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Домрачева К.О. Методика підвищення завадозахищеності 

телекомунікаційних систем з багатопозиційними сигналами. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. – Державний 

університет телекомунікацій Міністерства освіти і науки України, Київ, 2017. 

Дисертаційна робота присвячена підвищенню завадозахищеності 

телекомунікаційних систем з багатопозиційними сигналами. 

Проведено аналіз сучасного стану розвитку безпроводових 

телекомунікаційних систем. Розглянуто основні характеристики 

телекомунікаційної системи, які в різній формі враховуються при розрахунку і 

проектуванні мережевих структур, а саме помилка приймання сигналу та 

пропускна здатність системи. 

Підкреслюється, що помилка приймання сигналу цілком визначається 

відношенням сигнал/шум на вході вирішуючого пристрою. Достовірність 

передачі даних оцінюється за інтенсивністю бітових помилок (Bit Error Rate), 

котра визначається як ймовірність спотворення переданого біта даних. 

Завадозахищеність системи залежить від потужності перешкод, створюваних 

зовнішнім середовищем або через шуми, що виникають в самій системі. 

Підкреслюється, що найменш завадозахищеними є радіолінії, добру 

завадозахищеність мають кабельні лінії, відмінну - волоконно-оптичні лінії, які 

не сприйнятливі до електромагнітного випромінювання. 

Визначено вплив видів модуляції сигналу на енергетику радіолінії. 

Досліджено завадозахищеність телекомунікаційних систем з різними видами 

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

амплітудною, частотною, фазовою модуляцією.  

Для оцінки залежності потужності передавача від виду модуляції 

введений інтегральний коефіцієнт енергетичної ефективності, що зв'язує 
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практичну ширину спектра з відношенням сигнал/шум достатнім для 

забезпечення допустимого значення помилки.  

Показано, що телекомунікаційна система з ФМ-4 має істотно зменшену 

потужність передавача в порівнянні з використанням інших видів модуляції. 

Запропоновано методику з поліпшеним визначенням рівнів сигналу 

телекомунікаційних систем з використанням багатопозиційних амплітудно-

модульованих сигналів для цифрового телебачення за технологією VSB. Це 

дозволяє підвищити достовірність та швидкість передачі сигналу без 

збільшення смуги пропускання радіоканалу при побудові системи цифрового 

телебачення. 

При використанні амплітудно-модульованих сигналів має місце нечітка 

ідентифікація рівнів сигналу при зміні загального рівня сигналу при 

розповсюдженні в радіоканалі. 

У запропонованій системі приймається сигнал з різними рівнями 

максимальної амплітуди і відповідно інших значень амплітуди сигналу в 

залежності від стану радіоканалу. З метою забезпечення обробки сигналу при 

максимальних рівнях пропонується створити в складі сигналу синхронізації, 

тестовий імпульс з максимальною амплітудою. У приймачі з використанням 

тестового імпульсу здійснюється автоматична установка максимального 

значення вхідного сигналу на вході вирішуючого пристрою, яка забезпечує 

покращений прийом усіх рівнів амплітудно-модульованого сигналу. 

Запропонована методика покращення приймання доцільно 

використовувати при побудові систем цифрового телебачення з використанням 

сигналів 2-VSB, 4-VSB, 8-VSB, 16-VSB. 

Досліджено завадозахищеність телекомунікаційних систем при різних 

видах модуляції. Показано, що кращу завадозахищеність мають 

телекомунікаційні системи з квадратурною амплітудною модуляцією QAM-4 і 

багаточастотною модуляцією MFSK (для 20k  ). 

Досліджено завадозахищеність телекомунікаційної системи з 

фазомодульованими багатопозиційними сигналами. Показано, що 
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телекомунікаційна система з 4 і 8 позиційними сигналами має підвищену 

завадодозахищеність внаслідок зменшення необхідної смуги пропускання 

системи. При інших позиціях сигналу загальна завадозахищеність 

погіршується. 

Запропоновано методику використання таймерних сигнальних 

конструкцій при передачі багаторівневих сигналів і показано, що їх 

використання, в порівнянні з імпульсно-кодовою модуляцією (ІКМ), дозволяє 

зменшити необхідну смугу пропускання каналу, забезпечує підвищення 

завадозахищеності системи. Застосування таймерних сигнальних конструкцій 

для створення цифрового мовного сигналу дозволяє підвищити якість передачі 

для потоку зі швидкістю 1 Мбіт/с і зменшити смугу пропускання радіоканалу в 

2 рази в порівнянні з застосуванням класичного методу ІКМ. 

Системи з таймерними сигнальними конструкціями мають кращу 

завадозахищеність, ніж системи з ІКМ через відсутність шумів квантування і 

зменшення смуги пропускання каналу. 

В роботі досліджені методики синтезу систем з постійними параметрами, 

інваріантних до адитивної і мультиплікативної завад. Детально описано засоби 

досягнення інваріантності до перешкод і випадкових змін параметрів каналів. 

Отримані результати знайшли застосування в науково-дослідній роботі,  

яка проведена в Державному університеті телекомунікацій. Теоретичні і 

практичні положення дисертаційної роботи використовуються в навчальному 

процесі Державного університету телекомунікацій та Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. 

 

Ключові слова: телекомунікаційна система, завадозахищеність, 

багатопозиційний сигнал, таймерна сигнальна конструкція, амплітудно-

модульований сигнал. 
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SUMMARY 

 

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

telecommunication systems with multi-position signals - Manuscript. 

A thesis submitted in fulfillment of PhD in technical sciences in specialty 

05.12.02 - telecommunication systems and networks. - State University of 

Telecommunications of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv 

2017.  

The dissertation is devoted to increase of noise immunity of telecommunication 

systems with multiposition signals. 

The analysis of the current state of development of wireless telecommunication 

systems is carried out. The main characteristics of the telecommunication system are 

considered, which are taken into account in the various forms in the calculation and 

design of network structures, namely the error of reception of the signal and the 

throughput of the system. 

It is emphasized that the signal reception error is completely determined by the 

signal/noise ratio at the input of the decoding device. The reliability of the data 

transmission is evaluated based on the bit error rate (Bit Error Rate), which is defined 

as the probability of distortion of the transmitted data bits. The system's tampering 

depends on the power of the interference created by the external environment or the 

noise generated by the system itself. It is emphasized that the least damaged are radio 

lines, good noise immunity have cable lines, excellent - fiber-optic lines that are not 

susceptible to electromagnetic radiation. 

The influence of types of modulation of the signal on the energy of the radio 

line is determined. The noise immunity of telecommunication systems with different 

types of signal modulation, such as BASK, BFSK, BPSK, as well as multi-position 

amplitude, frequency, phase modulation, is investigated. 

In order to evaluate the dependence of the transmitter power on the type of 

modulation, an integral energy efficiency coefficient is introduced that binds the 
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practical width of the spectrum with a signal/noise ratio sufficient to provide an 

acceptable error value. 

It has been shown that the telecommunication system with PSK-4 has a 

significantly reduced transmitter power compared to other types of modulation. 

It was proposed a methodology with improved determination of signal levels of 

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

signals for digital television using VSB technology. This allows to increase the 

reliability and speed of the signal transmission without increasing the bandwidth of 

the radio channel during the construction of the digital television system. 

When using amplitude-modulated signals, fuzzy identification of the signal 

levels occurs when the overall signal level changes when distributed in the radio 

channel. 

In the proposed system, a signal with different levels of maximum amplitude 

and correspondingly other signal amplitude values depending on the state of the radio 

channel is received. In order to provide processing of the signal at maximum levels, it 

is proposed to create, as a part of the synchronization signal, a test pulse with a 

maximum amplitude. The receiver uses the test pulse to automatically set the 

maximum value of the input signal to the input of the decoding device, which 

provides an improved reception of all levels of the amplitude-modulated signal. 

The proposed method of improving the reception is advisable to use in the 

construction of digital television systems using signals 2-VSB, 4-VSB, 8-VSB,  

16-VSB. 

The noise immunity of telecommunication systems under different types of 

modulation is investigated. It has been shown that telecommunication systems with 

quadrature amplitude modulation QAM-4 and multifrequency modulation MFSK (for 

20k  ) have the best protection against interference. 

The noise immunity of telecommunication system with phase modulated 

multiposition signals is investigated. It is shown that the telecommunication system 

with 4 and 8 positional signals has increased noise immunity as a result of reducing 
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the required bandwidth of the system. In other signal positions, overall noise 

immunity deteriorates. 

The method of using timer signal constructions in the transmission of 

multilevel signals is suggested and their use, in comparison with pulse-code 

modulation (PCM), allows to reduce the necessary bandwidth of a channel, provides 

increase of system noise immunity. The use of timer signal constructions to create a 

digital speech signal can improve the quality of transmission for a stream at a speed 

of 1 Mbps and reduce the bandwidth of the radio channel by 2 times compared with 

the use of the classic method of PCM. 

Systems with timer signal constructions have better noise immunity than PCM 

systems due to the lack of quantization noise and reduction of channel bandwidth. 

Methods of synthesis of systems with constant parameters invariant to additive 

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

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

detail. 

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

University of Telecommunications. The theoretical and practical provisions of the 

dissertation work are used in the educational process of the State University of 

Telecommunications and Poltava National Technical University named after  

Y. Kondratyuk. 

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

timer signal design, amplitude-modulated signal. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

3GPP - (3rd Generation Partnership Project) партнерська асоціація груп 

телекомунікаційних компаній;  

DMPSK - відносна багатофазова модуляція;  

DVB - (Digital Video Broadcasting) сімейство міжнародних відкритих 

стандартів цифрового телебачення;  

LTE - (Long Term Evolution) назва мобільного протоколу передавання даних;  

MIMO - (Multiple Input Multiple Output) метод просторового кодування 

сигналу;  

MPEG - (Moving Picture Experts Group ) міжнародний стандарт, що 

використовується переважно для зшивання цифрового аудіо та відео;  

SDN - (Software-defined Networking) програмно-конфігурована мережа;  

UMTS - (Universal Mobile Telecommunications System) технологія 

стільникового зв'язку;  

VSB - (Vestigial Side Band) технологія цифрового телебачення з частково 

пригніченою бічною смугою;  

WI-FI - (Wireless Fidelity) назва для стандарту IEEE 802.11 передачі цифрових 

потоків даних по радіоканалах;  

АМ (ASK) - амплітудна модуляція;  

ЗММ - значущий момент модуляції;  

ІКМ - імпульсно-кодова модуляція;  

КАМ - (QAM, Quadrature Amplitude Modulation) квадратурно-амплітудна 

модуляція;  

ТКС - телекомунікаційна система;  

ТСК -  таймерні сигнальні конструкції;  

ФМ (PSK) - фазова модуляція;  

ЧМ (FSK) - частотна модуляція.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Принцип максимально ефективного використання 

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

продуктивності, найбільш повне використання всіх ресурсів і сервісів, 

надійність, доступність, безпеку. Основними характеристиками 

телекомунікаційної системи, які в різній формі враховуються при розрахунку і 

проектуванні мережевих структур, є помилка приймання сигналу та пропускна 

здатність системи. Помилка приймання сигналу повністю визначається 

відношенням сигнал/шум на вході вирішуючого пристрою. 

Ефективним методом підвищення пропускної здатності 

телекомунікаційних систем є використання багатопозиційних сигналів. Однак 

при цьому погіршується відношення сигнал/шум і відповідно збільшується 

помилка приймання сигналу.  

Впродовж останніх десятиліть вчені займаються дослідженням 

завадозахищеності телекомунікаційних систем при різних методах модуляції та 

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

забезпечення завадозахищеності телекомунікаційних систем та мереж присвячено 

цілий ряд наукових досліджень вітчизняних та закордонних вчених: Б. Скляр, 

Іпатов В.П., В. Столінгс, Беркман Л.Н., Захарченко М.В., Гепко І.О., Климаш М.М. 

та інші. Однак, в їх роботах недостатньо повно розглянута можливість підвищення 

завадозахищеності телекомунікаційних систем з багатопозиційними сигналами. 

Актуальність обраної теми підтверджується необхідністю дослідження та 

розробки методик підвищення завадозахищеності телекомунікаційних систем з 

багатопозиційними сигналами. 

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

дослідницькі завдання.  

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

Дисертаційна робота виконана в Державному університеті телекомунікацій 
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(ДУТ) у рамках виконання науково-дослідної роботи (НДР), а саме: «Реальна 

пропускна здатність безпроводових телекомунікаційних систем» (номер 

державної реєстрації 0114U002403). 

Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному 

процесі Держаного університету телекомунікацій та Полтавського 

національного технічного університету імені Ю. Кондратюка. 

Впровадження результатів досліджень підтверджуються відповідними 

актами: 

1- в НДР «Реальна пропускна здатність безпроводових 

телекомунікаційних систем»; 

2- в навчальному процесі Державного університету телекомунікацій; 

3- в навчальному процесі Полтавського національного технічного 

університету імені Ю. Кондратюка. 

Зміст роботи, її основні завдання відповідають державним науково-

технічним програмам, які сформульовано в Законах України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», «Про Національну програму інформатизації», а 

також планами найважливіших науково-дослідних робіт Міністерства освіти і 

науки України.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

підвищення завадозахищеності телекомунікаційних систем з 

багатопозиційними сигналами. 

Відповідно до мети дослідження в дисертаційній роботі поставлено та 

реалізовано наступні завдання: 

- розробити методику визначення енергетики радіолінії з різними видами 

модуляції;  

- розробити методику підвищення достовірності телекомунікаційної 

системи з багатопозиційною амплітудною модуляцією для цифрового 

телебачення за технологією VSB (Vestigаl Side-Вand); 

- на основі аналізу завадозахищеності телекомунікаційних систем з 

різними видами модуляції удосконалити методику, яка дозволяє враховувати 
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коефіцієнт зміни завадозахищеності системи в залежності від 

багатопозиційного сигналу і зменшення впливу перешкоди; 

- розробити методику підвищення завадозахищеності телекомунікаційної 

системи з використанням таймерних сигнальних конструкцій (ТСК);  

- здійснити  розробку  методики  розрахунку  завадозахищеності 

телекомунікаційних систем при різних видах модуляції та вибору інваріантних 

до різних завад систем сигналів.  

Об'єктом дослідження є процеси, що забезпечують підвищення 

завадозахищеності телекомунікаційних систем з багатопозиційними сигналами. 

Предметом дослідження є методики та засоби підвищення 

завадозахищеності телекомунікаційних систем з багатопозиційними сигналами. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження становлять методи статистичної радіотехніки, теорії ймовірності, 

математичного моделювання, а також методи обчислювальної математики та 

статистичного моделювання. 

Наукова новизна отриманих результатів. Основні результати, що 

мають наукову новизну та отримані у ході вирішення завдань, поставлених у 

дисертаційному дослідженні, полягають у наступному: 

- запропоновано методику визначення енергетики радіолінії з різними 

видами модуляції та визначено суттєву перевагу використання 4-позиційного 

ФМ-сигналу; 

- вперше  розроблено  методику  підвищення  достовірності 

телекомунікаційних систем з використанням багатопозиційних амплітудно-

модульованих сигналів для цифрового телебачення за технологією VSB; 

- удосконалено   методику   розрахунку   завадозахищеності 

телекомунікаційних систем при різних 'кількостях позицій багатопозиційних 

сигналів на базі фазорізницевої модуляції, яка, на відміну від відомих, враховує 

значення коефіцієнта зміни завадозахищеності системи в залежності від 

багатопозиційного сигналу і зменшення впливу перешкоди; 
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- вперше запропоновано методику використання таймерних сигнальних 

конструкцій для підвищення завадозахищеності телекомунікаційної системи; 

- запропоновано   методику   розрахунку   завадозахищеності    

телекомунікаційних систем при різних видах модуляції та вибору інваріантних 

до різноманітних завад систем сигналів.  

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені в результаті 

дисертаційного дослідження теоретичні положення та практичні результати 

реалізовано в рамках виконання науково-дослідної роботи «Реальна пропускна 

здатність безпроводових телекомунікаційних систем» (номер державної 

реєстрації 0114U002403) та використовуються в навчальному процесі ДУТ та 

Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. 

Впровадження результатів досліджень підтверджуються відповідними актами, 

наведеними в додатку до дисертаційної роботи. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням. Основні теоретичні положення і результати 

дисертаційної роботи отримані автором самостійно та опубліковані у наукових 

працях. У спільних наукових працях здобувачеві належать наступне:  

[16] - здійснено аналіз завадозахищеності телекомунікаційних систем із 

різними видами модуляції сигналу та здійснено розрахунок енергетики 

радіолінії; [89] - досліджена завадозахищеність телекомунікаційних систем при 

різних кількостях позицій багатопозиційних сигналів та визначено покращену 

завадозахищеність систем з 4-х та 8-и позиційними ФМ-сигналами;  

[57] - досліджено завадозахищеність системи з таймерними сигнальними 

конструкціями та показано, що вона залежить від кількості реалізацій й 

покращується від їх збільшення; [29] - досліджено можливість зменшення 

смуги пропускання каналу при передачі цифрового мовного сигналу і 

досліджено поліпшення завадозахищеності системи порівняно з методом 

імпульсно кодової модуляції (ІКМ) шляхом застосування таймерних 

сигнальних конструкцій; [56] - здійснено дослідження втрат пропускної 
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здатності із врахуванням стаціонарного і нестаціонарного характеру завад в 

каналах зв’язку при частотній модуляції сигналу. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні 

результати дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на науково-

технічних та науково-практичних конференціях: Восьмій міжнародній науково-

технічній конференції і Шостій студентській науково-технічній конференції 

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

науково-технічній конференції «Актуальні проблеми розвитку науки і техніки» 

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

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

Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні інформаційно-

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

міжнародній науково-практичній конференції «Інфокомунікації сучасність та 

майбутнє» (Одеса, 27-28 жовтня 2016 р.); XIII-а 2016 Міжнародній конференції 

“Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної 

інженерії”. (Львів- Славське, 23-26 лютого 2016 р); 2016 IEEE Міжнародній 

конференції з інформаційно-телекомунікаційних технологій та 

радіоелектроніки (УкрМіКо’2016/UkrMiCo’2016), (Київ, 11-15 вересня 2016 р.); 

IEEE  2-а Міжнародній науково-практичній конференції «Нові досягнення в 

галузі інформаційно-комунікаційних технологій – 2017» (AICT’2017), (Львів,  

4-7 липня 2017 р.); Другій ІЕЕЕ Міжнародній конференції з інформаційно-

телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки 

(УкрМіКо’2017/UkrMiCo’2017), (Одеса, 11-15 вересня 2017 р.). 

Публікації. По темі дисертаційної роботи опубліковано 19 наукових 

праць (1 робота одноосібно та 2 публікації індексовані наукометричною базою 

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

1 одноосібно), 13 матеріалів доповідей у збірниках наукових праць на науково-

технічних конференціях. 
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Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг роботи складає 165 сторінок друкарського тексту, із 

них 9 сторінок анотації, 139 сторінок основного тексту, у тому числі містить  

44 рисунків та 14 таблиць, список використаних джерел із 118 найменувань на 

13 сторінках та 5 сторінок додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

1.1 Види телекомунікаційних систем 
 

У світлі проведеного аналізу тенденцій розвитку безпроводових мереж 

сімейство існуючих технологічних рішень по безпроводовим 

телекомунікаційним мережам, які поєднані стандартами, сьогодні виглядає так, 

як показано на рис. 1.1. 

Як видно із рис. 1.1 радіотехнології включають в себе (середній блок): 

– 802.11 – безпроводові локальні мережі (Wireless Local Area Network, 

WLAN); 

– 802.15 – безпроводові персональні мережі (Wireless Personal Area 

Network, WPAN); 

– 802.16 – безпроводовий широкосмуговий доступ (Broadband Wireless 

Access, BWA); 

– 802.18 – техніко-консультативна група по радіорегулюванню (Radio 

Regulatory Technical Advisory Group, RRTAG); 

– 802.19 – техніко-консультативна група по співіснуванню (Coexistence 

Technical Advisory Group, CTAG); 

– 802.20 – мобільний широкосмуговий безпроводовий доступ (Mobile 

Broadband Wireless Access, MBWA); 

– 802.21 – незалежні від середовища послуги естафетної передачі 

з’єднання (Media Independent Handover Services, MIHS); 

– 802.22 – регіональні безпроводові мережі – використання телевізійних 

частотних діапазонів для передачі даних (Wireless Regional Area Network, 

WRAN). 

В області радіомереж акцент зміщується на сегмент локальних і міських 

мереж. У локальних мережах перспективним є стандарт 802.11n, де 

визначаються радіомережі із продуктивністю 100 Мбіт/с. У міських мережах 

основна увага приділяється мобільним додаткам. Функціонування стандарту 
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IEEE802.16e засноване на технології SOFDMA - Scalable OFDM Access, що 

дозволяє виділяти певним базовим і абонентським станціям не повний ресурс, а 

його частину у відповідній смузі робочих частот. Крім цього, весь канальний 

ресурс може бути розподілений між декількома сусідніми базовими станціями, 

що дає можливість реалізувати хендовер при пересуванні абонентів від однієї 

базової станції до іншої [87]. 

 

 
Рис. 1.1 Структура проектної групи IEEE P802 комітету по стандартам для 

локальних і міських мереж 

 

Необхідною умовою для цього є досягнення результатів, на які націлена 

група 802.21 (незалежні від середовища послуги естафетної передачі з’єднання). 

Мова йде про передачу з’єднання не тільки між двома радіомережами одного 

типу, але й між радіомережами, побудованими на основі різних технологій. 

Цифровізація наземного телебачення (DVB-T) веде до звільнення 

частотних діапазонів, внаслідок чого виникає можливість використати їх у 

майбутньому для передачі даних. 

В роботі [40] було проведено аналіз ефективності використання 
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міліметрового діапазону електромагнітних хвиль для передачі даних. 

Доставка інформації по безпроводовим каналах передачі даних в 

цифровому форматі часто виконується з використанням радіорелейних ліній. 

Вимоги до параметрів таких ліній повинні відповідати ряду національних і 

міжнародних стандартів. Такі лінії передачі, по-перше, вимагають реалізації 

умови прямої видимості, а, значить, використання антено-щоглових споруд, 

вартість яких часто перевищує вартість обладнання станції, а по-друге, 

підвищення необхідної швидкості передачі вимагає використання додаткового 

частотного ресурсу, який і так в даний час вже практично вичерпаний. 

Крім того необхідність використання передачі на невеликих відстанях і 

при значних швидкостях передачі, як правило, не дозволяє реалізувати умову 

прямої видимості, а дефіцит частотного ресурсу не дозволяє забезпечити 

необхідну якість передачі. 

Міліметровий частотний діапазон досить перспективний в силу не 

вичерпаності ресурсу, відсутність вимог по його ліцензуванню і практично 

відсутності спотворень, ослаблення вимог в частині придушення відлуння 

сигналів. 

У сфері безпроводого зв’язку, як і колись, домінуюче положення займає 

група 802.11, де недавно був підготовлений стандарт 802.11e для підтримки 

якості послуг (Quality of Service, QoS). Через швидке заповнення частотних 

діапазонів у неліцензованих смугах 2,4 і 5,6 ГГц галузь потребує найшвидшої 

появи цих функцій, оскільки вони необхідні для надання якісних послуг, 

наприклад, для передачі голосу по IP (Voice over IP, VoIP) пo безпроводовим 

мережам [87]. 

В роботі [44] запропонована алгоритмічна модель зони обслуговування з 

метою забезпечення максимального покриття території країни мережею 

безпроводового широкосмугового доступу до інформаційних ресурсів. 

У результаті аналізу була запропонована система, що складається з 

підсистем з одночастотною модуляцією і підсистема з багаточастотною 

модуляцією. 
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Для підвищення економічної ефективності до складу системи введена 

також підсистема телевізійного мовлення (в форматі MPEG-2 або MPEG-4 за 

стандартом DVB-S або DVB-S2). 

Стандарт DVB-S (DVB-S2) в прямому каналі і в каналі ТВ обраний з 

метою мінімізації числа зон обслуговування і мінімізації вартості, головним 

чином, приймальних пристроїв. 

Така система дозволяє надати послуги доступу практично у всіх умовах і 

по каналах різних моделей. 

У грудні 2004 р. робоча група 3GPP (3G Partnership Project) заснувала 

програму LTE (Long – term Evolution - довгостроковий розвиток), яку 

називають технологією 3,9G. Основне завдання проекту - розробка нового 

мобільного протоколу передачі даних - стандарту по вдосконаленню технологій 

мобільного зв'язку CDMA і UMTS .  

Перспективною в області безпроводових мереж є технологія передачі 

даних зі швидкістю 100 Мбіт/с (802.11n) та більше 100 Мбіт/с (LTE). Нових 

стандартів можна чекати і від робочих груп 802.11u і 802.11w. Перед обома 

поставлені конкретні завдання і зараз іде підготовка перших проектів. Група 

802.11u (Wireless Interworking with External Networks) розробляє рішення 

спільної роботи із зовнішніми мережами стандарту 802, наприклад, UMTS. 

