to formulate proposals for 

improving the energy efficiency of signal reception systems with OFDM and 
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MIMO-OFDM in the conditions of multi-beam mobile radio channels of terrestrial 

and aviation communication, including for UAVs. 

The results of the study can be used in organizations engaged in the 

development and production of radio equipment for broadband wireless 

communication of general and special use and aviation communication systems for 

military and civil purposes. 

Keywords: OFDM, MIMO-OFDM, multibeam mobile radio channels, 

multidimensional digital Kalman filter, signal constellations, multidimensional 

signals, AWGN. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

MIMO – (Multiple Input, Multiple Output) багато входів багато виходів 

OFDM – (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) ортогональне частотне 

мультиплексування 

QAM – (Quadrature Amplitude Modulation) квадратурна амплітудна модуляція 

SDM – (Spatial Division Multiplexing) просторове мультиплексування 

STBC – (Space-Time Block Code) просторово-часовий блоковий код 

АБГШ – адитивний білий гаусів шум 

АПК – апаратно-програмний комплекс 

АЦП – аналого-цифровий перетворювач 

АЧХ – амплітудно-частотна характеристика каналу 

БПЛА – безпілотний літальний апарат 

ШПФ – швидке перетворення Фур'є 

БЧШ – білий частотний шум 

ВСШ – відношення сигнал шум 

ГФП - групова фазова помилка 

ІМ – імітаційне моделювання 

МКІ – міжканального інтерференція 

ЗШПФ – зворотне швидке перетворення Фур'є 

ОПТБК – ортогональное просторово-тимчасове блочне кодування 

ВСШ – відношення сигнал-шум 

ПІБР – профіль інтенсивності багатопроменевого розповсюдження  

ПК – персональний комп'ютер 

ПРД – передавач 

ПРК – просторове розділення каналів 

ПРМ – приймач 

СЩП – спектральна щільність потужності 

ФК – фільтр Калмана 

ФШ – фазовий шум 

ЦАП – цифро-аналоговий перетворювач  
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ВСТУП 

Актуальність теми. Безпроводові цифрові комунікації, бурхливо 

стартувавши, продовжують розвиватися надзвичайно швидко. Цьому сприяє 

неухильний прогрес в мікроелектроніці, що дозволяє випускати все більш 

складніші і при цьому все більш дешевші засоби безпроводового зв'язку. 

Низька вартість, швидкість розгортання, широкі функціональні можливості з 

передачі даних, телефонії, відеопотоків роблять безпроводові мережі одним з 

основних напрямків розвитку телекомунікаційної індустрії. 

У технологіях Wi-Fi, LTE і WiMAX передача інформації здійснюється 

за допомогою сигналів високої розмірності, що формуються за допомогою 

технологій ортогонального частотного мультиплексування (OFDM - 

Orthogonal Frequency Division Multiplexing) і багатоантенних систем (MIMO - 

Multiple Input, Multiple Output).  

Технологія OFDM стала стандартом для багатьох сучасних радіосистем 

в зв'язку з низкою переваг, до яких відносяться висока спектральна 

ефективність, низький рівень між символьної інтерференції, висока якість в 

умовах частотно селективних завмирань, досить малі обчислювальні витрати 

на реалізацію алгоритмів модуляції і демодуляції. 

Дослідженням компенсації впливу каналу передачі присвячені роботи 

Стеклова В.К., Беркман Л.Н., Smith L.M., Сайко В.Г., Chen S., Barron G.S., 

Макаренка А.О., Чумака О.І, Chang D., Бірюкова М.Л., Bard J., Клімаша М.М., 

McLeod S., Wassell I.J., Кільчицького Є.В., Howes K., Liu P., Кунах Н.І., 

Науменко Н.І. Одні автори, як правило, розглядають роздільне вирішення 

проблеми коригування фазових спотворень, викликаних середовищем 

поширення або приймально-передавальним трактом, моделі яких істотно 

відрізняються. Інші обмежуються розглядом моделі амплітудно-фазових 

спотворень в середовищі поширення, не враховуючи особливостей 

приймально-передавальних трактів. 

Спільна, комплексна обробка амплітуди і фази сигналів з урахуванням 

особливостей спотворень, викликаних середовищем поширення та 
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приймальним трактом, може підвищити ефективність цифрових систем 

передачі в даних умовах. 

В силу особливостей сигналів з ортогональним частотним розділенням 

оптимальна система буде як багатовимірною так і нелінійною, що ускладнює 

застосування аналітичних методів аналізу. На сьогоднішній день одним з 

найбільш прогресивних механізмів, що дозволяють в досить повному обсязі 

досліджувати статистичні параметри системи, є імітаційне і математичне 

моделювання. На його основі зроблено оцінювання ефективності 

синтезованих алгоритмів і їх чутливості в умовах різних вхідних впливів, що 

виходять за межі припущень, зроблених при синтезі. 

Подальше збільшення пропускної здатності систем зв'язку без 

збільшення діапазону використовуваних частот і потужності може бути 

пов'язано з додатковим використанням просторової розмірності. В даний час 

велика увага приділяється комбінації технологій просторового розділення і 

методу модуляції з ортогональним частотним розділенням. В цілому підхід до 

побудови системи коригування фази для сигналів з ортогональним частотним 

і просторовим розділенням (MIMO OFDM - multiple input, multiple output 

OFDM) сигналів залишається таким же, однак аналіз таких систем 

ускладнюється за рахунок появи додаткової розмірності. З точки зору 

оцінювання фазових флуктуацій в приймальному тракті технологія 

просторового розділення може дати додатковий виграш за рахунок збільшення 

обсягу статистики. 

Перспективним застосуванням OFDM технології є авіаційний зв'язок. У 

роботах Стеклова В.К., Barron G.S., Ткаченко О.М. розглядаються сценарії 

багатопроменевого поширення і можливість застосування технології OFDM в 

авіаційному зв'язку, в тому числі стосовно БПЛА. Особливо важливо 

забезпечити енергетичну ефективність систем передачі інформації в 

авіаційних комплексах в умовах жорсткого обмеження просторово-частотних 

параметрів бортової радіоелектронної апаратури. Підвищення якості зв'язку, її 

енергетичної ефективності вимагає врахування зміни характеристик каналів 
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поширення та приймально-передавальних трактів і коригування сигналів. 

Однак такі завдання або не вирішуються, або мають не системні, локальні 

рішення. 

У зв'язку з вищенаведеним, тема дисертації, присвячена розробці та 

дослідженню алгоритмів комплексного оцінювання параметрів каналу і 

коригування амплітуди і фази несучої OFDM-сигналу на основі 

інформаційних частотних каналів для сигналів з ортогональним частотним і 

просторовим розділенням в умовах комбінованих адитивних і фазових 

впливів, є актуальною. 

Таким чином наукове завдання полягає у розробці та дослідженні 

алгоритмів амплітудно-фазового коригування сигналів з ортогональним 

частотним і просторовим розділенням, що дозволить підвищити 

завадостійкість систем передачі радіозв’язку для поліпшення показників 

якості телекомунікаційних мереж. 

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

Обраний напрям досліджень відповідає тематиці науково-дослідної роботи 

(НДР), виконаної у Державному університеті телекомунікацій (ДУТ), а саме: 

“Розробка рекомендацій щодо побудови ефективного цифрового каналу 

зв’язку з використанням n-вимірних багатопозиційних групових OFDM-

сигналів кубічно-амплітудно-фазової модуляції” (ДР №0118U003890). 

Впровадження результатів підтверджуються відповідними актами, 

наведеними у додатку до дисертаційної роботи. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення 

енергетичної ефективності цифрових систем передачі на основі сигналів з 

ортогональним частотним і просторовим розділенням за рахунок застосування 

нових, в тому числі оптимальних, алгоритмів оцінювання і коригування 

амплітуди і фази сигналів на виході каналів з частотно-часовим розсіюванням 

в умовах комбінованих завад. 
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Для досягнення поставленої мети в дисертації вирішуються такі наукові 

задачі: 

- аналіз моделей сигналів OFDM та MIMO OFDM; 

- удосконалення математичних моделей сигналів на виході 

демодулятора цифрової системи передачі з ортогональним частотним і 

просторовим розділенням; 

- розробка алгоритму комплексного оцінювання і коригування 

амплітуди і фази несучої сигналів з ортогональним частотним і просторовим 

розділенням на основі теорії оптимальної багатовимірної фільтрації; 

- розробка алгоритму роздільного оцінювання і коригування амплітуди 

і фази несучої сигналів з ортогональним частотним і просторовим розділенням 

на основі оцінювання параметрів каналу з швидкими частотно-селективними 

завмираннями; 

- дослідження чутливості розроблених алгоритмів оцінювання 

параметрів каналу по фазовим діям зі спектральною щільністю потужності 

різного порядку в умовах частотно-часового розсіювання; 

- дослідження застосовності розроблених алгоритмів для приймальних 

пристроїв перспективних технологій широкосмугового безпроводового 

зв'язку та приймальних пристроїв систем авіаційного зв'язку. 

Об'єктом дослідження є процес коригування сигналів в 

телекомунікаційних мережах. 

Предметом дослідження є завадостійкість систем передачі на основі 

сигналів високої розмірності в умовах радіоканалів з частотно-часовим 

розсіюванням. 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі нові наукові положення, 

результати та висновки отримані на загальних положеннях теорії дискретних 

систем, теорії ймовірності, прикладній теорії математичної статистики, 

статистичній теорії радіотехнічних систем. При розробці алгоритмів 

оцінювання параметрів каналу використовується теорія дискретної 

багатовимірної фільтрації Калмана. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: 

1. Удосконалено математичні моделі сигналів на виході демодулятора 

цифрової системи передачі з ортогональним частотним і просторовим 

розділенням, відмінною особливістю яких є врахування високочастотних 

складових фазового шуму.  

2. Розроблено імітаційні моделі систем передачі на основі сигналів з 

ортогональним частотним і просторовим розділенням, що відрізняються 

наявністю блоку коригування фази несучої. 

3. Удосконалено алгоритм комплексного оцінювання каналу з 

амплітудними завмираннями і фазовими флуктуаціями і коригування сигналів 

з ортогональним частотним розділенням, що відрізняється використанням 

авторегресивної моделі каналу і багатовимірного фільтра Калмана з 

врахуванням як властивостей середовища поширення, так і спотворень. 

4. Вперше розроблено алгоритм роздільного оцінювання і коригування 

амплітудних завмирань і фазових флуктуацій слідкуючого типу для сигналів з 

ортогональним частотним розділенням, відмінною особливістю якого є 

використання в кільці зворотного зв'язку фільтрів, узгоджених з 

характеристиками середовища поширення і параметрами шумів приймально-

передавального тракту. 

Практичне значення отриманих результатів. 

Отримані в дисертації результати дозволили сформулювати пропозиції 

щодо підвищення енергетичної ефективності систем приймання сигналів з 

OFDM і MIMO-OFDM в умовах багатопроменевих мобільних радіоканалів 

наземного і авіаційного зв'язку, в тому числі для БПЛА. 

Отримано алгоритми оцінювання параметрів каналу і коригування 

амплітуди і фази сигналів з ортогональним частотним і просторовим 

розділенням на основі інформаційних частотних каналів, що дозволяють 

знизити ймовірність помилкового приймання інформації в існуючих і 

перспективних мережах зв'язку. 
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Розроблено імітаційні моделі систем передачі на основі сигналів з 

ортогональним частотним і просторовим розділенням з блоком коригування 

фази несучої. Моделі орієнтовані на отримання оцінок різних параметрів і 

характеристик сигналів в різних точках системи в умовах довільних адитивних 

і фазових впливів, що дозволяє знизити витрати на розробку систем зв'язку на 

етапі проектування. 

Удосконалено алгоритм комплексного оцінювання каналу з 

амплітудними завмираннями і фазовими флуктуаціями і коригування сигналів 

з ортогональним частотним розділенням, що відрізняється використанням 

авторегресивної моделі каналу і багатовимірного фільтра Калмана з 

врахуванням як властивостей середовища поширення, так і спотворень, що 

дозволить отримати виграш по енергетичній ефективності по відношенню до 

системи оцінки пілотних несучих до 3-4 дБ. 

Вперше розроблено алгоритм роздільного оцінювання і коригування 

амплітудних завмирань і фазових флуктуацій слідкуючого типу для сигналів з 

ортогональним частотним розділенням, відмінною особливістю якого є 

використання в кільці зворотного зв'язку фільтрів, узгоджених з 

характеристиками середовища поширення і параметрами шумів приймально-

передавального тракту, який дозволить отримати виграш по енергетичній 

ефективності до 3 дБ. 

Розроблено алгоритм комплексного оцінювання каналу з амплітудними 

завмираннями і фазовими флуктуаціями і коригуванням сигналів з 

ортогональним частотним і просторовим розділенням, з використанням 

авторегресивної моделі каналу і багатовимірного фільтра Калмана з 

врахуванням як властивостей середовища поширення, так і спотворень, що 

виникають в приймально-передавальному тракті системи зв'язку з 

просторово-часовим кодуванням, завдяки якому збільшиться ефективність. В 

разі OFDM сигналів підвищення ефективності може досягати до 2 дБ за рівнем 

адитивного шуму, в разі сигналів з MIMO-OFDM - до 3 дБ. 
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Розроблено алгоритм роздільного оцінювання і коригування 

амплітудних завмирань і фазових флуктуацій слідкуючого типу для сигналів з 

ортогональним частотним і просторовим розділенням, що відрізняється 

використанням в кільці зворотнього зв'язку фільтрів, узгоджених з 

характеристиками середовища поширення і параметрами шумів приймально-

передавального тракту системи зв'язку з просторово-часовим кодуванням. 

Завдяки якому обробка сигналів на інформаційних і пілотних несучих в 

приймачах систем авіаційної зв'язку, в тому числі для БПЛА підвищить 

енергетичну ефективність останніх на 1-5 дБ. 

Вперше розроблені структурні схеми з використанням при коригуванні 

сигналів комбінації оцінок характеристики каналу, отриманих з 

інформаційних сигналів за допомогою нових алгоритмів і з пілотних сигналів 

за допомогою стандартних методів, що дозволяє покращити енергетичну 

ефективність на 3%. 

Особистий внесок здобувача. В дисертації узагальнено результати 

досліджень, виконаних автором у співавторстві. Особисто автором здійснена 

розробка загальної концепції дисертації та вибір об’єктів, визначено мету і 

задачі роботи, обрано та обґрунтовано методи досліджень. В наукових 

публікаціях у співавторстві автору належать: провідна роль у виборі та 

обґрунтуванні напряму досліджень, постановка задач на різних етапах 

виконання роботи, аналіз та інтерпретація одержаних результатів.  

В статтях з співавторами [1-3, 5, 7, 8, 10-13, 15] автором проведені 

теоретичні та експериментальні дослідження, обґрунтування висновків. В 

наступних роботах здобувачу належить: – розробка алгоритму роботи системи 

з активним резервуванням [4]; – розрахунок завадостійкості багатопозиційних 

сигнальних сузір’їв та доведено ефективність маніпуляційного кодування 

багатопозиційних сигналів [6]; - розробка та дослідження математичної моделі 

формування вектора показників зсуву [9]; - аналіз ефективності використання 

вектора показників зсуву кільцевого коду [14]. 
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Наукові положення, що виносяться на захист, висновки і рекомендації 

дисертації належать автору. Основна частина отриманих в дисертації 

результатів доповідалась автором особисто на науково-технічних 

конференціях. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

результати дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на науково-

технічних конференціях та семінарах професорсько-викладацького складу і 

наукових співробітників Державного університету телекомунікацій 2017–

2020р.; на IX науково-технічній конференції «Сучасні інфокомунікаційні 

технології», 05 грудня 2019 р. (Київ, Україна); на Всеукраїнській науково-

технічній конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку IоT», 03 квітня 

2020 р. (Київ, Україна); на ХІ Міжнародній науково-технічній конференції 

«Інформаційно-комп’ютерні технології – 2020 (ІКТ-2020)», 09-11 квітня 

2020р. (м. Житомир, Україна); на Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Системний аналіз в бізнесі та управлінні», 17 квітня 2020 р. 

(Київ, Україна). 

Публікації. На тему дисертаційної роботи опубліковано 14 наукових 

праць, з них: 10 статей в науково-технічних журналах, збірниках наукових 

праць, 4 матеріали доповідей на науково-технічних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг роботи складає 140 сторінок друкованого тексту, у 

тому числі містить 77 рисунків, 7 таблиць, 3 сторінки документів, що 

підтверджують впровадження результатів досліджень. Список використаних 

джерел на 12 сторінках містить 117 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

 

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ БАГАТОВИМІРНИХ СИГНАЛІВ В 

КАНАЛАХ З ЧАСОВИМ І ЧАСТОТНИМ РОЗСІЮВАННЯМ 

 

1.1 Математичний опис каналів із завмираннями 

 
Загальний випадок, який ілюструє організацію мобільного радіозв'язку, 

представлено на рис. 1.1. Розповсюдження радіохвиль здійснюється не тільки 

за основним (прямим) шляхом, але і за побічним (відбитим). Прийнятий 

сигнал є комбінацією кількох сигналів, що мають різні амплітуди і фази, тому 

що шляхи їх розповсюдження мають різні довжини, а відображені поверхні – 

різну структуру. При переміщенні приймача і передавача відносно один 

одного шляхи змінюються з часом, при цьому рівень сигналу може змінитися 

від високого до нульового, і раптово назад [4]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Ілюстрація можливої обстановки при організації 

мобільного радіозв’язку 
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Узагальнена модель, що описує канал в дискретному часі, є його 

імпульсною характеристикою [4]: 

 

ℎ[𝑡𝑡, 𝜏𝜏] = ℎ0𝛿𝛿[𝑡𝑡, 𝜏𝜏] + ℎ1𝛿𝛿[𝑡𝑡, 𝜏𝜏 − 1] + ⋯+ ℎ𝜈𝜈𝛿𝛿[𝑡𝑡, 𝜏𝜏 − 𝜏𝜏𝜈𝜈],              (1.1) 

 

де ℎ𝑘𝑘[𝑡𝑡, 𝜏𝜏] = 𝑎𝑎[𝑡𝑡, 𝜏𝜏] ∙ 𝑒𝑒−�2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑠𝑠𝜏𝜏𝑘𝑘, обидва параметри 𝑎𝑎  та 𝜏𝜏 є випадковими 

процесами. Кількість компонент 𝜈𝜈 + 1  варіюється з часом в разі 

нескінченного числа компонент: 

 

ℎ[𝑡𝑡, 𝜏𝜏] =  𝑎𝑎[𝑡𝑡, 𝜏𝜏] ∙ 𝑒𝑒−�2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑠𝑠𝜏𝜏                                         (1.2) 

 

Змінювання характеристики каналу здійснюється зі змінюванням 𝑡𝑡, при 

цьому збільшення на 𝜈𝜈 + 1  не призводить до значних варіацій ℎ. 

Передбачається, що канал дискретизовано з частотою 𝑓𝑓𝑠𝑠 = 1/𝑇𝑇, де 𝑇𝑇 - період 

символу, звідси довжина каналу дорівнює 𝑣𝑣𝑇𝑇. Припустивши, що канал є 

стаціонарним на періоді (𝜈𝜈 + 1)𝑇𝑇  секунд, вихід каналу можна описати так: 

 

                  𝑦𝑦[𝑘𝑘, 𝑡𝑡] = ∑ ℎ[𝑗𝑗, 𝑡𝑡]𝑥𝑥[𝑘𝑘 − 𝑗𝑗] ≡ ℎ[𝑘𝑘, 𝑡𝑡]∞
𝑗𝑗=−∞ ∗ 𝑥𝑥[𝑘𝑘],                 (1.3) 

 

 де 𝑥𝑥[𝑘𝑘] - вхідна послідовність символів з частотою 1/𝑇𝑇, а * - позначає згортку. 

Тоді для простоти канал може представити, як вектор розмірністю (𝜈𝜈 + 1) × 1, 

що змінюється з часом: 

 

ℎ(𝑡𝑡) = [ℎ0(𝑡𝑡) ℎ1(𝑡𝑡) …ℎ𝜈𝜈(𝑡𝑡)]𝑇𝑇 .                                    (1.4) 

 

Компоненти розповсюджуються в різних умовах. Одні - у вільному 

просторі, при цьому відчувають загасання, що виражається формулою 

 

𝑃𝑃𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝑡𝑡
𝜆𝜆2𝐺𝐺𝑡𝑡𝐺𝐺𝑟𝑟
(4𝜋𝜋𝜋𝜋)2

,                                                    (1.5) 
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де 𝑃𝑃𝑡𝑡  та 𝑃𝑃𝜏𝜏    - передана і прийнята потужності, 𝑑𝑑 - довжина шляху 

розповсюдження, 𝐺𝐺 - коефіцієнти посилення антен, 𝜆𝜆 - довжина хвилі. Але 

наземні умови розповсюдження не є завжди вільний простір - очевидно, що є 

відображені шляхи, що збільшують прийняту потужність. Однак, внаслідок 

зсуву фази на 180°, властивого великим дистанціям розповсюдження (більше 

кілометра), вноситься інтерференція в протифазі, тоді двох променева модель 

загасання буде виглядати: 

𝑃𝑃𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝑡𝑡
𝐺𝐺𝑡𝑡𝐺𝐺𝑟𝑟ℎ𝑡𝑡2ℎ𝑟𝑟2

𝜋𝜋4
,                                               (1.6) 

 

де ℎ -висоти установки антен. Для більш точного опису різних умов 

розповсюдження однією з найпростіших і узагальнених є емпірична формула 

для визначення рівня загасання при розповсюдженні: 

 

𝑃𝑃𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃0 �
𝜋𝜋0
𝜋𝜋
�
𝑎𝑎

,                                                (1.7) 

 

в якій можливі ефекти враховано в двох параметрах: ступінь загасання 𝑎𝑎 й 

вимірюваний рівень загасання 𝑃𝑃0 на відповідній дистанції 𝑑𝑑0, в якості якої 

зазвичай вибирається 1 метр. Інші компоненти зазнають сильне загасання при 

проходженні крізь перешкоди (будівлі та споруді, що створюють ефект тіні). 