802.11v (Wireless Network Management) визначає функції мережного керування 

для безпроводових мереж. Крім того, в області керування група 802.11w 

(Protection of Management Frames) займається захистом керуючих з’єднань. 

З 802.11 тісно співпрацює група 802.15 (Wireless Personal Area Networks), 

відповідальна за стандарт Bluetooth. Її мета – розширення, а також звуження 

смуги пропускання. Останнє необхідно для того, щоб зменшити споживання 

енергії і тим самим підвищити час роботи пристроїв (приміром, датчиків). У 

процесі підготовки перебувають відповідні розширення і поліпшення стандарту 

802.15.4 (Zig Bee) [87]. 

У мережах 3G забезпечується надання двох базових послуг: передача 

даних і передача голосу зі швидкостями: 
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• для абонентів з високою мобільністю (до 120 км/ч) - не більше  

144 біт/с; 

• для абонентів з низькою мобільністю (до 3 км/год) - 384 кбіт/с; 

• для нерухомих об'єктів - 2048 кбіт/с.  

Стартап Nimb створив високотехнологічну каблучку з вбудованою 

тривожною кнопкою. Майбутній власник Nimb зможе миттєво повідомити 

рідним, друзям і службам порятунку про те, що він опинився в небезпеці, 

пославши сигнал SOS зі своїми координатами. Пристрій, який має вигляд 

звичайної великої каблучки, пов'язаний зі спеціальним мобільним додатком, що 

дозволяє налаштувати "коло безпеки" [98]. 

Технологія четвертого покоління 4G - IMT-Advanced- "LTE-Advanced" і 

"Wireless MAN Advanced", повністю заснована на протоколах пакетної передачі 

даних зі швидкістю до 1 Гбіт/с в умовах стаціонарного застосування і до  

100 Мбіт/с для мобільних абонентів. Технологія 4G дозволить абонентам 

дивитися багатоканальні телетрансляції високої чіткості. У системах 

використовується діапазон частот 2500 -3600MГц [9]. 

На рис. 1.2 представлено покоління систем мобільного зв‘язку. 

LTE базується на трьох основних науково-технічних досягненнях в галузі 

телекомунікацій [106]: 

Multipul Input, Multipul Output (MIMO) дає значне збільшення швидкості 

передачі даних та пропускної здатності каналу. В багатоантенній системі 

MIMO використовуються 1, 2 і 4 передавальних і приймальних антен. (1*1; 2*2; 

4*4). 

Всі системи радіозв'язку, незалежно від того, мережі мобільного 

радіозв'язку, як 3GPP UMTS або безпроводові мережі WLAN, повинні постійно 

забезпечувати більш високі швидкості передачі даних. На додаток до 

традиційних методів, таким як введення більш високих типів модуляції або 

надання великих смуг пропускання, це також досягається за допомогою 

декількох антенних систем MIMO. 
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Рис. 1.2 Покоління систем мобільного зв‘язку 

 

Використовуються кілька різних режимів рознесення, для створення 

більш стійкого радіозв'язку, навіть з різними каналами. Вони включають в себе 

тимчасове, частотне, а також просторове рознесення [39]. 

На відміну від мереж 2 і 3 поколінь в LTE використовується модуляція не 

1 піднесущої, а декількох. У LTE використовується диверсифікована передача 

(кілька антен передають один потік даних і кілька антен приймають цей потік 

даних) [66, 105]. 

Архітектура мережі SAE (System Architecture Evolution). Метою мережі є 

надання послуг виключно на базі IP- протоколу. 

Підтримка безперервного обслуговування при переміщенні абонентів 

мережі LTE між іншими бездротовими мережами (GSM / CDMA / UMTS / 

WiMax). 

В кінці липня 2013 року в світі налічувалося 184 діючих LTE-мереж, з 

них близько 150 запущені в комерційну експлуатацію. Ще 159 знаходяться в 

стадії планування або будівництва. До кінця 2018 року кількість абонентів 

мереж LTE в світі складе 1,36 млрд. При цьому більше 90 операторів в  

53 країнах світу вже запустили LTE-мережі. У минулому році різко зросло 
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використання діапазону 1800 МГц, так як він дозволяє забезпечити широке 

покриття і використовувати частоти, які вже задіяні операторами. За 

відомостями Informa, 40% контрактів на поставку обладнання отримала 

китайська компанія Huawei, 34% - шведська Ericsson, а фінська NSN - 17%. 

Alcatel-Lucent, ZTE, Samsung і NEC в цілому завоювали 9% договорів [116]. 

Компанією NTT DoCoMo (Японія) був здійснений перший крок на шляху 

до мереж п'ятого покоління (5G): була досягнута швидкість 10 Гбіт/с за 

допомогою технології MIMO, яка розділила інформацію на кілька потоків. Для 

передачі даних одночасно було використано 8 антен, а для прийому - 16 антен. 

При цьому використовувалася смуга 400 МГц в діапазоні частот 11 ГГц [74]. 

При проектуванні реальних систем, які працюють в складних умовах 

забудови великих міст та при багатопроменевих сигналах через їх 

віддзеркалення, розсіювання та дифракцію, використовують емпіричні моделі 

радіоканалів Окамури, Хата, Ксю-Бертоні та інші. Ефективними засобами 

боротьби з багатопроменевістю сигналу є використання OFDM та МІМО [35]. 

Використання частот більше 5 ГГц зменшує дальність зв'язку, що 

найбільш важливо в умовах щільної забудови. Тому в сучасних мережах 

користуються меншими частотами. 

Фахівці Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) вважають, що мережі 

5G в майбутньому будуть забезпечувати передачу даних на швидкості не 

менше 20 Гбіт/сек. 

У Європі визначено частоти для розвитку мобільних мереж 5G в діапазоні 

700 МГц. Він забезпечить високі швидкості передачі даних і хороше покриття, 

в тому числі в приміщеннях [25]. 

Найбільший в світі оператор мобільного зв'язку SK Telecom створює  

5G-мережу. На даний момент фахівцям компанії вдалося досягти швидкості 

19,1 Гбіт в секунду. Це майже в тисячу разів швидше, ніж може запропонувати 

4G-мережа [3]. 

Головними рушіями розвитку технології 5G є швидке поширення 

мобільного широкосмугового доступу, а також швидке зростання трафіку і 
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телекомунікаційних послуг. В даний час число абонентів China Mobile 

щомісяця збільшується в середньому на 10,52 млн осіб, а щомісячне зростання 

трафіку становить 36% [26]. 

Системи Wi-Fi є доповненням до систем WiMAX і використовуються для 

створення локальних мереж. 

Стандартом нового покоління IEEE 802.11ac (NTT) передбачено передачу 

даних на основі технології Wi-Fi зі швидкістю до 1 Гбіт/с для використання 

вдома і в офісах. Буде використана технологія MIMO в діапазоні 5 ГГц (для 

передачі шість антен, три - для прийому) [88]. 

На зміну Wi-Fi може прийти технологія WiGig, яка забезпечує передачу 

даних зі швидкістю до 7 ГБ в секунду (проти 433 Мбіт/с сьогодні). Компанія 

Qualcomm продемонструвала док-станцію з підтримкою високошвидкісного 

безпроводового зв'язку WiGig - до 7 Гбіт/с в неліцензованому частотному 

діапазоні 60 ГГц на відстані 10 м. Причому WiGig-обладнання зворотньо 

сумісно зі звичайним Wi-Fi [58]. 

Представлений прототип нової безпроводової системи зв'язку в 

міліметровому і субміліметровому діапазонах від 30 до 300 ГГц., здатної 

передавати дані до 12,5 Гбіт/с. 

Вчені почали розробляти нову технологію передачі інформації на основі 

звичайних освітлювальних приладів - система Li-Fi (від англ. Light - світло) зі 

швидкістю 10 Мбіт/c, в перспективі - до 100 Мбіт/с. Компанія Siemens 

повідомила про досягнення швидкості в 500 Мбіт/с на відстані до 5 м [73]. 

Вчені розробили метод перетворення звичайного Wi-Fi обладнання в 

детектор, що дозволяє визначати положення і навіть позу користувача в будь-

якому місці квартири. Технологія заснована на реєстрації спотворень 

електромагнітних хвиль людським тілом. Прототип системи вже пройшов 

випробування в трикімнатній квартирі і конторському приміщенні. Фізики 

використовували в своєму винаході ефект Доплера при вимірюванні відхилення 

частоти до 17 Гц. Винахід отримав назву WiSee. Для кращої якості 

розпізнавання приймач Wi-Fi необхідно обладнати додатковими антенами 
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випромінювання, але в самій електронній схемі пристрою немає ніяких 

унікальних компонентів. 

Розроблено пристрій, який працює в широкому діапазоні Wi-Fi, який 

моментально реагує на саме незначне підвищення будь-якої активності, при 

цьому, не дивлячись на роздільні перепони у вигляді стін, кущів, дерев і т.п. Це 

унікальний пристрій функціонує на безпроводових антенах і тому в 

майбутньому може бути вбудований навіть в мобільний телефон [13]. 

Широкосмугові телекомунікаційні системи з шумоподібним сигналом 

мають незаперечні переваги в технологіях телекомунікацій: 

* підвищена завадозахищеність при впливі вузькосмугових і 

широкосмугових перешкод; 

* підвищена ефективність обробки сигналу при багатопроменевому 

розповсюджені; 

* підвищена конфіденційність передачі інформації; 

* покращена електромагнітна сумісність з сусідніми радіоелектронними 

засобами. 

Основною характеристикою широкосмугового сигналу є його база 

 

B TW ,                                                     (1.1) 

 

де T - тривалість сигналу, W - ширина спектру сигналу. 

На рис. 1.3 представлено схему формування широкосмугового сигналу. 

Зазначені переваги систем проявляються вже при базі сигналу більше  

10 дБ. 

Для маніпуляції сигналу використовуються різні відомі псевдовипадкові 

послідовності: m-послідовність, послідовність Касамі, Голда та ін., а також код 

Уолша. Головна вимога при виборі виду маніпулюючої послідовності - 

отримання мінімальних бічних пелюсток автокореляційної функції - для 

одноканальних систем і також мінімальних пелюсток взаємно кореляційних 
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функцій – для багатоканальних систем [22]. На рис. 1.4 та рис. 1.5 наведено 

ансамбль послідовностей у форматах 3D та 2D. 

 

.  

ПВП – псевдовипадкова послідовність; ШСС – широкосмуговий сигнал 

Рис. 1.3 Схема формування широкосмугового сигналу методом прямого 

розширення 

 

 

Рис. 1.4 Ансамбль послідовностей в форматі 3D 

 

 

Рис. 1.5 Ансамбль послідовностей в форматі 2D 
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Застосування методу дозволяє за рахунок використання 

багатопозиційного сигналу зменшити необхідну смугу пропускання 

радіоканалу при даній кількості кодованих каналів (1 МГц частотного ресурсу 

коштує близько 240 тис. грн на рік). 

Так як широкосмуговий сигнал формується з використанням відомих 

модульованих псевдовипадкових послідовностей перехоплювач може 

визначити структуру сигналу шляхом простого перебору з використанням 

банку паралельних узгоджених фільтрів або фільтрів, які перебудовуються 

послідовно, якщо сигнал приймається довгий час. 

Тому такі системи не можна вважати захищеними від несанкціонованого 

доступу. 

В даний час розроблені методи отримання послідовності бітів з 

чергуванням символів +1, -1 з детермінованого хаосу, випадковий характер 

якого дозволяє отримати псевдовипадкові послідовності великої довжини. 

Будь-який аналіз цих послідовностей не дає можливості їх відтворити і вони не 

можуть бути використані для перехоплення сигналу, тому вони мають 

унікальні переваги при використанні для розширення спектру сигналу і 

створення псевдошумового широкосмугового сигналу. 

В системі створюється широкосмуговий псевдошумовий сигнал з 

маніпуляцією гармонійного сигналу псевдовипадкової послідовності на основі 

хаосу. При цьому створюється 3 секретні ключі з використанням параметрів 

хаосу, початкових умов послідовності і початку відліку довжини обраної 

псевдовипадкової послідовності. У приймачі здійснюється оптимальний 

кореляційний прийом сигналу з використанням опорного сигналу, створеного з 

використанням обраних 3-х секретних ключів, відомих тільки адресату. 

Запропонована система забезпечує високо конфіденційну передачу сигналу і 

повністю виключає можливість прийняття інформації сторонніми абонентами 

[21]. 

Мікростільники - малопотужні бездротові точки доступу, що працюють в 

ліцензованому спектрі. Вони забезпечують поліпшене стільникове покриття, 
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підвищену пропускну і програмну здатність будинку і на підприємствах, а 

також міських і сільських громадських місцях [21]. 

Фемтостільники (Femtocell) - малопотужна мініатюрна станція 

стільникового зв'язку, призначена для обслуговування відносно невеликої 

території, наприклад, одного офісу або квартири. З'єднується з мережею 

оператора через IP-канал широкосмугового доступу, підведеної до користувача. 

Фемтостільники є повнофункціональною базовою станцією, яка 

підтримує весь функціонал мережі третього покоління (для інших поколінь і 

стандартів також розроблені фемтостільники, однак проблема виникла саме на 

межі впровадження 3G/UMTS), в тому числі зазвичай високошвидкісної 

передачі даних. Телефон реєструється в осередку автоматично і підтримується 

безшовний хендовер при переході в зону дії макрочарунки, тобто при виході з 

приміщення розмова не буде перериватися, якщо тільки зовнішній 

макростільник підтримує 3G [33]. 

Мультисервісні платформи - комплекс програмних і апаратних засобів, 

який надає клієнтам широкий спектр послуг в режимі онлайн за допомогою 

зручних інтерфейсів прикладного програмування API (application programming 

interface) - набір готових класів, процедур, функцій, структур і констант для 

використання у зовнішніх програмних продуктах. 

Вони створюються на основі сервіс-орієнтованої архітектури SOA 

(Service Oriented Architecture) - модульного підходу до розробки програмного 

забезпечення, заснованого на використанні розподілених, слабо пов'язаних 

(Loose Coupling) замінних компонентів, оснащених стандартизованими 

інтерфейсами для взаємодії за стандартизованими протоколами SOAP.JINI, 

CORBA [ 93, 114]. 

Для зниження витрат при впровадженні нових і підвищення існуючих 

сервісів була розроблена концепція IMS (IP Multimedia Subsystem) - 

специфікації передачі мультимедійної інформації на основі протоколу IP. 
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Архітектура IMS має три горизонтальних рівні: транспорту і 

абонентських пристроїв; управління викликами і сеансами (функція CSCF і 

сервер абонентських даних); рівень додатків [110]. 

Android - одна з провідних мобільних програмних платформ на світовому 

ринку. Вона заснована на модифікованій версії ядра Linux. 

Відмінні характеристики платформи Android: 

• розвинені графічні бібліотеки для 2D графіки та 3D графіки на базі 

специфікації OpenGL ES 1.0 з підтримкою апаратного прискорення; 

• використання SQLite для зберігання структурованих даних; 

• підтримка мультимедійних аудіо і відео форматів (MPEG4, H.264, MP3, 

AAC, AMR, JPG, PNG, GIF); 

• комунікаційний стек для роботи з GSM; 

• комунікаційний стек для роботи з Bluetooth, EDGE, 3G і WiFi; 

• підтримка додаткових пристроїв: відеокамера, GPS, компас, 

акселерометр [71, 96]. 

Програмно-конфігурована мережа SDN (Software–Defined Networking) - 

це мережа передачі даних, в якій рівень менеджменту (контролю або 

управління) мережею відділений від пристроїв передачі даних і реалізується 

програмним шляхом. SDN є однією з відомих форм віртуалізації 

обчислювальних ресурсів, в т.ч. мережевих сервісів і додатків. Мотивація до 

застосування SDN наступна: 

1. Традиційні мережі занадто статичні і не відповідають динаміці, яка 

властива сучасному бізнесу, мережевим (віртуальним) серверам, з 

доповненнями і сервісами. 

2. Завдяки технологіям віртуалізації доповнення розподілені сьогодні між 

безліччю віртуальних машин, які інтенсивно обмінюються даними. Віртуальні 

машини зазвичай мігрують, що змінює точки "прив'язки" трафіку. 

3. Традиційні схеми адресації, логічного розподілу мереж і способи 

призначення правил обробки трафіку в сучасних динамічних середовищах 

стають неефективними [6, 8, 30, 32, 64, 108]. 
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Міжнародний союз електрозв'язку прийняв Рекомендацію Y.3001 - 

перший із серії документів, присвячених мережам майбутнього FN (Future 

Networks), які в 2015-2020 прийдуть на зміну мереж наступного покоління 

NGN. 

З'явилися принципово нові додатки, що дозволяють дистанційно керувати 

побутовою та іншою технікою («Інтернет речей»), створюються «розумні» 

мережі (smart grids), все більш широко використовуються «хмарні» обчислення 

[7, 86]. 

Мережа майбутнього - це глобальна інформаційна інфраструктура, яка 

об'єднує в собі вже існуючі інфокомунікаційні мережі з урахуванням 

компонентів, які тільки плануються до впровадження, з єдиним центром 

управління глобальної інформаційної інфраструктури і здатна надавати повний 

спектр телекомунікаційних послуг (в будь-якому географічному місці, з 

гарантованою якістю, за прийнятною вартістю і в будь-який час) на базі 

інноваційних технологій [59]. 

Широкосмуговий доступ в FN буде забезпечуватися за допомогою 

радіотехнологій та оптики, оптика доходить до приміщення абонента, а далі 

використовується Wi-Fi [7]. 

В сучасних телекомунікаційних системах (ТКС) міститься безліч 

терміналів з обчислювальним пристроями - процесорами, контролерами, 

спеціалізованими мікрокомп'ютерами. Такі системи, підключені до грідцентру 

або дата центрів, можуть характеризуватися як «Ubiquitous Computing» 

(всюдисущий комп'ютинг). Сформувалася нова інформаційна технологія "Cloud 

Computing" - хмарні обчислення, яка передбачає надання сервісів з доступу до 

віртуалізованих ресурсів з непрозорою внутрішньою структурою для виконання 

рутинних операцій - рішенням ресурсномістких завдань, консолідації або 

перерозподілу зазначених ресурсів і інтеграції додатків (інформаційних систем) 

підприємств. 

Метод «хмарних обчислень» Cloud Computing надає користувачеві 

наступні можливості: 
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• видалення і винос до провайдера власної IT-інфраструктури, яку 

дорого обслуговувати власноруч (Outsourcing) [2]; 

• оренда сервісів і пов'язана з нею економія інвестицій та коштів 

підприємства на адміністрування і модифікацію інфраструктури (Hosting);  

• зовнішнє ведення архівів даних (Mail-сервери, файлові сервери, бази 

даних, резервні жорсткі диски, носії і мережі для резервного копіювання даних 

Backup і т.п.). 

На сьогодні існують численні Cloud-моделі, тому для цієї сучасної 

інформаційної технології можна виділити головні "Modus Operandi": 

 SaaS (Software as a Service) - найпростіша модель зі створенням 

інтерфейсів для сервіс-орієнтованих Web-додатків, що забезпечують доступ до 

матеріалів Cloud (Frontend); 

 PaaS (Platformas a Service) - ця модель застосовується для надання 

клієнту інтегрованого середовища з розробкою і тестуванням (Web-) додатків 

(Testbeds); 

 IaaS (Infrastructureas a Service) [1] – це зазначена модель, яка 

використовується для надання сервісів віртуальних комп'ютерних та мережевих 

структур (в т.ч. завдяки застосуванню віддалених серверів, систем мережевих 

жорстких дисків SAN/NAS, віртуальних машин VM (Virtual Machine) з 

супутнім мережним менеджментом по протоколу SNMP) [23]. 

Китайський квантовий супутник Мо-Цзи зв'язку для проведення 

експериментів в області квантових технологій в космічному просторі (QUESS) - 

є першою в історії платформою для проведення випробувань можливостей 

квантового зв'язку між космічними об'єктами і наземними станціями [60]. 

Фахівці розробили програму, що запобігає видачу секретних даних, зараз 

вона знаходиться на стадії тестування. Створений софт призначений для 

блокування заборонених сайтів, запобігання поширенню таємних відомостей. 

Запропонована телекомунікаційна система з використанням 

псевдовипадкових послідовностей на основі хаосу може бути актуальна для 
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абсолютно конфіденційної передачі інформації в структурах міністерства 

оборони і урядових органів. Причому такі системи більш прості в реалізації і не 

вимагають додаткової смуги частот радіоканалу, що має місце при шифруванні 

інформації [38]. 

 

1.2 Основні характеристики сучасних безпроводових телекомунікаційних 

систем 

 

Основна функція телекомунікаційних систем, або систем передачі даних, 

полягає в організації оперативного і надійного обміну інформацією між 

абонентами, а також скорочення витрат на передачу даних. Головний показник 

ефективності ТКС - час доставки інформації, який залежить від ряду факторів: 

структури мережі зв'язку, пропускної здатності ліній зв'язку, способів з'єднання 

каналів зв'язку між взаємодіючими абонентами, протоколів інформаційного 

обміну, методів доступу абонентів до передавального середовища, методів 

маршрутизації пакетів. 

Основні характеристики каналу зв'язку - пропускна здатність і 

достовірність передачі даних. Пропускна здатність каналу (кількість 

інформації, що передається в одиницю часу) оцінюється граничним числом біт 

даних, переданих по каналу за одиницю часу, і вимірюється в біт/с. 

Достовірність передачі даних оцінюється за інтенсивністю бітових помилок (Bit 

Error Rate), яка визначається як ймовірність спотворення переданого біта даних 

[5, 67, 52]. 

Величина BER для каналів зв'язку без додаткового захисту від помилок 

становить 410  - 610 . Основна причина спотворень - вплив перешкод на лінію 

зв'язку. Перешкоди, як правило, носять імпульсний характер і мають тенденцію 

до групування - утворення пачок перешкод, які деформують відразу групу 

сусідніх біт даних, що передаються. 

В табл. 1.1 наведені основні технічні характеристики безпроводових 

телекомунікаційних систем. 
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Таблиця 1.1  

Основні технічні характеристики безпроводових ТКС 

 

№ 

з/п 
Назва 

Стандарт 

IEEE 

Робоча 

частота 

Методи 

модуляції, 

кодування 

Швидкість 

передачі 

сигналу 

Потуж-

ність 

переда-

вача 

Даль-

ність 

1 
Bluetooth, 

1998р. 

802.15.1 

802.15.38

02.11 

2,412-2,462 

ГГц 
FHSS, DSSS, 8-MFSK 24 Мбіт/с 100 мВт 100 м 

2 
ZigBee, 

2004р. 
802.15.4 

0,86; 9,02-9,28; 

2,4-2,483 ГГц 
DSSS, BPSK, 

O-QPSK, Mesh 
250 кбіт/с 100 мВт 100 м 

3 
DECT, 

1992р. 
DECT 

(ETSI) 
1,88-1,9 ГГц GМSK, TDD 

1152 кбіт/с 

(мова 32 кбіт/с) 

100 мВт 

(МТ) 

5 км, 

30 км/г 

4 
NMT-450i, 

1981р 
NMT- 

450 
453-467,5 МГц FDMA, FFSK, аналог. 1,9 кбіт/с 

50 Вт 

(БС) 

1 Вт (МТ) 

40 км 

5 
GSM-900, 

1990р. 

GSM900/

1800 

(ETSI) 

890 — 960 

МГц FDMA, TDMA, 

GМSK, СELP, блокове 

та згорткове 

кодування, кодування 

мови PRE-LTD 

 

9,6 кбіт/с, 

HSCSD-57,6 кбіт/с, 

GPRS-171,26 

кбіт/с, 

EDGE-473,626 

кбіт/с 

HSDPA-

7,2Мбіт/с 

50 Вт 

(БС) 

2 Вт (МТ) 

35 км, 

250 км/г 

6 
GSM-1800, 

1995р. 

1710- 

1785МГц 

20 Вт 

(БС) 

1 Вт (МТ) 

20 км, 

110 км/г 

7 

 

СDMAone 

(IS-95), 

1990р. 

СDMA, 

1990р. 

824,040 - 

893,970МГц 

DSSS, QPSK(БС), 

O-QPSK(MТ), код 

Уолша, згорт.код. 

Код Ріда-Соломона, 

код.мови QCELP 

14,4 кбіт/с, 

2к.х14,4= 28,8 

кбіт/с, 

8к. х14,4 кбіт= 

115,2 8 кбіт/с. 

10 Вт 

(БС) 

300 мВт 

(МТ) 

20 км 
8 

СDMA 

2000, 

2000р. 

 

824-894, 

1920-2170 МГц 

DSSS, QPSK, BPSK, 

Код Уолша, згорт. код, 

турбокод 

3,1 Мбіт/с 

9 
W-CDMA, 

2006 р. 
1920-2170 МГц 

DSSS, QPSK, BPSK, 

HPSK (OCQPSK), 

Код OVSF, згорт.код, 

код Голда, код Ріда-

Соломона, турбокод, 

код мови QCELP 

21 Мбіт/с 

10 Wi-Fi, 

1991р. 

 

 

802.11n 2,4 ГГц OFDM, 64-QAM, DSSS 300 Мбіт/с 10 мВт 100 м 

11 802.11ac 5 ГГц OFDM, 256-QAM, DSSS 1 Гбіт/с 10 мВт 100 м 

12 
WiMAX, 

2001 р. 

802. 

16J,m 
2-11; 10-60 ГГц 

OFDM, OFDMА, ВPSK, 

QPSK, 16, 64, 128, 256-

QAM, DSSS 

150 Мбіт/с 100 мВт 
60 км, 

350 км/г 

13 
LTE, 

2008 р. 
Release 7, 

3GPP 

700 МГц,  

900 МГц,  

1800 МГц,  

2.1 ГГц,  

2,6 ГГц 

OFDMA, SС-FDMA, 

QPSK, 16-QAM, 

 64-QAM, FDD-дуплекс, 

MIMO, згорткове 

кодування . 

172 Мбіт/с; 

 
25 Вт 

100 км, 

110 км/г 

14 

LTE Ad-

vanced, 

2009 р. 

 

 

Release 

10 

700 МГц, 900 

МГц, 1800 

МГц, 2.1 ГГц, 

2,6 ГГц 

OFDMA, SС-FDMA, 

QPSK, 16-QAM, 

 64-QAM, FDD-дуплекс, 

MIMO, згорткове 

кодування 

500 Мбіт/с,  

1 Гбіт/с (стац. 

абоненети.) 

 

35 Вт 
100 км, 

350 км/г 
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Пропускна здатність каналу зв'язку визначається смугою частот і 

завадозахищеністю каналу. Смуга частот, в якій амплітудно-частотна 

характеристика лінії зв'язку має значення не нижче заданого (наприклад, за 

рівнем 0.5) називається смугою пропускання.  

Смуга частот 
В НF f f   , де 

Нf  і 
Вf  - нижня і верхня межі частот, 

визначає діапазон частот, ефективно переданих по лінії. Смуга частот залежить 

від типу лінії і її протяжності. Провідні лінії зв'язку мають смугу частот 

приблизно 10 кГц, кабельні - 100 кГц, коаксіальні - 100 МГц, радіорелейні - 

1000 МГц, волоконно-оптичні - 100 ГГц. Для передачі даних використовується 

короткохвильовий радіозв'язок з діапазоном частот від 3 до 30 МГц. Для 

передачі даних на невеликі відстані використовуються в основному 

низькочастотні провідні лінії, на великі відстані - високочастотні лінії: 

коаксіальні кабелі, волоконно-оптичні та радіорелейні лінії. Радіозв'язок 

застосовується для організації як місцевого, так і дальнього зв’язку. 

На цей час на мережах зв’язку проводиться інтенсивне впровадження 

технології спектрального розділення каналів. При цьому існують варіанти 

побудови оптичних каналів з різною швидкістю передавання, яка може 

відрізнятися на порядок і більше. Таким чином виникають питання щодо 

побудови системи передавання, яка забезпечує максимальну інформаційно-

пропускну здатність в заданому діапазоні. 

Розділення інформаційного потоку на ряд каналів з малою швидкістю 

потребує виділення додаткового частотного ресурсу на врахування ширини 

спектральної лінії джерел випромінювання та нестабільності їх частоти. В той 

же час передавання за рахунок каналів з більшою інформаційно-пропускною 

здатністю дозволяє уникнути ряду відмічених обмежень або понизити їх вплив 

та зекономити частотний ресурс, який є досить обмеженим [70]. 

Завадозахищеність лінії залежить від потужності перешкод, створюваних 

в лінії зовнішнім середовищем або через шуми, що виникають в самій лінії. 

Зазвичай для зменшення перешкод провідники екранують або скручують. 
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Найменш завадозахищеними є радіолінії, гарну завадозахищеність мають 

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

електромагнітного випромінювання. 

Максимально можлива пропускна здатність не залежить від способу 

фізичного кодування, оскільки визначає можливості лінії при гіпотетично 

найкращому способі кодування. Практична пропускна здатність каналу істотно 

залежить від способу фізичного кодування інформації. Одна і та ж лінія зв'язку 

може мати різну пропускну здатність при різних способах кодування. При 

цьому прагнуть обрати спосіб кодування так, щоб максимально 

використовувати можливості лінії. У свою чергу можливість застосування на 

лінії того чи іншого способу кодування визначається пропускною здатністю і 

загасанням сигналу. Загасання це відношення амплітуд вхідного і вихідного 

сигналів на заданій частоті. Часто загасання виражається в децибелах і 

обчислюється за формулою 
1020log ( )вих вхA A A . Загасання завжди задається 

для певної довжини лінії зв'язку [92, 99]. 

При передачі даних широко використовуються двійкові сигнали, що 

приймають значення 0 і 1. Мінімальна тривалість такту, з якої можуть 

передавався сигнали в каналі зі смугою частот F , дорівнює 
min 1 (2 )T F  . 

Якщо ймовірність спотворення символів 0 і 1 через перешкоди однакова і 

дорівнює p, то число двійкових символів, які можна безпомилково передати по 

каналу в секунду: 

 

 2 22 1 log (1 )log (1 )C F p p p p                                 (1.2) 

 

Цей вираз визначає пропускну здатність двійкового каналу. Величина в 

квадратних дужках визначає частку двійкових символів, які передаються по 

каналу з частотою 2 F  без спотворень. Якщо перешкоди відсутні, ймовірність 

спотворення символу 0p   і пропускна здатність 2C F  . Якщо ймовірність 

спотворення 0.5p  , то пропускна здатність 0C  . Якщо по каналу передається 
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повідомлення довжиною n  двійкових символів, то ймовірність появи в ньому m 

помилок ( , ) (1 )m m n m

nP n m C p p   . 

Найбільш поширений тип каналу - телефонний з пропускною здатністю 

3,1 кГц (діапазон частот 0,3-3,4 кГц). Комутований телефонний канал 

забезпечує швидкість передачі даних 1200 біт/с, некомутований - до 9600 біт/с. 

Ефективність використання каналу зв'язку для передачі даних прийнято 

характеризувати питомою пропускною здатністю B C F  , тобто пропускною 

здатністю на 1 Гц смуги частот каналу [53, 92]. 

Стандартизовані наступні швидкості передачі даних по каналах зв'язку: 

200, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 12000, 24000, 48000 і 96000 біт/с. Канали з 

пропускною здатністю до 300 біт/с називаються низькошвидкісними, від 600 до 

4800 біт/с - середньошвидкісних, і з більшою пропускною здатність - 

високошвидкісними. 

Пропускна здатність залежить не тільки від фізичного кодування, але і від 

попереднього логічного кодування, яке полягає в попередній підготовці даних, 

що впливає на ширину спектра підсумкового сигналу. 

На пропускну здатність та завадозахищеність впливають перешкоди. 

За місцем виникнення перешкоди бувають зовнішні та внутрішні.  

Зовнішні шуми попадають до каналу із навколишнього середовища. Це 

завади від грозових розрядів, електротранспорту, радіостанцій, від сусідніх 

ліній, працюючих джерел живлення. 

Внутрішні завади - шуми, що створюються в апаратурі за рахунок 

нелінійних скривлень та поганих контактів, а також теплові шуми. 

Теплові шуми – це шуми в опорах і напівпровідникових елементах. 

Тепловий шум – це випадковий гаусовий процес.  

Зміни характеристик каналу зв'язку викликається дуже різноманітними по 

своїй природі перешкодами - адитивними і мультиплікативними. 

Адитивна перешкода складається з корисним сигналом, і на вхід 

приймача надходить перекручений сигнал. Параметри адитивної перешкоди 
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безпосередньо визначають завадозахищеність системи зв'язку, і якщо вона є 

нестаціонарним випадковим процесом, то імовірність передачі інформації 

змінюється. Якщо, наприклад, потужність перешкоди збільшується з часом, то 

збільшується й імовірність помилки при прийомі одного елемента 

повідомлення. Сумарна завада також вважається гаусовим процесом 

Мультиплікативні перешкоди приводять до зміни окремих параметрів 

сигналу і каналу. Наприклад, під впливом мультиплікативних перешкод може 

змінюватися частота сигналу чи коефіцієнт передачі каналу. Як правило, зміну 

параметрів каналу можна виразити через зміни параметрів сигналу. 

Мультиплікативні перешкоди непрямим чином впливають на 

завадозахищеність: при зміні параметрів сигналу умови прийому поліпшуються 

чи погіршуються, отже, за інших рівних умов змінюється й імовірність помилки 

[54]. 

За формою коливань завади поділяються на безперервні та імпульсні. 

Пікове значення може в 100÷1000 раз перевищувати середній рівень сигналу 

[92]. 

В роботі розглядаються інваріантні системи. У випадку системи зв'язку в 

ролі заважаючих впливів виступають перешкоди, а характеристикою системи, 

що повинна бути інваріантом перешкод, є її завадозахищеність, виражена 

кількісно, наприклад, через імовірність помилки, якщо мова йде про системи 

передачі дискретної інформації. 

Систему зв'язку, кількісна характеристика завадозахищеність якої є 

інваріантом певного класу перешкод, будемо називати інваріантною стосовно 

даних перешкод. Це визначення інваріантної системи зв'язку можна 

представити в математичній формі, якщо позначити через P деяку кількісну 

характеристику завадозахищеності зв'язку, наприклад імовірність помилки, а 

через   безліч реалізацій розглянутої перешкоди, то в системі, інваріантної до 

перешкоди , 

 varinP .                                                 (1.3) 
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У системах зв'язку корисний сигнал і перешкода діють в одній і тій же 

точці (наприклад, на вході приймача) і, як правило, принципово не можуть бути 

цілком розділені  інакше проблема боротьби з перешкодою і не існувала б. У 

системах зв'язку завжди є суміш сигналу з перешкодою (зокрема, адитивна). 

Унаслідок цього в системах зв'язку, як правило, неможливо або важко 

використовувати компенсаційні методи придушення перешкод і проблема 

досягнення інваріантності вирішується іншими способами, не характерними 

для систем автоматичного регулювання. 

Інша особливість проблематики інваріантності систем зв'язку полягає в 

тому, що в ролі інваріанта тут виступає не миттєве значення вихідної величини, 

а деяка її статистична характеристика, наприклад математичне очікування. 

Прикладом може служити імовірність помилки, що є математичним 

очікуванням періодичності помилок. 

До сучасних систем зв'язку пред'являються досить жорстокі вимоги по 

завадозахищеності. У системах передачі дискретної інформації ці вимоги 

звичайно задаються у виді гранично припустимих значень імовірності помилки. 

Якщо імовірність помилки перевищує зазначені припустимі значення, то 

передача відповідного виду повідомлень стає неможливою через неприпустимо 

низьку якість, а іноді і шкідливою, тому що можуть бути прийняті помилкові 

рішення [104]. У каналі зв'язку з постійними характеристиками імовірність 

помилки є постійною величиною, і, отже, можна заздалегідь спроектувати 

систему так, щоб її завадозахищеність задовольняла заданим вимогам. 

У каналах зв'язку з змінними характеристиками імовірність помилки є 

змінною величиною (неоднорідний канал зв'язку). У цьому випадку, якщо 

навіть вдається забезпечити середнє значення імовірності помилки нижче 

заданої припустимої величини, в окремі інтервали часу імовірність помилки 

стає більше припустимого значення. Більш того, у нестаціонарному каналі 

зв'язку, на відміну від стаціонарного, зменшення середньої імовірності помилки 

не свідчить однозначно про поліпшення якості функціонування системи. Якщо, 
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наприклад, поряд зі зменшенням середньої імовірності помилки збільшився 

відсоток випадків, коли імовірність помилки більше припустимої, то варто 

вважати, що завадозахищеність системи не збільшилася, а зменшилася [65]. 

Таким чином, для забезпечення прийнятної якості роботи реальної системи 

передачі дискретної інформації в каналі зі змінними характеристиками 

необхідно підтримувати імовірність помилки на рівні, що не перевищує деякої 

заданої припустимої величини. Ця задача може вважатися виконаною, якщо: 

- імовірність помилки менше заданої і залишається незмінною, 

незважаючи на наявність завад, що викликають нестаціонарність каналу 

зв'язку; 

- імовірність помилки під впливом завад, що викликають 

нестаціонарність каналу, змінюється довільно в області значень, менших 

заданого, і не перевершує цього значення ні при яких змінах характеристик 

каналу зв'язку. 

В обох випадках можна говорити, що задана якість функціонування 

системи досягається завдяки незмінності імовірності помилки, її незалежності 

(повної в першому випадку і часткової в другому) від тих причин, що 

викликають не стаціонарність каналу зв'язку. Для позначення цієї властивості 

доречно використовувати термін «інваріантність». 

Таким чином, потреба в інваріантних системах зв'язку викликається 

необхідністю забезпечення заданої якості передачі інформації в каналі зі 

змінними характеристиками [77]. 

 

Висновки до розділу 1 

 

В розділі розглянуті сучасні безпроводові технології та їх основні 

характеристики. Організація технічних груп, міжнародна співпраця та 

стандартизація, дослідження новітніх фізичних принципів передачі інформації, 

розробка та впровадження нових алгоритмів обробки інформації, – це 

забезпечує формування багатовекторного розвитку телекомунікаційних 
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технологій. Збільшення якості, швидкості та доступності – базове завдання 

телекомунікації, вирішенням якої займаються провідні інженери світу. Основні 

перешкоди на цьому етапі: 

- фізично обмежений частотний спектр; 

- пошук оптимального співвідношення сукупності параметрів, так як 

покращення одного параметру, призводить до погіршення іншого; 

- наявність внутрішніх (дробовий, флікер, тепловий) та зовнішніх шумів 

(реліктове та інші джерела радіовипромінювання); 

- потужність передавача; 

- масо-габаритні характеристики; 

- економічна доцільність. 

Розвиток телекомунікаційних систем вимагає збільшення об’єму 

інформації, що передається, що неодмінно вимагає збільшення пропускної 

здатності в умовах обмеженого частотного ресурсу, вимог зменшення 

енергоспоживання та підвищення завадозахищеності телекомунікаційних 

систем. 

В свою чергу, виникає боротьба за користувача, переможець в якій буде 

визначений не тільки із розрахунку швидкості передачі інформації, а й якості 

надання послуг та їх ціни. Зменшення використовуваного частотного діапазону 

неодмінно вплине на ціну наданих послуг.  

Необхідність у цілодобовому доступі користувачів до мережі за будь-

яких умов – вимога, що формує список необхідних для вирішення завдань. 

Надання телекомунікаційних послуг користувачу, що рухається з великою 

швидкістю, в умовах значних активних та пасивних радіоперешкод, зі 

збереження рівня якості та захищеності переданої інформації – комплексна 

задача, вирішення якої треба почати з визначення атомарних проблем, що її 

складають, пошуку рішення кожної проблеми та подальшого об’єднання 

кожного рішення з досягнень системного ефекту. 

Для підвищення пропускної здатності ефективним методом є 

використання багатопозиційних сигналів, але при цьому погіршується 
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відношення сигнал/шум і відповідно збільшується помилка приймання сигналу. 

Розробка методик підвищення завадозахищеності телекомунікаційних 

систем з багатопозиційними сигналами – мета даної роботи. Вирішення цього 

наукового завдання досягнуто завдяки використанню багатопозиційних 

амплітудно-модульованих сигналів для цифрового телебачення за технологією 

VSB; таймерних сигнальних конструкцій, а також розглянуто можливість 

застосування інваріантних систем для інтеграції з вищезазначеними методами 

та технологіями.  
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РОЗДІЛ 2 

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИК ПОКРАЩЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

2.1 Вплив методів модуляції на енергетику радіолінії 

 

Головна мета розрахунку радіолінії зв’язку полягає у визначенні 

мінімальної потужності передавача, достатньої для забезпечення прийнятної 

помилки приймання сигналу та мінімального впливу електромагнітного 

випромінювання на здоров’я людей, що перебувають у зоні роботи передавача, 

мінімальних завад сусіднім радіоелектронним пристроям та максимального 

терміну роботи системи при живлення її від акумуляторної батареї [16]. 

Для розрахунку потужності P  передавача доцільно скористатись 

формулою [97] 

2 2

2

1 2

16 ш зR kT f L
P

G G

 




 ,                                          (2.1) 

 

де R  - протяжність лінії зв‘язку; 

k  - стала Больцмана, 
231,38 10 Вт Гц градk    ; 

шT  - приведена до опромінювача антени ефективна шумова температура 

приймальної системи;  

f  - смуга пропускання приймального тракту;  

  - відношення сигнал/шум на вході приймача; 

зL  – загасання сигналу в лінії зв‘язку;  

  - довжина хвилі;  

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

При проектуванні радіоліній зв‘язку важливо передусім обрати вид 

модуляції сигналу, що забезпечить найкращу енергетику радіолінії. 

Як відомо, практична ширина спектра F  модульованого сигналу при 

швидкості модуляції C  визначається формулами, наведеними в табл. 2.1 [101]. 
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Таблиця 2.1 

Залежність ширини спектра F  від швидкості модуляції C  

Вид модуляції Формула ширини спектру F  Номер 

формули 

Амплітудна модуляція АМ-2 та 

фазова модуляція ФМ-2 
F C   (2.2) 

Частотна модуляція ЧМ-2 із 

мінімальним зсувом 
1.5F C   (2.3) 

Багатопозиційна ФМ і квадратурно-

амплітудна модуляція (КАМ) 
2logF C M   (2.4) 

Багатопозиційна ЧМ  
2logF MC M   (2.5) 

 

З теорії передачі аналогових сигналів відомо, що важливим критерієм 

якості аналогових систем є відношення середньої потужності сигналу ( S ) до 

середньої потужності шуму ( N ), а у цифрових системах зв'язку нормована 

версія S N  - 
0bE N , де 

bE  - енергія, що витрачається для передачі одного біта 

інформаційного потоку; 
0N  - спектральна щільність потужності шуму [95].  

Для оптимального прийому сигналу використовують узгоджений фільтр 

або корелятор, які еквівалентні з точки зору завадозахищеності [95]. В 

залежності від методу реєстрації на виході кореляційний прийом може бути 

когерентним та некогерентним. 

При когерентному прийомі у момент часу T  відраховується дійсне 

значення функції ( )Z t , тобто 

 
0

2
Re ( ) ( ) ( )

T

Z T X t A t dt
T

  ,                                    (2.6) 

 

де ( )X t  - відомий сигнал (сумарне коливання сигналу і перешкоди); 

( )A t  - опорне коливання; 

T  - тривалість сигналу. 

Коли відома початкова фаза, то прийом вважається когерентним. Якщо 

відомі всі параметри, за винятком початкової фази – некогерентний. При 

некогерентному прийомі відраховується модуль комплексної функції. 
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Відношення сигнал/шум на виході кореляційного приймача при 

когерентному прийомі 

2
2 22кг вх

b
h TFh

D

  ,                                              (2.7) 

де b  - регулярна складова (сигнал);   

D  - дисперсія шуму  ; 

F - ширина спектра сигналу; 

2

вхh  - відношення сигнал/шум на вході детектора. 

При некогерентному прийомі це відношення в два рази менше [54] 

 
2

2 2

2
кг вх

b
h TFh

D
 

.                                            (2.8) 

 

Гаусів розподіл часто використовується як модель шуму в системі. Навіть 

якщо окремі випадкові процеси матимуть негаусів розподіл, розподіл 

ймовірностей сукупності багатьох таких процесів буде прагнути до гаусового 

розподілу (рис. 2.1) [95] 

   
2 221

2

x

xf x e
 



 


,                                      (2.9) 

 

де x  - випадковий сигнал; 

  - сигнал у каналі зв’язку; 

2 0

2

N
   - дисперсія. 

 

Рис. 2.1 Графік щільності розподілу гаусового процесу 
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Ймовірність того [28], що 
0x x  буде  

 

 
0

0 0
0

1
( )

2 2
x

x

x x
P x x f x Q erfc

 

 

    
      

   


,               (2.10) 

 

де  
21

exp
22x

u
Q x du



  
  

 
  – гаусів інтеграл помилки; 

 erfc x  - доповнююча функція помилок. 

Для амплітудної модуляції (англ. BASK) два сигнали є одномірними та їх 

геометричне представлення визначається одномірними векторами 1 bS E , 

2 bS E   (рис. 2.2).  

 

Рис. 2.2 Сигнальні точки для двійкових протилежних сигналів 

 

Якщо передається сигнал  1S t , ймовірність помилки визначає 

імовірність того, що 0r  , де r  - результат обробки сигналів і перешкод в 

каналі приймача  

 
  2

0

2

0 0
2

1
2

0 00

1 1 2
exp

2 b

x
b

b
b

E N

r E E
P p r S dr dr e dx Q

N NN 

 

 

            
   

  

(2.11) 

Ймовірність помилки можна виразити через відстань між двома 

сигнальними точками [42, 43,47]. 

З рис. 2.2 видно, що два сигнали знаходяться на відстані 12 2 bd E , 

звідки 
2

121 4bE d .  

Тоді отримаємо ймовірність бітової помилки [41] 
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  .                                              (2.12) 

 

Відстань між сигнальними точками для двійкових ортогональних 

сигналів буде 12 2 bd E , і відповідно одержимо ймовірність помилки  

 

 
0

b
b

E
P Q Q

N


 
   

  .                                      (2.13) 

 

Імовірність помилки приймання сигналу визначається інтегралом Гауса 

згідно з формулами, наведеними в табл. 2.2 [45,46]. 

Таблиця 2.2 

Імовірність помилки 
bP  приймання сигналу 

№ 

 

Вид модуляції Формула для визначення ймовірності помилки 
bP  Номер 

форм. 

1.  Фазова (когер. 

детект.) 
 02b bP Q E N  (2.14) 

2.  Багатофазова 

при М>2 02 2 sinb sP Q E N
M

 
  

 
, 

2(log )s bE E M
 

(2.15) 

3.  Ортогональна 

частотна (некогер. 

детект.) 0

1 1
exp

2 2

b
b

E
P

N

 
  

 

 
(2.16) 

4.  Ортогональна 

багаточастотна 

(некогер. детект.) , 

при М>2 

 
2

0 0

1
exp 1 exp

jM Ms s
b jj

E E
P C

M N jN

   
     

   
 ,

!

!( )!

M

j

M
C

j M j



 

(2.17) 

5.  Квадратурна 

амплітудна 

модуляція КАМ 

(QAM) 
 

2

0 0

3 3
1 1 2 4

1 ( 1)

ср bср

b

E kE
P Q Q

M N M N

    
       

         

, 

 2 21 6 1ср bE M d E   

(2.18) 

 

Графіки залежності імовірності помилки приймання сигналу від 

відношення сигнал/шум, розраховані для різних видів модуляцій, наведено на 

рис. 2.3. 
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Рис. 2.3 Графіки залежності імовірності помилки приймання сигналу від 

відношення сигнал/шум   

 

Як видно з формули (2.1), потужність передавача значною мірою 

визначається шириною спектра сингалу та відношенням сигнал/шум   для 

конкретного виду модуляції сигналу, які знаходяться у складній взаємній 

залежності.  