З урахуванням нерівномірності забудови і наявності тіньових зон формула 

(1.7) зводиться до вигляду: 

 

𝑃𝑃𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃0𝜒𝜒 �
𝜋𝜋0
𝜋𝜋
�
𝑎𝑎

,                                                 (1.8) 

 

де 𝜒𝜒 - випадковий процес, що описує рівні загасання «в тіні». Оскільки цей 

процес зазвичай має дистанцію кореляції близько одного - десяти метрів (тіні 

створюються макроскопічними об'єктами), цей процес часто називають 

великомасштабним завмираннями. 
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Загалом 𝜒𝜒 описується розподілом: 

 

𝜒𝜒 = 10𝑥𝑥/10, 

 

де величина 𝑥𝑥 має гаусівський розподіл з нульовим математичним 

очікуванням і дисперсією 𝜎𝜎𝑠𝑠2. Типовий діапазон значень 𝜎𝜎𝑠𝑠 6 - 12 дБ. 

Інший випадок - багатопроменеве розповсюдження, де кожен промінь є 

композицією великої кількості компонент. Звідси, згідно з центральною 

граничною теоремою, 𝑎𝑎 може бути описана, як комплексна Гаусова змінна. 

Таким чином, і процес ℎ(𝑡𝑡, 𝜏𝜏) також є гаусовим по параметру 𝜏𝜏. Обвідна 

|ℎ(𝑡𝑡, 𝜏𝜏)| є релеєвським процесом для будь-якого 𝜏𝜏, за умови переважання 

розсіяних компонент. При наявності лінії прямої видимості, тобто прямого 

шляху між передавальною і приймальною антенами, |ℎ(𝑡𝑡, 𝜏𝜏)| є райсовським 

процесом для будь-якого 𝑡𝑡. У загальному випадку це розподіл Накагамі [26]. 

Випадковий процес ℎ{𝑘𝑘, 𝑡𝑡) є стаціонарним в широкому сенсі. Тому 

кореляційна функція може бути обчислена 

 

               𝑟𝑟(∆𝑡𝑡; 𝜏𝜏1, 𝜏𝜏2) = 1
2

E{ℎ∗(𝑡𝑡, 𝜏𝜏1),ℎ(𝑡𝑡 + ∆𝑡𝑡; 𝜏𝜏2)},                              (1.9) 

 

де коефіцієнт 1/2 в зв'язку з тим, що 𝜏𝜏 можуть бути тільки позитивними [18]. 

Вираз (1.9) може бути в подальшому спрощено з урахуванням того, що 

затухання і фазовий зсув в каналі для променя з затримкою  𝜏𝜏1 незалежні від 

променя з затримкою 𝜏𝜏2 (так зване, некорельоване розсіювання): 

 
1
2

E{ℎ∗(𝑡𝑡, 𝜏𝜏1),ℎ(𝑡𝑡 + ∆𝑡𝑡; 𝜏𝜏2)} = 𝑟𝑟(∆𝑡𝑡; 𝜏𝜏1) ∙ 𝛿𝛿(𝜏𝜏1 − 𝜏𝜏2).                   (1.10) 

 

Поклавши ∆𝑡𝑡 = 0  в (1.10), отримаємо функцію 𝑟𝑟(𝜏𝜏), що описує середню 

вихідну потужність каналу, як функцію тимчасової затримки, яку зазвичай 

називають профілем інтенсивності багатопроменевого розповсюдження 
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(Power Delay Profile, далі - ПІБР). З 𝑟𝑟(𝜏𝜏) можна обчислити два параметра: 

середньоквадратичну затримку розповсюдження 𝜏𝜏скз і максимальну 

надлишкову затримку розповсюдження 𝑇𝑇𝑚𝑚. У разі, якщо ПІБР зменшується 

пропорційно експоненті (рис. 1.2а), 𝜏𝜏скз - постійна експоненціальної функції в 

часі, то 𝑇𝑇𝑚𝑚 зазвичай визначається, як величина 𝜏𝜏, з якої експонента стає 

меншою на 1% від максимального значення. У загальному випадку 𝜏𝜏скз 

визначається, як показано на рис. 1.2б. 

 

скз

скз

 

Рис. 1.2. Експоненціальний ПІБР (а) і загальний випадок ПІБР (б) 

 

У каналі з завмираннями між максимально надмірною затримкою 

розповсюдження і часом передачі символу 𝑇𝑇𝑠𝑠 можна розглядати з позиції двох 

різних категорій погіршення якості передачі: частотно-селективного 

завмирання (frequency-selective fading) і частотно-неселективного або 

амплітудного завмирання (flat fading) [27]. При 𝑇𝑇𝑚𝑚 > 𝑇𝑇𝑠𝑠 проявляються 

частотно-селективні завмирання, внаслідок цього каналом вводиться 

міжсимвольна інтерференція. 
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Аналогічний опис дисперсії сигналу можна навести і в частотній області 

[27] за допомогою кореляційної функції рознесення частоти 𝑟𝑟(∆𝑓𝑓),  яка є 

Фур'є-образом 𝑟𝑟(𝜏𝜏). Звідси можна виділити такий статистичний параметр 

каналу, як смуга когерентності ∆𝑓𝑓ког, в діапазоні частот якої канал пропускає 

всі спектральні компоненти з приблизно однаковим коефіцієнтом посилення і 

лінійною зміною фази. Можна зазначити, що ∆𝑓𝑓ког ≈ 1/𝑇𝑇𝑚𝑚. Табл. 1.1 містить 

типові значення описаних параметрів у різних умовах розповсюдження [4]. 

 

Таблиця 1.1 

Умови 𝑓𝑓𝑐𝑐, ГГц 𝜏𝜏скз,нс ∆𝑓𝑓ког =
1

5𝜏𝜏скз
,МГц 

Міські 5,3 44 4,5 

Сільські 5,3 66 3,0 

В приміщенні 5,3 12,4 16,1 

 

Оскільки характеристики мобільного радіоканалу залежать від 

взаємного розташування передавача і приймача, мінлива в часі поведінка в 

цьому випадку еквівалентна мінливій просторовій поведінці. Для опису цього 

взаємозв'язку використовується просторово-часова кореляційна функція 

𝑟𝑟(∆𝑡𝑡), це є автокореляційна функція відгуку каналу на подану синусоїду. 

Звідси визначається ще один параметр - час когерентності 𝑇𝑇ког - міра 

очікуваного часу, за який характеристика каналу є істотно інваріантною. 

Функція 𝑟𝑟(∆𝑡𝑡) і параметр 𝑇𝑇ког несуть в собі інформацію про швидкість 

завмирання в каналі. В умовах з щільним розміщенням розсіюючих елементів 

(характерних для міста) при постійній швидкості переміщення 𝑉𝑉 і не 

модульованому сигналі з довжиною хвилі 𝜆𝜆, нормована 𝑟𝑟(∆𝑡𝑡) буде мати 

наступний вигляд: 

 𝑟𝑟(∆𝑡𝑡) = 𝐽𝐽0(𝑘𝑘𝑉𝑉∆𝑡𝑡).                                             (1.11) 
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де 𝐽𝐽0(∗) - функція Бесселя першого роду нульового порядку, 𝑉𝑉∆𝑡𝑡- пройдена 

відстань, а 𝑘𝑘 = 2𝜋𝜋/𝜆𝜆 - фазова постійна вільного простору (переводить відстань 

в радіани). 

Нестаціонарну природу або механізм швидкості завмирання в каналі 

можна розглядати з позиції категорій погіршення якості передачі - швидкого і 

повільного завмирання. Термін «швидке завмирання» використовується для 

опису каналів, в яких 𝑇𝑇ког < 𝑇𝑇𝑠𝑠. Відповідно, «повільним» називають 

завмирання при 𝑇𝑇ког > 𝑇𝑇𝑠𝑠. [27] 

Аналогічну характеристику нестаціонарної природи каналу можна 

представити в області доплерівського зсуву частот. Вона викликана взаємним 

переміщенням передавача і приймача. Спектральна щільність потужності 

допплерівського розширення є Фур'є - образом 𝑟𝑟(∆𝑡𝑡): 

 

 𝜌𝜌(∆𝑓𝑓) = ∫ 𝑟𝑟(∆𝑡𝑡)𝑒𝑒−∆𝑓𝑓∆𝑡𝑡∞
−∞ (𝑑𝑑∆𝑡𝑡).                                 (1.12) 

 

На відміну від ПІБР, доплерівська СЩП є ненульовою для діапазону 

∆𝑓𝑓 ∈ (−𝑓𝑓𝐷𝐷,𝑓𝑓𝐷𝐷), де 𝑓𝑓𝐷𝐷 - максимальне доплерівське розширення, яке можна 

визначити, як 

𝑓𝑓𝐷𝐷 = 𝜈𝜈𝑓𝑓𝑐𝑐
𝑐𝑐

,                                                     (1.13) 

 

де 𝜈𝜈 - максимальна швидкість між передавачем і приймачем, 𝑓𝑓𝑐𝑐 - несуча 

частота, а 𝑐𝑐 - швидкість світла. Час когерентності і доплерівське розширення 

пов'язані співвідношенням 

𝑓𝑓𝐷𝐷 ≈
1
𝑇𝑇ког

.                                                  (1.14) 

 

Для опису СЩП доплерівського розширення найбільш часто 

використовується модель Джейкса [28]: 
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𝑆𝑆𝐻𝐻(∆𝑓𝑓) = �

𝐾𝐾

�1−(∆𝑓𝑓𝑓𝑓𝐷𝐷
)2

;  −𝑓𝑓𝐷𝐷 ≤ ∆𝑓𝑓 ≤ 𝑓𝑓𝐷𝐷

0;   в іншому випадку
                                 (1.15) 

 

Таблиця 1.2 містить типові значення доплерівських зсувів і відповідних 

періодів когерентності каналу. 

Таблиця 1.2 

𝑓𝑓𝑐𝑐, ГГц Швидкість 𝜈𝜈, 
км/год 

Максимальний 
доплерівський 

зсув 𝑓𝑓𝐷𝐷, Гц 

Період 
когерентності 
𝑇𝑇Ког, мкс 

2,5 2 4,6 200 

2,5 45 104,2 10 

2,5 100 231,5 4 

5,8 2 10,7 93 

5,8 45 241,7 4 

5,8 100 537,0 2 

 

Ще однією характеристикою нестаціонарності каналу є 

середньоквадратичне відхилення кутового розширення 𝛳𝛳скз. Воно 

визначається із статистичного розподілу кута приходу енергії. Велика 

𝛳𝛳скз показує те, що енергія каналу приходить з багатьох напрямків, а малі 

значення 𝛳𝛳скз відповідають ситуації, коли енергія каналу є більш 

сфокусованою. 

Дуальною для 𝛳𝛳скз характеристикою є дистанція когерентності - 𝐷𝐷𝑐𝑐. При 

збільшенні кутового розширення, 𝐷𝐷𝑐𝑐 зменшується, і навпаки. Дистанція 

когерентності 𝑑𝑑 означає те, що будь-які фізичні позиції, віддалені на величину 

𝑑𝑑, мають некорельовані амплітуди і фази сигналів. Зв'язок 𝐷𝐷𝑐𝑐 і 𝛳𝛳скз 

виражається через: 

𝐷𝐷𝑐𝑐 = 0.2𝜆𝜆
𝛳𝛳скз

.                                                    (1.16) 
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Для релеєвського розподілу завмирань кутове розширення приймає 

рівномірний розподіл, звідки [4]: 

 

𝐷𝐷𝑐𝑐 = 9𝜆𝜆
16𝜋𝜋

.                                                 (1.17) 

 

Модель релеєвських завмирань описується відповідним законом розподілу 

 

𝐹𝐹|𝜓𝜓|(𝑥𝑥) = �
2𝑥𝑥
𝜎𝜎𝜓𝜓
2 exp �− 𝑥𝑥2

𝜎𝜎𝜓𝜓
2� , 𝑥𝑥 ≥ 0

0, 𝑥𝑥 < 0
                                  (1.18) 

 

де 𝜎𝜎𝜓𝜓2  – середня прийнята потужність, (флуктуації прийнятої енергії 

ілюстровано на рис. 1.3). Фаза прийнятого сигналу ψ розподілена рівномірно 

в діапазоні 0 ... 2𝜋𝜋. 

За наявності лінії прямої радіовидимості завмирання описуються 

розподілом Райса: 

 

                𝐹𝐹|𝜓𝜓|(𝑥𝑥) = �
𝑥𝑥
𝜎𝜎𝜓𝜓
2 exp �− 𝑥𝑥2+𝜇𝜇2

2𝜎𝜎𝜓𝜓
2 � 𝐼𝐼0 �

𝑥𝑥𝜇𝜇
𝜎𝜎𝜓𝜓
2� , 𝑥𝑥 ≥ 0

0, 𝑥𝑥 < 0
                       (1.19) 

 

де 𝜇𝜇2- потужність компоненти прямої радіовидимості, 𝐼𝐼0 - модифікована 

функція Бесселя першого роду нульового порядку. Для позначення величини 

переважання компоненти прямий радіовидимості прийнятий параметр, який 

називається фактором Райса: 

 

𝐾𝐾 = 𝜇𝜇2

2𝜎𝜎𝜓𝜓
2                                                      (1.20) 
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p, дБ

а
в

б

 
Рис. 1.3. Залежність вхідної потужності від віддалення на відстань d 

приймача від передавача для трьох основних випадків розповсюдження 

сигналу: а - у вільному просторі, б - крізь завади, включаючи (а), в - із 

завмираннями, включаючи (б) 

 
1.2 Модель сигналу OFDM 
 
Для побудови математичної моделі сигналу на виході каналу зв'язку 

OFDM - системи виділимо загальні елементи, властиві різним за призначенням 

системам. На рис. 1.4 зображено спрощену схему безпроводової системи з 

ортогональним частотним мультиплексуванням [4]. 

 

ЗШПФ

ШПФ

ЦП ВЧ 
ПРД

ВЧ 
ПРМ

Канал 
H(n)

ЦП

p/s

p/s
r(n)

u(n)z(n)
S0

SN-1

y0

yN-1  
 

Рис. 1.4. Спрощена схема безпроводової системи з ортогональним 

частотним мультиплексуванням 
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Потім після квадратурного модулятора сигнал надходить на блок, який 

виконує зворотне перетворення Фур'є. Як правило, розмірність перетворення 

вибирають рівною цілому ступеню числа два. В цьому випадку можна 

застосувати алгоритм швидкого перетворення Фур'є (ШПФ). 

 Запишемо сигнал на виході блоку зворотного перетворення Фур'є: 

 

                        𝑆𝑆ᴸ(𝑛𝑛) = 1
√𝑁𝑁

 ∑ exp𝑁𝑁−1
𝑗𝑗=0 �𝑖𝑖2𝜋𝜋 𝑗𝑗𝑘𝑘

𝑁𝑁
� 𝑥𝑥𝑗𝑗(𝑛𝑛),                               (1.21) 

 

де 𝑥𝑥𝑗𝑗(𝑛𝑛) - комплексний сигнал з виходу квадратичного модулятора і-го каналу 

(інформаційний сигнал), 𝑛𝑛 - номер OFDM символу, 𝑁𝑁𝑐𝑐- кількість частотних 

каналів. 

 Після проходження паралельно-послідовного перетворювача сигнал 

надходить на блок додавання циклічного префікса. Суть операції полягає в 

додаванні на передавальній стороні частини відліків символу з кінця в початок 

і вилучення її на приймальній. Це необхідно як для запобігання міжсимвольної 

інтерференції за рахунок впливу каналу зв'язку, так і для внесення додаткових 

кореляційних властивостей до сигналу, що полегшує детектування сигналу на 

приймальній стороні. У роботі передбачається, що довжина циклічного 

префікса обрана більшою від довжини імпульсної характеристики каналу 

зв'язку, і символьна синхронізація виконана ідеально, тому в подальшому 

операція додавання і вилучення циклічного префікса не враховується, крім 

випадків, обумовлених особливо. 

Задача блоку ВЧ на передавальній стороні складається в перенесенні 

спектру сигналу в високочастотну область. Як правило, він виконується за 

квадратурною схемою. Приклад такого блоку наведено на рис. 1.5. 

 Область застосування систем зв'язку на основі OFDM сигналів 

передбачає роботу в складних умовах завмирань. В силу того, що модуляція з 

OFDM є широкосмуговою, завмирання мають селективний за частотою 

характер, але в рамках одного частотного каналу коефіцієнт передачі каналу 
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можна вважати постійним. Таким чином, властивості багатопроменевого 

каналу охарактеризуємо амплітудно-частотною характеристикою (АЧХ) і 

позначимо в такий спосіб: 

 

𝐻𝐻𝑝𝑝
𝑓𝑓(𝑛𝑛) = ∑ exp𝑁𝑁−1

𝑗𝑗=0 �−𝑖𝑖2𝜋𝜋 𝑗𝑗𝑝𝑝
𝑁𝑁
�𝐻𝐻𝑗𝑗𝑟𝑟(𝑛𝑛),                           (1.22) 

 

де 𝐻𝐻𝑗𝑗𝑟𝑟 - імпульсна характеристика каналу. 

 

Im(u(n))

fc

π/2 

Re(u(n))

uВЧ(n)

 
 

Рис. 1.5. Схема квадратурного перетворювача 
 

На приймальній стороні сигнал надходить на блок ВЧ, який переносить 

спектр сигналу в низькочастотну область і переводить в двійкову форму за 

допомогою аналого-цифрового перетворювача (АЦП). Як і у випадку 

передавача, він виконується за квадратурною схемою. 

Далі, після видалення циклічного префікса сигнал надходить на блок 

прямого Фур'є - перетворення. Сигнал на його виході має вигляд: 

 

𝑦𝑦𝑘𝑘(𝑛𝑛) = 1
√𝑁𝑁
∑ exp𝑁𝑁−1
𝑗𝑗=0 �−𝑖𝑖2𝜋𝜋 𝑙𝑙𝑘𝑘

𝑁𝑁
� [∑ 𝐻𝐻𝜈𝜈𝜏𝜏(𝑛𝑛)𝑠𝑠𝑛𝑛𝑁𝑁+𝑙𝑙−𝜈𝜈(𝑛𝑛)𝑁𝑁−1

𝜈𝜈=0 ]         (1.23) 

 

Розглянемо роботу системи в присутності фазового шуму опорних 

генераторів на приймальній і передавальної стороні і адитивного шуму, що 
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виникає на приймальній стороні за рахунок теплових шумів і шумів 

квантування. В якості моделі адитивної шуму розглянемо модель адитивного 

білого гаусового шуму (АБГШ). 

Сигнал на вході ШПФ на приймальній стороні з урахуванням дії 

вищеописаних перешкод має вигляд [29]: 

 

𝑦𝑦𝑘𝑘(𝑛𝑛) = 1
√𝑁𝑁
∑ exp𝑁𝑁−1
𝑗𝑗=0 �−𝑖𝑖2𝜋𝜋 𝑙𝑙𝑘𝑘

𝑁𝑁
� �[∑ 𝐻𝐻𝜈𝜈𝜏𝜏(𝑛𝑛)𝑠𝑠𝑛𝑛𝑁𝑁+𝑙𝑙−𝜈𝜈(𝑛𝑛)𝑁𝑁−1

𝜈𝜈=0 ] exp(𝑖𝑖𝛳𝛳𝑖𝑖) + 𝜔𝜔𝑖𝑖(𝑛𝑛)�  (1.24) 

 

Введемо позначення для відліків адитивного шуму в частотної області: 

 

𝜔𝜔𝑘𝑘(𝑛𝑛)= 1
√𝑁𝑁
∑ exp𝑁𝑁−1
𝑗𝑗=0 �−𝑖𝑖2𝜋𝜋 𝑙𝑙𝑘𝑘

𝑁𝑁
�𝜔𝜔𝑙𝑙(𝑘𝑘). 

 

З урахуванням цього (1.1.4) можна записати у вигляді [29]: 

 

𝑦𝑦𝑘𝑘(𝑛𝑛) = 𝐻𝐻𝑘𝑘
𝑓𝑓(𝑛𝑛)𝑠𝑠𝑘𝑘(𝑛𝑛) exp�𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑛𝑛)�+ 𝜔𝜔𝑘𝑘

об(𝑛𝑛),                        (1.25) 

 

де 𝐼𝐼𝑘𝑘(𝑛𝑛) = 1
𝑁𝑁
∑ exp𝑁𝑁−1
𝑗𝑗=0 �−𝑖𝑖2𝜋𝜋 𝑙𝑙𝑘𝑘

𝑁𝑁
� exp(𝑖𝑖𝛳𝛳𝑖𝑖), 

𝑖𝑖(𝑛𝑛) = Arg(𝐼𝐼0(𝑛𝑛)) - групова фазова помилка, 

 

𝜔𝜔𝑘𝑘
об(𝑛𝑛) = �𝐻𝐻𝑗𝑗

𝑓𝑓(𝑛𝑛)𝑠𝑠𝑗𝑗(𝑛𝑛)
𝑁𝑁−1

𝑗𝑗=0
𝑗𝑗≠𝑘𝑘

𝐼𝐼𝑘𝑘−𝑗𝑗(𝑛𝑛) + 𝜔𝜔𝑘𝑘(𝑛𝑛). 

 

Таким чином, сигнал після проходження каналу на основі сигналів з 

OFDM характеризується як мультипликативною, так і адитивною завадами. 

Причому, якщо дія першої визначається впливом фазового шуму в каналі, то 

дія другої пов'язаа зі впливом як адитивних, так і високочастотних складових 

фазового шуму. 
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  1.3 Модель сигналу MIMO-OFDM 

 

Для побудови математичної моделі сигналу на виході каналу зв'язку з 

MIMO-OFDM модуляцією розглянемо особливості реалізації системи зв'язку, 

пов'язані з просторовим розділенням сигналів. Можливість використання 

просторової розмірності в безпроводових системах зв'язку пов'язана з 

застосуванням декількох антен на приймальній і передавальній сторонах. При 

певних умовах це дозволяє організувати незалежні канали передачі даних в 

одному частотному діапазоні за рахунок обробки сигналів на приймальній і 

передавальній сторонах [30]. 

У загальному випадку схему системи зв'язку, що використовує сигнали 

з ортогональним і частотним розділенням сигналів, наведено на рис. 1.6. 

 

ЗШПФ

ЗШПФ

ШПФ

ШПФ

ЦП

ЦП

ЦП

ЦП
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ВЧ ПРМ

Канал
H(n)

 
 
Рис. 1.6. Структурна схема системи зв'язку з MIMO-OFDM модуляцією 
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Технологія просторового ущільнення/розділення використовується в 

трьох основних напрямках: 

- для підвищення швидкості передачі за рахунок підвищення енергетичної 

ефективності від передачі різної інформації по кільком незалежним 

просторовим каналам в одній смузі частот; 

- для підвищення завадозахищеності і завадостійкості при поширенні по 

складним багатопроменевим каналам за рахунок просторово-часового або 

просторово-частотного кодування джерела; 

- для просторового розділення доступу абонентів до базової станції. 

Ефективність методик просторового розділення залежить від багатьох 

факторів. Головні з них - це характеристика каналу розповсюдження і 

кількість використовуваних антен [23]. 

У цій роботі розглядається випадок однакової кількості антен на 

передавальній і приймальній сторонах. При цьому в разі застосування 

просторового мультиплексування обробку, сутність якої зводиться до 

придушення перехресних завад, достатньо виконувати на приймальній 

стороні. Для реалізації просторового розділення будемо використовувати 

запропонований в [31] матричний фільтр. У разі частотно-селективних 

завмирань конструкція цього фільтра сильно ускладнюється за рахунок 

наявності міжсимвольних спотворень. У той же час, застосування на додаток 

до просторового розділення сигналів в частотній області зумовлює відсутність 

частотної селективності завмирань в рамках кожного частотного каналу. 

Таким чином, комбінація частотного і просторового розділення сигналів, крім 

високої спектральної ефективності, характеризується високою ефективністю з 

точки зору використання обчислювальних ресурсів [32, 33]. 

Нехай кількість антен на приймальній і передавальній сторонах 

дорівнює 𝑀𝑀 і 𝐿𝐿 відповідно. Приймемо, що канал зворотнього зв'язку відсутній, 

і параметри прямого каналу відомі тільки на приймальній стороні. 

З точки зору математичного опису проходження сигналу через канал з 

MIMO-OFDM можна розглядати як паралельне проходження в кожному 
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просторовому каналі сигналів через канали з OFDM модуляцією. Єдиною 

додатковою операцією, виконуваною над MIMO-OFDM сигналом, буде 

множення на матричний фільтр просторового розділення. 

В силу того, що сигнал з MIMO-OFDM є багатовимірним, для його опису 

зручно скористатися векторним поданням. Черговий 𝑛𝑛-й символ на вході 

модулятора представимо у вигляді вектора-стовпця розмірності 𝑁𝑁𝐿𝐿 × 1: 

 

       𝐬𝐬(𝑛𝑛) = [𝐬𝐬0(𝑛𝑛), 𝐬𝐬1(𝑛𝑛), … , 𝐬𝐬𝑁𝑁−1(𝑛𝑛)]𝐼𝐼,                         (1.26) 

 

де 𝑁𝑁 - кількість використовуваних частотних каналів, 𝑠𝑠𝑘𝑘(𝑛𝑛)- переданий 

сигнал розмірності 𝐿𝐿 × 1 в -му частотному каналі. 

Запишемо сигнал на виході модулятора без урахування додавання 

циклічного префікса: 

𝐳𝐳(𝑛𝑛) = 1
�𝑁𝑁𝑐𝑐

(𝐅𝐅−1⦻𝐈𝐈𝐿𝐿)𝐬𝐬 (n)                               (1.27) 

 

де 𝐅𝐅 - матриця Фур'є - перетворення, елементи якої мають вигляд                           

𝑓𝑓𝑗𝑗𝑘𝑘 = exp �−𝑖𝑖2𝜋𝜋 𝑗𝑗𝑘𝑘
𝑁𝑁
� ,⦻- множення Кронекера. 

Аналогічно сигналу на виході модулятора, сигнал на виході передавача 

можна уявити поелементно: 

 

        𝐮𝐮(𝑛𝑛) = [𝐮𝐮0(𝑛𝑛),𝐮𝐮1(𝑛𝑛), … ,𝐮𝐮𝑁𝑁−1(𝑛𝑛)]𝐼𝐼,                         (1.28) 

 

де 𝐮𝐮𝑘𝑘(𝑛𝑛) = 1
√𝑁𝑁
∑ exp𝑁𝑁𝑐𝑐−1
𝑗𝑗=0 �𝑖𝑖 2𝜋𝜋

𝑁𝑁
𝑡𝑡𝑗𝑗� 𝐬𝐬𝑗𝑗(𝑛𝑛). 

 

Канал зв'язку будемо характеризувати канальною матрицею 𝐇𝐇𝜏𝜏 

розмірності 𝑁𝑁𝐿𝐿 × 𝑁𝑁𝑀𝑀. Вважаємо, що сигнал на вході демодулятора піддається 

впливу білого адитивного шуму, компоненти якого в різних просторових 

каналах незалежні, і фазового шуму, однакового для всіх просторових каналів. 
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Останнє пов'язано з використанням одного опорного генератора для всіх 

просторових каналів, тому що вони працюють в одному частотному діапазоні. 

З урахуванням цього в разі стаціонарного каналу багатовимірний сигнал 

представимо у вигляді: 

𝐫𝐫(𝑛𝑛) = 𝗚𝗚𝗛𝗛𝜏𝜏 𝐮𝐮(𝑛𝑛) + 𝘄𝘄(𝑛𝑛),                                      (1.29) 

 
де 𝐮𝐮(𝑛𝑛) - вихідний сигнал передавача, 𝘄𝘄(𝑛𝑛) - стаціонарний АБГШ, 𝗚𝗚 - 

матриця фазового шуму, що має вигляд: 

 

𝗚𝗚 = �
𝑒𝑒𝑙𝑙𝛳𝛳(𝑛𝑛𝑁𝑁)

𝑒𝑒𝑙𝑙𝛳𝛳(1+𝑛𝑛𝑁𝑁)

…
𝑒𝑒𝑙𝑙𝛳𝛳(𝑁𝑁−1+𝑛𝑛𝑁𝑁)

�⦻𝐈𝐈𝑀𝑀, де 𝛳𝛳(𝑘𝑘) - відліки фазового шуму. 

 

Зазначимо, що 𝐇𝐇𝜏𝜏 в цьому випадку має вигляд блоково-циркулятивної 

матриці [29]: 

𝐇𝐇𝜏𝜏 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

𝐡𝐡𝜏𝜏(0)
𝐡𝐡𝜏𝜏(1)
𝐡𝐡𝜏𝜏(2)
⋮

𝐡𝐡𝜏𝜏(𝑁𝑁 − 1)

0
𝐡𝐡𝜏𝜏(0)
𝐡𝐡𝜏𝜏(1)
⋮

  𝐡𝐡𝜏𝜏(𝑁𝑁 − 2)

0
0

𝐡𝐡𝜏𝜏(0)
⋮

  𝐡𝐡𝜏𝜏(𝑁𝑁 − 3)

…
⋯
⋯
⋱
⋯

0
0
0
⋮

𝐡𝐡𝜏𝜏(0)⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

                 (1.30) 

 

де 𝐡𝐡𝜏𝜏(𝑡𝑡) - матриця відліків імпульсної характеристики, яка має 

наступний вигляд: 

 

𝐡𝐡𝜏𝜏(𝑡𝑡) =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ ℎ𝜏𝜏0,0(𝑡𝑡)
ℎ𝜏𝜏1,0(𝑡𝑡)

⋮
ℎ𝜏𝜏𝐿𝐿−1,0(𝑡𝑡)   

ℎ𝜏𝜏0,1(𝑡𝑡)
ℎ𝜏𝜏1,1(𝑡𝑡)

⋮
ℎ𝜏𝜏𝐿𝐿−1,1(𝑡𝑡)

…
⋯
⋯
⋱
⋯

ℎ𝜏𝜏0,𝑀𝑀−1(𝑡𝑡)
ℎ𝜏𝜏1,𝑀𝑀−1(𝑡𝑡)

⋮
ℎ𝜏𝜏𝐿𝐿−1,𝑀𝑀−1(𝑡𝑡)⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
                             (1.31) 

 

де ℎ𝝉𝝉,𝒍𝒍,𝒎𝒎(𝑡𝑡) - t-й відлік імпульсної характеристики каналу між l-ою 

передавальною і m –ою приймальною антенами. 
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 Поелементно сигнал 𝐫𝐫(𝑛𝑛) має наступний вигляд: 

 

𝐫𝐫(𝑛𝑛) = �𝐫𝐫0(𝑛𝑛), 𝐫𝐫1(𝑛𝑛), … , 𝐫𝐫𝑁𝑁𝑐𝑐−1(𝑛𝑛)�
𝑇𝑇 ,                              (1.32) 

 

де 𝐫𝐫(𝑛𝑛, 𝑡𝑡) = 𝑒𝑒𝑖𝑖𝛳𝛳(𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑁𝑁𝑐𝑐) ∑ 𝐡𝐡𝜏𝜏(𝑛𝑛,∆𝑡𝑡)𝑡𝑡
∆𝑡𝑡=0 𝐮𝐮(𝑛𝑛, 𝑡𝑡 − ∆𝑡𝑡), 𝑡𝑡 − номер часового відліку 

сигналу. 

Сигнал після ШПФ на приймальному боці можна записати наступним 

чином: 

𝐲𝐲(𝑛𝑛) = 1
�𝑁𝑁𝑐𝑐

(𝟊𝟊⦻𝝞𝝞𝑀𝑀)�𝐆𝐆𝐇𝐇𝜏𝜏𝐮𝐮(𝑛𝑛) + 𝘄𝘄(𝑛𝑛)�,                            (1.33) 

 

де 𝟊𝟊 - матриця Фур’є – перетворення. 

Компоненти вектора 𝐲𝐲(𝑛𝑛) матимуть вид: 

 

𝐲𝐲𝑘𝑘(𝑛𝑛) = 1
√𝑁𝑁
∑ exp𝑁𝑁𝑐𝑐−1
𝜈𝜈=0 �−𝑖𝑖 2𝜋𝜋

𝑁𝑁
𝑘𝑘𝜈𝜈� exp�i𝛳𝛳𝜈𝜈(𝑛𝑛)� 𝐲𝐲𝜈𝜈(𝑛𝑛) + 𝘄𝘄𝑘𝑘

′ (𝑛𝑛),     (1.34) 

 

де 𝘸𝘸𝑘𝑘
′ (𝑛𝑛)– адитивний шум після переходу в частотну область. 

Використовуючи вирази (1.3.4) - (1.3.9), можна записати вирази для 

сигналу на виході демодулятора 𝐲𝐲(𝑛𝑛) через значення на вході модулятора s(n): 

 

𝐲𝐲𝑘𝑘(𝑛𝑛) =
1
√𝑁𝑁

� exp
𝑁𝑁𝑐𝑐−1

𝜈𝜈=0

�−𝑖𝑖
2𝜋𝜋
𝑁𝑁 𝑘𝑘𝜈𝜈� exp�𝑖𝑖𝛳𝛳𝜈𝜈(𝑛𝑛)�× 

× ∑ 𝐡𝐡𝜏𝜏(𝑡𝑡)𝜈𝜈
𝑡𝑡=0 ∑ exp𝑁𝑁𝑐𝑐−1

𝑗𝑗=0 �−𝑖𝑖 2𝜋𝜋
𝑁𝑁

(𝜈𝜈 − 𝑡𝑡)𝑗𝑗� 𝐱𝐱𝑗𝑗(𝑛𝑛) + 𝘄𝘄𝑘𝑘
′ (𝑛𝑛).      (1.35) 

 

За аналогією з сигналом з OFDM [29] вираз (1.35) з урахуванням 

переходу в частотну область перетвориться до виду: 

 

𝐲𝐲𝑘𝑘(𝑛𝑛) = 𝐡𝐡𝑘𝑘
𝑓𝑓(𝑛𝑛)𝐬𝐬𝑘𝑘(𝑛𝑛)exp(iψ(n))+𝘄𝘄𝑘𝑘

об(𝑛𝑛),                        (1.36) 



36 

де 𝘄𝘄𝑘𝑘
об(𝑛𝑛) = 𝛒𝛒𝑘𝑘(𝑛𝑛) + 𝘄𝘄𝑘𝑘

′ (𝑛𝑛), а член, який відповідає за між канальну 

інтерференцію: 

 

𝛒𝛒𝑘𝑘(𝑛𝑛) = 1
𝑁𝑁
∑ ∑ �𝐡𝐡𝑗𝑗

𝑓𝑓(𝑛𝑛)𝑁𝑁𝑐𝑐−1
𝑗𝑗=0
𝑗𝑗≠𝑘𝑘

𝑁𝑁𝑐𝑐−1
𝜈𝜈=0 exp�𝑖𝑖𝛳𝛳𝜈𝜈(𝑛𝑛)� exp �−𝑖𝑖 2𝜋𝜋

𝑁𝑁
𝜈𝜈(𝑘𝑘 − 𝑗𝑗� 𝐱𝐱𝑗𝑗(𝑛𝑛)�, 

 

а 𝑖𝑖𝑚𝑚 = Arg � 1
√𝑁𝑁
∑ exp𝑁𝑁𝑐𝑐−1
𝜈𝜈=0 �𝑖𝑖𝛳𝛳𝑚𝑚(𝜈𝜈)��  – загальна для всіх частотних і 

просторових каналів фазова помилка. 

Таким чином, як і в разі сигналів з OFDM, сигнал після проходження 

каналу з MIMO-OFDM модуляцією характеризується мультипликативно. і 

адитивною завадами. Причому, якщо дія першої визначається впливом 

адитивного шуму в каналі, то дія другої пов'язана зі впливом як адитивного, 

так і фазового шумів. Відмінною особливістю сигналу на виході MIMO-OFDM 

каналу є наявність кореляції між відліками адитивного шуму в різних 

просторових каналах і квадратурних складових в рамках одного частотного 

каналу. Поява цієї кореляції пов'язана з роботою фільтра просторового 

розділення [31]: 

 

𝐏𝐏 = �
𝐡𝐡𝑓𝑓0−1 𝟎𝟎

⋱
𝟎𝟎 𝐡𝐡𝑓𝑓(𝑁𝑁 − 1)−1

�                            (1.37) 

 

У разі застосування просторово-часового або просторово-частотного 

кодування переданих сигналів на приймальній стороні проводиться множення 

на матричний фільтр відповідного типу для декодування. Це дозволяє усунути 

просторову інтерференцію і підвищити співвідношення сигнал шум на 3 дБ і 

більше. Для цього способу передачі вираз для сигналу після ШПФ є 

еквівалентним (1.36). 
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РОЗДІЛ 2 

 

РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ АМПЛІТУДНО - ФАЗОВОГО 

ОЦІНЮВАННЯ І КОРИГУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СИГНАЛІВ 

 

2.1 Модель стану та оцінювання параметрів з використанням 

інформаційних символів 

 

2.1.1 Ортогональне частотне розділення 

 

Введемо позначення для сигналу (1.25) на виході OFDM демодулятора 

на приймальній стороні:  

 

𝐻𝐻𝑘𝑘′ (𝑛𝑛) = 𝐻𝐻𝑘𝑘(𝑛𝑛)𝑒𝑒𝑖𝑖𝜓𝜓L(𝑛𝑛)                                          (2.1) 

 

Вважаючи, що канал із завмираннями описується релеєвським 

розподілом, для опису спектральної щільності потужності та доплерівського 

спектра процесу завмирань використовуємо модель Джейкса [28]. У 

відповідності з цим кореляційну функцію для частотної характеристики 

каналу 𝐻𝐻L(𝑛𝑛) можна записати таким чином: 

 

𝑟𝑟𝑘𝑘,∆𝑘𝑘(𝑛𝑛,∆𝑛𝑛) = E{𝐻𝐻𝑘𝑘(𝑛𝑛),𝐻𝐻𝑘𝑘−∆𝑘𝑘∗ (𝑛𝑛 − ∆𝑛𝑛} = 

= 𝐽𝐽0(2𝜋𝜋𝑓𝑓𝜋𝜋∆𝑛𝑛𝑇𝑇) ×
1−𝑖𝑖2𝜋𝜋(∆𝑘𝑘)𝜎𝜎𝑡𝑡

𝑇𝑇
1+4𝜋𝜋2(∆𝑘𝑘)2𝜎𝜎𝑡𝑡2𝑇𝑇2

= 𝑟𝑟∆𝑘𝑘(∆𝑛𝑛),                        (2.2) 

 

де 𝑓𝑓𝜋𝜋- максимальне доплерівське зміщення за частототою, 𝜎𝜎е- 

максимальний розкид затримок променів в багатопроменевому каналі, 𝑇𝑇 - 

період OFDM - символу,  𝐽𝐽0(∙) - функція Бесселя першого роду нульового 

порядку. 
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Тоді, з урахуванням незалежності 𝐻𝐻𝑘𝑘(𝑛𝑛) і 𝑒𝑒𝑖𝑖𝜓𝜓(𝑛𝑛),  кореляційна функція 

𝐻𝐻𝑘𝑘′ (n) може бути визначена: 

 

𝑟𝑟∆𝑘𝑘′ (𝑛𝑛) = 𝑟𝑟∆𝑘𝑘(∆𝑛𝑛) × 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑖𝑖𝜓𝜓(𝑛𝑛)(∆𝑛𝑛)                                  (2.3) 

 

де 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑖𝑖𝜓𝜓(𝑛𝑛)(∆𝑛𝑛) - кореляційна функція фазового шуму (ФШ) 𝑒𝑒𝑖𝑖𝜓𝜓(𝑛𝑛). 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑖𝑖𝜓𝜓(𝑛𝑛)(∆𝑛𝑛) можна визначити за допомогою прямого методу аналізу 

нелінійних систем, розглядаючи ФШ, як процес 𝑖𝑖(𝑛𝑛) з поліноміальної СЩП, 

що пройшов через нелінійний елемент з характеристикою 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑥𝑥 [37]: 

 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑖𝑖𝜓𝜓(𝑛𝑛)(∆𝑛𝑛) = ∑ 𝑐𝑐𝑗𝑗2∞
𝑗𝑗=1

𝜌𝜌𝜓𝜓
𝑗𝑗 (∆𝑛𝑛)

𝑗𝑗!
,  де 𝑐𝑐𝑗𝑗=𝑖𝑖𝑗𝑗𝜎𝜎𝑗𝑗𝑒𝑒

𝑡𝑡2𝜎𝜎2

2 . 

 

Кореляційну функцію 𝜌𝜌𝜓𝜓(∆𝑛𝑛) = 1
2𝜋𝜋 ∫ 𝑆𝑆(𝜔𝜔�)𝜋𝜋

−𝜋𝜋 𝑒𝑒𝑡𝑡∆𝑛𝑛𝜔𝜔�  фазового шуму 𝑖𝑖𝑘𝑘(𝑛𝑛) 

може визначити за теоремою Вінера-Хинчина з заданої спектральної 

щільності потужності (СЩП) [38]: 

 

𝜌𝜌𝜓𝜓(𝑚𝑚) = 1
2𝜋𝜋 ∫ 𝑆𝑆𝜋𝜋

−𝜋𝜋 (𝜔𝜔�)𝑒𝑒𝑗𝑗𝑚𝑚𝜔𝜔�𝑑𝑑𝜔𝜔�, 

 

де 𝑆𝑆(𝜔𝜔�) = 2𝜋𝜋𝛼𝛼𝜓𝜓
𝜔𝜔�2

 – СЩП білого частотного шуму, 𝛼𝛼𝜓𝜓- міра рівня фазового 

шуму. 

Зміна характеристики каналу 𝐻𝐻𝑘𝑘(𝑛𝑛) в часі може бути досить точно 

описана авторегресивною (АР) моделлю [14]. 

Визначимо вектор характеристики каналу з урахуванням дії фазового 

шуму, як 𝐡𝐡(𝑛𝑛) = [𝐻𝐻1′(𝑛𝑛) …𝐻𝐻𝑁𝑁′ (𝑛𝑛)]𝐼𝐼. При цьому авторегресивна модель буде 

виглядати таким чином: 

 

 𝐡𝐡(𝑛𝑛) = ∑ 𝐀𝐀(𝑖𝑖)𝜌𝜌
𝑖𝑖=1 𝐡𝐡(𝑛𝑛 − 𝑖𝑖)𝐐𝐐𝐮𝐮(𝑛𝑛)                               (2.4) 
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де 𝐀𝐀(𝑖𝑖) і 𝐐𝐐 - квадратні матриці розмірністю 𝑁𝑁 × 𝑁𝑁, що обчислюються за 

допомогою системи рівнянь Юла-Уокера [37], при використанні 𝑟𝑟𝑘𝑘′(𝑚𝑚) з (2.3), 

а 𝐮𝐮(𝑛𝑛) - вектор білого гаусового шуму розмірністю 𝑁𝑁 × 1. Для зручності 

введемо позначення: 

 

𝐱𝐱(𝑛𝑛) = �
[𝐻𝐻1′(𝑛𝑛) … 𝐻𝐻𝑁𝑁′ (𝑛𝑛)]

…
[𝐻𝐻1′(𝑛𝑛 − 𝑝𝑝 + 1) 𝐻𝐻𝑁𝑁′ (𝑛𝑛 − 𝑝𝑝 + 1)]

�=�
𝐻𝐻1′(𝑛𝑛) ⋯ 𝐻𝐻𝑁𝑁′ (𝑛𝑛)
⋮ ⋱ ⋮

𝐻𝐻1′(𝑛𝑛 − 𝑝𝑝 + 1) ⋯ 𝐻𝐻𝑁𝑁′ (𝑛𝑛 − 𝑝𝑝 + 1)
�. 

 

З урахуванням цього (2.4) прийме вигляд: 

 

𝐱𝐱(𝑛𝑛) = 𝐂𝐂𝐱𝐱(𝑛𝑛 − 1) + 𝐆𝐆𝐆𝐆(𝑛𝑛)                                         (2.5) 

 

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

 

𝗖𝗖 = �

−𝐀𝐀(1)
𝐈𝐈𝑁𝑁
⋮

𝟎𝟎𝑁𝑁  

⋯
⋯
⋱
⋯

−𝐀𝐀(𝑝𝑝 = 1)
𝟎𝟎𝑁𝑁
⋮
𝐈𝐈𝑁𝑁

−𝐀𝐀(𝑝𝑝)
𝟎𝟎𝑁𝑁 
⋮
𝟎𝟎𝑁𝑁 

� ,𝐆𝐆 = �

𝐐𝐐
𝟎𝟎𝑘𝑘 
⋮
𝟎𝟎𝑘𝑘 

�. 

 

де 𝐈𝐈𝑁𝑁 і 𝟎𝟎𝑁𝑁 – одинична та нульова матриця розмірності 𝑁𝑁 × 𝑁𝑁. 