Для аналізу залежності потужності передавача від ширини спектра ΔF 

модульованого сигналу в разі конкретного виду модуляції сигналу та значення 

відношення сигнал/шум, яке забезпечує прийнятну помилку приймання 

сигналу, доцільно скористатися інтегральним коефіцієнтом енергетичної 

ефективності радіолінії 
eS , узявши 

 

                           eS F  .                                                  (2.19) 

    

Результати відповідних розрахунків для різних видів модуляції сигналу 

наведено в табл. 2.3-2.5.  
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Таблиця 2.3 

Результати розрахунку відношення сигнал/шум   та коефіцієнта ефективності 

лінії зв’язку 
eS  при частоті бітових помилок 510bP   

№ 

з/п 

Вид модуляції F   , дБ 

 

  
eS  

1 АМ-2 F C   12.598 18.189 18.189 С 

2 ФМ-2 F C    9.588   9.095    9.095 С 

3 ФМ-4 0.5F C   9.893   9.756    4.878 С 

4 ФМ-8 0.68F C   13.465 22.205 15.1 С      

5 ЧМ-2 1.5F C   13.352 21.64   32.459 С 

6 ЧМ-4 2F C   10.758 11.906   23.812 С 

7 ЧМ-8 2.67F C   9.291   8.493   22.678 С 

8 КАМ-4 0.5F C   10.178 10.419 5.209 C 

 

Таблиця 2.4 

Результати розрахунку відношення сигнал/шум   та коефіцієнта ефективності 

лінії зв’язку 
eS  при частоті бітових помилок 610bP   

№ 

з/п 

Вид модуляції ΔF γ, дБ 

 

γ 
eS  

1 АМ-2 F C   13.54 22.595 22.595 С 

2 ФМ-2 F C   10.53 11.298 11.298 С 

3 ФМ-4 0.5F C   10.779 11.964   5.982 С 

4 ФМ-8 0.68F C   14.351 27.232 18.518 С 

5 ЧМ-2 1.5F C   14.19 26.245 39.367 С 

6 ЧМ-4 2F C   11.528 14.215 28.431 С 

7 ЧМ-8 2.67F C   10.016 10.037 26.8 С 

8 КАМ-4 0.5F C   11.015 12.632   6.316 C 

 

Таблиця 2.5 

Результати розрахунку відношення сигнал/шум   та коефіцієнта ефективності 

лінії зв’язку 
eS  при частоті бітових помилок 710bP   

№ 

з/п 

Вид модуляції ΔF γ, дБ 

 

γ 
eS  

1 АМ-2 F C   14.319 27.033 27.033 С 

2 ФМ-2 F C   11.309 13.517 13.517 С 

3 ФМ-4 0.5F C   11.519 14.187   7.093 С 

4 ФМ-8 0.68F C   15.091 32.297 21.958 С 

5 ЧМ-2 1.5F C   14.893 30.85 46.275 С 

6 ЧМ-4 2F C   12.18 16.521 33.042 С 

7 ЧМ-8 2.67F C   10.636 11.577 30.91 С 

8 КАМ-4 0.5F C   11.72 14.858 7.429C 

 



51 

 

 

Значення 
eS  для різної величини помилки наведені в табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 

Значення коефіцієнту ефективності лінії 
eS  зв’язку при різних видах модуляції 

та різних значеннях бітових помилок P
b

 

Вид 

моду-

ляції 

P
b

 

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

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

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

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

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

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

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

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

QAM-4 7.429 C 1.970 C 3.029 C 4.112 C 5.209 C 6.316 C 7.429 C 

 

Порівняльну характеристику коефіцієнта 
eS  від виду модуляції дає 

гістограма, наведена на рис. 2.4. 

Очевидно, що при передаванні сигналів найбільш ефективними видами 

модуляції є чотирьох позиційна фазова модуляція ФМ-4 та чотирьох позиційна 

квадратурно-амплітудна модуляція QAM-4 (КАМ-4), які забезпечують 

найкращий коефіцієнт ефективності радіолінії. 

 

 

Рис. 2.4 Гістограма залежності коефіцієнта S
е

 від виду модуляції: 

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

фактичне значення (затемнена частина кожного стовпчика) 
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2.2 Підвищення достовірності телекомунікаційної системи з 

багатопозиційною амплітудною модуляцією 

 

Однією із найважливіших характеристик ТКС вважається швидкість 

передачі інформації - пропускна здатність системи, яка визначається смугою 

пропускання радіоканалу f  та кількістю позицій сигналу M  [69] 

 

logC f M  .                                               (2.20) 

 

При даній смузі пропускання радіоканалу, яка обмежується вимогами 

дефіциту частотного ресурсу, досягти бажаного результату з підвищеною 

пропускною здатністю системи можна шляхом збільшення кількості позицій 

амплітудно-модульованого сигналу (рис. 2.5). Такий метод, наприклад, 

використовується при побудові систем цифрового телебачення з 

багатопозиційною амплітудною модуляцією за технологією VSB (Vestigаl Side-

Вand), яка дозволяє підвищити швидкість передачі інформації без збільшення 

смуги пропускання радіоканалу [95].  

  

Рис. 2.5 Амплітудно-модульований сигнал: 
MU   – модулюючий 

відеосигнал; 
ASKU  - амплітудно-модульований радіосигнал 
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При збільшенні кількості позицій може бути відчутним вплив завад, які 

завжди мають місце в радіоканалі. З цього приводу важливо здійснити 

приймання сигналу при максимальному значенні рівнів багатопозиційного 

сигналу. 

В роботі пропонується методика досягнення на вході вирішуючого 

пристрою приймача максимально можливого значення рівнів амплітудно-

модульованого сигналу.  

На рис. 2.6 наведена схема ТКС. В передавачі 1 формується сигнал, який 

передається до приймача 2 через канал 6. В пристрої формування сигналу 3 

створюється сигнал з тривалістю циклу ЦT , до складу якого входить сигнал 

синхронізації тривалістю 
сT  та корисний інформаційний сигнал тривалістю 

іT  

(рис. 2.7). До складу сигналу синхронізації включається тестовий сигнал 

тривалістю T  з максимальною амплітудою А . 

 

Рис. 2.6 Структурна схема ТКС: 

1 – передавач; 2 – приймач; 3 – пристрій формування сигналу; 

4 – підсилювач потужності; 5, 7 – антени передавача та 

приймача, відповідно; 6 – радіоканал;  

8 – пристрій обробки сигналу; 9 – демодулятор 

 

В пристрої обробки сигналу приймача (рис. 2.8) з використанням сигналу 

помилки, що одержується в елементі порівняння 1, здійснюється автоматичне 

встановлення максимального рівня сигналу на вході вирішуючого пристрою 6, 

що відповідає максимальному значенню вхідної напруги. Для цього 

створюється замкнута система автоматичного регулювання коефіцієнта 
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підсилення підсилювача 2, до складу якої також входять ланцюг зворотного 

зв’язку 5 та пристрій пам’яті сигналу керування 3. Система автоматичного 

регулювання буде структурно стійкою, як система другого порядку [50]. 

 

Рис. 2.7 Структура сформованого сигналу 

 

 

Рис. 2.8 Структурна схема пристрою обробки сигналу:  

1 - елемент порівняння; 2 - підсилювач; 3 - елемент пам’яті;  

4 - пристрій синхронізації; 5 - ланцюг зворотного зв’язку;  

6 - вирішуючий пристрій; 7- демодулятор 

 

На рис. 2.9 представлена структурна схема системи автоматичного 

регулювання, до якої входять два аперіодичних ланцюги: ланцюг керування 

коефіцієнтом підсилення підсилювача з постійною часу 
1T  та ланцюг 

зворотного зв’язку з постійною часу 
2T . 

Запропонована методика покращення приймання амплітудно- 

модульованого сигналу може бути використана при побудові систем цифрового 
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телебачення з використанням сигналів 2-VSB, 4-VSB, 8-VSB, 16-VSB та в 

інших ТКС.  

   

Рис. 2.9 Структурна схема системи автоматичного регулювання 

коефіцієнта підсилення підсилювача  

 

Передавальна функція розімкненої автоматичної системи регулювання 

K
p

 в операторній формі буде [50]  

1 2

( )
(1 )(1 )

K
K p

p T p T p


  ,                                    (2.21) 

де p  - комплексна змінна,  

K  - коефіцієнт передачі ланцюгів в статичному режимі. 

Цей коефіцієнт обчислюється: 

1 2K K K .                                                  (2.22) 

 

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

передавальної функції за помилкою буде  

 

1

1поч

U

U K




                                              (2.23) 

 

де 
почU  - початкова помилка в розімкненій системі. 
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Важливо, щоб коефіцієнт передачі розімкненої системи регулювання був 

не менший 100, що забезпечить помилку регулювання на рівні 1%. Для 

забезпечення потрібної швидкодії системи з огляду на здійснення регулювання 

сигналу на протязі тривалості тестового імпульсу смуга пропускання 

розімкненої системи має бути не меншою 
5p

Tf  . 

За час дії тестового імпульсу до закінчення тривалості циклу в системі 

буде здійснюватися чітке приймання всіх рівнів амплітудно-модульованого 

сигналу завдяки збереженню в елементі пам’яті 3 (рис. 2.8) величини сигналу 

керування за цей період та подачі до вирішуючого пристрою тактових сигналів 

від пристрою синхронізації 4. Після закінчення першого циклу почнеться 

процес синхронізації на другому і подальших інтервалах циклів з корекцією 

рівня керуючого сигналу в елементі пам’яті. 

 

2.3 Використання амплітудно - маніпульованого сигналу для збільшення 

пропускної здатності телекомунікаційної системи з МІМО 

 

У телекомунікаційних системах з MIMO при обробці сигналів від 

паралельних каналів досягається основний позитивний ефект - збільшення 

відношення сигнал/шум γ. Саме цим багато авторів обґрунтовують підвищення 

швидкості передачі даних при використанні технології MIMO, посилаючись 

при цьому на формулу К. Шеннона  [4, 107] 

 

 0.5 log 1C f    ,                                         (2.24) 

с шP P  ,                                                 (2.25) 

 

де 
сP , 

шP  – потужності сигналу і шуму. 

В [106] стверджується, що «Всі різновиди технології MIMO спрямовані 

на досягнення однієї мети - збільшення пікової швидкості передачі даних в 

мережах зв'язку за рахунок поліпшення завадозахищеності. Фізичний сенс 
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можливості збільшення швидкості передачі даних можна пояснити за 

допомогою формули К. Шеннона. 

Нехай за рахунок обробки сигналів від паралельних антенних каналів 

вдалося отримати 7  , що відповідно до формули (2.25) буквально повинно 

привести до збільшення в 3 рази швидкості передачі даних (тривалість 

елементарного імпульсу повинна зменшитися в 3 рази), для чого буде потрібно 

в 3 рази більша смуга пропускання радіоканалу, що неможливо. Цей приклад 

показує помилковість твердження, що підвищення відношення сигнал/шум 

призводить до збільшення швидкості передачі даних: при цьому тільки буде 

зменшуватися помилка прийому даних. 

Єдиними способами підвищення швидкості передачі даних в 

телекомунікаційній системі з MIMO при даній смузі пропускання радіоканалу є 

поляризаційна розв'язка каналів (в 2 рази при одночасному використанні 

вертикальної і горизонтальної поляризації сигналу в одній смузі частот) і 

просторове мультиплексування, тобто передача різних потоків даних в різних 

антенних каналах з однаковою пропускною здатністю і підсумовування потоків 

в загальний потік з високою швидкістю в приймальному пристрої [12]. 

У даній роботі пропонується ще один спосіб побудови ТКС, в якій при 

використанні амплітудно - маніпульованого багатопозиційного сигналу при 

даній смузі пропускання радіоканалу вдається досягати збільшення швидкості 

передачі даних за рахунок підвищення відношення сигнал/шум в результаті 

обробки сигналів від паралельних антенних каналів. Причому, цей  

амплітудно-маніпульований сигнал з кількістю позицій 1

1 2kM   доцільно 

ефективно використовувати в комбінації з багатопозиційним фазо-

маніпульованним сигналом з кількістю позицій 2

2 2kM  , тобто створювати 

багатопозиційний амплітудно-фазоманіпульований сигнал з кількістю позицій 

1 2M M M  , який при даній смузі пропускання радіоканалу дозволить 

збільшити швидкість передачі даних в K  раз: 
1 2K k k   (

1k  , 
2k  –розряди 

двійкових сигналів) [11]. 
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Відомо, що мінімальна зміна сигналу, що виявляється вимірювальним 

пристроєм, може бути практично прирівняна до рівня шуму [34]. Отже, при 

ефективному значенні перешкоди   (нормальний випадковий процес) і 

ефективним значенням сигналу сефu  число помітних рівнів суміші сигнал + шум 

може бути представлено як 

 

2 2

1
сеф

c с ш

u
L P P






   ,                                 (2.26) 

 

де 
сP  – середня потужність сигналу 

 

2

с сефP u ,                                                   (2.27) 

шP  – середня потужність шуму 

2

шP                                                      (2.28) 

при опорі ланцюга 1 Ом. 

Як приклад розглянемо спосіб створення багатопозиційної 

телекомунікаційної системи, в якій буде реалізований прийом 4-х позиційного 

амплітудно-маніпульованого сигналу, отриманого після обробки і 

підсумовування сигналів від паралельних 4-х антенних каналів (рис. 2.10). 

Потужність власного шуму приймача визначається його параметрами 

 

2

шP kT f    .                                            (2.29) 

 

Крім того, на вході приймачів буде додатково діяти зовнішній шум, 

припустимо з природою гаусового шуму 
швP . Тоді сумарна потужність шумів 

на вході приймача буде 

 

ш шс вP P P   .                                              (2.30) 
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Рис. 2.10 Функціональна схема телекомунікаційної системи з 4-ма 

паралельними антенними каналами: П - передавач, Ап - антена передавача, 

Пр - приймач ланцюга зворотного зв'язку, Апр - антена приймача ланцюга 

зворотного зв'язку, А1, А2, А3, А4 антени приймачів,  

Пр1, Пр2 , Пр3, Пр4 - приймачі, С - суматор, ВУ - обчислювальний 

пристрій, П1 - передавач ланцюга зворотного зв'язку, Ап1 - антена 

передавача ланцюга зворотного зв'язку, РУ - вирішуючий пристрій 

 

Для вимірювання сумарної потужності шуму в складі сигналу 

передбачений біт без сигналу, коли будуть прийматися тільки шуми. 

Важливо, щоб відношення сигнал/шум при прийомі першого 

мінімального рівня сигналу відповідало прийнятим вимогам: наприклад, для 

забезпечення ймовірності бітової помилки 
310bP   відношення сигнал/шум 

має дорівнювати 10дБ [101]. Тоді мінімальний рівень сигналу визначається за 

вимірюваним сумарним шумом і повинен становити 

 

1 11c шL P   ,                                             (2.31) 

Тут враховано 10% запас. 

Пропонується в структурі сигналу, що передається також виділити біт, 

коли буде передаватися мінімальний рівень сигналу з шумом. 

Для визначення рівня сигналу проводиться операція обчислення: з суми 

суміші сигнал + шум віднімається виміряне значення сумарного шуму. Якщо 

виміряний рівень сигналу буде недостатнім, за допомогою обчислювального 
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пристрою ВУ виробляється сигнал управління передавачем, який передається 

по ланцюгу зворотного зв'язку і забезпечує необхідну потужність передавача 

(рис 2.10.). Необхідний рівень сигналу буде визначатися з урахуванням 

реального значення зовнішнього шуму, тобто система буде працювати як 

адаптивна до рівня зовнішнього шуму. Решта 3 рівні сигналу будуть 

забезпечуватися автоматично і помилка їх прийому буде відповідно меншою. 

У табл. 2.7. показане кодування сигналів передавача в даній системі з 

амплітудно-фазоманіпульованим сигналом, коли передається 4-х позиційний 

фазоманіпульований сигнал, який, крім того, маніпулюється по амплітуді 4-х 

позиційним сигналом. Кодування сигналів при фазової маніпуляції 

здійснюється за кодом Грея. Кодування сигналу при амплітудній маніпуляції 

визначається за пропонованим кодом. 

Таблиця 2.7 

Кодування сигналів в системі з 4-х позиційною фазовою і 4-х позиційною 

амплітудною маніпуляцією 

Зсув фази в 4 

-позиційному 

ФМ-сигналі 

900 

 

1800 

 

2700 

 

3600 

 

Кодування 

сигналу за 

кодом Грея 
00 01 11 10 

Кодування 16 

-позиційного 

ФМ і АМ -

сигналу 

0
0
0
1
 

0
0
1
0
 

0
0
1
1
 

0
0
0
0
 

0
1
0
1
 

0
1
1
0
 

0
1
1
1
 

0
1
0
0
 

1
1
0
1
 

1
1
1
0
 

1
1
1
1
 

1
1
0
0
 

1
0
0
1
 

1
0
1
0
 

1
0
1
1
 

1
0
0
0
 

 

На рис. 2.11. наведено сузір'я сигналів при 16-позиційній ФМ і  

АМ-маніпуляції. 

Запропонований спосіб дозволяє збільшити в 4 рази швидкість передачі 

інформації при збереженні тривалості сигналу і відповідно смуги пропускання 

радіоканалу. 

За запропонованою методикою можуть бути створені телекомунікаційні 

системи з великими кількостями багатопозиційних АМ-сигналів, а також в 

поєднанні з багатопозиційними ФМ-сигналами. 
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Рис. 2.11 Сузір'я сигналів при 16-позиційній ФМ і АМ-маніпуляції: L1, L2, L3, 

L4 - амплітуди АМ – сигналу 

 

Алгоритм функціонування телекомунікаційної системи наведено на  

рис. 2.12. 

 

Рис. 2.12 Алгоритм функціонування телекомунікаційної системи 
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Висновки до розділу 2 

 

В результаті дослідження впливу видів модуляції сигналу на енергетику 

радіолінії було показано, що при передаванні сигналів найбільш ефективними 

видами модуляції є ФМ-4 та КАМ-4, які забезпечують найкращий коефіцієнт 

ефективності радіолінії. Найменше значення відношення сигнал/шум для 

помилок 310bP   забезпечує частотна модуляція ЧМ-8. При 410bP   найменше 

значення відношення сигнал/шум забезпечує ФМ-2. 

Розроблена методика покращення визначення рівнів сигналу 

телекомунікаційних систем з використанням амплітудно-модульованих 

сигналів для цифрового телебачення за технологією VSB підвищує 

достовірність системи, в якій завдяки автоматичному регулюванню коефіцієнта 

підсилення підсилювача на протязі одержаного тестового імпульсу досягається 

чітке приймання максимальних значень амплітудно-модульованого сигналу. 

Збільшення пропускної здатності системи шляхом підвищення 

відношення сигнал/шум може бути досягнуто шляхом застосування сигналу 

амплітудно-маніпульованого сигналу та використання запропонованої моделі 

телекомунікаційної системи. 
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РОЗДІЛ 3 

ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ 

 

3.1 Аналіз пропускної здатності телекомунікаційних систем 

 

На рис. 3.1 наведена схема системи передачі інформації [56]. 

 

Рис. 3.1 Схема системи передачі інформації: 

ДП – джерело повідомлення, ОП – одержувач повідомлення 

 

У 1928 р. американський інженер Р. Хартлі [5, 67] запропонував формулу, 

що визначає кількість інформації, яку передає джерело повідомлень з кількістю 

можливих амплітудних рівнів двійкового сигналу М (станів, кодових слів, 

кодових сигнальних конструкцій і т.п.) у разі рівноймовірних подій генерації 

кожного з них 

ppMI log)/1log(log  [біт],    (3.1) 

 

де p – ймовірність генерації рівнів повідомлення. 

Враховуючи, що n2M  (n - кількість розрядів двійкового сигналу) за 

умови двох можливих станів 2M  (двійковий сигнал), кількість інформації 

можливо оцінити як 12log I  біт (еквівалентно р,  рівному 0,5).  

З формули (3.1) отримаємо максимальну швидкість передачі дискретного 

сигналу С, яким апроксимується аналоговий сигнал відповідно до теореми В.О. 

Котельникова, без урахування шуму [51, 95] 

 

 1 log 2 logС T M F M    [ біт/с],                         (3.2) 

де T  - період повторення імпульсів 
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1 2T F                                                    (3.3) 

 

Формула (3.3) відома як формула Г. Найквіста [102], яку в літературі 

рекомендують використовувати для визначення пропускної здатності системи 

при ширині смуги каналу 
кf F   . При цьому відсутнє чітке пояснення 

фізичного змісту параметра F : у відповідності з зазначеним висновком це 

ширина спектра аналогового сигналу (практично дорівнює верхній частоті 

аналогового сигналу), який апроксимується імпульсним сигналом по теоремі 

В.О. Котельникова. При використанні формули Г. Найквіста для передачі 

імпульсної інформації під F  розуміють ширину пропускання каналу, яка 

повинена пропустити ширину практичного спектру імпульсного відеосигналу. 

При цьому немає пояснень, при якому вигляді модуляції передається сигнал- 

АМ, ФМ або ЧМ, адже у них різна ширина практичного спектру сигналу, яка 

повинна пропустити канал. Через зазначені неясності формула не може бути 

використана для коректного визначення пропускної здатності системи 

(швидкості передачі імпульсної інформації в каналі). Відомо, що ширина 

практичного спектру імпульсного відеосигналу тривалістю   буде 

 

Δf в =1/τ.                                                      (3.4) 

 

З огляду на дефіцит частотного ресурсу при побудові ТКС важливим 

завданням є передача максимальної кількості інформації при даній смузі 

пропускання каналу, що рівнозначно максимальній абонентській ємності 

системи. 

В результаті проведених Г. Найквістом досліджень визначена мінімальна 

ширина смуги каналу, необхідна для передачі видеоімпульсів найквістової 

тривалості   зі швидкістю C  практично без міжсимвольних спотворень [5, 95]   

 

                                     2нвf C  ,                                                  (3.5)  
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що дозволяє отримати більш загальне співвідношення між необхідною смугою 

пропускання каналу і швидкістю передачі видеоімпульсів (однополосного 

сигналу), яке включає коефіцієнт згладжування фільтра r  [95] 

 

                           1 2 1нвf C r   .                                          (3.6) 

                                                                    

При цьому використовуються фільтри в передавачі і приймачі, загальна 

передавальна функція яких описується функцією Найквіста виду «піднятий 

косинус». 

Величина   розглядається як найквістовий інтервал, прийом якого 

здійснюється без міжсимвольної інтерференції. 

Для передачі радіосигналів при амплітудній і фазовій модуляції 

(двосмугового сигналу) мінімальна смуга пропускання радіоканалу за 

Найквістом буде в 2 рази більшою [95] 

 

                               1нрf C r    .                                              (3.7) 

                                                                

Зазвичай при побудові ТКС реалізують мінімальну смугу пропускання по 

Найквісту, коли 0r  , хоча при цьому система більш сприйнятлива до помилок 

синхронізації. При цьому смуга пропускання радіоканалу по Найквісту буде 

 

                                1нрf C    .                                               (3.8)    

                                                             

Отже, при амплітудній АМ-2 і фазовій ФМ-2 модуляції швидкість 

передачі сигналу при мінімальній смузі пропускання радіоканалу по Найквісту 

буде визначатися формулою 

                             нрC f   .                                                    (3.9)     

                                                                           

При багатопозиційній модуляції сигналу [72] швидкість передачі сигналу 
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при мінімальній смузі пропускання радіоканалу по Найквісту буде визначатися 

формулами [101]: 

для багатопозиційних АМ та ФМ   

 

                          logнрC f M  ,                                               (3.10) 

для багатопозиційній ЧМ  

logнрC f M M  .                                           (3.11) 

 

У ТКС також використовують режим, коли коефіцієнт згладжування 

1r  , що забезпечує меншу чутливість системи до помилок синхронізації. При 

цьому мінімальна смуга пропускання радіоканалу по Найквісту нрf  і 

відповідно пропускна здатність системи буде в 2 рази більшою, ніж при 0r   

 

2нр нрf f   .                                                (3.12) 

 

З формули (3.6) при 0r   з урахуванням співвідношення (3.10) 

отримаємо формулу Г. Найквіста для визначення швидкості передачі 

відеосигналу - пропускної здатності ТКС при передачі відеосигналу по 

кабельній лінії 

2 logнвC f M  .                                             (3.13) 

 

При передачі квантованих імпульсів, а також багатьох позицій АМ і ФМ 

сигналу в умовах перешкод мінімальна зміна сигналу, що виявляється 

вимірювальним пристроєм, приблизно може бути прирівняна до рівня шуму. 

Тоді число помітних рівнів суміші сигнал + шум може бути визначено як [34] 
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,                                     (3.14) 
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де эфu  – ефективна напруга сигналу; 

  - ефективна напруга перешкоди (гаусовий шум); 

cP  - середня потужність сигналу; 

шP  - середня потужність шуму. 

З класичної формули Г. Найквіста (3.13) з використанням формули (3.14) 

отримаємо класичну формулу К. Шеннона для визначення граничної 

пропускної здатності системи 

 log 1нв c шC f P P   .                                       (3.15) 

 

Формула Шеннона для радіосигналу набуде вигляду 

 

 1 2 log 1нр c шC f P P   .                                   (3.16)    

 

Нагадаємо, що у формулі (3.15) 
нвf  - це також ширина спектра 

аналогового сигналу, що перетворюється в цифровий сигнал з періодом T  

відповідно до теореми В.О. Котельникова, а також практична ширина спектра 

імпульсного відеосигналу. Важливо також враховувати, що формула  

К. Шеннона отримана для випадку прийому в шумах імпульсів, квантованих за 

амплітудою. При цьому ймовірність безпомилково прийнятих квантів буде 

менше, тобто кількість рівнів і відповідно швидкість передачі повідомлення 

тим більше, чим більше відношення сигнал/шум. У цьому випадку також буде 

зменшуватися помилка прийому сигналу. Однак визначити за формулою ці 

залежності не представляється можливим. 

При використанні формули К. Шеннона не пояснюється, який імпульсний 

сигнал передається в канал - відеосигнал або радіосигнал і яка ширина 

практичного спектру цього сигналу. При отриманні формули К. Шеннона [34] 

знову обрано ширину смуги пропускання каналу, яка рівна подвоєній 

максимальній частоті аналогового сигналу, який апроксимується імпульсним 
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сигналом по теоремі В.О. Котельникова, тобто f F   . Але величина F  

жодним чином не пов'язана з шириною практичного спектру імпульсного 

сигналу, тому вона не має чіткого фізичного змісту. 