З урахуванням вище наведеного (1.5) приймає вигляд: 

 

𝐲𝐲(𝑛𝑛) = 𝐃𝐃(𝑛𝑛)𝐱𝐱(𝑛𝑛) + 𝘄𝘄(𝑛𝑛),                                       (2.6) 

 

де 𝐲𝐲(𝑛𝑛) = [y1(𝑛𝑛) … y𝑵𝑵(𝑛𝑛)]𝐼𝐼, 𝐃𝐃(𝑛𝑛) = [𝐒𝐒(𝑛𝑛)   𝟎𝟎𝑁𝑁 … 𝟎𝟎𝑁𝑁], 𝘄𝘄(𝑛𝑛) = [𝘸𝘸1(𝑛𝑛) …𝘸𝘸𝑵𝑵(𝑛𝑛)]𝐼𝐼, 

а 𝐒𝐒(𝑛𝑛) – діагональна матриця розмірності 𝑁𝑁 × 𝑁𝑁, по діагоналі якої розміщено 

елементи 𝑠𝑠𝑘𝑘(𝑛𝑛). 
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2.1.2 Ортогональне частотне і просторове розділення 

 

Сигнал (1.3) на виході MIMO-OFDM демодулятора на приймальному 

боці за умови ідеальної символьної і частотної синхронізації можна записати 

в матричній формі: 

 

�
𝑦𝑦𝑘𝑘1(𝑛𝑛)
⋮

𝑦𝑦𝑘𝑘𝑀𝑀(𝑛𝑛)
�=�

𝐻𝐻𝑘𝑘
1,1(𝑛𝑛) ⋯ 𝐻𝐻𝑘𝑘

𝐿𝐿,1(𝑛𝑛)
⋮ ⋱ ⋮

𝐻𝐻𝑘𝑘
1,𝑀𝑀(𝑛𝑛) ⋯ 𝐻𝐻𝑘𝑘

𝐿𝐿,𝑀𝑀(𝑛𝑛)
� �
𝑠𝑠𝑘𝑘1(𝑛𝑛)
⋮

𝑠𝑠𝑘𝑘𝐿𝐿(𝑛𝑛)
� 𝑒𝑒𝑖𝑖𝜓𝜓(𝑛𝑛) + �

𝘸𝘸𝑘𝑘
1(𝑛𝑛)
⋮

𝘸𝘸𝑘𝑘
𝑀𝑀(𝑛𝑛)

�,       (2.7) 

 

де 𝑦𝑦𝑘𝑘𝑚𝑚(𝑛𝑛), m = 1 ... М - сигнали після ШПФ в 𝑘𝑘-му частотному з m-ої 

приймальної антени, 𝑥𝑥𝑘𝑘𝐿𝐿(𝑛𝑛),  l = 1 ... L, m = 1 ... М -- коефіцієнти передачі l, m-

ого просторового каналу в смузі k-ого частотного каналу, 𝘸𝘸𝑘𝑘
𝑚𝑚(𝑛𝑛), m = 1 ... М - 

адитивний гаусів шум з нульовим середнім і дисперсією  𝜎𝜎𝘸𝘸2 . Процес 

розділення просторових каналів полягає у множенні вектора-стовпця 𝑦𝑦𝑘𝑘(𝑛𝑛) на 

матрицю оберненої характеристики каналу. 

Зробивши аналогічні випадку з OFDM припущення і допущення з 

урахуванням розділу 1.3, визначимо вектор характеристики кожного 

просторового каналу з урахуванням дії ФШ, як 

 

𝐡𝐡𝑙𝑙,𝑚𝑚(𝑛𝑛) = �𝐻𝐻1′
𝑙𝑙,𝑚𝑚

(𝑛𝑛) …𝐻𝐻𝑁𝑁′
𝑙𝑙,𝑚𝑚

(𝑛𝑛)�
𝑇𝑇

. 

 

 Введемо позначення 𝑥𝑥𝑙𝑙,𝑚𝑚(𝑛𝑛) = [ℎ𝑙𝑙,𝑚𝑚(𝑛𝑛)𝑇𝑇 … ℎ𝑙𝑙,𝑚𝑚(𝑛𝑛 − 𝑝𝑝 + 1)𝑇𝑇]𝑇𝑇 для 

кожного просторового каналу, потім запишемо в вектор-стовпець по черзі ці 

елементи: 𝐗𝐗(𝑛𝑛) = [𝐱𝐱1,1(𝑛𝑛)𝑇𝑇  𝐱𝐱2,1(𝑛𝑛)𝑇𝑇 … 𝐱𝐱𝑇𝑇𝑇𝑇,1(𝑛𝑛) 𝐱𝐱1,2(𝑛𝑛) … 𝐱𝐱𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑅𝑅𝑇𝑇(𝑛𝑛)]𝑇𝑇. 

З урахуванням цього (2.5) набуде вигляду: 

 

     𝐗𝐗(𝑛𝑛) = �
𝐂𝐂1,1 0

⋱
0 𝐂𝐂𝐿𝐿,𝑀𝑀

�𝐗𝐗(𝑛𝑛 − 1) + �
𝐆𝐆1,1 0

⋱
0 𝐆𝐆𝐿𝐿,𝑀𝑀

�ν(𝑛𝑛),      (2.8) 
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а його елементи: 

 

С𝐼𝐼,𝑚𝑚 = �

−𝐀𝐀(1)
𝐈𝐈𝑁𝑁

…
…

−𝐀𝐀(𝑝𝑝 − 1) −𝐀𝐀(𝑝𝑝)
  𝟎𝟎𝑁𝑁              𝟎𝟎𝑁𝑁

⋮ ⋱    ⋮                 ⋮
𝟎𝟎𝑁𝑁 ⋯   𝐈𝐈𝑁𝑁              𝟎𝟎𝑁𝑁

� ,   𝐆𝐆𝑙𝑙,𝑚𝑚 = �

𝐐𝐐
𝟎𝟎𝑁𝑁
 ⋮
𝟎𝟎𝑁𝑁

�, 

 

де 𝐈𝐈𝑁𝑁 і 𝟎𝟎𝑁𝑁 – одинична і нульова матриці розмірності 𝑁𝑁 × 𝑁𝑁. 

З урахуванням вищезазначеного елементи (2.7) набувають вигляду: 

 

𝐲𝐲(𝑛𝑛) = [𝑦𝑦11(𝑛𝑛)   ⋯   𝑦𝑦𝑁𝑁1 (𝑛𝑛)  ⋯     𝑦𝑦1𝑀𝑀(𝑛𝑛)   ⋯    𝑦𝑦𝑁𝑁𝑀𝑀(𝑛𝑛)]𝑇𝑇, 

 

𝐰𝐰(𝑛𝑛) = [𝑤𝑤11(𝑛𝑛)   ⋯   𝑤𝑤𝑁𝑁1(𝑛𝑛)  ⋯     𝑤𝑤1𝑀𝑀(𝑛𝑛)   ⋯    𝑤𝑤𝑁𝑁𝑀𝑀(𝑛𝑛)]𝑇𝑇, 

 

𝐃𝐃(𝑛𝑛) = �
𝐃𝐃1(𝑛𝑛) … 𝐃𝐃𝐿𝐿(𝑛𝑛)
𝟎𝟎𝑁𝑁 … 𝟎𝟎𝑁𝑁
𝟎𝟎𝑁𝑁 … 𝟎𝟎𝑁𝑁

    
𝟎𝟎𝑁𝑁 … 𝟎𝟎𝑁𝑁
⋱ ⋱ ⋱
𝟎𝟎𝑁𝑁 … 𝟎𝟎𝑁𝑁

   
𝟎𝟎𝑁𝑁 … 𝟎𝟎𝑁𝑁
𝟎𝟎𝑁𝑁 … 𝟎𝟎𝑁𝑁

𝐃𝐃1(𝑛𝑛) … 𝐃𝐃𝐿𝐿(𝑛𝑛)
�, 

 

де 𝐃𝐃𝑙𝑙(𝑛𝑛) = [𝐒𝐒𝑙𝑙(𝑛𝑛)    𝟎𝟎𝑁𝑁    ⋯   𝟎𝟎𝑁𝑁 ],   𝐒𝐒𝑙𝑙(𝑛𝑛) - діагональна матриця 

розмірності 𝑁𝑁 × 𝑁𝑁, по діагоналі якої розташовані елементи 𝑆𝑆𝑘𝑘𝑙𝑙 (𝑛𝑛). 

 

2.2 Алгоритм оптимальної комплексного оцінювання амплітуди і 

фази на основі багатовимірної фільтрації Калмана 

 

2.2.1 Ортогональне частотне розділення 

 

Модель OFDM сигналу, задана у формі (2.5) і (2.6), дозволяє 

скористатися теорією багатомірної фільтрації Калмана для оптимального 

оцінювання характеристики каналу 𝐻𝐻𝑘𝑘(𝑛𝑛) і групової фазової помилки 𝑖𝑖𝑘𝑘(𝑛𝑛). 

Рівняння для оптимальної системи оцінювання матиме вигляд: 
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𝐱𝐱�(𝑛𝑛) = 𝐂𝐂𝐱𝐱�(𝑛𝑛 − 1) + 𝐊𝐊𝑛𝑛�𝐲𝐲(𝑛𝑛)−𝐃𝐃(𝑛𝑛)𝐂𝐂𝐱𝐱(𝑛𝑛 − 1)�,                     (2.9) 

 

де коефіцієнт підсилення 𝐊𝐊𝑛𝑛 – через: 

 

𝐊𝐊𝑛𝑛 = 𝐌𝐌𝑛𝑛𝐃𝐃𝐻𝐻(𝑛𝑛)Г𝑛𝑛−1,                                                 (2.10) 

 

де апостеріорна матриця дисперсій 𝐌𝐌𝑛𝑛 визначається виразом: 

 

  𝐌𝐌𝑛𝑛 = С∑ 𝐂𝐂𝐻𝐻 + 𝐆𝐆𝐆𝐆𝐻𝐻 ,𝑛𝑛−1                                           (2.11) 

 

апостеріорна  матриця ∑𝑛𝑛−1  виражається через рівняння: 

 

∑ = (𝐈𝐈𝑝𝑝𝑁𝑁𝑛𝑛−1 − 𝐊𝐊𝑛𝑛𝐃𝐃(𝐧𝐧))𝐌𝐌𝑛𝑛−1,                                            (2.12) 

 

а Г𝑛𝑛 = 𝐃𝐃(𝑛𝑛)𝐌𝐌𝑛𝑛𝐃𝐃𝐻𝐻(𝑛𝑛) + 𝜎𝜎𝜈𝜈2𝐈𝐈𝑁𝑁. 

 

 Початкові умови: 𝐱𝐱(0) = 𝟎𝟎𝑝𝑝𝑁𝑁 та ∑ = ∑ ,0  де ∑− стаціонарна 

коваріація 𝐱𝐱(𝑛𝑛), яку можна обчислити з (2.3). Оцінка 𝐻𝐻𝑘𝑘′ (n) на кроці n: 

 

𝒉𝒉�(𝑛𝑛)=[𝐈𝐈𝑁𝑁   𝟎𝟎𝑁𝑁  …   𝟎𝟎𝑁𝑁]𝐱𝐱�(𝑛𝑛)                                    (2.13) 

 

 
Рис. 2.1. Схема багатовимірного фільтра Калмана для комплексного 

оцінювання параметрів сигналу 
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Інформаційні символи 𝑠𝑠𝑘𝑘(𝑛𝑛), необхідні для роботи алгоритму, можуть 

бути визначені за допомогою «навчальних» сигналів (на першому кроці) і/або 

в режимі роботи зі зворотним зв'язком (на наступних кроках). На основі 

вихідних даних оцінка параметрів каналу проводиться відповідно до схеми, 

представленої на рис. 2.1. 

 

2.2.2 Ортогональне частотне і просторове розділення 

 

 Модель OFDM сигналу, задана в формі (2.5) і (2.6), дозволяє 

скористатися теорією багатовимірної фільтрації Калмана для оптимального 

оцінювання характеристики каналу 𝐻𝐻𝑘𝑘(𝑛𝑛) і групової фазової помилки 𝑖𝑖𝑘𝑘(𝑛𝑛). 

Рівняння для оптимальної системи оцінювання матиме вигляд: 

 

𝐗𝐗�(𝑛𝑛) = �
𝐂𝐂1,1 0

⋱
0 𝐂𝐂𝐿𝐿,𝑀𝑀

�𝐗𝐗�(𝑛𝑛 − 1) + 𝐊𝐊𝑛𝑛(𝐘𝐘(n) − 

                  −�
𝐃𝐃1(𝑛𝑛) … 𝐃𝐃𝐿𝐿(𝑛𝑛)
𝟎𝟎𝑁𝑁 … 𝟎𝟎𝑁𝑁
𝟎𝟎𝑁𝑁 … 𝟎𝟎𝑁𝑁

    
𝟎𝟎𝑁𝑁 … 𝟎𝟎𝑁𝑁
⋱ ⋱ ⋱
𝟎𝟎𝑁𝑁 … 𝟎𝟎𝑁𝑁

   
𝟎𝟎𝑁𝑁 … 𝟎𝟎𝑁𝑁
𝟎𝟎𝑁𝑁 … 𝟎𝟎𝑁𝑁

𝐃𝐃1(𝑛𝑛) … 𝐃𝐃𝐿𝐿(𝑛𝑛)
�×     (2.14) 

�
𝐂𝐂1,1 0

⋱
0 𝐂𝐂𝐿𝐿,𝑀𝑀

� × 𝐗𝐗(𝑛𝑛 − 1)), 

 

де коефіцієнт посилення 𝐊𝐊𝑛𝑛 − через: 

 

𝐊𝐊𝑛𝑛 = 𝐌𝐌𝑛𝑛 �
𝐃𝐃1(𝑛𝑛) … 𝐃𝐃𝐿𝐿(𝑛𝑛)
𝟎𝟎𝑁𝑁 … 𝟎𝟎𝑁𝑁
𝟎𝟎𝑁𝑁 … 𝟎𝟎𝑁𝑁

    
𝟎𝟎𝑁𝑁 … 𝟎𝟎𝑁𝑁
⋱ ⋱ ⋱
𝟎𝟎𝑁𝑁 … 𝟎𝟎𝑁𝑁

   
𝟎𝟎𝑁𝑁 … 𝟎𝟎𝑁𝑁
𝟎𝟎𝑁𝑁 … 𝟎𝟎𝑁𝑁

𝐃𝐃1(𝑛𝑛) … 𝐃𝐃𝐿𝐿(𝑛𝑛)
�

𝐻𝐻

Г𝑛𝑛−1,    (2.15) 

 

де апріорна матриця дисперсій 𝐌𝐌𝑛𝑛 визначається виразом: 
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𝐌𝐌𝑛𝑛 = �
𝐂𝐂1,1 0

⋱
0 𝐂𝐂𝐿𝐿,𝑀𝑀

�� �
𝐂𝐂1,1 0

⋱
0 𝐂𝐂𝐿𝐿,𝑀𝑀

�
𝐻𝐻

𝑛𝑛−1
+ 

+�
𝐆𝐆1,1 0

⋱
0 𝐆𝐆𝐿𝐿,𝑀𝑀

��
𝐆𝐆1,1 0

⋱
0 𝐆𝐆𝐿𝐿,𝑀𝑀

�
𝐻𝐻

,                  (2.16) 

 

апостеріорна  матриця ∑𝑛𝑛−1 виражається через рівняння: 

 

� =
𝑛𝑛−1

�𝐈𝐈𝑝𝑝𝑁𝑁𝐿𝐿 − 𝐊𝐊𝑛𝑛 �
𝐃𝐃1(𝑛𝑛) … 𝐃𝐃𝐿𝐿(𝑛𝑛)
𝟎𝟎𝑁𝑁 … 𝟎𝟎𝑁𝑁
𝟎𝟎𝑁𝑁 … 𝟎𝟎𝑁𝑁

    
𝟎𝟎𝑁𝑁 … 𝟎𝟎𝑁𝑁
⋱ ⋱ ⋱
𝟎𝟎𝑁𝑁 … 𝟎𝟎𝑁𝑁

   
𝟎𝟎𝑁𝑁 … 𝟎𝟎𝑁𝑁
𝟎𝟎𝑁𝑁 … 𝟎𝟎𝑁𝑁

𝐃𝐃1(𝑛𝑛) … 𝐃𝐃𝐿𝐿(𝑛𝑛)
��𝐌𝐌𝑛𝑛−1 

(2.17) 

а 𝐊𝐊𝑛𝑛 = 𝐃𝐃(𝑛𝑛)𝐌𝐌𝑛𝑛𝐃𝐃𝐻𝐻(𝑛𝑛) + 𝜎𝜎𝜈𝜈2𝐈𝐈𝑁𝑁. 

 

Оцінка 𝐻𝐻𝑘𝑘′ (n) на кроці n буде використовуватися для просторового 

розділення потоків або просторово-часового декодування, в обох випадках 

елементи канальної матриці визначаються через 

 

�̂�𝐡𝑙𝑙,𝑚𝑚(𝑛𝑛)=[𝐈𝐈𝑁𝑁   𝟎𝟎𝑁𝑁  …   𝟎𝟎𝑁𝑁]𝐱𝐱�𝑙𝑙,𝑚𝑚(𝑛𝑛)                                     (2.18) 

 

 Схема оцінювання кожного просторового каналу аналогічна схемі, 

зображеній на рис. 2.1. 

 

2.3 Алгоритм комбінованої незалежного оцінювання і коригування 

амплітуди і фази несучої 

 

Численні експерименти показують, що в реальних умовах каналів із 

завмираннями 𝐻𝐻𝑘𝑘′ (𝑛𝑛) = 𝐻𝐻𝑘𝑘(𝑛𝑛)𝑒𝑒𝑙𝑙𝜓𝜓𝐿𝐿(𝑛𝑛) має виражені кореляційні властивості по 

параметру n. При цьому інтервал кореляції може мати значення від кількох 

одиниць (слабокорелювання завмирання обвідної) до кількох десятків 
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(сільнокорелювання завмирання обвідної) тривалостей OFDM символів.  Для 

подібних умов досить ефективними можуть виявитися слідкуючі алгоритми 

коригування, активні на інтервалі OFDM - пакету. Такий підхід автором був 

запропонований в [36]. 

Основу алгоритму становить детектор помилок QAM- символів, система 

автоналагодження фази і амплітуди сигналу. Сегмент фазового коригування 

описано в роботі [29]. Амплітудний детектор виробляє сигнал помилки виду 

 

𝜀𝜀𝑘𝑘(𝑛𝑛) = 𝐴𝐴𝑘𝑘(𝑛𝑛) = �̂�𝐴𝑘𝑘(𝑛𝑛 − 1)                                    (2.19) 

 

В якості опорного сигналу системи коригування використовується 

вихідний сигнал цифрового інтегратора �̂�𝐴𝑘𝑘(𝑛𝑛 − 1), що являє собою оцінку 

зміни амплітуди несучої вхідного сигналу на попередньому кроці. З 

урахуванням виду моделі сигналу демодулятора (1.25) амплітудний детектор 

для формування сигналу помилки (2.19) виконує оцінку переданого символу 

�̂�𝑟𝑘𝑘(𝑛𝑛) = 𝑥𝑥�𝑘𝑘(𝑛𝑛) (жорстке рішення) і формує відношення 

 

𝑦𝑦𝑘𝑘(𝑛𝑛) = 𝑟𝑟𝑘𝑘(𝑛𝑛)
𝐴𝐴�𝐿𝐿(𝑛𝑛−1)𝑥𝑥�𝐿𝐿(𝑛𝑛)

 ,                                           (2.20) 

 

яке безпосередньо використовується для отримання сигналу помилки (2.19). З 

цією метою детектор послідовно виконує функції взяття модуля, множення на 

�̂�𝐴𝜆𝜆(𝑛𝑛 − 1) і віднімання �̂�𝐴𝑘𝑘(𝑛𝑛 − 1): 

 

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

� �̂�𝐴𝑘𝑘(𝑛𝑛 − 1) − �̂�𝐴𝜆𝜆(𝑛𝑛 − 1).                   (2.21) 

 

Петля зворотного зв'язку включає в себе блок посилення з коефіцієнтом 

d і інтегратор з функцією передачі 𝐾𝐾(𝑧𝑧) = 1
𝑧𝑧−1

. Вибір подібної структури 

пов'язаний з забезпеченням оптимального слідкування в умовах задаючого 

впливу зі спектральною щільністю типу 1/𝑓𝑓2 (винерівський випадковий 
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процес). Подібний підхід було застосовано в [29] для синтезу системи 

коригування фази несучої. 

Зауважимо, що розглянутий алгоритм передбачає сталість сигналу 

зворотного зв'язку (сигналу на виході петлевого інтегратора) протягом 

кожного кроку роботи. 

 

 
Рис. 2.2. Блок-схема слідкуючої системи коригування амплітуди та фази 

 

2.4 Аналіз ефективності розроблених алгоритмів 

 

Для якісного оцінювання ефективності роботи алгоритмів була створена 

математична модель в середовищі MATLAB®, яка побудована за аналогією з 

наявними моделями. Модель дозволяє оцінити переваги алгоритмів 

коригування в порівнянні з вживаними алгоритмами, зокрема, в якості 

опонента запропонованим рішенням розглядався алгоритм коригування 

параметрів каналу, оснований на оцінці пілотних сигналів за методом 

найменших квадратів. 

Необхідно зазначити, що функція моделювання каналу зв'язку основана 

на випадковому виборі часу запізнювання променів і їх ослаблення в межах 

заданих діапазонів. Це в свою чергу призводить до того, що отриманий 
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результат також є випадковим. У зв'язку з цим при обчисленні вироблялося 

усереднення результатів по кільком реалізаціям. 

При вирішенні проблеми моделювання роботи алгоритмів коригування 

вирішувалися наступні завдання. По-перше, необхідність побудови моделі 

самої системи зв'язку, що використовує сигнали з OFDM з різною формою 

обвідної. По-друге, необхідно вирішити проблему моделювання вхідних 

впливів, до яких відноситься фазовий і адитивний шуми. По-третє, необхідно 

побудувати модель нестаціонарного каналу зв'язку, що враховує ефекти 

багатопроменевого розповсюдження. По-четверте, побудована модель 

повинна імітувати умови наявних моделей з уже впровадженими методами 

коригування для того, щоб була можливість проведення порівняльного аналізу 

ефективності розроблених алгоритмів. На основі створених моделей отримано 

наступні результати оцінювання відносної ймовірності помилки приймання на 

біт при модельованих умовах, представлених в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Найменування параметру Значення 
Число частотних підканалів 256,512, 1024, 2048 
 Частотна смуга OFDM- сигналу, МГц 3.5,5, 10, 20 
 Число OFDM- символів в кадрі 7 
 Середньоквадратична затримка 
розповсюдження компонент в 
багатопроменевому каналі, нс 

44 

 Максимальна доплерівське розширення, Гц 104.2; 231.5 
 Порядок АР моделі 1,2 
 Рівень БЧШ, рад 2 0,01 
 Тип модуляції QPSK, 16QAM, 64QAM 

 

При моделюванні завмирань в каналі зв'язку використовувалися 

параметри, які представлено в табл. 2.2. 

На рис. 2.3 - рис. 2.11 представлено отримані при імітаційному 

моделюванні залежності ймовірності помилкового приймання (pпом) від 

співвідношення сигнал-шум при когерентному прийманні. pпом визначена для 

шести інформаційних OFDM- символів, що передаються після одного 
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навчального. Результати підкреслюють високу ефективність алгоритму. 

Збільшення порядку авторегресивної моделі не дає істотної переваги 

особливого для малого числа несучих. 

Таблиця 2.2 

fc, 
ГГц 

Швидкість 
𝜈𝜈, км/год 

Максимальний 
доплерівській зсув 

𝑓𝑓𝐷𝐷, Гц 

Період 
когерентності 
𝑇𝑇ког, мкс 

Період OFDM- 
Символа 
𝑇𝑇s,мкс 

2,5 45 104,2 10 102,4 
2,5 100 231,5 4 102,4 

 

с/ш, дБ

pпом

 
Рис. 2.3. Ймовірність помилкового приймання при N=512 і модуляції ОАМ-4 

 

При порівнянні графіків на рис. 2.3 - рис. 2.11 зроблено висновок про те, 

що алгоритм коригування істотно підвищує ефективність роботи приймача з 

функцією оцінювання параметрів каналу з частотно-часовим розсіюванням і 

фазових флуктуацій приймально-передавального тракту досліджуваного типу. 

При цьому перехід до багатопозиційних типів модуляції (еквівалентний 

збільшенню дисперсії фазових флуктуацій), незважаючи на зниження 

загальної якості роботи системи OFDM, не призводить до значного 

погіршення роботи алгоритму при достатньому рівні співвідношення сигнал - 

адитивний білий гаусів шум. 
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с/ш  дБ

pпом

 
Рис. 2.4. Ймовірність помилкового приймання 

при N=512 і модуляції QAM-16 

 

pпом

с/ш  дБ  
Рис. 2.5. Ймовірність помилкового приймання 

при N=512 і модуляції QAM-64 
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с/ш  

pпом

 
Рис. 2.6. Ймовірність помилкового приймання 

 при N=1024 і модуляції QAM-4 

 

/  Б

pпом

 
Рис. 2.7. Ймовірність помилкового приймання 

при N=1024 і модуляції QAM-16 
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с/ш  дБ

pпом

 
Рис. 2.8. Ймовірність помилкового приймання 

при N=1024 і модуляції QAM-16 

 

с/ш  дБ

pпом

 
Рис. 2.9. Ймовірність помилкового приймання 

 при N=1024 і модуляції QAM-64 
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/  Б

pпом

 
Рис. 2.10. Ймовірність помилкового приймання 

при N=2048 і модуляції QAM-4 

 

 

pпом

 
Рис. 2.11. Ймовірність помилкового приймання 

 при N=2048 і модуляції QAM-16 
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/  

pпом

 
Рис.2.12. Ймовірність помилкового приймання 

 при N=2048 і модуляції QAM-64 

 

h  

pпом

Пілот/амп.
Пілот/фаз.
Пілот/компл.
КОС/амп.
КОС/фаз.
КОС/компл.

 
Рис. 2.13. Ймовірність помилки для різних алгоритмів коригування при 

Fд = 250Гц і модуляції QAM-16 
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На рис. 2.13 представлено результати аналізу алгоритму роздільного 

коригування амплітуди і фази зі зворотним зв'язком, при чому порівняння 

наведено для варіантів коригування тільки одного з двох параметрів з 

комбінованої оцінкою, а також наведено порівняння алгоритму коригування 

за оцінкою пілотних каналів і запропонованих в роботі. Тут необхідно 

зазначити, що алгоритм роздільної коригування дає суттєвий енергетичний 

виграш в порівнянні зі стандартним підходом до коригування по пілотам в 

області відносно високих ВСШ (більше 15 дБ). Крім того, на графіках видно, 

що саме спільна корекція амплітуди і фази забезпечує найбільш високу 

ефективність системи. 

Висновки до другого розділу 

З наведених залежностей можна зробити висновок, що підвищення 

точності оцінювання характеристики каналу із завмираннями і зменшення 

рівня фазових флуктуації: на 2-3 дБ може привести до поліпшення 

завадостійкості системи до 10 дБ. 

Важливо відзначити, що причиною появи фазових флуктуацій може 

служити також неточність кадрової і символьної синхронізації, 

нестаціонарність каналу зв'язку і багато іншого [39-41]. 

На основі апарату багатовимірної фільтрації Калмана синтезовано 

алгоритм оцінювання і коригування амплітуди і фази сигналів з OFDM, що 

використовує інформаційні частотні канали. Синтезований алгоритм дозволив 

підвищити енергетичну ефективність системи передачі в порівнянні зі 

стандартним алгоритмом оцінювання параметрів каналу за пілотним 

частотним каналам від 3-4 дБ до 10-15 дБ в залежності від характеру і рівня 

завад в каналі. 

Запропоновано алгоритм роздільної оцінювання і коригування каналу, 

реалізований за допомогою багатоканальної слідкуючої системи зі зворотним 

зв'язком. Синтезований алгоритм дозволив отримати виграш енергетичної 

ефективності в порівнянні зі стандартною системою оцінювання параметрів 

каналу за пілотними частотними каналами до 10 дБ в залежності від характеру 
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і рівня завад в каналі, але при більш «довгих» преамбулах і пакетах, ніж 

оптимальний. 

Зниження ефективності алгоритму роздільного коригування при малих 

ВСШ пов'язано з похибкою роботи детектора, принцип дії якого оснований  на 

аналізі інформаційних частотних каналів. Це може бути частково 

компенсовано використанням пілотних сигналів, розподіл у часі і за частотою 

яких в межах пакету має враховувати особливість роботи слідкуючого 

алгоритму. Такий підхід дозволить виконати грубу оцінку амплітудних 

флуктуацій на основі пілотних сигналів, а точну – на основі інформаційних. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕНИХ АЛГОРИТМІВ 

ОЦІНЮВАННЯ І КОРИГУВАННЯ 

 

3.1. Побудова імітаційної моделі 

 

Для кількісного оцінювання впливу фазового шуму була побудована 

імітаційна модель системи зв'язку на основі OFDM, спочатку безпосередньо в 

командному рядку пакету MATLAB®, а потім і в середовищі Simulink®. В 

якості моделі фазового шуму керованого генератора кільця фазового 

автопідстроювання частоти (ФАПЧ) була обрана модель білого частотного 

шуму [38]. В якості критерію еквівалентності реального джерела фазового 

шуму і моделі була обрана потужність фазових флуктуацій в діапазоні частот 

(0.01 R, ... R·Nc), де R - символьна швидкість передачі даних (рекомендації для 

цифрових систем передачі, що використовують одну несучу). У разі сигналів 

з багатьма несучими для обліку впливу міжканальної інтерференції між 

несучими верхню межу необхідно розширити пропорційно кількості 

частотних каналів. Так, наприклад, у разі стандарту IEEE 802.11 а тривалість 

одного OFDM символу становить 4-106с. Отже, в цьому випадку діапазон  

буде (2.5∙103 ... 16 ∙ 106) Гц. 
pпом

ВСШ:
10  дБ
20  дБ
30  дБ

а)

ВСШ:

pпом

10  дБ
20  дБ
30  дБ

б)  

Рис. 3.1. Ймовірність помилки для а) QAM-64; б) QAM-16 
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З використанням імітаційної моделі були побудовані залежності 

ймовірності появи помилок 𝑃𝑃пом від потужності фазових флуктуацій в 

діапазоні частот (0.01 R, ... R·Nc) для різного відношення сигнал/шум (ВСШ) в 

каналі зв'язку для системи зв'язку на основі стандарту IEEE 802.11a (рис. 3.1). 

Аналіз наявних на ринку мікросхем для побудови генераторів на основі 

ФАПЧ дозволяє зробити висновок, що дисперсія фазового шуму в зазначеній 

смузі частот становить близько 10 5 -104 рад2. Так, для прикладу на рис. 3.2 

наведено спектральну щільність фазових флуктуацій для генератора 

ADF4360-0 фірми Analog Device ™ на частоті 2.48 ГГц. Потужність фазових 

флуктуацій такого синтезатора в зазначеному діапазоні частот становить 

приблизно 6.2 ∙ 10−5рад2. 

При вирішенні проблеми моделювання роботи системи оцінювання 

характеристики каналу і коригування амплітуди і фази необхідно виконати 

наступні завдання. По-перше, необхідно побудувати модель самої системи 

зв'язку, що використовує сигнали з OFDM і MIMO-OFDM з різною формою 

обвідної. По-друге, необхідно вирішити проблему моделювання вхідних 

впливів, до яких відноситься фазовий і адитивний шуми. По-третє, необхідно 

побудувати модель нестаціонарного каналу зв'язку, що враховує ефекти 

багатопроменевого поширення, причому в разі MIMO-OFDM таких каналів 

має бути кілька. 

Моделювання системи зв'язку, що використовує сигнали з OFDM і 

MIMO-OFDM, проводилося засобами пакета MATLAB®. Пропоновані 

імітаційні моделі, апробовані автором в [36, 45], описують систему зв'язку, що 

працює в пакетному режимі. 

Структурна схема моделі повторює загальну схему системи передачі 

сигналів OFDM і MIMO-OFDM, з додаванням службових блоків (див. рис. 3.3, 

рис. 3..4, рис. 3.5). Концепція моделі аналогічна розробленим в [46]. 



58 

F, ГцСЩ
П

 ф
аз

ов
ог

о 
ш

ум
у,

 д
Б/

Гц

 
Рис. 3.2. Спектральна щільність фазового шуму опорного генератора на 

частоті 2.48 ГГц на основі ФАПЧ (ADF4360-0 Analog Device) 

Блок модулятора OFDM формує сигнал з OFDM модуляцією кадру 

даних. Двійкова послідовність, що спочатку надходить на його вхід, 

збирається в блоки довжиною 𝑘𝑘 = log2𝑀𝑀, де 𝑀𝑀 - розмір сигнального сузір'я, в 

яке потім відображаються ці блоки. Далі, у блоці формування OFDM кадру 

отримані сигнали і спеціальні, так звані пілотні сигнали об'єднуються в OFDM 

символ. Послідовність таких символів утворює кадр, на початку якого 

додаються службові, та навчальні OFDM символи, відомі на приймальній 

стороні і які слугують меті визначення параметрів каналу. Далі сформований 

таким чином кадр надходить на блок ЗШПФ, де окремо для кожного символу 

виконується процедура зворотного перетворення Фур'є. Після цього на 

початку кожного OFDM символу в частотній області додається циклічний 

префікс, що являє собою частину інформаційного символу. Мета останньої 

операції полягає у запобіганні впливу міжсимвольної інтерференції на 

приймальній стороні за рахунок впливу каналу зв'язку. Сформований таким 

чином сигнал після перетворення з паралельної в послідовну форму 

передається через канал зв'язку. 
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Рис. 3.3. Блок-схема імітаційної моделі системи передачі з OFDM 
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Рис. 3.4. Блок-схема імітаційної моделі системи передачі з SDM-OFDM 
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Рис. 3.5. Блок-схема імітаційної моделі системи передачі з STBC-OFDM 
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Рис. 3.6. Схема OFDM-передавача 
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Рис. 3.7. Схема модуля канала зв’язку OFDM 

 

Блок каналу зв'язку моделює проходження сигналу через канал зв'язку з 

багатопроменевим розповсюдженням і АБГШ і може працювати в трьох 

режимах: без завмирань, з завмираннями неселективними за частотіою і з 

частотно-селективними завмираннями. Кожен шлях поширення моделюється 

незалежно і характеризується рівнем загасання і величиною затримки. Дані 

величини є випадковими з гаусовим законом розподілу. В цілому змінними 

характеристиками каналу зв'язку є: ставлення сигнал/шум, кількість променів, 

дисперсія часу приходу променів і дисперсія загасання променів. Схема блоку 

наведена на рис. 3.7. Моделювання відбувається з частотою проходження 

відліків з виходу блоку модулятора. 
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Важливим етапом моделювання роботи системи зв'язку є моделювання 

фазового шуму, який спотворює сигнал як на передавальній, так і на 

приймальній стороні. Більшість відомих фазових шумів добре описуються в 

частотній області поліноміальною моделлю, згідно з якою спектральна 

щільність потужності має вигляд [38]: 

 

𝑆𝑆𝜑𝜑(𝜔𝜔) = ∑ ℎ𝛼𝛼−3
𝑎𝑎=0 𝜔𝜔𝛼𝛼,                                          (3.1) 

 

де ℎ𝛼𝛼 − рівень відповідної складової. 

 

Рис. 3.8. Схема джерела фазового шуму 
 

Моделювання процесу зі спектральною щільністю (3.1) ускладнено 

отриманням компонент з непарними ступенями частоти. Джерело білого шуму 

є у всіх пакетах моделювання і за допомогою формуючого фільтра з нього 

легко отримати фазовий шум зі спектральною щільністю ℎ𝛼𝛼𝜔𝜔𝛼𝛼, де 𝛼𝛼- парне. У 

той же час синтез шуму зі спектральною щільністю ℎ𝛼𝛼𝜔𝜔𝛼𝛼 , де 𝛼𝛼 - непарне з 

білого за допомогою формуючого фільтра ускладнений тим, що неможливо 

безпосередньо створити фільтр, АЧХ якого залежала б від частоти як 1/�𝑓𝑓 . 

Використовуваний підхід полягає в застосуванні особливого фільтра для 

створення флуктуаційного процесу з заданими властивостями з білого шуму. 
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Даний метод синтезу формуючого фільтра для флікер-шуму запропоновано в 

[47]. Передавальна функція фільтра має вигляд: 

 

𝐾𝐾(p)=∏ 1
√7

8
𝑛𝑛=1 × 𝑝𝑝+𝑎𝑎𝑛𝑛∙√7

𝑝𝑝+𝑎𝑎𝑛𝑛
, 𝑎𝑎𝑛𝑛+1 = 7 ∙ 𝑎𝑎𝑛𝑛.                    (3.2) 

 
 

Для даного фільтра було визначено коефіцієнт 𝑎𝑎8 ≈9,6. Цей коефіцієнт 

отримано з вимоги найменшого відхилення спектральної щільності 

синтезованого шуму від закону 1/𝑓𝑓. 

В z-області передавальна характеристика такого формуючого фільтра 

має вигляд: 

Kф(𝑧𝑧) = ∏ 2√7(𝑧𝑧−1)+7𝑎𝑎𝑛𝑛(𝑧𝑧+1)
2(𝑧𝑧−1)+𝑎𝑎𝑛𝑛(𝑧𝑧+1)

8
𝑛𝑛=1 .                                    (3.3) 
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Рис. 3.9. Схема OFDM-приймача 

 

Блок демодулятора вилучає передану інформацію з прийнятого сигналу. 

Блок-схему модуля наведенона рис. 3.9. Коригувальний фільтр компенсує 

вплив ЧХ каналу зв'язку, оцінка якої виконується на основі відомої на 

прийманні навчальної послідовності. При моделюванні роботи системи зв'язку 

використовувалися три системи коригування: стандартна на основі пілотних 

несучих і дві оптимальні, синтезовані в розділі 2, на основі інформаційних 

несучих. Результати роботи системи в разі відсутності системи коригування 

обговорювалися в розділі 2 і тут не наводяться. 

Модуль системи коригування на основі пілотних несучих виконано зі 

стандартних блоків бібліотеки модулів Simulink® і відповідає стандартному 
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підходу до оцінювання амплітудно-фазових флуктуацій. Суть підходу полягає 

в оцінці неузгодженості між переданим і прийнятим сигналами на відповідних 

пілотних несучих з подальшою інтерполяцією оцінок на всі несучі [48]. Блок-

схему модуля наведено на рис. 3.10. 
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Рис. 3.10 Схема системи коригування на основі пілотних каналів 

 

Вихід
Вхід

Тип 
модуляції

Лічильник символів

 
Рис. 3.11. Система комбінованої коригування амплітуди і фази 

 на основі інформаційних каналів 
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Модулі системи коригування на основі інформаційних піднесучих 

виконано зі стандартних блоків бібліотеки модулів Simulink®, 

Communications Blockset®, Digital Signal Processing® і відповідає 

функціональній схемі рис. 2.1 і рис. 2.2. Блок-схему модуля наведено на рис. 

3.11. 

Блок розрахунку відносних помилок порівнює передається сигнал і 

сигнал на виході вирішального пристрою демодулятора і обчислює 

відношення кількості помилково переданих біт до загальної кількості 

переданих біт інформації. 

У роботі було побудовано модель системи зв'язку на основі MIMO-

OFDM модуляції з двома просторовими каналами. Загальну схему моделі 

системи зв'язку наведено на рис. 3.12. Параметри моделювання каналу 

основані на [4, 49]. 
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Рис. 3.12. Канал зв’язку з с просторовим розділенням 
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В цілому структура системи зв'язку на основі MIMO-OFDM аналогічна 

випадку OFDM з тією різницею, що число OFDM модуляторів і демодуляторів 

визначається просторовоїю розмірністю модуляції, на приймальній стороні 

додатково введено алгоритм просторового розділення сигналів і канал зв'язку 

побудовано з урахуванням просторовогорозділення. 

 Схему  каналу зв'язку наведено на рис. 3.12. Модель каналу зв'язку з 

просторовим розділенням єявляє собою чотири незалежні канали зв'язку, які 

далі називаються елементарними каналами з релеєвськими завмираннями і 

доплерівським розсіюванням, аналогічні моделі каналу для сигналів з OFDM.  

Канал моделює проходження радіосигналу від кожної передавальної антени 

до кожної приймальної. 
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прийн. інф.симв.1

перед. навч.симв. 4

прийн. інф.симв.2

перед. навч.симв. 3

 

Рис. 3.13. Блок просторового розділення сигналів 
 

Блок просторового розділення (рис. 3.13) виконує оцінку кожного 

елементарного каналу за прийнятими навчальними символами і обчислює 

обернену канальну матрицю. Просторове розділення сигналів виконується за 
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допомогою множення кожного прийнятого М1МО-OFDM символу на 

обернену канальну матрицю. Подібний алгоритм демультиплексування 

розглянуто в [50]. 

Система коригування на основі комплексного оцінювання 

характеристики каналу за допомогою багатовимірного фільтра Калмана 

інтегрується в систему просторового розділення з метою підвищення якості 

просторового розділення за рахунок попереднього оцінювання змін 

параметрів каналу і коригування характеристики матричного фільтра. Схему 

блоку представлено на рис. 3.14. 
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Рис. 3.14. Система комплексного коригування амплітуди і фази на основі 

інформаційних каналів 

 

3.2 Опис методики проведення досліджень 

 

У роботі описано методику дослідження статистичних характеристик як 

сигналів усередині системи, так і якості роботи системи зв'язку в цілому, яку 

використано автором у ряді робіт [34, 35, 51]. В якості основного критерію 

роботи вибрано відносну кількість помилок на кожен біт інформації, що 

передається. Для його отримання було створено програмне забезпечення в 

середовищі МАТLАВ®, що дозволяє як проводити імітаційне моделювання 

процесів в системі, так і обробляти отримані результати [52, 53]. 



69 

Методика дослідження складається з двох етапів. Перший етап являє 

собою отримання часової реалізації процесу на виході системи. Другий етап 

включає в себе обробку даної реалізації з метою отримання необхідних 

статистичних характеристик [54 - 56]. 

Необхідно зазначити, що реалізація каналу зв'язку є випадковою в силу 

випадковості часу запізнювання променів і їх ослаблення. Це в свою чергу 

призводить до того, що отриманий результат також є випадковим. У зв'язку з 

цим при обчисленні вироблялося усереднення результатів по кільком 

реалізаціям. 

При оцінці впливу фазового шуму на якість роботи системи, як відомо, 

важливим є час спостереження [38]. При обчисленні відносного рівня помилок 

в якості часу спостереження є тривалість пакета інформації. Це пов'язано з 

тим, що на початку кожного пакета по службовій інформації виконується 

фазова синхронізація. 

При порівнянні ефективності системи коригування для модуляції 

MIMO-OFDM і OFDM при використанні однакових сигнальних сузір'їв 

необхідно враховувати, що в разі MIMO-OFDM здійснюється збільшення 

переданої інформації в число разів, що дорівнює просторовій розмірності 

сигналів без збільшення сумарної потужності передавачів. Тому при 

порівнянні з однією з характеристик необхідно поставити обидві системи в 

рівні умови. Це може виражатися, наприклад, в порівнянні систем за критерієм 

кількості помилок на біт інформації при однаковому відношенні сигнал/шум в 

каналі і рівній кількості переданої інформації обома системами. 

Методи коригування сигналів OFDM, основані на оцінюванні 

параметрів каналів, класифікуються за порядком розміщення пілотних 

сигналів в переданому пакеті, за способом інтерполяції оцінок на інформаційні 

символи [11]. При цьому існує безліч модифікацій цих методів [10, 12, 57 - 60]. 

Порівняння з усіма ускладнене і не становить значного інтересу, тому аналіз 

чутливості розроблених алгоритмів буде проводитися при зіставленні 

результатів моделювання з показниками двох методів: 
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 - оцінка каналу за пілотними OFDM-символами методом найменших 

квадратів з лінійною інтерполяцією в часі; 

 - оцінка каналу за пілотними несучими методом найменших квадратів з 

кубічної інтерполяції за частотою. 

 

3.3 Дослідження моделі для різних вхідних впливів 

 

 У роботі виконано дослідження поведінки імітаційної моделі системи 

зв'язку на основі сигналів з OFDM і MIMO-OFDM з запропонованими 

алгоритмами коригування. Аналізувалися ймовірності появи помилки для 

різних сполучень параметрів впливів і безпосередньо сигналів. 