Формула К. Шеннона явно не показує збільшення пропускної здатності 

системи при використанні багатопозиційних сигналів при конкретному виді 

модуляції, оскільки кількість позицій сигналу M  були замінені новим 

співвідношенням згідно з формулою (3.7). 

Теоретично при використанні досить складної схеми кодування по каналу 

можна передавати сигнал з будь бітовою швидкістю 
mC C  при скільки 

завгодно малій помилці. 

Формулу К. Шеннона найбільш коректно використовувати при передачі 

сигналів, за статистичними властивостями подібних нормальному білому 

шуму, тобто шумоподібних сигналів. Для створення таких систем здебільшого 

використовують пряме розширення спектра інформаційного сигналу з 

коефіцієнтом розширення, рівним базі створеного складного сигналу [67] 

 

B T T fв   .                                             (3.17) 

 

При цьому в B  разів знижується відношення сигнал/шум на вході 

системи і збільшується також у B  раз на виході кореляційного приймача. 

Бітова швидкість при цьому збільшується в Y  раз, а швидкість модуляції 

залишається незмінною. 

Формула (3.9) іноді використовується для оціночного визначення 

кількості інформації аналогового сигналу з шириною спектра f  при наявності 

шумів і фактичному відношенні сигнал/шум [67]. 

Формула К. Шеннона є математичною моделлю пропускної здатності 

ТКС і її практичне використання коректно тільки для широкосмугових сигналів 

з кодуванням [107]. З формули К. Шеннона видно, що пропускна здатність 

системи збільшується за рахунок збільшення ширини спектра сигналу і 
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відповідної необхідної смуги пропускання каналу (зменшується тривалість 

елементарного імпульсу і отже збільшується бітова швидкість передачі 

сигналу). При розширенні смуги пропускання каналу природно збільшується 

шуми в каналі і отже зменшується відношення сигнал/шум до граничного 

значення -1,6 дБ [95]. 

З формули К. Шеннона формально математично випливає, що збільшення 

відношення сигнал/шум призводить до збільшення швидкості передачі сигналу 

при незмінній смузі пропускання каналу. Наприклад, при збільшенні 

відношення сигнал/шум в 3 рази повинна збільшитися в 2 рази швидкість 

передачі сигналу, тобто зменшитися в 2 рази тривалість елементарного 

імпульсу, для передачі якого буде потрібно в 2 рази більша смуга пропускання 

каналу. Очевидно абсурдність цього висновку. Іноді автори помилково 

пояснюють збільшення швидкості передачі сигналу в ТКС з МІМО отриманим 

за рахунок обробки сигналів від паралельних каналів збільшенням відношення 

сигнал/шум [106]: при цьому тільки зменшується помилка прийому сигналу. 

Використання формули К. Шеннона для оцінки пропускної здатності 

системи з інженерної точки зору викликає складності через неясність 

наступних питань: 

1. За формулою визначають пропускну здатність імпульсних систем в 

біт/с, однак у формулі використовується відношення сигнал/шум для 

аналогових систем. 

2. У формулі безпосередньо не враховується кількість позицій сигналу, 

що надає визначальний вплив на пропускну здатність системи. 

3. Пропускна здатність системи залежить тільки від смуги пропускання 

каналу - він повинен пропустити ширину практичного спектру імпульсного 

сигналу. Логічно відношення сигнал/шум впливає тільки на величину помилки 

прийому сигналу. Однак формула К. Шеннона не дозволяє точно визначити 

вплив шуму на пропускну здатність при даному конкретному виді модуляції і 

кодуванні. 

4. Припустимо радіоканал має смугу пропускання 2 МГц і по ньому 
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передається імпульсний 2-х позиційний ФМ радіосигнал тривалістю 1 мкс при 

відношенні сигнал/шум 1. Тоді 2( )C f f   . Ми збільшуємо відношення 

сигнал/шум до 10 (реальне значення). Тоді за формулою К. Шеннона 

отримаємо 3.125 1 3.125 /C x MГц біт с   . При цьому тривалість імпульсу, 

переданого в канал, повинна бути 0,32 мкс і для її передачі без міжсимвольних 

спотворень необхідна смуга пропускання каналу 6,25 МГц, а ми маємо тільки  

2 МГц.  

5. З наведеного вище прикладу видно, що при відношенні сигнал/шум 

більше одиниці (практичні реальні ситуації) виникає колапс. Логічно формула  

К. Шеннона правильно показує зменшення пропускної здатності при 

відношенні сигнал/шум менше 1 (аж до 0) через зменшення прийнятої кількості 

інформації внаслідок впливу шумів, проте не дозволяє точно визначити цей 

вплив.  

Застосування формули К. Шеннона для інженерного визначення 

пропускної здатності ТКС з простим сигналом не дозволяє отримати зрозумілі 

коректні результати. 

Через невизначеність отриманого приймачем повідомлення від джерела 

під впливом шумів буде мати місце втрата частини кількості інформації 
втI , 

тобто реальна кількість інформації, прийнята приймачем, буде меншою 

 

                     log втI M I  .                                             (3.18) 

 

Тоді і швидкість передачі інформації також буде зменшуватися. 

Наприклад, використавши формули (3.5), (3.10) і (3.18), отримаємо 

реальну швидкість передачі багатопозиційного амплітудно-модульованого і 

фазо-модульованного імпульсного радіосигналу з практичною шириною 

спектру рf  в радіоканалі, смуга пропускання якого к рf f   , при наявності 

шумів в каналі 

    2 log logвт р втC M I f M I      [біт/(с)]              (3.19) 
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де 
втI  - втрати кількості інформації внаслідок впливу шумів. 

Величину 
втI  можна визначити як 

 

   0 2 0 0 2 0log 1 log 1втI p p p p       ,                        (3.20) 

 

де 
0p  – ймовірність помилкового прийому базового елементу. 

Для визначення реальної пропускної здатності системи за наявності 

шумів необхідно знайти значення 
втI  для даного виду модуляції і кодування 

сигналу. 

 

3.2 Підвищення завадозахищеності телекомунікаційних систем при 

використані багатопозиційних сигналів 

 

Більшість використовуваних в даний час каналів зв'язку є двійковими. До 

них не можна застосовувати способи передачі інформації, засновані на 

багатопозиційних сигналах, сформованих за допомогою багатопозиційної 

модуляції несучого коливання по амплітуді, частоті або фазі.  

Як відомо, реальні канали зв'язку характеризуються двома станами: 

хорошим, час існування якого 
xT  складає близько 98% тривалість сеансу зв'язку, 

і поганим 
ПT  (близько 2%), для якого характерна основна частка всіх помилок 

прийому елементу переданого сигналу. З використанням цього чинника 

запропоновані і теоретично обґрунтовані багатопозиційні тимчасові бінарні 

сигнали, структура яких, дозволяє збільшити швидкість передачі повідомлень на 

інтервалі 
xT . 

Багатопозиційний сигнал широко використовується для підвищення 

спектральної ефективності ТКС (рис. 3.2) внаслідок зменшення необхідної 

смуги пропускання радіоканалу при передачі багатопозиційного сигналу [45] 

 

logS C f M n f      [біт/(с Гц) ],                            (3.21) 
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де f - смуга пропускання радіоканалу, 

M  - кількість позицій сигналу 

2nM  ,                                                   (3.22) 

 

де n  - кількість розрядів двійкового сигналу. 

 

Рис. 3.2 Структурна схема ТКС: 

1  - передавач з пристроєм  формування багатопозиційного сигналу;  

2 - приймач з демодулятором та декодером багатопозиційного 

сигналу; 3 - вирішуючий пристрій; А1,А2 – передавальна та 

приймальна антени; Рз –потужність джерела завади 

 

На рис. 3.3 наведені графіки залежності ймовірності помилки для BASK 

від відношення сигнал/шум. 

Як видно з рис. 3.3, при одному й тому ж відношенні 
0bE N  для 

ортогональних сигналів ймовірність помилки більша, ніж для протилежних 

сигналів.  

Імовірність помилки при оптимальному когерентному прийомі двійкових 

сигналів та дії адитивного гаусового шуму з рівномірним енергетичним 

спектром залежить від відстані між сигналами d  і однобічної спектральної 

щільності потужності завади 
0N  та має вигляд [95] 

 

 2

0 02P Q d N                                           (3.23) 
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Рис. 3.3 Ймовірність помилки для BASK 

 

У системі з двійковою фазовою модуляцією (BPSK) відстань між 

сигналами 2 bd E , тоді ймовірність помилки буде 

       0

0

0 1 1 0 2

2

b b

b b

E E
P P P x E Q Q Q E N

N

 
  
       

    
 
 

.  (3.24) 

 

У випадку фазової модуляції (англ. PSK), ймовірність помилки переважно 

випадковий вибір однієї з двох сигнальних точок, що примикають до переданої 

сигнальної точки. Для 2M   ( 2kM  ) з когерентним виявленням. Ймовірність 

помилки багатофазової модуляції (англ. MPSK) можна виразити формулою 

(2.15) (для великих відношень сигнал/шум) (рис. 3.4) [103]. 

 

Рис. 3.4 Криві завадозахищеності прийому MPSK  
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На рис. 3.5. наведені графіки порівняння завадозахищеності прийому 

MPSK та відносної фазової модуляції (англ. DMPSK) 

 

Рис. 3.5 Порівняння завадозахищеності прийому MPSK та DMPSK 

 

При ортогональній частотній модуляції (англ. FSK), в якій відстань між 

сигналами 2 bd E  використовуються формула для когерентного 

детектування (рис. 3.6.) [95] 

 

     
2

2

0 0 02 2 2
kFSK b bP Q d N Q E N Q E N

 
   

 
          (3.25) 

 

Завадозахищеність прийому сигналів з амплітудо-фазовою модуляцією 

при великому відношенні сигнал/шум можна оцінювати виразом [20] 

 

 1 1 2

00 0,

1
2

M M

АФМ iji j i j
P Q d N

M

 

  
   ,                         (3.26) 

 

де ijd  - відстань між сигналами з номерами i  та j . 

Для квадратурної амплітудної модуляції (англ. QAM) з використанням 

коду Грея (два послідовні коди відрізняються значенням лише одного біта) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%82
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застосовують формулу (2.18) (результат точний при 2kM  , коли  - парне.) 

(рис. 3.7) [85] 

Залежність ймовірності помилки від відношення сигнал/шум наведено у 

табл. 3.1 (2.2) 

Таблиця 3.1  

Залежність ймовірності помилки від відношення сигнал/шум 

Модуляція 
0P  

Багатофазова модуляція 

М-арна DPSK(когерентне 

детектування) 
02 2 sin

2
DMPSK sP Q E N

M

 
  

 
 

Відносна фазова модуляція 

DPSK (диференційне 

когерентне детектування)  

 

   0 02 2 1 2
kDPSK b bP Q E N Q E N  

 
 

Відносна фазова модуляція 

DPSK (диференційне 

некогерентне 

детектування) 

0
1

2
b

n

E N

DPSKP e


  

Ортогональна частотна 

модуляція FSK (когерентне 

детектування) 
 0kFSK bP Q E N  

Ортогональна MFSK 

(когерентне детектування)  
   01

kMFSK sP M Q E N   

Амплітудо-фазова 

модуляція  1 1 2

00 0,

1
2

M M

АФМ iji j i j
P Q d N

M

 

  
    

Амплітудна модуляція 

ортогональна   
0 0BASK bP Q E N  

Амплітудна модуляція 

протилежних сигналів  02
pBASK bP Q E N  

 

 

Рис. 3.6 Ймовірності помилки від   для MFSK для когерентного детектування 

при різних значення 2kM   
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Рис. 3.7 Ймовірності помилки на символ для QAM 

 

На рис. 3.8. наведені залежності ймовірності помилки від відношення 

сигнал/шум для основних видів модуляції.’ 

 

Рис. 3.8 Характеристики завадозахищеності телекомунікаційних систем при 

різних видах модуляції: 

(1) - MFSK для k=20, (2) - QAM 4, (3) -  MFSK для k=5, (4) - QAM 16, 

(5) – BPSK (когер. детект.) (BASK (протил. сигн.), DPSK (диф. когер. детект.), 

DPSK (диф. некогер. детект.), (6) - QAM 64 (MFSK для k=5, BASK (ортог. 

сигналів), ортогональна FSK (когер.детект.), Ортогональна FSK (некогер. 

детект.), MPSK для M=4), (7) - QAM 256, (8) - MPSK для M=16, (9) - MPSK для 

M=32, (10) - MPSK для M=64, 
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На рис. 3.9.  наведена гістограма для різних видів модуляції при 

ймовірності помилки 510P  .  

З використання графіків рис. 3.8 можна визначити відношення 

сигнал/шум для бітових помилок 610bP   та міру погіршення 

завадозахищеності ТКС   для PSK при збільшенні кількості позицій сигналу 

в порівнянні з BPSK (табл. 3.2) [19]. 

 

 

Рис. 3.9 Відношення 
0sE N  для помилки 

510
  

при різних видах модуляції 

 

Таблиця 3.2 

Результати розрахунку відношення сигнал/шум   та  для PSK при частоті 

бітових помилок 
610bP   

 

  

Вид модуляції 

BPSK 

(n=1) 

PSK-4 

(n=2) 

PSK-8 

(n=3) 

PSK-16 

(n=4) 

PSK-32 

(n=5) 

PSK-64 

 (n=6) 

 , дБ 10.53 10.779 14.351 18.953 23.963 29.181 

 , раз 11.298 11.964 27.232 78.586 249.060 828.202 

 , 

дБ 
- 1.024 1.363 1.8 2.276 2.771 
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Тоді відношення сигнал/шум на вході вирішуючого пристрою ТКС з 

багатопозиційним сигналом можна виразити формулою 

 

 
1     ,                                                 (3.27) 

 

де   - коефіцієнт погіршення завадозахищеності ТКС при збільшенні 

кількості позицій сигналу в порівнянні з BPSK (відповідно до табл. 3.2). 

На рис. 3.10 наведено гістограму зменшення відношення сигнал/шум для 

багатопозиційного сигналу в порівняні з BPSK. 

 

 

Рис. 3.10 Гістограма зменшення відношення сигнал/шум для 

багатопозиційного сигналу в порівняні з BPSK 

 

На вхід вирішуючого пристрою будуть надходити шуми, викликані 

власними шумами передавача, завадами, які діють на радіоканал, та власними 

шумами приймача. 

Розглянемо ТКС зі смугою пропускання радіоканалу f , на яку діє  

широкосмугова завада з шириною спектру 
зf f  . Така перешкода створить 

спектральну щільність  

 

П
П

P
N

f



                                                    (3.28) 
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Спектральну щільність власних шумів передавача визначимо, як  

 

1
1

1

шP
N

f



 ,                                                 (3.29) 

 

де 
1шP  - потужність власних шумів передавача; 

f  - смуга пропускання каналу передавача. 

Спектральну щільність власних шумів приймача визначимо, як  

 

22ш
N kT ,                                                  (3.30) 

 

У багатьох випадках може виникнути ситуація, коли на систему діє 

перешкода, ширина спектра якої перевищує практичну ширину спектра 

сигналу, рівну смузі пропускання радіоканалу. Така перешкода може бути 

преднавмисною для погіршення характеристик системи (рис. 3.11). 

 
Рис. 3.11 Спектр сигналу, загороджувальної перешкоди і АБГШ. 

 

На рис. 3.11 у вигляді прямокутників представлені амплітудний спектр 

( )S f  корисного сигналу і спектральна щільність потужності перешкоди ( )J f  

на тлі рівномірної спектральної щільності потужності 
0 2N  АБГШ [5]. 

Смуги пропускання телекомунікаційної системи визначаються 

тривалістю найквістових імпульсів, передача яких здійснюється без 

міжсимвольної інтерференції [95] 
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1

1

1
f


  ;                                                  (3.31) 

2

2

1
f


  ;                                                  (3.32) 

 

де 
1 - тривалість найквістового імпульсу на виході передавача; 

2 - тривалість найквістового імпульсу в сигналі приймача. 

При використанні двохпозиційного сигналу, коли 
1 2   та 

1 2f f f    на систему діє завада з максимальною потужністю. 

При використанні багатопозиційного сигналу в передавачі сигнал з 

тривалістю імпульсу 
1 1n    зменшується необхідна смуга пропускання 

радіоканалу, яка становить  

k

f
f

n


  ;                                                   (3.33) 

 

Очевидно, що зменшення необхідної смуги пропускання каналу дозволяє 

зменшити в n  разів потужність перешкоди 
ПP  на вході приймача, виходячи із 

збереження спектральної щільності завади 

 

П
П

P
P

n
  .                                                   (3.34) 

 

При цьому на вході приймача буде діяти сумарна потужність шумів 

 

1Ш Ш П ШP P P P


                                           (3.35) 

 

де 
ШP  - потужність власних шумів приймача; 

1ШP - потужність шумів передавача на вході приймача. 

При інтенсивній заваді, що буде діяти в каналі, потужність шуму завади  
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на вході приймача буде значно перевищувати потужність шумів передавача та 

власних шумів приймача, якими можна нехтувати [89]. 

При цьому відношення сигнал/шум на вході вирішуючого пристрою буде  

 

c c

П П

P nP

P P
  


                                                (3.36) 

 

У табл.2 наведені коефіцієнт погіршення 
П

S  і коефіцієнт зміни 

завадозахищеності системи Z  з багатопозиційним сигналом [10]. 

Значення величини 
П

S , а також коефіцієнта зміни завадозахищеності 

системи в залежності від її зміни в результаті використання багатопозиційного 

сигналу і зменшення впливу перешкоди можна висловити коефіцієнтом 

 

П

n
Z

S
                                                     (3.37) 

 

де 
П

S  - це коефіцієнт погіршення завадозахищеності в результаті використання 

багатопозиційних сигналів. 

В табл. 3.3 наведено співвідношення коефіцієнта погіршення 
П

S  та 

коефіцієнта зміни завадозахищеності системи Z  з багатопозиційним сигналом.  

Таблиця 3.3 

Значення коефіцієнтів погіршення 
П

S  і зміни завадозахищеності системи Z  

Частота 

біт. 

помил.

P
b

 

Вид модуляції 

PSK-4 

( 2n  ) 

PSK-8 

( 3n  ) 

PSK-16 

( 4n  ) 

PSK-32 

( 5n  ) 

PSK-64 

( 6n  ) 

П
S  Z  П

S  Z  П
S  Z  П

S  Z  П
S  Z  

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

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

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

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

10-7 1.05 1.905 2.389 1.256 6.894 0.58 21.85 0.229 72.658 0.083 
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На рис. 3.12 наведена гістограма зміни завадозахищеності 

телекомунікаційної системи з багатопозиційним сигналом при збільшенні 

кількості позицій та з урахуванням втрат при створенні багатопозиційного 

сигналу для бітової помилки 610bP  . 

 

Рис. 3.12 Гістограма зміни завадозахищеності телекомунікаційних систем при 

багатопозиційних сигналах для бітової ймовірності помилок 
610bP   

 

Стійкість системи при впливі інтенсивної широкосмугової перешкоди 

поліпшується при збільшенні кількості позицій сигналу за рахунок зменшення 

необхідної смуги пропускання радіоканалу. 

 

3.3 Використання таймерних сигнальних конструкцій для підвищення 

завадозахищеності телекомунікаційних систем 

 

Раніше розглядались системи кодування, в яких інформаційний параметр 

елементарних сигналів (складових кодових слів) на інтервалах, визначених 

ефективною смугою каналу (найквістових інтервалах – 
0t ), залишався 

незмінним, а змінювався лише в моменти кратні значенню 
0t .  

У зв’язку з цим граничне значення пропускної здатності двійкового 

каналу не перевищує значення 
2log 2 1C  

.
. 
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Для отримання пропускної здатності 1C   використовуються канали з 

алфавітом (числом розпізнавальних значень інформаційного параметра) на 

виході каналу 2a  . 

Збільшення значення пропускної здатності C  проходить на інтервалах 

значень a , на яких приріст 
2log a

 
більше втрат за рахунок збільшення 

ймовірності помилки. Слід зазначити, що такий метод формування сигнальних 

конструкцій властивий по елементному кодуванню - декодуванню.  

Результатом такого методу є визначеність енергетичної відстані між  

цілим числом відмінних за інформаційним параметром посилок. Наприклад, 

для простого двійкового коду існує відмінність мінімум в одному елементі на 

найквістовому інтервалі 
0t . Для коду з парним числом одиниць відмінність у 

двох елементах. Таку аналогію можна знайти і для систем з алфавітом 2a  .  

У цьому підрозділі розглядаються сигнальні конструкції, в яких кодова 

відстань визначається не цілим числом найквістових елементів. Назвемо такі 

сигнальні конструкції таймерними [52]. 

На відміну від розрядно-цифрового способу кодування, коли інформація 

про передаваний розряд визначається видом сигналу на одиничному 

(найквістовому) інтервалі, в таймерних сигнальних конструкціях інформацію 

закладено у тривалостях декількох окремих часових відрізків сигналу 
c  на 

інтервалі конструкції 
cT  і їхньому взаємному положенні. З метою зменшення 

міжсимвольних спотворень тривалість відрізків не менше найквістового 

інтервалу  0 0,1,...,ct t k k I    . Часовий відрізок   показує частину 

одиничного елемента 
0 0t t s 

 
і визначається завадами у каналі та 

припустимою ймовірністю помилкового приймання сигнальної конструкції 

( 2,4...5s ) [24]. 

Із вищесказаного можна зробити висновок, що таймерні сигнали являють 

собою розрядно-цифрові коди, в яких дозволені для передавання сигнальні 

конструкції мають підряд передаваних не менше s  одиниць ( ) або нулів.  

Оцінимо ефективність використання таймерних сигнальних конструкцій 
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при передаванні двійковим симетричним каналом.  

На рис. 3.13 наведено декілька реалізацій таймерних сигнальних 

конструкцій.  

 

Рис. 3.13 Реалізація ТСК 

 

Для такого способу формування сигнальних конструкцій число 
PTN  на 

інтервалі 
0cT mt  при 

1

s
   дорівнює 

 

   1
, 1;2;...i

PT cms i s
N C s i i

 
                                (3.38) 

 

При використанні конструкцій з різним числом значущих моментів 

модуляції i  (ЗММ)  

 11

m i

PT ms i si
N C

 
  .                                      (3.39) 

 

В даний час особливий інтерес представляють методи передачі, які 

підвищують ефективність використання канальних ресурсів мережі і 

забезпечують захист інформації від несанкціонованого доступу на канальному і 

фізичному рівнях моделі OSI. В [52] показано, що рішення зазначених завдань 
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можливе за рахунок ускладнення структури сигнальних кодових конструкцій. 

Прикладом таких сигналів є таймерні сигнальні конструкції [52], які були 

запропоновані в 80-ті роки минулого століття для підвищення швидкості 

передачі інформації в бінарному каналі. На їх основі був створений новий 

принцип контролю вірності кодових комбінацій без перевірочних символів. В 

[95] показано, що ТСК володіють також властивостями скритності, що знижує 

ефективну роботу засобів з перехоплення та розпізнаванню смислового змісту 

повідомлень. 

На жаль, в роботах по таймерним сигналам недостатньо висвітлені 

питання практичного застосування їх в реальних системах зв'язку. Дане 

дослідження актуально, так як направлено на підвищення як показників 

завадозахищеності системи (завадостійкості і скритності), так і на зменшення 

смуги пропускання реального каналу при заданій швидкості передачі. Метою 

даної роботи є підвищення ефективності системи передачі ІКМ-30 на основі 

ТСК. 

У сучасних системах аналогові сигнали датчиків перетворюються 

цифровими аналого-цифровими перетворювачами в розрядно-цифровий код 

[24]. При цьому необхідна смуга пропускання радіоканалу f  визначається 

найквістовою тривалістю біта   при даній кількості розрядів двійкового 

сигналу, що забезпечує практичну відсутність міжсимвольних спотворень [95] 

 

                                           1f   .                                                 (3.40) 

 

При проектуванні телекомунікаційної системи [90], в якій аналоговий 

сигнал перетворюється в цифровий за допомогою аналого-цифрового 

перетворювача необхідна смуга пропускання радіоканалу буде визначатися 

обраною тривалістю біта відповідно до формули (3.40) тривалість циклу складе 

 

                            ЦT n  .                                                  (3.41) 
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Причому, підвищення точності вимірювання фізичної величини за 

допомогою аналогового датчика буде збільшуватися зі збільшенням кількості 

розрядів двійкового сигналу, тобто збільшення кількості вимірюваних рівнів, 

що дорівнює 

                                                   2nN   .                                                  (3.42) 

 

Як показано в [52], для кодування великої кількості рівнів сигналу 

ефективне використання ТСК за умови передачі імпульсних сигналів, 

тривалість яких не менше найквістового інтервалу 

 

                         
1

c f
 


                                                    (3.43) 

 

де f - смуга пропускання радіоканалу, що забезпечує мінімальні міжсимвольні 

спотворення. 

При цьому інформація міститься в тривалості декількох окремих часових 

відрізків і їх взаємному положенні. 