На рис. 3.15 - рис. 3.17 показано вплив адитивного і фазового шуму на 

роботу системи з OFDM модуляцією. Видно, що дія фазового шуму, 

призводить до обертання сигнального сузір'я, а дія адитивного шуму 

призводить до його розмиття. 
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Рис. 3.15. Сигнальне сузір'я QAM-16 без впливу шуму 
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Рис. 3.16. Сигнальне сузір’я QAM-16 під впливом адитивного шуму 
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Рис. 3.17. Сигнальне сузір’я QAM-16 під впливом фазового шуму 
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3.3.1 Дослідження чутливості до компонентів різного порядку СЩП 

фазового шуму 

 

Розглянуто випадок, коли СЩП фазового шуму має різний порядок в 

умовах адитивного шуму і каналу з повільними завмираннями. На рис. 3.18 і 

рис. 3.19 наведено результати відповідно для білого фазового (а), флікер- 

фазового (б), білого частотного (в) і флікер-частотного шумів (г). На цих 

графіках, як і далі в роботі, розглянуто випадки QAM-16 і QAM-64 модуляції 

та прийнято наступні позначення підходів до оцінювання і коригування 

параметрів сигналу: 

 - по пілотним OFDM-символам методом найменших квадратів; 

 - по пілотним несучим методом найменших квадратів; 

 - на основі роздільної обробки амплітуди і фази; 

 - на основі комплексної обробки за допомогою ФК і АР першого 

порядку; 

 - на основі комплексної обробки за допомогою ФК і АР другого порядку. 

Як видно на представлених графіках, характер залежності ймовірності 

помилки від потужності адитивної шуму істотно залежить від порядку СЩП 

фазового впливу. Так, збільшення порядку вхідного впливу при збереженні 

його потужності в заданій смузі частот для системи зв'язку без використання 

системи компенсації не змінює характер залежності, в той же час призводить 

до зниження якості роботи. Виграш від використання синтезованих 

алгоритмів простежується для всіх видів шумів, Однак найбільш значна 

перевага проявляється при збільшенні потужності впливу. Так, для білого 

фазового шуму виграш алгоритму на основі фільтра Калмана та 

авторегресивної моделі другого порядку досягає 3-4 дБ (перед іншими 

алгоритмами). При цьому алгоритм на основі фільтра Калмана та 

авторегресивної моделі першого порядку так само як і роздільну корекцію 

амплітуди і фази можна порівняти з системам оцінювання по пілотним 

сигналам. 
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г) частотний флікер-шум 

Рис. 3.18. Ймовірність помилки для ВСШ = 25 дБ і  QAM-64 OFDM при 

Тког= 4Tofdm, N=256, Ncимв=7 
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При фазовому флікер-шумі виграш алгоритму на основі фільтра 

Калмана та авторегресивної моделі другого порядку досягає 1-3 дБ перед тим 

же алгоритмом на основі авторегресивної моделі першого порядку, останній в 

свою чергу ефективніший за інших на 1-2 дБ. 

При білому частотному шумі виграш синтезованих алгоритмів перед 

системами оцінювання по пілотним сигналам досягає 3 дБ і більше. При 

частотному флікер-шумі результати аналогічні тим, що отримані при 

фазовому флікер- шумі. 

Застосування системи коригування на основі пілотних сигналів в 

розглянутому діапазоні потужностей вхідних впливів призводить до 

погіршення роботи системи зв'язку в цілому.  Це пояснюється перевагою 

помилки оцінювання ГФО на фоні адитивного шуму над потужністю самого 

фазового шуму.  Зі збільшенням порядку вхідного впливу внесок ГФО 

збільшується, що зумовлює деяке поліпшення якості роботи системи 

коригування на основі пілотних каналів. 
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г) частотний флікер-шум 

 

Рис. 3.19. Ймовірність помилки для ВСШ = 25 дБ і  QAM-15 OFDM при 

Тког= 4Tofdm, N=256, Ncимв=7 

 

На рис. 3.20 наведено залежність ймовірності помилки від ВСШ для 

фазового шуму з поліноміальною СЩП. 
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a) QAM-64 
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б) QAM-16 

 

Рис. 3.20. Ймовірність помилки при 𝜎𝜎𝜑𝜑2 = 10−3 рад2 для OFDM 

 

Застосування запропонованих алгоритмів дає стабільний виграш при 

співвідношеннях сигнал-шум 21 дБ і більше. Зазначимо, що при зменшенні 

потужності адитивного шуму застосування системи коригування на основі 

пілотних каналів дає певну перевагу, що підтверджує зроблені висновки, в той 

же час перевага від використання системи коригування на основі фільтра 

Калмана та авторегресивної моделі другого порядку є значно вищою. 

Дослідження показали, що поведінка системи коригування в разі MIMO-

OFDM модуляції якісно збігається з випадком OFDM. Це ілюструють графіки, 

представлені на рис. 3.21 і рис. 3.22. В цілому в разі MIMO-OFDM виграш 

запропонованих алгоритмів перед існуючими є вищим, ніж для випадку 

OFDM, в середньому на 0,5-1 дБ, але для відносно низького рівня завад. При 

порівнянні рис. 3.23 з рис. 3.20 очевидно, що загальна стійкість у системи 
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MIMO-OFDM є дещо нижчою в порівнянні з OFDM, що компенсується 

збільшенням загальної пропускної здатності. 
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Рис. 3.21. Ймовірність помилки для ВСШ=25 дБ і QAM-16 MIMO-OFDM 
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Рис. 3.22. Ймовірність помилки для ВСШ=25 дБ і QAM-64 MIMO-OFDM 
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б) QAM-64 

Рис. 3.23. Ймовірність помилки при 𝜎𝜎𝜑𝜑2 = 10−3 рад2000 для QAM-16 

MIMO-OFDM  
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3.3.2 Випадок фазового впливу з поліноміальною СЩП в умовах 

доплерівського розсіювання 

 

У розділі розглянуто випадок впливу на систему зв'язку з OFDM і 

MIMO-OFDM білого адитивного шуму і фазового шуму з поліноміальною 

СЩП в умовах доплерівського розсіювання. 

На рис. 3.24 і рис. 3.26 наведено залежність ймовірності появи помилок 

від ширини доплерівського розширення 𝑓𝑓𝜋𝜋. Остання є обернено пропорційною 

відношенню періоду когерентності каналу до періоду OFDM- символу. На 

наведених графіках видно, що в умовах доплерівського розсіювання якість 

роботи системи зв'язку з OFDM різко погіршується із зменшенням періоду 

когерентності каналу. Однак виграш системи компенсації на основі 

комбінованого оцінювання вищий, ніж в разі стаціонарного каналу зв'язку. 

Дане явище пояснюється вираженими кореляційними властивостями 

доплерівського розсіювання. Відомо, що в цих умовах робота слідкуючої 

системи є найбільш ефективною. Важливо зазначити, що зі збільшенням 

порядку вхідного впливу виграш від застосування системи коригування на 

основі фільтра Калмана та авторегресивної моделі першого і другого порядку, 

як і в разі стаціонарного каналу, збільшується. У той же час відмінність 

полягає в тому, що в разі надшвидких завмирань виграш починає проявлятися 

для авторегресивної моделі першого порядку перед моделлю другого порядку. 

У той же час система оцінки по пілотним частотним каналам є істотно 

ефективнішою в цій області, що пояснюється більш точним оцінюванням 

СЩП каналу на періоді OFDM-символу і низькими кореляційними 

властивостями між сусідніми OFDM-символами. 

Однак в розглянутому діапазоні потужностей фазового впливу 

застосування системи коригування на основі пілотних частотних каналів, як і 

в разі стаціонарного каналу зв'язку, призводить до збільшення ймовірності 

появи помилки. Це пов'язано з переважанням дисперсії помилки оцінки 

фазової помилки над потужністю останньої. 
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д) поліноміальна СЩП 

Рис.3.24. Ймовірність помилки при ВСШ 25дБ, різної СЩП, 𝜎𝜎𝜑𝜑2 =

10−4рад2 для QAM-16 OFDM 
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д) поліноміальна СЩП 

Рис.3.25. Ймовірність помилки при ВСШ 25дБ, різної СЩП, 

𝜎𝜎𝜑𝜑2 = 10−4рад2 для QAM-16 MIMO-OFDM 
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д) поліноміальна СЩП 

Рис.3.26. Ймовірність помилки при ВСШ 25дБ, різної СЩП,  

𝜎𝜎𝜑𝜑2 = 10−4рад2 для QAM-64 OFDM 
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д) поліноміальна СЩП 

Рис.3.27. Ймовірність помилки при ВСШ 25дБ, різної СЩП,  

𝜎𝜎𝜑𝜑2 = 10−4рад2 для QAM-64 MIMO-OFDM 



95 

Залежність рівня помилок від величини доплерівського розширення для 

випадку MIMO-OFDM модуляції наведено на рис. 3.25 і рис. 3.27. 

Якісно залежність збігається з випадком OFDM. Як і в разі стаціонарного 

каналу зв'язку ймовірність помилки при однаковому рівні шумів і величині 

доплерівського розсіювання в разі MІMO-OFDM є вищою, в той же час вища 

і загальна пропускна здатність системи. Виграш від використання системи 

коригування слідкуючого типу в разі MIMO-OFDM є вищим, ніж в OFDM в 

середньому на 1 дБ для більш «повільних» каналів. 

 

3.3.3 Випадок різних довжин пакетів і характеристик 

багатопроменевого каналу 

 

Розглянуто випадок впливу на систему зв'язку з OFDM і MIMO-OFDM 

при різних довжинах пакетів в умовах з різною кількістю променів в 

багатопроменевому каналі. 

На рис. 3.28 наведено залежність ймовірності появи помилок від 

довжини пакета. З наведених графіків видно, що в умовах доплерівського 

розсіювання якість роботи системи зв'язку з OFDM різко погіршуються зі  

зростанням кількості OFDM-символів. Дослідження показали, що для досить 

низьких ВСШ (для QAM-64 нижче 30 дБ) і «довгих» пакетів система 

коригування з комбінованим оцінюванням не поступається системі на основі 

фільтра Калмана і авторегресивної моделі. Даний факт пов'язаний з достатніми 

кореляційними властивостями характеристики каналу і фазового впливу для 

їх ефективного оцінювання та коригування за допомогою відносно «простого» 

алгоритму на основі кілець автоналаштування амплітуди і фази сигналу. 

У розглянутому діапазоні потужностей вхідного впливу застосування 

системи коригування на основі пілотних частотних каналів не призводить до 

збільшення ймовірності появи помилки. Це пов'язано з проведенням такої 

системи оцінювання на кожному OFDM-символі, коли для запропонованих 

алгоритмів характерно зниження ефективності зі збільшенням довжини 
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пакета, що викликано втратою кореляційних властивостей за умови досить 

швидких завмирань. 
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Рис.3.28. Ймовірність помилки при 𝜎𝜎𝜑𝜑2 = 10−4рад2,  Тког ≈ 4 ∙ Тсимв , 

QAM-16 OFDM 
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д) поліноміальна СЩП 

Рис.3.29. Ймовірність помилки при 𝜎𝜎𝜑𝜑2 = 10−4рад2,  Тког ≈ 4 ∙ Тсимв , 

QAM-64 OFDM 
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д) поліноміальна СЩП 

 

Рис.3.30. Ймовірність помилки при 𝜎𝜎𝜑𝜑2 = 10−4рад2,  Тког ≈ 4 ∙ Тсимв , 

QAM-64 MIMO-OFDM 

 

Застосування синтезованих алгоритмів дозволяє збільшити кількість 

OFDM-символів в пакеті без зниження енергетичної ефективності до двох 

разів по відношенню до застосування алгоритмів з оцінюванням по пілотним 

сигналам. 

 

3.4 Експериментальні дослідження алгоритмів оцінювання і 

коригування на цифровому сигнальному процесорі 

 

3.4.1 Постановка задачі та методика проведення експерименту 

 

З метою перевірки основних результатів досліджень, отриманих в 

попередніх розділах дисертаційної роботи в результаті математичного 
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моделювання, розроблено і реалізовано апаратно-програмний комплекс 

(АПК). До складу комплексу входить персональний комп'ютер (ПК), модуль 

приймача OFDM-сигналу з вбудованими алгоритмами амплітудної і фазового 

коригування на основі цифрового сигнального процесора TMS320DM6437 

EVM™ (ЦСП) і блок вимірювальних приладів (рис. 3.31). 
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ЦПЗШПФ
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Корект. 
Ампл. і 

фази

 
Рис. 3.31. Блок-схема програмно-апаратного комплексу 

 

На ПК реалізовано імітаційну модель переданого OFDM-сигналу, що 

проходить багатопроменевий канал передачі, адитивний і фазовий шум і блок 

оцінки ймовірності символьної помилки, що дозволяє провести дослідження 

статистичних характеристик системи. 

Імітаційна модель є сегментом моделі, запропонованої в розділі 3.1, і 

включає в себе: джерело бітів, модулятор QAM, блок обчислення ЗШПФ, 

паралельно-послідовний перетворювач, блок додавання циклічного префікса, 

блок, що імітує вплив багатопроменевого каналу із завмираннями, і блоки, що 

підмішують адитивний і фазові шуми. Крім того, модель забезпечена 

службовими блоками, що дозволяють здійснити зміну формату даних при їх 

передачі на сигнальний процесор і назад, а також оцінку ймовірності появи 

помилки при передачі. 
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Блок спектроаналізатор є спектроаналізатором з високою роздільною 

здатністю, за допомогою якої здійснюється контроль вхідного і вихідного 

сигналів і їх спектральних характеристик. 

ПАК дозволяє реалізувати: 

1. Різні варіанти цифрових систем передачі OFDM сигналів на основі 

сигнального процесора з організацією двостороннього обміну інформацією 

між ЦСП і ПК. При цьому для контролю і управління проходженням сигналів 

в цифровому модулі використовуються як зовнішні контрольно-вимірювальні 

модулі, так і закладені в ПК. 

2. Режим спільного функціонування цифрового модуля ЦСП і 

контрольно-вимірювального блоку ПК. Режим передбачає оптимізацію 

програмного забезпечення ЦСП і контрольно-вимірювального блоку ПК. 

Відповідно до продуктивності ЦСП і призначенням реалізованої системи 

процесор може виконувати частину контрольних функцій. До числа їх 

відносяться: оцінка ймовірності появи помилки. Дана інформація по мірі 

накопичення по інформаційному каналу передається до ПК, де проходить 

додаткову обробку з метою отримання інтегральних оцінювань про роботу 

системи. У свою чергу, отримані оцінювання можуть бути використані для 

управління роботою модуля. 

Нижче наводяться результати з розробки АПК і виконаних з його 

допомогою експериментальних досліджень алгоритмів амплітудного і 

фазового коригування OFDM-сигналів на основі ЦСП TMS320DM6437 

EVM™. 

 

3.4.2 Опис цифрового модуля OFDM-приймача на основі 

сигнального процесора 

 

На основі ЦСП TMS320DM6437 EVM™ реалізовано OFDM-приймач 

вхідного сигналу, що передається на нульовій частоті у вигляді послідовності 

комплексних чисел. Програма виконана для режиму роботи процесора з 



106 

фіксованою точкою і інформаційного обміну з ПК через Ethernet-інтерфейс 

[61, 62]. 

Реалізована схема побудована на основі сегмента імітаційної моделі, 

запропонованої в розділі 3.1, і включає в себе: блок видалення циклічного 

префікса, паралельно-послідовний перетворювач блок обчислення ШПФ, 

демодулятор QAM [63]. Крім того, схема забезпечена службовими блоками, 

що дозволяють провести зміну формату даних при їх передачі на сигнальний 

процесор і назад, а також блок ШПФ замінений на аналогічний, але 

оптимізований компанією-розробником для цього типу процесорів. 

Схему експериментальної установки для дослідження алгоритмів 

амплітудної і фазової коригування OFDM-сигналів представлено на рис. 3.32. 

 

Спектро-
і

ШПФ

Алгоритм цифрового перетворення

Об'єднувач 
векторів

Корект. 
Ампл. і 

фази
QAM-D ЦП

ЦАП

Аудіо модуль

Монітор
pпом

Джерело
біт

OFDM-
передавач

Канал
джерело 
шумів

Перетворювач 
швидкості 
передачі

Перетворювач 
швидкості 
передачі

Ethernet-
інтерфейс

TCP/IP
отримувач

TCP/IP
отримувач

Мережева карта

Мережевий модуль

Ethernet-
інтерфейс

TCP/IP
отримувач

TCP/IP
отримувач

лівий канал 
правий канал

 
 

Рис. 3.32. Схема експерименту 
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Вхідний сигнал вводиться в цифровий модуль через Ethernet-інтерфейс 

у вигляді послідовності комплексних чисел в форматі фіксованою точки. Після 

обробки вихідна послідовність бітів передається з цифрового модуля на ПК 

також через Ethernet-інтерфейс. При цьому на ПК експеримент проводиться 

через інтерфейс Simulink®, де в режимі «External mode» запускається модель 

експерименту. Схему моделі представлено на рис. 3.33. 

Для обміну через Ethernet-інтерфейс використовується буфер в пам'яті 

DDR, загальна довжина якої 128Кб. Оброблювана інформація зберігається в 

пам'яті IRAM загальною довжиною 32 + 80 Кб (пам'ять програм + пам'ять 

даних відповідно). Процесор DM6437 побудований на основі ядра С64х+™ і 

працює з частотою 594 МГц [64]. 

Для спостереження за амплітудним і фазовим спектром сигналів з 

виходів блоків ШПФ і амплітудно-фазового коригування в алгоритмі зроблено 

відводи сигналів на два канали ЦАП. Перетворення в аналогову форму 16-ти 

розрядних чисел здійснюється з частоти дискретизації 48кГц. Сигнал після 

блоку ШПФ передається по лівому стерео-каналу, а - після блоку коригування 

по правому, тобто при використанні кабелю з двома виводами N-type 

з'являється можливість спостереження за необробленим і обробленим 

спектром сигналу. При цьому тип спектра (амплітудний або фазовий) 

вибирається в блоці з позначенням «|u|». 

Однією з вимог, що пред'являються до проектованої експериментальної 

установки, є можливість гнучкого управління роботою функціонуючого на 

базі ЦСП пристрою за допомогою персонального комп'ютера. При цьому 

передбачається, що переданий потік бітів і прийнятий потік символів 

генеруються за допомогою імітаційної моделі Simulink® і записуються в дві 

змінні, після чого інформація з цих змінних передається на ЦСП з пам'яті ПК. 

Так як передавач побудовано також з використанням моделі Simulink®, 

зібраної з блоків, що входять в бібліотеки "Signal Processing Blockset™", 

"Communications Blockset™", "Target Support Package™" для використання з 
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TI's C6000, експериментальна установка може бути модифікована під будь-яку 

іншу цифрову системи передачі. 

Знімки амплітудного і фазового спектрів з лінійного виходу ЦСП 

представлені на рис. 3.35 і рис. 3.36. 

 

Рис.3.33. Схема моделі обробки експерименту в Simulink® 

 

 
Рис. 3.34. Схема блоку OFDM приймач 
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Рис. 3.35. Порівняння амплітудного спектра до (а) і після (б) блоку 

коригування амплітуди і фази OFDM-сигналу 

 

 
Рис. 3.36. Порівняння амплітудного спектра до (а) і після (б) блоку 

коригування амплітуди і фази OFDM-сигналу 

 

3.4.3 Порівняльний аналіз результатів експериментальних і 

теоретичних досліджень алгоритмів амплітудного і фазового 

коригування OFDM-сигналів 

 

За допомогою експериментальних досліджень отримано залежності 

ймовірності появи помилок при дії на вході комбінованого впливу у вигляді 

корисного коливання, гаусового шуму і детермінованої завади. В процесі 
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виконання експерименту постійно контролювалися параметри вхідного 

впливу безпосередньо після цифро-аналогового перетворення. 

Перед тим, як перейти до обговорення отриманих залежностей, 

необхідно зробити наступне зауваження. При теоретичному аналізі 

статистичних характеристик систем передачі OFDM-сигналів з різними 

алгоритмами коригування амплітуди і фази в якості основної координати 

системи виступала ймовірність появи помилки. У реальному пристрої таке 

оцінювання в наявному вигляді відсутнє. Як максимум, його можна отримати 

при блоковому кодуванні з додаванням контрольної суми, що в даному 

експерименті виключається. Тому разом із приймаючим потоком комплексних 

символів в ЦСП транслюється і відповідний переданий потік бітів, який і 

порівнюється з отриманим потоком бітів в блоці «Обчислення ймовірності 

появи помилок». 
pпом

с/ш, дБ
ЦСП
ІМ

 
Рис. 3.37. Порівняння результатів досліджень для алгоритму 

комбінованого незалежного коригування амплітуди і фази при 𝐷𝐷фш = 10−3 

 

На рис. 3.37 і рис. 3.38 представлено статистичні характеристики, 

отримані теоретично на основі імітаційного моделювання (ІМ) і 

експериментально (ЦСП) за описаною вище схемою. З представлених кривих 

видно, що результати, отримані експериментальним шляхом, якісно 
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повторюють теоретичні результати. Кількісна розбіжність не перевищує 5%, 

що пояснюється застосуванням операцій перетворення форматів даних при 

передачі з ПК на ЦСП і назад. Ці помилки еквівалентні шумам квантування в 

АЦП. 

с/ш, дБ

pпом
ЦСП
ІМ

 
Рис. 3.38. Порівняння результатів досліджень для алгоритму 

комплексної коригування на основі АР моделі 1 порядку при 𝐷𝐷фш = 10−3 

 

Висновки до третього розділу 

1. За допомогою пакета математичного моделювання MATLAB® 

створено імітаційні моделі системи зв'язку на основі сигналів з OFDM і MIMO-

OFDM з системою коригування фази на приймальній стороні. Розглянуто 

чотири режими роботи систем: з системою оцінювання параметрів сигналів на 

основі пілотних OFDM-сигналів і частотних каналів, з системою 

комбінованого оцінювання і коригування амплітуди і фази OFDM-сигналу і з 

системою оцінювання на основі фільтра Калмана та авторегресивної моделі 

першого і другого порядків. 
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2. Вирішено задачу імітаційного моделювання флікер-шуму і шуму з 

поліноміальною СЩП. На основі виконаного порівняльного аналізу відомих 

методів моделювання флікер-шуму обрано метод з використанням 

формуюючих фільтрів на основі пропорційно-інтегруючої ланки високого 

порядку. 

3. Проведено аналіз ймовірності появи помилки в системі зв'язку на 

основі OFDM і MIMO-OFDM сигналів із запропонованими алгоритмами для 

різного порядку СЩП фазових впливів. Аналіз показав, що зі збільшенням 

порядку вхідного впливу виграш запропонованої системи зростає, починаючи 

з 10−4 рад2. У разі OFDM модуляції виграш може досягати до 2 дБ за рівнем 

адитивного шуму, в разі MIMO-OFDM до 3 дБ. 

4. Проведено аналіз ймовірності появи помилки в системі зв'язку з 

OFDM і MIMO-OFDM модуляцією з запропонованих систем коригування в 

умовах доплерівського розсіювання і поліноміальної СЩП фазового впливу. 

Аналіз показав, що в умовах доплерівського розсіювання виграш 

запропонованих алгоритмів по відношенню до методів оцінювання на основі 

пілотних каналів збільшується в залежності від швидкості завмирань. У 

випадку більш мобільних каналів менш ефективним є оцінювання за 

пілотними OFDM-символами, а в разі більш повільних – оцінювання за 

пілотними частотними каналами. 

5. Проведено порівняльний аналіз ефективності роботи запропонованих 

систем коригування для випадку MIMO-OFDM і OFDM. В цілому система 

зв'язку на основі MIMO-OFDM поступається за енергетичною ефективністю 

системі з OFDM з однаковою внутрішньою модуляцією, але це компенсується 

збільшенням загальної пропускної здатності в першому випадку. У розділі 

показано, що в разі рівної пропускної здатності систем з OFDM і MIMO-

OFDM енергетичний виграш другої системи при інших рівних умовах може 

скласти до 5 дБ. 

6. В цілому застосування синтезованих алгоритмів дозволяє збільшити 

кількість OFDM-символів в пакеті без зниження енергетичної ефективності до 
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двох разів по відношенню до застосування алгоритмів з оцінюванням за 

пілотними сигналами. 

7. Зібрано програмно-апаратний комплекс для дослідження систем 

передачі OFDM-сигналів, що включає: 

- налагоджувальний модуль на базі цифрового сигнального процесора 

TMS320DM6437 EVM™, на базі якого досліджується приймальний модуль; 

- персональний комп'ютер для управління налагоджувальним модулем, 

реалізації імітаційної моделі для формування прийнятого НЧ-сигналу, 

спотвореного впливом характеристики багатопроменевого каналу з 

завмираннями, фазовим спотвореннями і адитивним білим гаусовим шумом, і 

обробки інформації, отриманої в моделі Simulink® в режимі "External mode" з 

налагоджувального модуля; 

- комплект спеціалізованого програмного забезпечення для сигнального 

процесора і персонального комп'ютера, що забезпечує взаємодію цифрового 

модуля з блоком формування сигналів. 

8. За допомогою програмно-апаратного комплексу отримано 

експериментальні залежності статистичних характеристик системи передачі 

ODFM-сигналів. Проведено порівняльний аналіз залежностей ймовірності 

помилки, отриманих експериментально і при імітаційному моделюванні. 

Кількісна розбіжність результатів не перевищує 5% і пояснюється 

припущеннями при побудові математичної моделі (не враховуються шуми 

квантування), отриманими в результаті експерименту за рахунок 

перетворення формату чисел, що еквівалентно дії квантування. 
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ ЗАСТОСОВНОСТІ АЛГОРИТМІВ ОЦІНЮВАННЯ 

І КОРИГУВАННЯ В СУЧАСНИХ І ПЕРСПЕКТИВНИХ СИСТЕМАХ 

БЕЗПРОВОДОВОГО ШИРОКОСМУГОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

 

4.1 Аналіз ефективності впровадження розроблених алгоритмів в 

системи наземного зв'язку 

 

Розвиток безпроводового зв'язку супроводжується безперервною 

зміною технологій, в основі яких лежать стандарти стільникового зв'язку GSM 

і CDMA, а також стандарти систем передачі даних IEEE 802. Історично 

технології безпроводового зв'язку розвивалися за двома незалежними 

напрямками - системи телефонного зв'язку (стільниковий зв'язок) і системи 

передачі даних (Wi-Fi, WiMAX). Але останнім часом спостерігається наявна 

тенденція до злиття цих функцій. Більш того, обсяг пакетних даних в мережах 

стільникового зв'язку третього покоління (3G) вже перевищує обсяг 

голосового трафіку, що пов'язано зі впровадженням технологій HSPA [67]. У 

свою чергу, сучасні мережі передачі інформації обов'язково забезпечують 

заданий рівень якості послуг (QoS) для різних видів трафіку. Реалізується 

підтримка пріоритезації окремих потоків інформації, причому як на 

мережевому/транспортному рівнях (на рівні TCP/IP), так і на МАС-рівні 

(стандарти IEEE 802.16) [68, 69]. Це дозволяє використовувати їх для надання 

послуг голосового зв'язку, передачі мультимедійної інформації тощо. [70]. 

У зв'язку з цим саме поняття мереж наступного, четвертого, покоління 

(4G) нерозривно пов'язано (якщо не синонімічно) зі створенням універсальних 

мобільних мультимедійних мереж передачі інформації. Сьогодні дві групи 

технологій явно націлені на надання універсальних послуг зв'язку. Це WiMAX 

(як розвиток лінії IEEE 802) і технології стільникового зв'язку поколінь "супер 

3G" (в рамках проекту співпраці в створенні мереж третього покоління 3GPP 
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була розпочата розробка технології LTE). Причому кожна з них займає свою 

нішу на великому ринку безпроводового зв'язку [1, 2, 67, 71, 72]. 

Параметри фізичного рівня стандартів 1ЕЕЕ802.16е і ЕЗЕЕ802.16m 

представлені в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

Номінальна ширина каналу, 
МГц 

5 7 8.75 10 20 

Показник передискретизації 28/25 8/7 8/7 28/25 28/25 

Частота дискретизації, МГц 5.6 8 10 11.2 22.4 

Формальне число 
піднесучих (для ШПФ) 

512 1024 1024 1024 2048 

Крок піднесучих, кГц 10.9375 7.8125 9.765625 10.9375 10.9375 

Тривалість OFDM- символу 
без циклічного префікса 
(Тu), мкс 

91.429 128 102.4 91.429 91.429 

Циклічний 
префікс 
тривалістю 
Tg = l/8Tu 

Тривалість 
символу, мкс 

102.857 144 115.2 102.857 102.857 

Число OFDM- 
символів в 
кадрі 

48 34 43 48 48 

Інтервал 
перемикання, 
мкс 

62.857 104 46.40 62.857 62.857 

Циклічний 
префікс 
тривалістю 
Tg = l/16Tu 

Тривалість 
символу, мкс 

97.143 136 108.8 97.143 97.143 

Число OFDM- 
символів в 
кадрі 

51 36 45 51 51 

Інтервал 
перемикання, 
мкс 

45.71 104 104 45.71 45.71 

Циклічний 
префікс 
тривалістю 
Tg = l/4Tu 

Тривалість 
символу, мкс 

114.286 160 128 114.286 114.286 

Число OFDM- 
символів в 
кадрі 

43 31 39 43 43 

Інтервал 
перемикання, 
мкс 

85.694 40 8 85.694 85.694 
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Параметри фізичного рівня стандартів LTE представлено в табл. 4.2. 

Специфікація на радіоінтерфейс для технології LTE носить назву 

«Evolved UMTS Terrestrial Radio Access» (E-UTRA). Вона базується на трьох 

основних технологіях: мультиплексування за допомогою ортогональних 

несучих OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing), багатоантенні 

системи MIMO (Multiple Input Multiple Output) і еволюційна системна 

архітектура мережі (System Architecture Evolution) [74]. 

Таблиця 4.2 

Номінальна ширина каналу, МГц 1,4 3 5 10 15 20 

Частота дискретизації, МГц 1,92 3,84 7,68 15,36 23,04 30,72 

Формальне число піднесучих 
(для ШПФ) 

128 256 512 1024 1536 2048 

Крок піднесучих, кГц 15 15 15 15 15 15 

Тривалість OFDM- символу без 
циклічного префікса (Тu), мкс 

66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 

Циклічний 
префікс 
стандартний 

Тривалість 
префіксу першого 
символу слота, мкс 

5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

Тривалість 
префіксу інших 
символів слота, 
мкс 

4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

Число OFDM- 
символів в слоті 

7 7 7 7 7 7 

Циклічний 
префікс 
розширений 

Тривалість 
префікса, мкс 

16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 

Число OFDM- 
символів в кадрі 

6 6 6 6 6 6 

 

Принципово, що дуплексне розділення каналів може бути як частотним 

(FDD), так і часовим (TDD). Це дозволяє операторам дуже гнучко 

використовувати частотний ресурс. Таке рішення відкриває шлях на ринок 

тим компаніями, які не володіють спареними частотами. З іншого боку, 

підтримка FDD дуже зручна для традиційних стільникових операторів, 

оскільки в них спарені частоти є "за визначенням" - так організовані практично 
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всі існуючі системи стільникового зв'язку. Сама ж по собі система FDD істотно 

більш ефективна з точки зору використання частотного ресурсу, ніж TDD, - в 

ній менше накладних витрат (службових полів, інтервалів і т.п.). 

Обмін між базовою станцією (БС) і мобільною станцією (МС) будується 

за принципом циклічно повторюваних кадрів (в термінології LTE - радіокадр) 

[75]. Тривалість радіокадру - 10 мс. Всі часові параметри в специфікації LTE 

прив'язані до мінімального часового кванту Ts = 1/(2048-∆f), де ∆f - крок між 

піднесучими, стандартно – 15 кГц. Таким чином, тривалість радіокадру - 

307200Ts. Сам же квант часу відповідає тактовій частоті 30,72 МГц, що є 

кратною стандартній в 3G-системах (WCDMA зі смугою каналу 5 МГц) 

частоті обробки 3,84 МГц (8x3,84 = 30,72). 

Стандарт LTE передбачає два типи радіокадрів. Тип 1 призначений для 

частотного дуплексування - як для повного дуплексу, так і для напівдуплексу. 

Такий кадр складається з 20 слотів (тривалістю 0,5 мс), нумерованих від 0 до 

19. Два суміжних слота утворюють субкадр (рис. 4.1). При повнодуплексному 

режимі радіокадри в висхідному і низхідному каналах передаються 

паралельно, але з обумовленим в стандарті часовим зсувом. 

Радіокадр типу 2 призначений тільки для часового дуплексування. Він 

складається з двох напівкадрів тривалістю по 5 мс. Кожен напівкадр включає 

5 субкадрів тривалістю 1 мс. Стандарт передбачає два цикла часового 

дуплексування - 5 і 10 мс. У першому випадку 1-й і 6-й субкадри ідентичні і 

містять службові поля DwPTS, UpPTS і захисний інтервал GP. При 10-мс циклі 

TDD 6-й субкадр використовується для передачі даних в низхідному каналі. 

Субкадри 0 і 5, а також поле DwPTS завжди відносяться до низхідного каналу, 

а субкадр 2 і поле UpPTS - до висхідного. Розподіл інших субкадрів 

визначається табл. 4.1. Можливо кілька варіантів тривалості полів DwPTS, 

UpPTS і GP, але їх сума завжди дорівнює 1 мс. 

У LTE прийнятий стандартний крок між піднесучими ∆f = 15 кГц, що 

відповідає тривалості OFDM-символу 66,7 мкс. Тривалість префікса 4,7 мкс 

дозволяє боротися із затримкою відбитого сигналу, що пройшов шлях на 1,4км 
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більше, ніж прямо розповсюджений сигнал. Для систем стільникового зв'язку 

в умовах міста цього зазвичай цілком достатньо. Якщо ж ні - використовується 

розширений префікс, що забезпечує придушення міжсимвольної 

інтерференції в осередках радіусом до 120 км. Такі величезні осередки корисні 

для різного роду широкомовних сервісів (MBMS), таких як мобільне ТБ-

мовлення. Для цих же режимів (лише в низхідному каналі) передбачена 

особлива структура слота, з кроком між під несучими 7,5 кГц і циклічним 

префіксом 33,4 мкс. У слоті при цьому всього три OFDM-символи. 

Кожна піднесуча модулюється за допомогою 4-, 16- і 64- позиційної 

квадратурної фазово-амлітудної модуляції (QPSK, 16-QAM або 64-QAM). 

Відповідно, один символ на одній піднесучій містить 2, 4 або 6 біт. При 

стандартному префіксі символьна швидкість складе 14000 символів/с, що 

відповідає, при FDD-дуплексі, агрегатній швидкості від 28 до 84 кбіт/с на 

піднесучу. Сигнал зі смугою 20 МГц містить 100 ресурсних блоків або 1200 

піднесучих, що дає загальну агрегатну швидкість в каналі від 33,6 до 100,8 

Мбіт/с. 

Субкадр
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Рис. 4.1. Розташування опорного (пілотного) сигналу в низхідному 

каналі ресурсної сітки LTE 
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Одна з основних особливостей стандарту 802.16m – зміна структури 

кадрів. Зрозуміло, стандарт розглядає виключно режим OFDMA. В IEEE 

802.16m введений новий елемент - суперкадр тривалістю 20 мс (максимально 

допустимий час кадру в IEEE 802.16е). Суперкадр ділиться на чотири кадри 

тривалістю по 5 мс. Якщо ширина каналу складає 5, 10 або 20 МГц, кожен кадр 

містить вісім субкадрів. Субкадр можна присвоїти висхідному або низхідному 

каналу. При зміні напрямків передачі (перехід від низхідного до висхідного 

каналу і навпаки) між субкадрами протилежних напрямків додається інтервал 

(точка) перемикання. У кожному кадрі режиму часовому дуплексування 

(TDD) може бути дві або чотири точки перемикання. Субкадри бувають двох 

типів - містять шість (тип 1) і сім (тип 2) OFDM-символів [24]. 

Зміни в кадровій структурі були спрямовані на забезпечення сумісності 

як з попередніми версіями стандарту IEEE 802.16, так і з іншими стандартами 

широкосмугової передачі, що входять в пул IMT-2000 і IMT-Advanced 

(наприклад, LTE). Для підтримки всіх цих можливостей вводиться поняття 

часових зон. Зона - це один або кілька суміжних субкадрів. У кожній такій зоні 

може передаватися трафік тільки для пристроїв IEEE 802.16е або тільки для 

пристроїв IEEE 802.16m. Крім того, кожна зона може додатково поділятися на 

часові інтервали для підтримки режимів ретрансляції (окремо зони IEEE 

802.16e/j і зони IEEE 802.16m, оскільки протоколи ретрансляції в них різні). 

Крім того, стандарт IEEE 802.16m дозволяє працювати з широкими  

каналами - понад 20 МГц. Такі канали являють собою сукупність декількох 

стандартних каналів. При цьому відпадає необхідність в захисних частотних 

інтервалах між каналами, що збільшує доступну смугу пропускання. А гнучке 

регулювання структури кадру дозволяє забезпечувати сумісність з 

традиційними пристроями IEEE 802.16. 

Обладнання IEEE 802.16m має бути сумісним з пристроями IMT-2000 і 

IMT-Advanced. Сумісність передбачає, перш за все, відсутність інтерференції 

сигналів від пристроїв різних стандартів. Цього можна домогтися, 

використовуючи схожі структури кадрів в цих стандартах. Необхідно, щоб 
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низхідні і висхідні потоки різних систем збігалися за часом. І кадрова 

структура IEEE 802.16m забезпечує таку можливість шляхом додавання 

порожніх символів і вибору відповідної структури кадру. Зокрема, на рис. 4.2 

показаний режим сумісності з обладнанням стандарту LTE [24]. 

LTE TDD 5-мс напівкадр LTE TDD 5-мс напівкадр

Зсув кадру 1

Зсув кадру 2

 

IEEE 802.16m 5-мс кадр
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Пропуск DL-символів

 

Рис. 4.2. Режим сумісності обладнання IEEE 802.16m і LTE 

 

Стандарт IEEE 802.16m містить ряд інших важливих змін. Так, 

активніше використовуються системи MІMO. Мінімальна конфігурація в 

низхідному каналі передбачає дві передавальні антени на БС (в секторі) і дві 

приймальні антени на МС. Всього ж можливо до восьми передавальних антен 

на БС і до восьми приймальних - на МС (допустимі конфігурації в низхідному 

каналі, передавальні×приймальні антени – 2х2, 4x2, 4x4, 8x2, 8x4, 8x8). У 

висхідному каналі на БС має бути не менше двох приймальних антен, на МС - 

1, 2 або 4 передавальних. Крім числа антен, розширюються можливості 

режимів MІMO. Вводиться режим Multi-user MIMO, відповідно до якого 

одноразово і на одних частотах можлива трансляція інформації різним 

користувачам. При цьому при двох передавальних антенах на БС 

підтримується до двох абонентів, при чотирьох і восьми передавальних 

антенах - до чотирьох користувачів. 
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Таким чином, стандарт IEEE 802.16m - це фактично аналог стандарту 

LTE-Advanced [24]. 

Для досягнення таких швидкостей в проектах систем авіаційної зв'язку 

застосовують стандарти DVB-S, DVB-T, IEEE 802.11 і IEEE 802.16, 

модифіковані для умов роботи на повітряних суднах. 

На основі результатів, отриманих в розділі 3 з урахуванням наведеного 

вище опису, було визначено параметри алгоритмів коригування і доцільність 

застосування кожного із запропонованих алгоритмів при використанні 

розглянутих технологій. 

У зв'язку з визначенням стандартами застосування пілотних частотних 

підканалів і OFDM-символів преамбул пакетів, апріорно відомих на 

приймальній стороні доцільно цим скористатися для підвищення загальної 

ефективності застосування синтезованих алгоритмів за рахунок зниження 

помилки оцінки амплітудно-фазових флуктуацій QAM-детектором. 

Для цього замість проведення детектування за допомогою пілотних 

частотних підканалів, необхідно інкапсулювати оцінку сигналів на цих 

частотах, отриману шляхом аналізу пілотних частотних підканалів, в схеми 

компенсації, які здійснюють оцінку інформаційних сигналів. В цьому випадку 

функціональні схеми алгоритмів, представлені на рис. 2.21 і рис.2.31, будуть 

перетворені (див. рис. 4.3 і рис. 4.4). 

 

 

 

  

 
Рис. 4.3. Схема багатовимірного фільтра Калмана для комплексної оцінки 

параметрів сигналу з урахуванням проведення початкового та проміжного 

оцінювання за пілотними сигналами 
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Для коротких пакетів більш перспективно використання схеми 

представленої на рис. 4.1.3 у зв'язку з тим, що на тривалості пакета отримана 

під час передачі першого навчального OFDM-символу оцінювання ЧХ каналу 

дозволяє вибрати найбільш ефективний набір початкових значень для фільтра 

Калмана. 

В силу схожості стандартів WiMAX і LTE, особливо останніх релізів і 

параметри алгоритмів для цих випадків однакові. Так використання надкадрів 

(що складаються з декількох кадрів стандартної тривалості), призводить до 

можливості оцінки каналу преамбулою по всі смузі приймаючого сигналу на 

початку надкадра, а протягом часу передачі інформаційних OFDM-символів 

коригування параметрів каналу може здійснюватись на основі пілотних 

сигналів. Це дозволяє найбільш ефективно впровадити в приймальні пристрої 

алгоритм, оснований на багатовимірному цифровому фільтрі Калмана, так як 

його робота еквівалента системі коригування на основі пілотних сигналів, яка 

виконує оцінку каналу на пілотних несучих, інтерполюючи отримані значення 

на всі несучі. 

У випадку з запропонованим алгоритмом пілотні канали можуть бути 

використані для отримання проміжних початкових оцінювань інформаційних 

сигналів 𝑠𝑠𝑘𝑘(𝑛𝑛) і, відповідно, підвищення точності оцінки параметрів каналу 

системою коригування. 

Цей підхід також доцільний і в разі роботи з технологією просторового 

мультиплексування (SDM), що дозволить виконувати більш чітке розділення 

каналів на приймальній стороні. 

У той же час для структури кадрів, використовуваної в стандарті 

LTEAdvanced більше підходить схема, представлена на рис. 4.4. Це рішення 

дозволить відмовитися від інтерполяції за часом або використовувати її, але 

при цьому забезпечити налагодження амплітуди і фази сигналів OFDM-

символів, переданих без пілотних підканалов. 

 



123 

 

 

 
Рис. 4.4. Блок-схема стежучої системи коригування амплітуди і фази з 

урахуванням проведення оцінок ЧХ каналу по пілотним сигналам 

 

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

кодування при співвідношенні приймальних передаючих антен 2x1 більш 

переважаючим є алгоритм роздільного коригування, тому що він має меншу 

обчислювальну складність, але в достатній мірі є ефективним в комплексі з 

просторово-часовим декодером. 

ФК-АР 1п
ФК-АР 2п
ФК-АР 1п мод
ФК-АР 2п мод
ОПТБК

КОС ОПТБК

pпом

с/ш, дБ  

Рис. 4.5. Ймовірність помилки для при 𝜎𝜎𝜑𝜑2 = 4 ∙ 10−3рад2, параметрів 

пакетів WiMAX, числа OFDM-символів - 7, Тког ≈ 2 ∙ Тсимв 
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На рис. 4.5 видно, що застосування алгоритму окремого коригування (на 

графіках «КОС ОПТБК») до техніки диверсифікованої передачі на основі 

ортогонального просторово-часового кодування (на графіках «ОПТБК») 

покращує якість роботи останнього на 1,5-2 дБ. В той же час необхідно 

відзначити порівняно близькі до них показники модифікованих систем 

коригування на основі фільтра Калмана та авторегресивної моделі (на графіках 

«ФК-АР 1п мод» і «ФК-АР 2п мод»). Оцінюючи розглянуті методи по 

співвідношенню «якість зв'язку/обчислювальна складність», очевидно, за 

даних умов доцільне застосування алгоритму комбінованої коригування 

амплітуди і фази спільно з технікою диверсифікованої передачі. 