У ТСК здійснюється збільшення числа реалізацій сигнальних конструкцій 

на інтервалі 

mTc  ,                                                  (3.44) 

 

де m  – число найквістових інтервалів  . Це можливо за рахунок введення 

модуляції інформаційних параметрів сигналу в точках, які не кратні  , а кратні 

деякому елементу 

 ...2,1,  s
s


,                                            (3.45) 

 

де s  – число елементів   на інтервалі  . 

При цьому з метою виключення міжсимвольних спотворень відстань між 

моментами модуляції обирається  
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c
  .                                                     (3.46) 

Інформація про переданий символ закладена в тривалостях відрізків c  та 

i  ЗММ. Таким чином, в каналі передаються відрізки сигналу тривалістю 

 

c k    , [ )2(,...,2,1,0  msk ].                             (3.47) 

 

У таймерних сигналах енергетична відстань між сигнальними 

конструкціями визначається величиною   , тому число їх реалізацій L на 

інтервалі cT  значно більше в порівнянні з розрядно-цифровим кодом [52] 

 

,
)!(!

!
)1(

iui

u
CCL i

u

i

sims


      (3.48) 

де  1 simsu . 

В табл. 3.4 [52] наведені розраховані за формулою (3.48) значення 

кількості реалізацій ТСК при кількості ЗММ 2i   в залежності від кількості 

найквістових інтервалів m  і кількості елементів   на інтервалі  . 

В роботі [14] показано, що ТСК володіють також властивостями 

скритності, що знижує ефективну роботу засобів з перехоплення та 

розпізнавання смислового змісту повідомлень. 

Таблиця 3.4 

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

s  

4 5 6 7 8 9 10 

2 15 28 45 66 91 120 153 

3 28 55 91 136 190 253 325 

4 45 91 153 231 325 435 561 

5 66 136 231 351 496 666 861 

6 91 190 325 496 703 946 1225 

7 120 253 435 666 946 1275 1653 

8 153 325 561 861 1225 1653 2145 

9 190 406 703 1081 1540 2080 2701 

10 231 496 861 1326 1891 2556 3321 

11 276 595 1035 1596 2278 3081 4005 

12 325 703 1225 1891 2701 3655 4753 
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Розглянемо приклад використання датчика температури в технологічному 

процесі виплавки сталі, коли потрібно вимірювати датчиком температуру в 

межах 1000-20000 С з інтервалом 100 С і передавати показання по радіоканалу, 

тобто необхідно отримати інформацію про 100 рівнів сигналу. При 

використанні імпульсно-кодової модуляції для цього може бути застосований 

7-розрядний аналогово-цифровий перетворювач, який дозволить створити 

інформацію про 128 рівні сигналу. Згідно табл. 3.4 з застосування ТСК можна 

отримати інформацію про 120 рівнів сигналу при кількості ЗММ 2i  , кількості 

найквістових інтервалів 4m   і кількості елементів   на інтервалі   7s  . 

Очевидно, що при використанні ІКМ тривалість циклу буде 7ЦT    при 

обраній тривалості сигналу   . При використанні ТСК необхідну кількість 

реалізацій може бути забезпечено при кількості найквістових інтервалів 4m  , 

тобто при тривалості найквістового імпульсу 

 

                                  4 7 4ЦT                                                 (3.49) 

 

Отже, при використанні ТСК в радіоканалі будуть передаватися 

найкоротші імпульси в 1,75 разів довше, ніж при використанні ІКМ, і 

відповідно необхідна смуга пропускання радіоканалу буде в 1,75 разів менше. 

Припустимо, що виділена смуга радіоканалу становить 1 МГц, тоді 

тривалість найквістового інтервалу 1   мкс. На рис. 3.14 показана структура 

ТСК для даного прикладу. 

 
Рис. 3.14 Структура ТСК для даного прикладу  
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Відомо, що ймовірність помилки в системі з ІКМ можна визначити за 

формулою для амплітудної модуляції [14] 

 

0

b
b

E
P Q

N

 
   

 
,                                              (3.50) 

0
шP

N
f




,     (3.51) 

 

При ІКМ крім теплових шумів 
штP  слід враховувати шуми квантування 

шкP  

 

ш шк штP P P  .                                      (3.52) 

 

Шум квантування приблизно можна оцінити як [52] 

 

2

шк
12

P


 ,                                                  (3.53) 

 

де   – інтервал квантування ( 128A  ). 

Теплові шуми визначаються формулою 

 

штP kT f  .                                               (3.54) 

 

Тоді з формули (3.52) отримаємо сумарну потужність шумів 

 

2

ш 12P kT f   .                                         (3.55) 

 

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

стійкість буде кращою ніж у систем з ІКМ. При опорі навантаження 
Н 1R   Oм 

енергію біта визначимо як 

2 2bE A  ,                                                 (3.56) 
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де A  – амплітуда імпульсу. 

При використанні ТКС енергія біта залежить від номера реалізації. 

Причому, мінімальна енергія біта буде визначатися формулою (3.56), а 

максимальна як 

2

max 2b cE A  .                                            (3.57) 

 

Очевидно, що остання реалізація матиме максимальну енергію біта. Тому, 

стійкість системи зв'язку з ТСК залежить від кількості реалізацій (рис. 3.15). 

Наприклад, якщо при відношенні сигнал/шум 
1  ймовірність помилки 

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

2 ) вона 

зменшується до 
02p  [57]. 

При проектуванні телекомунікаційних систем для передачі необхідної 

кількості рівнів сигналу, яка практично не буде перевищувати 256  

(8-и розрядний двійковий сигнал), доцільно використовувати ТСК з кількістю 

ЗММ 2i   і кількістю найквістових інтервалів 4m  , що дозволить зменшити 

необхідну смугу пропускання радіоканалу в 4n  рази в порівнянні з 

використання ІКМ з кількістю розрядів двійкового сигналу 4n  .        

 
Рис. 3.15 Крива завадозахищеності системи зв’язку з ТСК 

 

Очевидно, що в практичних випадках смуга пропускання радіоканалу при 

використанні ТСК з зазначеними параметрами буде в 2 рази менше, ніж при 

використанні 8 розрядного ІКМ. 
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На рис. 3.16. представлено кілька реалізацій ТСК для бінарного каналу з 

4m   елементів тривалістю  . На інтервалі кодового слова 
CT  можна 

сформувати кілька відрізків 
C  з певною тривалістю і положеннями в межах 

кодового слова. Для ТСК, наприклад, ТСК-1 тривалості першого, другого і 

третього імпульсів відповідно 
1 4C   , 

2 5C    та 
3 7C   . Для ТСК-2: 

1 4C   , 
2 4C    та 

3 8C   . Для ТСК-3: 
1 6C   , 

2 5C    та 
3 5C   ,. 

Інформація про переданий символ закладена в тривалостях відрізків 
C  та 

ЗММ. Таким чином, в канал передаються відрізки сигналу тривалістю 

 

C k    , [  0,1,2,..., 2k s m   ].                     (3.58) 

 

Конкретні реалізації сигнальних конструкцій створюються шляхом 

почергового додавання до першого імпульсу тривалістю 4   одиничного 

елемента при постійній тривалості другого імпульсу, розміщеного в кінці 

інтервалу. Потім, така ж операція проводиться і над другим імпульсом при 

збереженні тривалості першого імпульсу. При одночасній зміні тривалості 

першого і другого імпульсів мінімальний часовий проміжок між ними повинен 

бути величиною  . 

Таким чином, основне завдання при синтезі ТСК полягає в тому, щоб при 

заданих параметрах m , s , та i  сформувати необхідну безліч реалізацій. 

 

Рис. 3.16 Реалізації ТСК на інтервалі 4cT   



92 

 

 

Важливою перевагою застосування ТСК є підвищена структурна 

скритність 
ТСКS  передачі інформації [14] порівняно з позиційними кодами, яка 

залежить від числа реалізацій L  і визначається формулою Шеннона  

 

ТСК 2logS L .                                             (3.59) 

 

З цієї формули випливає, що чим більше кількість реалізацій L , тим 

складніше методом перебору розпізнати структуру сигналу. 

Створення цифрового мовного сигналу на основі ТСК можливо при 

відповідному виборі параметрів таймерного кодування, які повинні бути 

узгоджені з часовими параметрами каналоутворення ІКМ. Розглянемо 

параметри перетворення сигналу, які виробляються в ІКМ-30 [55]: 

1) частота дискретизації мовного сигналу зі спектром 0,3-3,4 кГц 8gf   кГц; 

2) тривалість циклу імпульсного сигналу 125ЦT  мкс; 

3) кількість каналів 32ZN   (30 інформаційних каналів); 

4) інтервал передачі сигналу в одному каналі  3,9 4ZT    мкс; 

5) кількість розрядів двійкового сигналу при квантуванні сигналу в одному 

каналі 8n  ; 

6) тривалість одного кванта  0,4906 0,5kt    мкс; 

7) кількість рівнів квантового сигналу 2 256nz   ; 

8) частота проходження канальних інтервалів 256kF   кГц; 

9) частота проходження символів в циклі передачі 2048c g kf f n N    кГц; 

10) необхідна смуга пропускання радіоканалу  2.038 2f   МГц  (при 

найквістовій тривалості імпульсу  0,49 0,5kt    мкс. 

В роботі [55] визначено, що для якісного відтворення мови, перетвореної 

в імпульсні сигнали, досить реалізувати 256L   рівнів квантування амплітуд. 

Розглянемо алгоритм побудови ТСК для імпульсного мовного сигналу, 

який забезпечує 256L   рівнів. Збільшення числа рівнів дозволяє підвищити 
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якість передачі мовного сигналу в порівнянні з ІКМ-30. Дану кількість 

реалізацій можна отримати для ТСК, яка має відповідно до табл. 3.5 [52] 

кількість переходів (кількість змін полярності сигналу) 2i   при величині 

параметра 4m   

cT
m


                                                     (3.60) 

 

і кількості одиничних елементів 11s   

s   .                                                   (3.61) 

 

Реалізацію ТСК в даному випадку доцільно провести на інтервалі 4cT  . 

На рис. 3.17 приведена структура ТСК, що забезпечує 276L   реалізацій для 

перетворення аналогового мовного сигналу в імпульсний цифровий з 

параметрами 1s   мкс, 11s   мкс, 0,09s   мкс. 

При побудові системи доцільно здійснювати квантування по нелінійному 

закону як в ІКМ-30 [55].  

Після підстановки параметрів в формулу (3.48) отримаємо 

2 2

411 210 24 23 12 276L C C       . 

 

Рис. 3.17 Структура ТСК для цифрового мовного сигналу 

 

Після збільшення тривалості першого і другого імпульсів шляхом 

почергового додавання відрізка їх максимальна тривалість становитиме 32. 

Блок-схема приймально-передавальної системи для цифрового мовного сигналу 

з застосуванням ТСК приведена на рис. 3.18. 
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Рис. 3.18 Блок-схема приймально-передавальної системи для цифрового 

мовного сигналу з застосуванням ТСК  

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

частоти; 4 - вихідний підсилювач; 
1A , 

2A  - антени передавача і приймача; 

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

 

Таким чином, застосування ТСК дозволяє створити нову приймально-

передавальну систему зв'язку для цифрового мовного сигналу, що має при 

збереженні параметрів 1-4 класичної системи наступні нові параметри: 

- Тривалість найквістового імпульсу 1   мкс; 

- Кількість реалізацій (рівнів сигналу) 276L  ; 

- Частота проходження символів в циклі 1cf   МГц. 

Формування та оброблення ТСК проводиться за допомогою програмно-

апаратних засобів [52]. 

Цифрові потоки для стандартних цифрових каналів із застосуванням ТСК 

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

Такі потоки дозволяють зменшити в 2 - рази необхідну смугу пропускання 

радіоканалу порівняно з використанням ІКМ, що особливо важливо при 

передачі сигналу у супутниковій системі (табл. 3.5). 

У табл. 3.5 швидкість передачі сигналу при використанні ТКС визначена 

з урахуванням службової інформації, як в ІКМ 30. 

Таблиця 3.5  

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

№ 

п/п 

Кількість стандартних 

каналів 

Швидкість передачі при 

класичній ІКМ, Мбіт/с 

Швидкість передачі при 

використанні ТСК, 

Мбіт/c 

1 30 Е1      2,048 Е1 ТС    1 

2 120 Е2       8,448 Е2 ТС    4,125 

3 480 Е3     34,368 Е3 ТС  16,78 

4 1920 Е4    139,264 Е4 ТС  67, 99 
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Висновки до розділу 3 

 

Підвищення відношення сигнал/шум телекомунікаційних систем шляхом 

обробки сигналів від паралельних антенних каналів не призводить до 

збільшення пропускної здатності системи. Це призведе лише до зменшення 

помилок сигналу на приймальній стороні. 

З проведеного аналізу можна зробити висновок, що при передаванні 

сигналів найбільш перспективнішим видом модуляції являється квадратуро-

амплітудна модуляція QAM 4 та багато частотна модуляція MFSK (для k> 20). 

Для однакової  величини помилки цим модуляціям потрібне найменше 

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

настройки і стабільність частоти, що вимагаються від апаратури, в MFSK 

можуть працювати тільки сучасні радіостанції. 

Якщо порівняти MPSK та MFSK, видно що зі збільшенням рівно 

ймовірних символів M  у MPSK завадозахищеність падає, а у MFSK навпаки 

збільшується. 

Дослідження показали, що використання багатопозиційного сигналу 

призводить до погіршення завадозахищеності телекомунікаційних систем в 

міру збільшення кількості позицій сигналу. 

При впливі інтенсивної широкосмугової перешкоди на систему її 

стійкість поліпшується при збільшенні кількості позицій сигналу за рахунок 

зменшення необхідної смуги пропускання радіоканалу. 

Для систем з фазомодульованим сигналом для кількості позицій сигналу 

4 і 8 завадозахищеність систем поліпшується з урахуванням особливостей 

багатопозиційних сигналів та впливу широкосмугового перешкоди на систему 

( 1Z  ). Для інших багатопозиційних сигналів загальна завадозахищеність 

системи погіршується ( 1Z  ). 

Використання в каналі ТСК з параметрами 2i  , 4m   та 7s   дозволяє 

сформувати більше чисел реалізацій сигнальний конструкцій, ніж при 

розрядно-цифровому коді на інтервалі 7m  .  
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Збільшення тривалості найквістового інтервалу 7 4    порівняно з   

при ІКМ, дозволяє зменшити необхідну смугу пропускання радіоканалу в  

1,75 рази. Системи з ТСК мають кращу завадозахищеність, ніж системи з ІКМ, 

через відсутність шумів квантування і зменшення смуги пропускання каналу. 

Завадозахищеність системи з ТСК залежить від кількості реалізацій і 

поліпшується при їх збільшенні. 

Застосування таймерних сигнальних конструкцій для створення 

цифрового мовного сигналу дозволяє зменшити смугу пропускання радіоканалу 

в 2 рази в порівнянні з застосуванням класичного методу ІКМ. Це особливо 

важливо при передачі стандартних потоків в супутникових системах. 
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РОЗДІЛ 4 

СИНТЕЗ ІНВАРІАНТНИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ ДИСКРЕТНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ 

 

4.1 Методика синтезу інваріантних до адитивної завади систем з 

постійними параметрами  

 

Розглянемо методики, які лежать в основі синтезу систем з постійними 

параметрами, інваріантних до адитивної завади.  

Перша методика синтезу, що доцільно назвати методикою знаходження 

інваріантного оператора, полягає в наступному. Спочатку безвідносно до 

корисного сигналу знаходиться лінійне перетворення (оператор), який 

позначимо через varin , що задовольняє умові абсолютної інваріантності  

 

).(,0)(   ,                                           (4.1) 

тобто таку, щоб при всіх  : 

.0)(var  in      (4.2) 

 

Потім вибирається сигнал 
*S  такий, що 

 

.0)( *
var  Sin 

     (4.3) 

 

Очевидно, що отримані varin  та 
*S  є рішеннями задачі синтезу, 

абсолютно інваріантної до завади  . 

Проілюструємо методику знаходження інваріантного оператора 

наступним прикладом. 

Нехай завада   належить множині Ξ поліномів 1n -го ступеня з 

випадковими коефіцієнтами 110 ...,,, naaa : 

....)( 1
1

2
210


 n

n tatataat     (4.4) 
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Очевидно, інваріантним до даної множини   є лінійний оператор 

n кратного диференціювання, а саме: 

 

 
 

.
)(

)(var n

n

in
dt

txd
tx  

     (4.5) 

 

Дійсно, при будь-яких 110 ...,,, naaa ,   0)(var  tin  , що відповідає умові 

(4.2). Тепер в якості корисного сигналу виберемо наступну функцію часу: 

 

,)(* n
ntatS       (4.6) 

 

яка задовольняє умові (4.3), оскільки: 

 

 
!

)(*

na
dt

tSd
nn

n

      (4.7) 

 

Отримані алгоритм (4.5) і сигнал (4.6) цілком визначають абсолютно 

інваріантну до завади (4.4) систему. Необхідно ще визначити метод модуляції 

сигналу (4.6) оскільки він має лише один параметр na , то інформація, очевидно, 

може бути закладена у величині чи знаку цього параметра. 

Хоча система, зумовлена виразами (4.5) і (4.6), абсолютно інваріантна, 

вона не є оптимальною в присутності завади N . Для знаходження оптимальної 

абсолютної інваріантної до завади   системи з оператором демодуляції varin  

варто знайти сигнал, максимізуючий корисний ефект на виході демодулятора. 

Якщо цей ефект не залежить від часу, як у випадку (4.7), то задача зводиться до 

максимізації функції  

 









n

n

tS dt

tSd )(
max

)(
. 

Розглянута методика синтезу має значні недоліки. 
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По-перше, отриманий оператор демодуляції varin , абсолютно 

інваріантний до завади  , може бути дуже далеким від оптимальності стосовно 

завади N , наприклад, до білого гаусового шуму. Тому синтезована таким 

чином система, будучи абсолютно інваріантною до завади  , може володіти 

порівняно низкою завадозахищеністю, тобто може не задовольняти лівій 

частини визначаючої нерівності доп varp p in   . Цей недолік несуттєвий, 

якщо завада N  мала або відсутня. 

По-друге, не завжди вдається підібрати сигнал *S , який задовольняє 

умові (4.3), тобто це функціональне рівняння може не мати рішення, якщо 

врахувати умови фізичної реалізованості системи. Наприклад, сигнал, 

отриманий у результаті рівняння (4.3), може містити частотні складові, що 

знаходяться поза смугою пропускання каналу зв'язку. 

По-третє, може не існувати перетворення в класі лінійних операторів, що 

задовольняють умові (4.2). Однак для нелінійних операторів рівняння (4.1) не є 

достатньою умовою абсолютної інваріантності. Тому якщо оператор varin  

нелінійний, то після знаходження сигналу *S , який задовольняє (4.2), необхідно 

знайти шляхом безпосереднього розрахунку результат спільного впливу 

сигналу і завади   на нелінійну систему і перевірити виконання загальних 

умов абсолютної чи відносної інваріантності. Варто також розрахувати 

завадозахищеність отриманої системи при спільній дії сигналу *S  та завад   і 

N , і переконатися у виконанні визначаючої вимоги (4.5). Відзначимо, що 

найбільший інтерес використання нелінійних операторів є в системах з 

пасивною паузою (системах виявлення сигналу). У цьому випадку, за 

відсутності завади N  та сигналу, відповідна система виявляється абсолютно 

інваріантною до завади  , а вплив не лінійності проявляється тільки при 

надходженні сигналу. 

Таким чином, синтез інваріантних систем, оснований на методиці 

знаходження інваріантного оператора, володіє рядом істотних недоліків. Однак 
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у деяких випадках він може дати гарні результати. Даний напрямок створення 

інваріантних систем розвивається, наприклад, у роботах [48,84], де на основі 

загальних ідей використання структурних властивостей сигналів [17, 18, 27, 36, 

37, 48, 68, 76, 78, 79, 81, 94, 112, 115, 117, 118] знайдені конкретні алгоритми та 

запропоновані схеми фільтрів (як правило, нелінійних), призначених для 

режектування випадкових завад визначеної функціональної структури, а також 

зроблений аналіз впливу на них сигналів і завад. 

Методика знаходження оптимального сигналу - друга методика синтезу 

інваріантної до адитивної завади   системи з постійними параметрами. 

Відповідно до цієї методики оператор демодуляції вибирається 

безвідносно до завади   як оптимальний за критерієм імовірності помилки 

алгоритм обробки довільного сигналу S  у присутності адитивного шуму N . 

Позначимо цей оператор через Nопт , підкресливши цим, що він є 

оптимальним стосовно завади N . Такий вибір оператора демодуляції 

виправданий тим, що в цьому випадку абсолютно інваріантна до завади система 

буде ідеальною інваріантною системою, а відносно інваріантна система буде 

наближатися до ідеальної. Тим самим усувається недолік методики 

знаходження інваріантного алгоритму – погіршення завадозахищеності при дії 

завади N . З урахуванням уведеного позначення 
,

max ( ) min
S




  , 

 
2

,
( ) min

S
d 




   та (4.1) приймуть вигляд: 

 

);(,0)(опт  N     (4.8) 

;minmax
S

c 


     (4.9) 

  .min)(
2

опт
S

N d 


        (4.10) 

 

Оскільки оператор приймача у формулах (4.8) - (4.10) заданий, синтез 

інваріантної системи за цими рівняннями зводиться до синтезу сигналу S , який  
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входить у відомий оператор Nопт . 

Тут доречно відзначити відмінності даної методики пошуку 

оптимального сигналу від розглянутої вище методики пошуку інваріантного 

оператора. За першою методикою оператор демодуляції   знаходиться з умови 

забезпечення абсолютної інваріантності стосовно завади  , а сигнал S  - з 

умови забезпечення найбільшої завадозахищеності при заданому операторі   

та заваді N . В другій методиці оператор   знаходиться з умови забезпечення 

найбільшої завадозахищеності стосовно завади N , а сигнал S  - з умови 

забезпечення інваріантності стосовно завади  . 

В другій методиці оператор   знаходиться звичайними методами 

статистичної теорії оптимального прийому сигналів [31, 54, 61, 104, 109, 111], і 

своєрідність розв'язуваної задачі викликана винятково з пошуків оптимального 

сигналу S  (звідси назва методики). Наприклад, якщо N  – гаусів білий шум, то 

оптимальним оператором демодуляції є алгоритм когерентного прийому [31, 

54, 61, 104, 109, 111], при якому обчислюється згортка прийнятого сигналу )(tx  

і варіанту переданого сигналу: 
T

N dttStxx
0

опт )()()( . Тоді рівняння (4.8) - (4.9) 

абсолютної й оптимальної відносної інваріантності приймуть вигляд: 

 

 ;,0)()(
0

 
T

dttSt     (4.11) 

.min)()(max
)(

0
)( tS

T

t
dttSt 


     (4.12) 

 

Зазвичай на сигнал накладаються певні обмеження по смузі займаних 

частот і енергії. Частотні обмеження дозволяють з більшою чи меншою 

точністю представити сигнал як вектор кінцево вимірного гільбертового 

простору 



2

1

)()(
n

ni
ii tatS  , де )(ti  – система ортонормованих функцій. 
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Обмеження за енергією можна представити як належність коефіцієнтів ia  

множині A  такому, що  

.)(
2

1

2

0

2 QadttS
n

ni
i

T

 


 

Оскільки сигнал і завада належать до одного й того ж простору функцій, 

обумовленого характеристиками каналу зв'язку, представимо заваду так само, 

як і сигнал, у виді розкладу за системою ортонормованих функцій  i :  

.)()(
2

1





n

ni
ii tbt   

Коефіцієнти ib  є випадковими величинами і належать множині 

випадкових величин B , яка визначається завадою  . Тоді рівняння (4.11) і 

(4.12) приймуть вигляд: 

);(,0
2

1

Bbba i

n

ni
ii 



    (4.13) 

.minmax
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1
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n

ni
ii

Bb ii
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     (4.14) 

 

Умови, за яких ці рівняння мають рішення, задовільні з точки зору 

інваріантності відповідних систем стосовно завади  , обговорюються в 

підрозділі 4.2, а в підрозділах 4.4 – 4.6 розглядаються способи практичного 

рішення задач синтезу оптимальних сигналів за рівняннями (4.13) чи (4.14). 

Тут же підкреслимо, що методика знаходження оптимального сигналу 

далеко не завжди приводить до задовільного, з точки зору інваріантності, 

результату. За своєю суттю можливість побудови відносно інваріантної 

системи за цією методикою визначається результатом розв’язку екстремальної 

задачі загального виду (4.9) чи (4.10). Якщо існує сигнал, при якому 
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),()(maxmin опт 





N
S

    (4.15) 

 

де )(  відповідно до умови     0( , , ) , ( , ) ( )d F S n F S n      – припустима 

зміна вихідного сигналу демодулятора в інваріантній до   системі, то задача 

побудови оптимальної відносно інваріантної системи може вважатися 

вирішеною. Якщо ж нерівність (4.15) не виконується, то при використанні 

даного оператора демодуляції Nопт  інваріантну до   завади   систему 

побудувати не можна. 