 

с/ш  д

pпом

Пілот. оцінка по МНК, 2D інтерп.
ФК-АР 1п мод
ФК-АР 2п мод
ОПТБК
КОС ОПТБК

 
Рис. 4.6. Ймовірність помилки для QAM16 при 𝜎𝜎𝜑𝜑2 = 4 ∙ 10−3рад2, 

параметрів пакетів LTE, числа OFDM-символів - 70, Тког ≈ 4 ∙ Тсимв 

 

На рис. 4.6 і рис. 4.7 видно, що застосування алгоритму комплексного 

коригування на основі оцінювання параметрів каналу у вигляді 

авторегресивної моделі за допомогою фільтра Калмана (на графіках «ФК-АР 

1п мод» і «ФК-АР 2п мод », де 1 і 2 - порядок авторегресивної моделі) 

найбільш краще при даній структурі кадру. 
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Рис. 4.7. Ймовірність помилки для QAM16 при 𝜎𝜎𝜑𝜑2 = 4 ∙ 10−3рад2, 

параметрів кадрів LTE, числа OFDM-символів - 70, Тког ≈ 4 ∙ Тсимв 

 

Незважаючи на те, що показники ефективності алгоритму роздільного 

коригування амплітуди і фази спільно з технікою диверсифікованої передачі 

можна порівняти з результатами оптимальної оцінки на основі 

авторегресивної моделі першого порядку, при достатньому рівні 

співвідношення сигнал-шум збільшення порядку дає істотну перевагу. Тому, 

оцінюючи розглянуті методи по співвідношенню «якість 

зв'язку/обчислювальна складність», очевидно, за даних умов можливе більш 

привабливим є застосування алгоритму комплексного коригування на основі 

оцінювання параметрів каналу у вигляді авторегресивної моделі за допомогою 

фільтра Калмана. 

 

4.2 Аналіз ефективності впровадження розроблених алгоритмів в 

системи авіаційного зв'язку 

 

Ще одним застосуванням OFDM технології є авіаційний зв'язок. 

Каналам безпроводової мережі «повітря-повітря», «земля-повітря», також як і 

наземним багатопроменевим мобільних каналам, притаманні 
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перевідображення, розсіювання, дифракція, тіньові ефекти разом з лінією 

прямої радіовидимості. Для зв'язку з повітряними суднами використовуються 

частотні діапазони: HF, VHF, UHF, MW-DW (з прямою радіовидимістю) і 

DMW (без прямої радіовидимості). У більшості стандартів авіаційного зв'язку 

застосовуються сигнали з однієї несучою. Але для передачі, наприклад, 

якісного зображення з високою роздільною здатністю (Full FID) 24 кадрів/с 

необхідна смуга до 34 Мбіт/с при стисненні відеопотоку Н.264, MPEG-4 Part 

10 (AVC). А цього можна досягти розширенням смуги переданого сигналу за 

рахунок ортогонального частотного мультиплексування. Така технологія вже 

застосовується у вдосконаленій системі управління наземним рухом та 

контролю за ним (A-SMGCS). 

Крім того, ключовою особливістю останніх моделей безпілотних 

літальних апаратів є застосування приймачів на основі технології OFDM. 

Серед перших проектів, в яких досліджувалася можливість застосування 

OFDM-модуляції на лінії зв'язку з БПЛА, - проект 2000-2005 рр. 

Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) MinuteMan, який 

фінансувався відділом перспективних досліджень ВМФ США (Office of Naval 

Research - ONR). Сучасні рішення для авіаційного зв'язку з БПЛА 

забезпечують швидкість передачі 65 Мбіт/с, в перспективі - 274 Мбіт/с [6]. 

За результатами аналітичного огляду іноземних публікацій за останні 5 

років визначено, що моделювання каналів авіаційного зв'язку дуже залежить 

від аналізованої ситуації: зліт і приземлення, горизонтальний політ, 

рулювання на аеродромі, - а також від типу повітряного судна і параметрів 

його польотів: пасажирські і вантажні літаки, військові літаки, безпілотні 

літальні апарати. 

Залежно від льотної ситуації в моделюванні розглядаються різні типи 

завмирань, доплерівське розширення, затримки в системі, які представляються 

в згасаючих розсіюваних багатопроменевих компонентах. При цьому 

незалежно виділяється компонента прямої радіовидимості. Основною 

моделлю для таких каналів є канал з райсовськими завмираннями (1.19). 
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Сценарій «горизонтальний політ» (далі - «політ»), підійде для опису 

каналів «повітря-повітря» і «земля-повітря» для більшості типів повітряних 

суден (див. рис. 4.8). Багатопроменевий профіль складається з компоненти 

прямої радіовидимості і відображених затриманих компонент, тому сценарій 

характеризується двопроменевою моделлю, де «прямий промінь» можна 

моделювати як постійний процес, а побічні як релеєвський процес [76]. Фактор 

Райса в цьому сценарії може приймати значення в діапазоні 2 ... 20 дБ, типове 

значення 15 дБ. 

 
Рис. 4.8. Картина багатопроменевості для сценарію «політ» 

 

Для горизонтального польоту характерні швидкі завмирання. В 

залежності від типу повітряного судна, а точніше його крейсерській 

швидкості, значення максимальної швидкості між двома об'єктами, що 

впливає на ширину доплерівського розширення, можуть бути в середньому від 

17 м/с при рівношвидкісному польоті в одному напрямку до 440 м/с в каналах 

«земля-повітря» і до 620 м/с в каналах «повітря-повітря». Такі показники 

найбільш характерні для реактивних літаків. Для гвинтокрилих вони нижче. 

Наприклад, БПЛА цього типу мають крейсерську швидкість 150-200 км/год. 

Побічні компоненти зазвичай розподілені рівномірно в невеликому куті 

доплерівського спектра, див. рис. 4.9. Тому доплерівська функція розподілу 

ймовірності є тільки частиною класичної функції розподілу доплерівського 

розширення, отриманої Кларком [77] і іноді замінної розподілом Джейкса 

(1.15). 
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Рис. 4.9. Доплерівська СЩП для нерівномірного двовимірного 

розсіювання 
 

Модель може бути описана тривимірним гаусовим розподілом кутів 

розсіювання. Ширина променя побічних компонент тим менша, чим більша 

відстань між приймачем і передавачем. У гіршому випадку, напрямок 

компоненти прямої радіовидимості співпадає з носовою частиною літака, в 

внаслідок чого зсув несучої «прямого променя» визначається формулою 

𝑓𝑓𝐷𝐷прям.п. = 𝑓𝑓𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, а побічні компоненти приходять ззаду, див. рис. 4.10. 

Компонента прямої
радіовидимості

Прям.промінь

Прям.промінь

Розсіяні промені

Розсіяні промені

 
Рис. 4.10. Доплерівська СЩП і багатопроменевий профіль для 

сценарію «горизонтального польоту» 
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Для типової висоти польоту середньомагістральних авіалайнерів (10 км) 

характерні затримки побічних компонент до 30-35 мкс для з'єднань «земля-

повітря» і до 60-70 мкс для з'єднань «повітря-повітря». Відповідний розподіл 

наведено на рис. 4.10, де відображено сценарій зі швидкими завмираннями для 

каналів «повітря-повітря». Аналогічний доплерівський розподіл частотно-

селективних завмирань має місце в умовах малого фактора Райса. 

Сценарій «зліт і посадка» проілюстровано на рис. 4.11. В цьому випадку 

модель каналу також характеризується компонентою прямої радіовидимості, 

а побічні компоненти відображаються і розсіюються в основному на будівлях 

та інших наземних об'єктах, що можна розглядати в якості релеєвського 

процесу. Середня величина фактора Райса в цьому випадку становить від 15 

до 18 дБ в залежності від аеропорту. 

 
Рис. 4.11. Багатопроменеве розповсюдження сигналу в ситуації 

«приземлення» 

 

Даний сценарій також характеризується швидкими загасаннями, 

відповідними швидкостям приземлення повітряного судна 25-150 м/с. Побічні 

компоненти розподілені нерівномірно і в більш широкому промені (близько 

180°), ніж в сценарії «горизонтального польоту», при цьому підсумовуються в 

носовій частині літака. Компонента прямої видимості приходить прямо в 

носову частину повітряного судна, тому її зсув несучої 𝑓𝑓𝐷𝐷𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑓𝑓𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Доплерівський спектр представлено на рис. 4.12. 
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Так як залишається невелика дистанція до аеропорту (2000-2500 м - 

межа переходу до сценарію «горизонтального польоту»), затримки в каналі 

стають меншими, близько до 10 мкс. Багатопроменевий профіль від 

двопроменевої моделі зводиться до моделі «сільської місцевості» - зниження 

за експонентою (див. рис. 4.12). 

Для, гвинтокрилих БПЛА (низька крейсерська швидкість) виділяється 

проміжний сценарій (далі - сценарій «БПЛА»). Він характеризується висотою 

польоту в кілька тисяч метрів (достатня для спостереження за територіями 

об'єкта, фото і відео зйомки), при швидкості польоту 10-70 м/с. Так як 

дальність польоту може становити до декількох сотень кілометрів, фактор 

Райса при таких умовах знижується до 5-7 дБ. У цьому сценарії побічні 

компоненти також розподілені в широкому куті з негативними значеннями, 

тому що напрямки приходу відбитих променів можуть бути з різних сторін 

(див. рис. 4.13). Розподіл доплерівського розширення і затримок в каналі 

представлено на рис. 4.14. 

Розс. промені
Розс. промені

Прям.промінь

Прям.промінь

Компонента прямої
радіовидимості

 
Рис. 4.12. Доплерівська СЩП і багатопроменевий профіль в сценарії 

«Приземлення» 
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Окремо відзначимо режим високошвидкісних маневрених польотів, див. 

рис. 4.13 (далі - сценарій «високошвидкісне маневрування»). Для цього 

сценарію характерні максимально швидкі завмирання, викликані високими 

швидкостями польоту, і широкий кут приходу відбитих променів, пов'язаний 

з різкими зміни положення повітряного судна. В силу того, що маневрування 

може проходити на висоті від сотень метрів до кількох кілометрів, діапазон 

затримок в каналі такий же, як в сценарії «політ». Але розподіли 

доплерівського розширення і затримок схожі зі сценарієм «БПЛА», див. рис. 

4.12. Тут також компонента прямої радіовидимості може бути тимчасово або 

незначно пригнічена, тому що при виконанні маневрів можливе попадання в 

тіньові зони. 

 
Рис. 4.13. Багатопроменеве розповсюдження в сценарії «БПЛА» 

 

Крім описаних сценаріїв можна виділити сценарій «рулювання» по 

злітно-посадковій смузі та території аеропорту, але докладний опис цього 

сценарію можна порівняти з описом багатопроменевих каналів при 

розповсюдженні в міських умовах, але з «повільними» завмираннями. 

Узагальнення параметрів описаних сценаріїв наведено в табл. 4.3. 

В іноземних проектах для зв'язку з БПЛА використовувалися рішення з 

застосуванням стандартів DVB-T, DVB-S, IEEE 802.16-2004 і ін. [6]. 
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Розглянемо роботу найбільш високошвидкісних комбінацій параметрів 

OFDM-сигналів із застосуванням розроблених алгоритмів в умовах 

розглянутих сценаріїв авіаційного зв'язку та визначимо найбільш оптимальні 

для кожного випадку. 

 

Таблиця 4.3. 
 Політ Приземлення БПЛА Високошвидкісне 

маневрування 
Швидкість 
повітряного 
судна, м/с 

17…440 (620) 
середнє 250 

25…150, 
середнє 85 

8…70, 
середнє 50 

140…830 (1200) 
середнє 360 

Максимальна 
затримка, сек. 

33х10−6(66х10−6) 
6х10−6…200х10−6 

7х10−6 66х10−6…33х
10−6 

6х10−6…200х
10−6 

Фактор Райса, 
дБ 

15 
2…20 

15 
9…20 

6,9 
5…7 

10 
2…20 

𝑓𝑓𝐷𝐷𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑓𝑓𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 1 1 0,7 0,7 

Вид розподілу 
затримок 

Дво променевий Експонен. Експонен. Експонен. 

Необхідна 
тривалість 
OFDM 
символу, с. 

0.3х10−3 ≫ 𝑇𝑇𝑠𝑠 1х10−3 ≫ 𝑇𝑇𝑠𝑠 0.4х 10−3 ≫
𝑇𝑇𝑠𝑠 

0.18х10−3 ≫ 𝑇𝑇𝑠𝑠 

Рекомендовані 
параметри 
OFDM-сигналу 
для смуги 
40 МГц 

𝑇𝑇𝑠𝑠 = 0.2 ∙ 10−6 
𝑁𝑁𝑐𝑐 = 8 
QAM16 
𝑅𝑅 ∼ 124 Мбіт/с 

𝑇𝑇𝑠𝑠 = 3.2 ∙ 10−6 
𝑁𝑁𝑐𝑐 = 128 
QAM16 
𝑅𝑅 ∼ 123 Мбіт/с 

𝑇𝑇𝑠𝑠 = 10 ∙ 10−6 
𝑁𝑁𝑐𝑐 = 384 
QAM16, 𝑅𝑅 ∼
119 Мбіт/с 
QAM64 𝑅𝑅 ∼
179 Мбіт/с 

𝑇𝑇𝑠𝑠 = 0.5 ∙ 10−6 
𝑁𝑁𝑐𝑐 = 20 
QAM16 
𝑅𝑅 ∼ 124 Мбіт/с 

 

Для моделювання кожного сценарію в табл. 4.3 визначено параметри 

OFDM-сигналів в смузі частот до 40 МГц, які забезпечать пропускну здатність 

каналу понад 100 Мбіт/с. Для попадання в необхідний діапазон частот в 

сценаріях «БПЛА» і «високошвидкісне маневрування» необхідно 

використовувати для розміщення інформаційних і навчальних сигналів тільки 

384 з 512 і 20 з 32 несучих відповідно. Довжина пакета дорівнює трьом OFDM-

символам, в тому числі перший навчальний символ. Довжина циклічного 

префікса становить 1/8 довжини символу. Результати моделювання 

представлені на рис. 4.16 - рис. 4.20. 
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Прям.промінь

Розс. промені

Прям.промінь

Розс. промені

 
Рис. 4.14. Доплерівська СЩП і багатопроменевий профіль в сценарії 

«БПЛА» 

 

Дослідження показують, що пропоновані алгоритми оцінки та 

коригування в порівнянні зі стандартними підвищують енергетичну 

ефективність систем авіаційного зв'язку із застосуванням технології OFDM на 

1-5 дБ в залежності від сценарію польотів. Істотно, що використання 

структури сигналу OFDM і розроблених алгоритмів дозволять досягати 

пропускної здатності каналу понад 100 Мбіт/с без застосування завадостійкого 

кодування і дозволять досягати рівня помилок менш 103 при співвідношенні 

сигнал-шум більше 27 дБ. Алгоритм комплексної оцінки каналу по 

авторегресивної моделі I порядку найбільш енергетично ефективний. 

Найбільший ефект від застосування розроблених алгоритмів досягається 

в сценарії «горизонтального польоту». Важливо також зазначити, що 

застосування модифікованого алгоритму, тобто здійснюючого оцінку каналу 

не тільки по інформаційним несучим, а й по навчальним, дає більшу перевагу 

- до 1-2 дБ, в порівнянні з вихідним. 
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Рис. 4.15. Багатопроменеве розповсюдження в сценарії «високошвидкісне 

маневрування» 

 

pпом

/   
Рис. 4.16. Результати моделювання сценарію «політ» 
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pпом

/   
Рис. 4.17. Результати моделювання сценарію «приземлення» 

 

pпом

  
Рис. 4.18. Результати моделювання сценарію «БПЛА» при QAM16 
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pпом

/   
Рис. 4.19. Результати моделювання сценарію «БПЛА» при QAM64 

 

pпом

/  Б  
Рис. 4.20. Результати моделювання сценарію «маневрування» з 

рекомендованими параметрами 
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Для підвищення пропускної здатності можливе використання QAM64 

замість QAM16, але за умови забезпечення високого співвідношення сигнал-

шум більше 30 дБ (див. рис. 4.19 і рис. 4.20). В цьому випадку енергетична 

ефективність розроблених алгоритмів до 2 дБ в порівнянні з оцінкою пілотних 

сигналів. 

Алгоритм незалежної оцінки показав невисоку енергетичну 

ефективність, яку можна порівняти з оцінкою каналу по пілотним сигналам. 

При формуванні вимог до подальшого підвищення пропускної здатності 

радіоліній зв'язку з повітряними суднами необхідно орієнтуватися на 

переважне застосування сигналів з модуляцією OFDM в поєднанні з 

завадодостійким кодуванням, перемежуванням, технологіями цифрового 

діаграмоутворення, MIMO і мультиМІМО (Multiuser MIMO) [6]. 

 

Висновки до четвертого розділу 

Проведено інтеграцію алгоритмів в схеми обробки сигналів з 

урахуванням довжин пакетів, що забезпечує найбільшу ефективність від 

впровадження розроблених алгоритмів. Так для структури кадру E-UTRA 

запропоновано використання алгоритму оцінки на основі фільтра Калмана та 

авторегресивної моделі каналу як по інформаційним символам, так і по 

пілотним каналам. Це підвищує точність визначення вектора D(n) і, як 

наслідок, підвищує ефективність всього алгоритму. 

Структура пакетів WiMax дозволяє використовувати алгоритм 

комплексної оцінки на основі багатовимірного фільтра Калмана з 

авторегресивної моделі першого порядку, так як довжина преамбули 

становить 1 OFDM-символ, але в разі каналів з високою швидкістю завмирань 

з урахуванням того, що слідом передаються службові OFDM-символи, 

можливий перехід на авторегресивну модель II порядку. Це дозволить до 

моменту передачі OFDM-символів з даними оцінити в достатній мірі 

характеристику каналу. Крім того, алгоритм другого порядку доцільно 

використовувати для приймання висхідного субкадру. 
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Дано порівняльний аналіз перспектив впровадження, в тому числі з 

урахуванням різних методів просторового розділення: просторове 

мультиплексування і диверсифікована передача. 

Застосування адаптованих алгоритмів в системах з диверсифікованою 

передачею дозволяє виключити необхідність зниження швидкості 

просторового часового кодування при використанні 3-х і більше антен. 

У той же час застосування алгоритму окремої коригування амплітуди і 

фази з ортогональним просторово-часовим блоковим кодуванням  

найпривабливіше, тому що при виграші в 1-2 дБ має меншу обчислювальну 

складність, ніж алгоритм комплексної оцінки авторегресивної моделі каналу 

на основі фільтра Калмана. 

Результати досліджень підкреслюють ефективність застосування 

розроблених алгоритмів оцінки каналів для підвищення енергетичної 

ефективності систем авіаційного зв'язку, що використовують технологію 

OFDM. Серед запропонованих алгоритмів найбільш переважним є алгоритм 

комплексної оцінки по авторегресивній моделі I порядку, так як у порівнянні 

з розглянутими він підвищує енергетичну ефективність до 1-5 дБ. 

 

ВИСНОВКИ 

 

В результаті проведених в дисертаційній роботі теоретичних і 

експериментальних досліджень отримано наступні основні результати: 

1. На основі апарату багатовимірної фільтрації Калмана розроблено 

алгоритми оцінки інформаційних частотних каналів OFDM і MIMO-OFDM. 

Вони дозволяють за рахунок обліку в авторегресивній моделі каналу і 

багатовимірному фільтрі Калмана як властивостей середовища 

розповсюдження, так і спотворень, що виникають в приймально-

передавальному тракті безпроводової системи зв'язку, отримати виграш по 

енергетичній ефективності по відношенню до системи оцінки пілотних 

несучих до 3-4 дБ в залежності від характеру і рівня завад в каналі. 
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2. Запропоновано алгоритм роздільного оцінювання і коригування, 

реалізований за допомогою багатоканальної слідкуючої системи зі зворотним 

зв'язком, що дозволяє отримати виграш енергетичної ефективності в 

порівнянні зі стандартною системою оцінки параметрів пілотних несучих до 3 

дБ в залежності від характеру і рівня перешкод в каналі, при «довгих» 

преамбулах і OFDM пакетах. 

3. Застосування запропонованих алгоритмів в системах MIMO-OFDM 

розширює можливості систем за рахунок підвищення ефективності 

оцінювання просторових каналів, що дозволяє проводити більш якісне 

демультиплексування на приймальній стороні. 

4. Створено імітаційну модель системи зв'язку на основі сигналів з 

MIMO-OFDM з системою оцінювання параметрів сигналів і їх коригування в 

середовищі Matlab®. На її основі проведено аналіз чутливості розроблених 

алгоритмів до фазових впливів різного порядку. Дослідження показало 

відсутність істотного зниження якісних показників. 

5. Аналіз запропонованих алгоритмів показав, що зі збільшенням числа 

несучих OFDM-сигналу досягається найбільша ефективність. В разі OFDM 

сигналів підвищення ефективності може досягати до 2 дБ за рівнем адитивного 

шуму, в разі сигналів з MIMO-OFDM - до 3 дБ. 

6. Проведено аналіз ймовірності помилок в системі зв'язку на основі 

сигналів з OFDM і MIMO-OFDM з запропонованими алгоритмами в умовах 

різних швидкостей завмирань в каналах і різного порядку вхідних фазових 

впливів. В умовах доплерівського розсіювання енергетична ефективність для 

OFDM досягає 3 дБ, для MIMO-OFDM - 4 дБ. 

7. Застосування алгоритму оцінювання на основі авторегресивної моделі 

2-го порядку в разі швидких завмирань доцільно для пакетів з преамбулами 

довжиною більше двох OFDM-символів. Для «надшвидких» завмирань 

найбільш ефективним є алгоритм роздільного оцінювання і коригування 

сигналів. 
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8. Результати експерименту, проведеного із застосуванням 

налагоджувального модуля на базі сигнального процесора TMS320DM6437 

EVM™, підтвердили результати, отримані в рамках імітаційного 

моделювання. Відмінність результатів склало не більше 5%. 

9. Розроблено схеми обробки сигналів на інформаційних і пілотних 

несучих в приймачах систем безпроводового широкосмугового зв'язку 

технологій WiMax і LTE, що підвищують енергетичну ефективність в каналах 

з частотно-часовим розсіюванням і фазовими спотвореннями на 1 дБ і більше. 

10. Розроблено схеми обробки сигналів на інформаційних і пілотних 

несучих в приймачах систем авіаційної зв'язку, в тому числі для БПЛА, що 

підвищують енергетичну ефективність останніх на 1-5 дБ. 

Мета дисертаційного дослідження щодо підвищення енергетичної 

ефективності цифрових систем передачі на основі сигналів з ортогональним 

частотним і просторовим розподілом за рахунок застосування нових 

алгоритмів оцінювання і коригування амплітуди і фази сигналів, в тому числі 

оптимальних на виході каналів з частотно-часовим розсіюванням в умовах 

комбінованих адитивних і фазових впливів досягнута. 
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