Основне практичне значення друга методика синтезу має при побудові 

широкосмугових систем зі складеними сигналами, в яких саме завдяки вибору 

відповідної форми сигналу вдається подавити зосереджену за спектром заваду 

та інші види завад [80, 83, 91]. 

Третій спосіб синтезу інваріантних систем з постійними параметрами - 

методика знаходження оптимального алгоритму. 

Відповідно до цієї методики оператор демодуляції знаходиться за 

допомогою методів статистичного синтезу як оптимальний за критерієм 

мінімуму ймовірності помилки стосовно суміші завад N  і   при довільному 

сигналі )(tS . Якщо при отриманому фіксованому операторі демодуляції, який 

позначимо  Nопт , імовірність помилки p  залежить від форми сигналу, то 

надалі варто вирішити варіаційну задачу, яка полягає в мінімізації функціоналу, 

що пов'язує ймовірність помилки з параметрами сигналу при заданому 

алгоритмі демодуляції:   .min);(
)(

опт
tS

NtSp    

На перший погляд ця методика, типовий для синтезу оптимальних 

приймачів, не має відношення до інваріантних систем зв'язку. Однак, хоча при 

його використанні не ставиться в явному вигляді завдання досягнення 

інваріантності, в ряді ситуацій отриманий оптимальний алгоритм  Nопт  при 

визначених сигналах має властивість інваріантності стосовно завади  . При 
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цьому, природно, досягається і найменша ймовірність помилки, оскільки 

оператор  Nопт  отриманий з умови мінімізації останньої – у цьому полягає 

привабливість даної методики. 

Ряд результатів подібного роду отриманий у [17, 61, 63, 94, 109]. 

Знайдено, зокрема, алгоритми оптимального прийому сигналів на тлі 

флуктуаційної завади N  і зосередженої за спектром завади   з відомою 

середньою частотою. Принцип роботи оптимального приймача полягає в 

компенсації зосередженої завади шляхом вирахування її оцінки з прийнятої 

суміші сигналу з завадами. Автори вказують на можливість практично повної 

компенсації зосередженої завади, тобто досягнення абсолютної інваріантності 

системи стосовно  . 

Звернемо увагу на можливість поєднання третьої і другої методик синтезу 

інваріантних систем зв'язку. Якщо оптимальний алгоритм обробки довільного 

сигналу )(tS  при наявності завад N  і   відомий, то надалі можна відшукувати 

оптимальний сигнал з умов абсолютної чи відносної інваріантності (4.8) - 

(4.10), замінивши в них оператор Nопт  оператором  Nопт . Така процедура 

можлива, якщо сигнал та алгоритм його прийому можуть бути обрані 

незалежно. 

Слід зазначити, що описана в загальних рисах методика синтезу, 

основана на знаходженні оптимального алгоритму, має ряд недоліків. По-

перше, не завжди вдається знайти  Nопт , оскільки для цього необхідні 

відомості про заваду. Якщо при використанні перших двох методик синтезу, як 

правило, досить знати форму завади, то при використанні третьої необхідні дані 

про статистичні характеристики параметрів завади. По-друге, алгоритм 

оптимальної обробки сигналу на тлі обох завад N  і  , як правило, складний з 

точки зору реалізації, а в ряді випадків практично нереалізовуваний. Разом з 

тим шлях, що відкривається третьою методикою, синтезу інваріантних систем 

ще мало досліджений, і його можливості повністю не розкриті. 
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4.2 Умови інваріантності систем з постійними параметрами до адитивної 

завади 

 

Отримана в попередньому параграфі при розгляді методики знаходження 

оптимального сигналу умова абсолютної інваріантності (4.13) повинна 

виконуватися при всіх можливих сукупностях коефіцієнтів ib . У відносно 

інваріантній системі рівність (4.13) повинна виконуватися наближено, а умовою 

відносної інваріантності може служити нерівність 
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ii aba      (4.16) 

 

Співвідношення (4.13) і (4.16) дають підставу для деяких висновків про 

те, для яких завад можна побудувати інваріантну систему з постійними 

параметрами. 

Відзначимо, насамперед, два тривіальних випадки, при яких досягається 

абсолютна чи відносна інваріантність. 

У першому з них підпростори сигналу і завад не перетинаються: у сигналі 

завжди відсутні координати (тобто відповідні коефіцієнти завжди дорівнюють 

нулю), що є присутніми в заваді, і навпаки. У цьому випадку будь-яка 

реалізація завади, очевидно, ортогональна до сигналу; виконується умова (4.13) 

і, отже, система є ідеально інваріантною. Практично це відповідає повному 

розподілу сигналу і завади за допомогою частотних фільтрів чи кореляторів. 

Цей випадок не представляє практичного інтересу, тому надалі передбачається, 

що підпростори сигналу і завади, хоча б частково, перекриваються. 

Другий тривіальний випадок, при якому може бути досягнута відносна 

інваріантність, спостерігається тоді, коли енергія завади обмежена, і набагато 

менша від енергії сигналу: .
2

1

2

1

22 Qab
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Тоді, очевидно, виконується умова (2.35) відносної інваріантності  
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(хоча і не обов'язково оптимальної). Щоб не розглядати і цей тривіальний 

випадок, будемо  вважати, що енергія реалізації завади порівнянна з енергією 

сигналу: .
2

1

2

1

22




n
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Далі з рівняння (4.13) випливає, що абсолютно інваріантну систему з 

постійними параметрами можна реалізувати тільки для такої завади, всі 

реалізації якої ортогональні сигналу. Це сильно обмежує клас завад, у 

відношенні яких можлива абсолютна інваріантність, однак не виключає таку 

можливість, яка випливає з наступного загального твердження. 

Досягнення абсолютної інваріантності в розглянутих системах з 

постійними параметрами можливо, коли коефіцієнти розкладу завади, будучи 

випадковими величинами, пов'язані один з одним детермінованими лінійними 

залежностями. 

Доказ цього твердження проведемо на простому прикладі, з якого буде 

зрозумілим хід доказу в загальному випадку. 

Нехай коефіцієнти розкладу завади вдається розбити на пари ji bb  , які, 

будучи корельованими випадковими величинами, пов'язані відомою і 

детермінованою лінійною залежністю виду 

 

.jiji bkb                                                    (4.17) 

 

Тоді для виконання умови абсолютної інваріантності для кожної пари 

коефіцієнтів завади повинна виконуватися рівність: 

 

,0 jjjijijjii babkababa    (4.18) 

 

звідки одержуємо iijj aka  . Звідси випливає, що якщо між коефіцієнтами ib  і 

jb  завади існує залежність виду (4.17), то можна вибрати детерміноване 
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співвідношення між коефіцієнтами розкладу сигналу ia i ja  так, щоб при будь-

яких значеннях jb  виконувалась умова абсолютної інваріантності (4.18). Якщо 

підібрати відповідні співвідношення між усіма парами коефіцієнтів 

розкладання сигналу, то тим самим буде задоволено загальна умова абсолютної 

інваріантності (4.13). 

Таким чином, для досягнення абсолютної інваріантності досить, щоб 

коефіцієнти розкладання завади були зв'язані один з одним детермінованими 

лінійними залежностями. Якщо відкинути вказаний вище тривіальний випадок, 

коли підпростори завади і сигналу не перетинаються, то дана умова є і 

необхідною умовою абсолютної інваріантності. Відзначимо, що відносна 

інваріантність вимагає виконання менш жорстких умов. Зокрема, у цьому 

випадку можна допустити існування визначеного числа попарно незалежних 

коефіцієнтів, однак в сукупності вони повинні задовольняти умові відносної 

інваріантності виду (4.16). 

Сформульована вище необхідна і достатня умова абсолютної 

інваріантності означає, що число незалежних змінних у розкладі реалізації 

завади повинна бути меншою, ніж розмірності простору завади. 

Якщо завада не задовольняє умовам абсолютної інваріантності, то для 

забезпечення абсолютної інваріантності очевидно, необхідно, щоб її енергія 

була обмежена. При обмеженій, хоча і порівнянною з енергією сигналу, енергії 

завади можна розраховувати на існування інваріантної до   системи, якщо 

розмірність підпростору кожної конкретної реалізації завади набагато менша 

від розмірності сукупності реалізацій завади (а отже, і сигналу). 

Математичні умови необхідності і достатності в даному випадку 

сформулювати важко, оскільки величина   конкретно не визначена, і питання 

про те, чи вдасться побудувати інваріантну до   систему, вимагає розв’язку 

конкретної задачі виду (4.14). Це питання обговорюється в наступній главі. Тут 

же відзначимо, що сформульовані вище умови, яким повинна задовольняти 

адитивна завада, щоб для неї можна було побудувати абсолютно чи відносно 
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інваріантну систему з постійними параметрами, можна узагальнити наступним 

чином. 

Завада не може приймати довільну форму, вона повинна мати більш-

менш визначену структуру, і лише обмежене число її параметрів може 

змінюватися довільно. 

Такого типу заваду прийнято називати квазідетермінованою. 

Математичною моделлю квазідетермінованої завади є квазідетермінований 

випадковий процес [68], реалізації якого описуються функціями заданого виду, 

що містять один чи кілька випадкових параметрів. Практичними прикладами 

квазідетермінованих завад можуть слугувати вузькосмугова (зосереджена за 

спектром) завада, яку можна представити у вигляді гармонійного коливання з 

випадковими амплітудою, частотою і фазою, імпульсні завади і т.д. 

Таким чином, можна стверджувати, що в класі систем з постійними 

алгоритмами можна досягти інваріантності тільки до квазідетермінованих 

завад. Цей висновок зроблений на підставі обговорення умов інваріантності, які 

випливають із другої методики синтезу інваріантних систем - методики 

знаходження оптимального сигналу. Він, однак, справедливий і в загальному 

випадку. 

 

4.3 Методика синтезу систем з постійними параметрами, інваріантних до 

мультиплікативної завади 

 

При розробці загальних методик синтезу систем, інваріантних до 

мультиплікативної завади, важко конструктивно представити дії такої завади в 

загальному виді. Можна тільки сказати, що мультиплікативна завада, яка 

визначена через заперечення властивості адитивності, впливаючи на окремі 

(або на всі) параметри сигналу, приводить до його спотворення. Типовими 

мультиплікативними завадами є інтерференційні завмирання, що приводять до 

випадкових змін амплітуди і фази сигналу; ефект Допплера, пов'язаний з 
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переміщенням відбиваючого середовища чи випромінюючого об'єкта, що 

приводить до зміни спектра сигналу, і т.д. 

Пропонується загальна методика синтезу систем, інваріантних до 

мультиплікативної завади  , що приводить до зміни параметрів сигналу. 

Приклад конкретного додатку цієї методики приводиться в наступній главі. 

Отже, представимо переданий сигнал у вигляді функції часу, що залежить 

від k  визначаючих параметрів k ...,,, 21 ,  )....,,,,( 21 ktSS 
 

Нехай під впливом завади   перші 1k  параметрів зазнали впливу 

завади і стали рівними: ).,(...,),,(
111111 kkk FF     

В результаті сигнал на вході прийомного пристрою при наявності 

адитивної завади Nn : ).()...,,,...,,,( 11 1
tntSx kkk      

Побудова інваріантної стосовно завади   системи в класі систем з 

постійними параметрами зводиться до знаходження, по-перше, виду модуляції 

і, по-друге, методу демодуляції, інваріантних до даної завади. 

Звернемося спочатку до вибору інваріантного до завади методу модуляції 

сигналу. Будемо називати даний метод модуляції інваріантним до завади  , 

якщо інформаційний (той, що модулюється) параметр сигналу інф , в якості 

якого може виступити один з визначаючих параметрів i  сигналу чи деяке 

його перетворення i  , не залежить від завади  , тобто якщо 

 

.varінф 









 in

i

i




                (4.19) 

 

Очевидно, що умова (4.19) буде виконуватися, якщо в якості 

інформаційного параметру прийняти один із 1kk   визначаючих параметрів 

сигналу, які не підлягають дії завади  . У цьому випадку досягається 

абсолютна інваріантність інформаційного параметра. Пряме використання в 

якості інформаційного параметра одного з визначаючих параметрів сигналу, які 



110 

 

 

підлягають впливу завади визначаючих параметрів сигналу в загальному 

випадку неможливе, оскільки при цьому явно порушується принцип 

інваріантності. Однак у більшості випадків можна знайти таке перетворення   

визначаючого параметра )...,,2,1( 1kii  , яке буде абсолютно чи хоча б 

відносно інваріантним до завади  . Вид такого перетворення залежить від 

характеристик завади. 

Як буде показано в наступній главі, для широкого класу 

мультиплікативних завад, що змінюються повільно, перетворенням, яке володіє 

властивістю абсолютної чи відносної інваріантності, є лінійне дискретно-

різницеве перетворення. Властивості дискретно-різницевого перетворення і 

його додаток до синтезу інваріантних до деяких завад методів модуляції також 

розглядаються нижче. 

Наступним етапом синтезу є визначення методу демодуляції, 

інваріантного до завади   при обраному методі модуляції. Сформулюємо 

задачу більш конкретно. 

Оптимальні методи прийому класифікуються, як відомо, за 

використовуваною апріорною інформацією про параметри сигналу. Чим більше 

число параметрів сигналу апріорно відоме, тим більш високої 

завадозахищеності можна досягти. У даному випадку, принаймні частина 

параметрів сигналу підлягає спотворенням випадкового характеру а, отже, у 

класі систем зі стаціонарними алгоритмами ці параметри апріорно невідомі і не 

можуть бути використані при конструюванні алгоритму демодуляції сигналу. З 

іншого боку, вони і не повинні бути використані, оскільки тільки в такому 

випадку алгоритм демодуляції буде інваріантний до дії завади. 

Задача знаходження алгоритму демодуляції формулюється наступним 

чином. Необхідно знайти алгоритм демодуляції сигналу за обраним 

інформаційним параметром інф , оптимальний за критерієм мінімуму 

ймовірності похибки в умовах дії адитивної завади N  при апріорно невідомих 

параметрах сигналу k ...,,, 21 . 



111 

 

 

Ця задача є типовою для синтезу оптимального методу прийому сигналів 

і розв’язується добре відомими методами теорії статистичних рішень [31, 54, 

61, 104, 109, 111]. 

Після вибору виду модуляції і методу демодуляції варто розрахувати 

ймовірність помилки при дії адитивної завади N . З усіх методів модуляції, 

інваріантних до даної мультиплікативної завади, і відповідних їм методів 

демодуляції вибираються такі, при яких має місце мінімум імовірності 

помилки. 

Таким чином, порядок синтезу інваріантної до мультиплікативної завади 

системи є наступним. 

1. За відомими характеристиками завади   і заданим сигналом 

)...,,,,( 211 ktS   визначаються зміни, яким підлягають параметри сигналу 

k ...,,, 21  під впливом завади, тобто знаходяться функції 

).,(,...),,( 111 kkk FF     

2. Вибираються інформаційні параметри сигналу інфінф1 ...,, m , 

інваріантні до дії даній завади. В якості інформаційних можуть виступати 

визначаючі параметри, які не підлягають спотворенням, чи визначені 

перетворення визначаючих параметрів, інваріантні до дії даної завади. 

3. Для кожного виду модуляції за інформаційними параметрами 

інфінф1 ...,, m  знаходиться оптимальний при заданої адитивної заваді N  метод 

демодуляції і розраховується імовірність помилки. 

4. Із отриманих абсолютно інваріантних систем обирається система, що 

забезпечує мінімум імовірності помилки. Ця система є оптимальною абсолютно 

інваріантною до даної мультиплікативної завади при заданому сигналі в класі 

систем з постійними параметрами. 

На жаль, не завжди вдається знайти перетворення параметрів сигналу, 

інваріантні до заданих спотворень. Крім того, при спотвореннях енергетичних 

параметрів сигналу (наприклад, його амплітуди) у присутності адитивного 
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шуму абсолютна інваріантність у класі систем з постійними параметрами 

взагалі недосяжна. 

Ці труднощі є наслідком обмежених можливостей систем з постійними 

параметрами, і можуть бути подолані при переході до адаптивних систем. 

 

4.4 Синтез оптимального сигналу за умовами відносної інваріантності до 

адитивної завади 

 

Одним з методів синтезу систем з постійними параметрами, інваріантних 

до адитивної завади, є метод знаходження оптимального сигналу, загально 

розглянутий у попередньому розділі. Відповідно до нього оператор демодуляції 

Nопт  вибирається як оптимальний стосовно завади N , а відносна 

інваріантність до завади   (якщо вона можлива) досягається вибором сигналу 

S , що мінімізує за тим чи іншим критерієм ефект дії завади   на виході 

демодулятора. У цьому параграфі більш детально розглядаються питання 

синтезу оптимального сигналу. Нагадаємо, що тут розглядаються системи 

передачі дискретної інформації з постійними параметрами і, отже, вони можуть 

бути інваріантні (абсолютно чи відносно) тільки відносно до 

квазідетермінованих завад. 

Квазідетерміновану заваду можна записати у вигляді детермінованої 

функції часу з випадковими параметрами  ,,  і т.д.: 

 

...).,,,,(  t      (4.20) 

 

У найпростішому випадку, який надалі будемо розглядати, випадковий 

параметр один, тобто: 

).,( t        (4.21) 

 

За умовою відносної інваріантності для знаходження оптимального 

сигналу потрібно мінімізувати величину ),(опт SN . 
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Оптимізація за середньоквадратичним критерієм. Якщо 

використовується середньоквадратичний критерій мінімізації, то задача 

формулюється наступним чином:      ,min),(),()(
)(

2

опт

2

1
tS

N dttStSJ  




  

де  21,  - область зміни параметру  . Оптимальним алгоритмом демодуляції 

в гаусовому каналі є алгоритм когерентного прийому: 

  .),()(),(),(
0

опт 
T

N dtttSttS   

Скористаємося представленням завади і сигналу у вигляді розкладів за 

ортонормованими функціями )(ti : 

;)()(
2

1





n

ni
ii tatS       (4.22) 

.)()(),(
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n

ni
ii tbt      (4.23) 

Тоді    



2

1

)(,опт

n

ni
iiiN baa   

і задача середньоквадратичної мінімізації запишеться у вигляді 
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Позначимо: 

;)(),()(
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1

2

1

2

0
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 ddtttdbc
T

iii    (4.24) 

.)(),()(),()()(
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 ddtttdtttdbbc
T

j

T

ijiij   (4.25) 

Коефіцієнти ic  і ijc  можуть бути обчислені заздалегідь, якщо 

квазідетермінована завада задана у вигляді (4.21). 

Таким чином, з урахуванням природного обмеження на енергію сигналу 

одержуємо: 
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;min
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     (4.26) 
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      (4.27) 

 

тобто необхідно знайти таку сукупність коефіцієнтів i , що задовольняють 

умові (4.27), при якій сума (4.26) досягає мінімуму. 

Дана задача у формулюванні (4.26), (4.27) відноситься до класу задач 

нелінійного програмування [112]. Однією з методик її вирішення є зведення до 

системи рівнянь. Приведемо відповідні викладення. Перенумеруємо для 

простоти запису індекси в змінних і коефіцієнтів функції J : нумерацію від 1n  

до 2n  замінимо на нумерацією від 1 до K , де 112  nnK . Тоді: 

 

   ;
1 11
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      (4.28) 
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      (4.29) 

 

Знайдемо частинні похідні функції (4.28) за всіма змінними: 
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Прирівнявши частинні похідні до нулю, одержуємо наступну систему 

лінійних однорідних рівнянь: 



115 

 

 

.

0

0

0

2
222

1
111

































Kj
jKjKK

j
jj

j
jj

acac

acac

acac


     (4.30) 

 

Вона має ненульові рішення тільки в тому випадку, якщо визначник 

системи D  дорівнює нулю: 

.0

)1(21

223212

113121
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D









 

Рішення системи лінійних рівнянь (4.30), очевидно, дасть точку 

екстремуму функції (4.28). Якщо цей екстремум є мінімумом, то задача може 

вважатися вирішеною. 

Відзначимо, насамперед, що обмежуюча умова (4.29) у даному випадку 

несуттєва. Дійсно, нехай сукупність **
2

*
1 ,, Kaaa  є деяке ненульове рішення 

системи (4.30) таке, що   ABa
K

i
i 

1

2* . Позначимо 
2/ rBA  . Очевидно, що 

**
2

*
1 ,...,, Krarara  також є рішенням системи (4.30), але це рішення задовольняє 

умові (4.29), оскільки .)()( 2

1

2*2

1

2* ABrarra
K

i
i

K

i
i  



 

Таким чином, рішенням задачі синтезу сигналу  ia  є будь-яке ненульове 

рішення системи (4.29), якщо тільки відповідний екстремум є мінімумом. 

Існування рішення системи (4.30) є необхідною, але недостатньою 

умовою визначення мінімуму функції (4.28). По-перше, знайдене рішення 

системи може дати не мінімум, а максимум, а, по-друге, отриманий мінімум 

може бути не найменшим. Для остаточного рішення задачі необхідно 

використати достатні умови існування екстремуму функції багатьох змінних, а 
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також безпосередню підстановку всіх отриманих рішень у вираз (4.28) і 

визначення того з них, яке забезпечує найменше значення величини J . 

Відзначимо, що число членів у сумах виразу (4.28), а отже, порядок 

підлягаючої рішенню системи лінійних рівнянь (4.29) дорівнюють базі 

шуканого сигналу fTK  2 , де f  - ширина спектра сигналу. Число ж 

належних обчисленню за формулами (4.24) і (4.25) коефіцієнтів рівнянь 

дорівнює квадрату бази сигналу. Для досягнення відносної інваріантності 

системи до квазідетермінованої завади необхідно використати досить складний 

сигнал з базою, рівною, принаймні, декільком десяткам. Рішення відповідної 

системи рівнянь можливо тільки чисельними методами з використанням 

цифрових обчислювальних машин. 

Таким чином, при рішенні даної задачі ми зіштовхуємося зі звичайним 

протиріччям: чим складніший оптимальний сигнал, тим краще виконуються 

умови інваріантності, але тим важче його пошуки сучасними обчислювальними 

методами. Це протиріччя не завжди вдається вирішити. 

У приведеному вище формулюванні задачі синтезу оптимального сигналу 

передбачалося, що параметр завади   розподілений рівномірно на інтервалі 

),( 21  , тому що ніякому значенню   не віддавалася перевага. У загальному 

випадку   має деякий довільний розподіл. Позначимо відповідну щільність 

імовірності через )(W . Тоді необхідно мінімізувати функціонал 
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dWttStSJ опт   

Надавши шуканий сигнал і заваду у вигляді розкладів (4.22), (4.23), 

одержимо: 
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Одержуємо: 
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Таким чином, з урахуванням розподілу випадкового параметра завади   

задача зводиться до мінімізації функції, аналогічної (4.28), яка відрізняється від 

неї тільки коефіцієнтами. 

Розглянута методика знаходження оптимального сигналу є не єдиним. 

Оскільки задача зводиться до пошуку екстремуму функції багатьох змінних, її 

можна розв’язати за допомогою різних регулярних і випадкових методів 

пошуку екстремуму [81, 115]. 

Оптимізація за рівномірним критерієм. У цьому випадку задача 

синтезу оптимального сигналу має вигляд: 

 

  ,min),(),(max
)(

опт
tS

N ttS  


   (4.31) 

 

де )(tS  - шуканий сигнал, а ),( t  - квазідетермінована завада з одним 

випадковим параметром  , що змінюється в інтервалі ),( 21  . 

Використовуючи, як і раніше, розклади сигналу і завади (4.22) і (4.23), 

одержимо з рівності (4.31) 

 
.min)(max
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     (4.32) 

 

Таким чином, задача зводитися до знаходження вектору  ia  з 

компонентами, що задовольняють умові 
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                                                   (4.33) 
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такого, що максимум модуля вихідного сигналу демодулятора, взятий за всіма 

значеннями випадкового параметра  , мінімальний. Задачу (4.32) можна 

вирішити методом лінійного програмування [115, 118], замінивши умову (4.33) 

будь-яким лінійним еквівалентом. 

Виконаємо перетворення, що приводять дану задачу до стандартного 

вигляду задачі лінійного програмування. Введемо змінну x , що задовольняє 

умові 



2

1

)(
n

ni
iibax  . Оскільки x  не може перевершити величину  )(iiba , то 

мінімум x , очевидно, дорівнює максимуму цієї величини, тобто 

 )(maxmin iibax , причому максимум береться за змінною   при 

фіксованих ia . Тоді задачу (4.32) можна замінити еквівалентною у вигляді: 

 

,min x      (4.34) 

,)(
2

1





n

ni
iibax       (4.35) 

 

яка на словах звучить таким чином: знайти сукупність коефіцієнтів розкладу 

сигналу  ia  таких, що змінна x , що не переважає  )(iiba , приймає 

мінімальне можливе значення при зміні   в інтервалі ),( 21  . 

Для приведення задач (4.34), (4.35) до виду задачі лінійного 

програмування необхідно звільнитися від операції знаходження абсолютного 

значення функції, і замінити функцію від змінної   сукупністю чисел. 

З цією метою, по-перше, замінимо нерівність (4.35) двома: 
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і, по-друге, замінимо кожне з останніх нерівностей системою нерівностей для 

відліків функцій )(ib  у точках nj a...,,...,,,, 321  , рівномірно розподілених 

на інтервалі ),( 21  .  
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Одержимо: 

,min x      (4.36) 

;)(
2

1





n

ni
jii abax      (4.37) 
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n
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jii abax      (4.38) 

де 

....,,2,1;...,,1, 211 njnnni      (4.39) 

 

Розмірність отриманої задачі лінійного програмування визначається 

числом членів у розкладі шуканого сигналу 112  nnK  і числом нерівностей 

у системі обмежень (4.37), (4.38), рівним n2 . При синтезі сигналу середньої 

складності величини K  і n2  мають порядок кількох десятків. 

Складність рішення задач (4.36) – (4.39) визначається, однак, і тим, що 

без врахування обмеження (4.33) можна одержати тільки тривіальне нульове 

рішення. Тому варто ввести деяке лінійне обмеження, яке має той же зміст, що і 

(4.33). Конкретна форма цього обмеження залежить від фізичного змісту 

розв'язуваної задачі та від виду координатних функцій. Якщо, наприклад, 

відомі знаки шуканих коефіцієнтів, то умову (4.33) можна замінити лінійним 

обмеженням Casigna
n

ni
ii 
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. У ряді випадків усі коефіцієнти за змістом задачі 

позитивні, тоді використовують прості додаткові обмеження: 
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Як приклад сформулюємо задачу синтезу оптимального сигналу для 

квазідетермінованої завади, заданої у вигляді гармонійного коливання з 

випадковою частотою tt  sin),(  . Нехай частота завади змінюється від 300 

до 1300 Гц, так що параметр   має межі від 3002   і до 13002   рад/с, а 
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тривалість елемента сигналу дорівнює 
2102 T с. В якості базису простору 

сигналу і завади виберемо сукупність ортонормованих гармонійних функцій: 

 

.
2

sin
2

)( it
TT

ti


      (4.40) 

 

Якщо в сигналі й заваді є складові з частотами тільки від 300 до 1300 Гц, 

то базис розкладу складуть функції (4.40) з індексами від 6i  до 26i , так що 

сигнал і завада представляються у вигляді: 

,)()(),(;)()(
26

6

26

6





i

ii
i

ii tbtttS   

де ia  – шукані коефіцієнти розкладу сигналу; 

 

.
)2()(

2
sin

2
)1(

2
sinsin

2
)(

22
0 iT

T
i

T
tdt

T

i
t

T
b i

T

i








    (4.41) 

 

Функція )(ib  представлена на рис. 4.1. Найбільш характерними на осі 

абсцис є точки, які відповідають максимумам і нулям функції )(ib . Ці точки 

виберемо в якості відліків за змінною  . Очевидно, що відповідні значення 

параметра   визначаються (в межах заданою зміни) виразом: 

 

)5.03(
2

j
T

j 


 .    (4.42) 

 

Підставивши (4.42) у (4.41), одержимо: 
22)5.03(

)5.03(sin
)1()(

ij

ji
Kb i

ji






 , 

де .46,...,8,7,6;
24 2

 j
T
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Таким чином, задача лінійного програмування в даному прикладі має 

вигляд: 
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     (4.43) 

 

В число обмежень задачі, як видно, входить 82 нерівності, кожна з яких 

містить суму, що складається з 21 члена. 

 

Рис. 4.1 Залежність коефіцієнта розкладу зосередженої завади від її частоти 

 

Відзначимо на закінчення параграфу, що отримані в результаті 

застосування розглянутих вище способів оптимальні сигнали можуть бути 

важко реалізованими чи непридатними з інших причин, наприклад, через 

великий пікфактор. У цих випадках необхідно знайти сигнал, найближчий за 

визначеним критерієм до отриманого оптимального сигналу, але придатний до 

практичного використання. Якщо, наприклад, задана релейна форма сигналу, 

при якій він може приймати тільки два значення 1 і 1 , то такий сигнал 

)(опт рел tS  знаходиться з оптимального сигналу )(опт tS за правилом 

)()( оптопт рел tSsigntS  . Як показано в роботі [27], такий релейний сигнал є 

найближчим до сигналу )(опт tS  із класу релейних сигналів за 
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середньоквадратичним критерієм, тобто виконується рівність: 

рел

min])([
0

2
оптопт

S

T
dtsignStS   

 

4.5 Дискретно-різницеве перетворення в додатку до синтезу інваріантних 

методів модуляції сигналу 

 

При розгляді загальних принципів синтезу систем з постійними 

параметрами, інваріантних до мультиплікативної завади (див. параграф 2.6), 

вказувалося на необхідність знаходження інваріантного до даної завади методу 

модуляції сигналу. Ця задача зводиться до вибору в якості інформаційного 

параметру сигналу або одного з його визначаючих параметрів, які не 

підлягають дії даної завади, або деякого перетворення визначальних 

параметрів, що підлягають дії завади. 

Тут розглядається дискретно-різницеве перетворення, що має 

універсальну властивість інваріантності стосовно широкого класу 

мультиплікативних завад. Дискретно-різницеве перетворення функції часу )(t  

полягає в обчисленні різниць відліків цієї функції в дискретні моменти часу 

...)2,1(0  ntnttn . Різниця функції )(t  першого порядку, або, як кажуть, 

перша різниця, у момент часу nt  дорівнює: )()( 1
1

 nnn tt  . 

Різниця другого порядку (друга різниця) у момент часу nt  дорівнює: 

)(2)()]()([)]()([ 2211
1

1
12

  nnnnnnnnn tttttt   

Взагалі, різниця k -го порядку (k -та різниця) функції )(t  у момент часу 

nt визначається через різниці 1k -го порядку за формулою  1
1

1 


  k
n

k
n

k
n . 

Надалі важливими є дві наступні властивості дискретно-різницевого 

перетворення: 

- воно лінійне, тобто 2121 )(  kkk  ; 

- якщо функція )(t k  разів диференціюється, і її k -та похідна тотожно 

дорівнює нулю, то різниця функції k -го порядку тотожно дорівнює нулю, 
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тобто 

,0 k                                                      (4.44) 

якщо 0
)(


k

k

dt

td 
. 

Ці властивості дискретно-різницевого перетворення дозволяють 

знаходити методи модуляції, інваріантні до деяких видів завад. Покажемо таку 

можливість спочатку в загальному виді, а потім, у наступному параграфі на 

конкретному прикладі. 

Нехай деякий j-й параметр j  сигналу з урахуванням впливу завади ξ 

представлений у вигляді: 

),()(),()( ttFt jjjjj       (4.45) 

 

де )(tj випадкова послідовність значень параметра j , що відображає 

передане повідомлення; )(tj  флуктуація параметра j  під впливом завади ξ. 

Складемо різницю k-го порядку для функції (4.45): 

).()()( ttt j
k
nj

k
nj

k
n     

Якщо всі реалізації впливу завади )(tj  на параметр j такі, що 

 

0
)(


k

j
k

dt

td 
,                                                  (4.46) 

 

то в силу (4.44) 0)(  tj
k
n  а, отже, )()( tt j

k
nj

k
n   , тобто  varin)(  tj

k
n . 

Таким чином, якщо результат впливу завади на деякий визначальний 

параметр сигналу задовольняє умові (4.46), то різниця k-го порядку цього 

параметра абсолютно інваріантна до даної завади. Вкладаючи інформацію в k-

ту різницю визначального параметра j , одержимо шуканий метод модуляції 

сигналу, інваріантний до завади  . 
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Практичне використання дискретно-різницевого перетворення 

здійснюється таким чином. Передана інформація модулює k-ту різницю 

обраного визначального параметра j
k . Отримана послідовність k-х різниць 

jn
k

j
k

j
k   ,...,, 21  дозволяє побудувати послідовність 1k -х різниць: 
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де j
k 10
 - довільне початкове значення 1k -ї різниці. В свою чергу, отримана 

послідовність 1k -х різниць дозволяє побудувати послідовність 2k -х 

різниць: 
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,  (4.48) 

 

де  
j

k 10  довільне початкове значення 2k -ї різниці. 

Продовжуючи побудову послідовностей різниць меншого порядку, 

одержимо в результаті послідовність значень самого визначального параметра 

...,...,,: 21 jnjjj  . Ці значення визначають відповідні посилки сигналу 

)...,,(),...,,(),,(),,( 321 jnjjj tStStStS   які передаються по каналу зв'язку. 

На прийомній стороні після демодуляції сигналу визначаються значення 

параметра ...,...,,: 21 jnjjj  , і виконується зворотна стосовно передавача 

послідовність операцій: обчислюються перші різниці: 
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,     (4.49) 

потім – другі різниці: 













 jnjnj

jjj





1
1

12
n

1
2

1
3

2
3

........... ,     (4.50) 

і так далі до k-х різниць: 
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Як видно з формул (4.51), першим прийнятим інформаційним символом є 

1k -й переданий символ. Це пояснюється тим, що при використанні як 

інформаційний параметр k-ї різниці деякого визначального параметра у 

формуванні кожного інформаційного символу беруть участь 1k  посилок 

сигналу, і тому для обчислення першого значення k-ї різниці параметра j  

необхідно розташовувати k послідовними значеннями цього параметра. Таким 

чином, перші k символів служать опорними для обчислення наступних 

символів і втрачаються у процесі передачі. Втрата перших k символів є платою 

за переваги дискретно-різницевого перетворення. 

Досягнення абсолютної інваріантності в системі, що використовує 

дискретно-різницеве перетворення, можливо при точному виконанні умови 

(4.46), що, у свою чергу, можливо, якщо можна представити у вигляді 

степеневого полінома k-го ступеня з випадковими, але постійними на інтервалі 

1k  посилок коефіцієнтами 
k

kj tatatat  ...)( 21 . 

При довільному законі впливу завади )(tj дискретно-різницеве перетво- 
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рення може забезпечити тільки відносну інваріантність. При цьому повинна 

виконуватися умова: 

j
k

j
k t   )(      (4.52) 

 

Слід відзначити, що для завад, які повільно змінюються в часі, практично 

завжди можна знайти порядок різниці, для якого виконується умова відносної 

інваріантності (4.52), оскільки різниці відліків функцій, які повільно 

змінюються, мають тенденцію спадати зі зростанням їх порядку. 

В якості прикладу розглянемо функцію: 

 

t
T

t



2

sin)(  .                                              (4.53) 

 

Жодна з похідних цієї функції не дорівнює тотожно нулю, однак якщо 

інтервал   між її відліками на багато менше періоду )( TT  , то різниці 

відліків функції виявляються значно меншими її максимального значення, 

рівного одиниці, причому зі зростанням порядку різниць їх величина швидко 

спадає. В таблиці приведені максимальні значення різниць від першого до 

шостого порядку функції (4.53) при різних відношеннях T до  . 

Дискретно-різницеве перетворення складає теоретичну основу відносних 

методів модуляції сигналу [82]. В техніці зв'язку широко розповсюджені 

системи, що використовують перші різниці параметрів сигналів (системи з 

ФРМ-1), і починається впровадження систем з використанням різниць другого 

порядку (системи з ФРМ-2) - див. нижче [100]. 

 

4.6 Синтез і основи реалізації оптимальної абсолютно інваріантної до 

частоти сигналу системи 

 

Синтез абсолютно інваріантних систем. Як приклад використання 

викладених у підрозділах 4.4 і 4.5 принципів побудови інваріантних до 
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мультиплікативної завади систем з постійними параметрами зробимо синтез 

модемів, інваріантних до завади  , що змінює частоту переданого сигналу. 

Таблиця 4.1 

Зміна частоти сигналу на випадкову величину  

/T  1  2  3  4  5  6  

72 0.087 0.008 0.0008 0.0004 0.0002 0.0001 

36 0.174 0.031 0.0052 0.001 0.0004 0.0001 

18 0.342 0.119 0.041 0.014 0.004 0.002 

9 0.684 0.460 0.320 0.215 0.114 0.088 

 

Переданий сигнал представимо на інтервалі ),0( T  у вигляді гармонійного 

коливання з амплітудою a , частотою   і фазою  : )sin()(   tatS . Під 

впливом завади   частота сигналу змінюється на випадкову величину  , і 

прийнятий сигнал за відсутності адитивної завади виявляється рівним: 

   tatx )(sin)( . 

Визначальні параметри переданого сигналу в даному випадку, очевидно, 

такі:   321 ,,à . Під впливом завад визначальні параметри 

спотворюються і приймають значення: 

 

,11    a      (4.54) 

,22         (4.55) 

.33 tt         (4.56) 

 

Знайдемо тепер інваріантні до завади   методи модуляції розглянутого 

сигналу. Як видно зі співвідношень (4.54) – (4.56), тільки один параметр - 

амплітуда сигналу – інваріантний до завади а, отже, може бути безпосередньо 

використаний в якості інформаційного. 

Два інших параметри неінваріантні до змін частоти сигналу, тому, 

скориставшись методикою попереднього параграфа, знайдемо дискретно-
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різницеві перетворення цих параметрів, інваріантні частоті. Для цього сигналу 

представимо результати діяння завади   на визначальні параметри у вигляді 

різниць між спотвореними і неспотвореними їх значеннями: 

., 333222 t    

Тепер знайдемо порядок похідних від 2  до 3 , тотожно рівних нулю. 

Очевидно, що: 

,02 
dt

d
      (4.57) 

.0
2

3
2


dt

d 
      (4.58) 

 

З (4.57) випливає, що  var2
1 in , тобто як інформаційний параметр 

сигналу, інваріантний до даної завади, можна вибрати першу різницю частот 

посилок сигналу. 

З (4.58) випливає, що  var3
2 in , тобто як інформаційний параметр 

можна вибрати другу різницю фаз посилок сигналу, який передається. 

Таким чином, отримуємо три інваріантних до частоти сигналу 

інформаційні параметри: 

1инф

1

2

2

3

.инф

инф

a

 

 




  


  

     (4.59) 

 

Відповідні виразам (4.59) види модуляції називаються амплітудною, 

частотно-різницевою (ЧРМ) і фазо-різницевою другого порядку (ФРМ-2). 

Подальша процедура синтезу абсолютно інваріантної системи відповідно до 

методики підрозділу 4.3 містить у собі знаходження алгоритмів оптимального 

прийому сигналу з АМ, ЧРМ і ФРМ-2 при дії адитивної завади N . 
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Ці алгоритми повинні бути інваріантними до тих визначальних 

параметрів сигналу, які спотворюються під дією завади  , тобто результат 

перетворення прийнятого сигналу в приймачі не повинний залежати від цих 

параметрів. Оскільки, як видно з формул (4.54) – (4.56), мультиплікативна 

завада викликає випадкові зміни частоти і фази сигналу. Застосовуваний сигнал 

у системі з постійними параметрами є сигналом з невідомими частотою і 

фазою. 

В теорії статистичного синтезу оптимальних приймачів розглядаються 

задачі прийому сигналів з різною апріорною невизначеністю. Найпростішим 

випадком є прийом повністю відомого сигналу; при цьому оптимальним в 

умовах гаусового каналу є алгоритм когерентного прийому. Більш складним є 

прийом сигналу з невизначеною (невідомою) фазою; при цьому 

використовується алгоритм оптимального некогерентного прийому. Далі в 

теорії розглядається випадок, коли про сигнал невідомо нічого, крім способу 

його модуляції й інтервалів існування елемента сигналу за часом і частотою – 

прийом сигналу невідомої форми. Частинним випадком сигналу невідомої 

форми є розглянутий сигнал з невизначеними фазою і частотою. 

Таким чином, задачу знаходження оптимальних стосовно завади N  і 

інваріантних до завади   алгоритмів демодуляції розглянутих сигналів можна 

сформулювати таким чином: необхідно знайти алгоритми демодуляції сигналу 

невідомої форми з АМ, ЧРМ і ФРМ-2, які забезпечують мінімум імовірності 

помилки при дії адитивної гаусової завади. 

Окремі аспекти даної задачі розглянуті в ряді робіт, зокрема в [36, 49, 75, 

78-80]. Не зупиняючись докладно на її рішенні, відзначимо тільки деякі 

результати, що представляють інтерес для даної роботи. 

Рішення задачі оптимальної обробки сигналів невідомої форми приводить 

до алгоритмів автокореляційних методів прийому, які відрізняються від 

взаємнокореляційних відсутністю у відповідних приймачах опорних коливань, 

обумовлених формою переданого сигналу. Автокореляційні приймачі 
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володіють меншою завадозахищеністю, ніж взаємнокореляційні, і, крім того, їх 

завадозахищеність зменшується зі збільшенням бази сигналу. 

 

Рис. 4.2 Структурна схема автокореляційного приймача сигналів з АМ 

 

Схема автокореляційного приймача двійкових сигналів з АМ, сигналу, 

приведена на рис. 4.2. прийнятий сигнал подається на входи перемножувача; 

вихідний сигнал перемножувача, рівний квадрату вхідного, інтегрується на 

протязі тривалості посилки T, яка задається пристроєм тактової синхронізації, і 

порівнюється в граничному пристрої (ГП) з порогом, величина якого залежить 

від енергії сигналу. Математично алгоритм автокореляційного приймача 

сигналів з АМ записується таким чином:  ,)( 00

2 udttxsignI
T

       

де )(tx  - прийнятий сигнал з невідомою частотою; 0u  - гранична напруга. 

Схема автокореляційного приймача сигналів із ЧРМ, абсолютно 

інваріантного до частоти сигналу, приведена на рис. 4.3: 

 

Рис. 4.3 Структурна схема автокореляційного приймача з ЧРМ 

 

Ця схема зовні нічим не відрізняється від схеми автокореляційного 

приймача сигналів із ФРМ-2. Відмінність полягає в тому, що, по-перше, 

тривалість затримки в схемі рис. 4.3 дорівнює половині тривалості посилки 
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сигналу і, по-друге, інтегрування сигналу в цій схемі здійснюється тільки 

протягом другої половини кожної посилки, а не на протязі всієї посилки. 

 

Рис. 4.4 Тимчасова діаграма роботи інтеграторів у схемі приймача 

сигналів із ЧРМ: 

а) схематичне зображення посилок вхідного сигналу; б) ті ж посилки, зі 

зсувом на T/2. Заштриховано інтервали, протягом яких сигнал інтегрується 

 

Як видно з рис. 4.4, в автокореляторах приймача рис. 4.3 зіставляються 

дві половини кожної посилки сигналу. Якщо позначити через )sin( nnta    і 

)sin( 11   nn ta   відповідно n -у та 1n -у посилки сигналу з ЧРМ, то напруги 

на виході автокореляторів (виходи верхнього і нижнього інтеграторів) будуть 

рівні: 
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    (4.61) 

на )1( n  - й посилці. 

Далі в приймачі здійснюється попарне перемножування і підсумовування 

величин (4.60), (4.61); вихідна напруга: 
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де 1 nn  . 

При частотно-різницевій маніпуляції з мінімальним припустимим 

розносом частот варіантів переданого сигналу, при якому зберігається їх 

ортогональність, маємо: 

0 при передачі " 1"

.2
при передачі " 1" 

T

 




  


                                  (4.63) 

 

З виразів (4.62) з врахуванням (4.63) випливає, що: 

4 2

вых 4 2

/16
var .

/16

a T
u in
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Таким чином, даний автокореляційний приймач сигналів із ЧРМ 

абсолютно інваріантний до частоти сигналу. 

Відповідно до загальної методики синтезу інваріантних до 

мультиплікативної завади систем далі варто порівняти за завадозахищеністю 

розглянуті вище демодулятори сигналів з АМ, ЧРМ і ФРМ-2. Окремі 

результати подібного аналізу містяться в ряді робіт [36, 49, 54, 79, 80, 104, 109]. 

Вони показують, що найбільшу завадостійкість стосовно гаусового білого 

шуму має автокореляційний демодулятор сигналів із ФРМ-2. 

Таким чином, система передачі дискретної інформації з ФРМ-2 і 

автокореляційним демодулятором є шуканою оптимальною абсолютно 

інваріантною до частоти сигналу системою в класі систем з постійними 

параметрами. Зупинимося на питаннях, пов'язаних з побудовою цієї системи, 

більш докладно. 
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Питання реалізації і завадозахищеності систем із ФРМ-2. Абсолютна 

інваріантність ФРМ-2 до несучої частоти сигналу в сполученні з порівняно 

високою завадозахищеністю і простотою реалізації робить цей вид модуляції 

дуже привабливим при побудові багатьох систем передачі дискретної 

інформації. Зокрема, доцільні наступні області практичного застосування 

систем із ФРМ-2: 

 в усіх каналах проводового і радіозв'язку, в яких унаслідок 

порівняно невисокої якості генераторного устаткування, частих комутаціях 

унаслідок відсутності сигналів, необхідних для автоматичного підстроювання 

частоти, не вдається забезпечити довгострокову високу стабільність частоти 

несучого коливання; 

 при радіозв'язку з швидкорухомими об'єктами: літаками, ракетами і 

космічними літальними апаратами, тобто при наявності значних 

допплерівських зсувів частоти; 

 при радіозв'язку між наземними пунктами з використанням 

космічних ретрансляторів, які переміщаються, наприклад штучних супутників 

Землі, а також при використанні для зв'язку просторово нестабільних 

відбиваючих середовищ, наприклад сліди метеорів. 

Альтернативою застосуванню ФРМ-2 у каналах з невизначеною частотою 

сигналу є або використання інших видів модуляції, нечуттєвих до змін частоти 

сигналу (наприклад, амплітудної, частотної з великим розносом частот чи 

частотно-різницевої), або використання систем автоматичного підстроювання 

частоти (АПЧ). Однак інші види і методи демодуляції, нечуттєві до змін 

частоти сигналу, поступаються ФРМ-2 за інших рівних умов за 

завадозахищеністю. Що ж стосується систем з автоматичним підстроюванням 

частоти, то використання останніх не завжди можливо і доцільно внаслідок їх 

складності і підляганню дії завад, нестійкості при входженні в зв'язок при 

короткочасних сеансах зв'язку і т.д. 

Нижче розглядаються деякі аспекти практичного використання ФРМ-2:  
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методики побудови модулюючих і демодулюючих пристроїв і 

завадозахищеність систем із ФРМ-2 у порівнянні з іншими системами. 

Алгоритми і системи побудови модемів ФРМ-2 безпосередньо 

випливають з розглянутого вище дискретно-різницевого перетворення. 

Модулятор системи з ФРМ-2 дуже простий і відрізняється від звичайного 

ФРМ-1 модулятора наявністю кодоперетворювача, який існує в двійковій 

системі з тригера і ключової схеми. На рис. 4.5 приведена схема однократного 

модулятора (з варіантами другої різниці фаз 0 і 180°) для передачі двійкової 

інформації. 

 

Рис. 4.5 Структурна схема модулятора систем з ФРМ-2 

 

Несуче не модульоване коливання, що виробляється задаючим 

генератором (3Г) (рис. 4.5), подається на ключ 1К , і через інвертор 

(фазообертач на π) – на 2К . Протягом посилки відкритий один з цих ключів. 

Ключі 1К  і 2К  управляються імпульсами від джерела двійкової інформації 

через два послідовно включених кодоперетворювача, які містять тригери Т та 

ключі 3К й 4К , на які надходять імпульси з частотою маніпуляції мf . Якщо 4К  

замкнений, що відповідає, наприклад, передачі «1», то нижній тригер 
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перекидається і, в залежності від свого попереднього стану, замикає чи 

розмикає 3К . Якщо 3К  замкнути, то імпульсом з частотою ìf  перекидається 

верхній тригер, тобто змінюється на 180° фаза сигналу. Якщо ж 3К  розімкнути, 

то верхній тригер залишається в попередньому положенні, і фаза сигналу не 

змінюється. Власне кажучи, верхній тригер служить для запам'ятовування фази 

попередньої посилки, а нижній – для різниці фаз. 

Відомі й інші схеми модуляторів ФРМ-2 [49]. 

Для демодуляції сигналу з ФРМ-2 можуть застосовуватися різні методи 

обробки, у тому числі когерентний, оптимальний некогерентний і 

автокореляційний [49]. Однак ефект абсолютної інваріантності системи до змін 

частоти сигналу досягається, як вказувалося в підрозділі 4.6, тільки при 

автокореляційному прийомі. 

Алгоритм автокореляційного прийому сигналів із дворазової ФРМ-2 має 

вигляд: 
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)1(,, 11  nxxx nnn  - а посилка прийнятого сигналу; T - тривалість посилки 

сигналу, а зірочкою позначене перетворення сигналу за Гільбертом, яке 

відповідає повороту фази всіх спектральних складових на 2/ . 

Відповідна алгоритму (4.64) схема автокореляційного демодулятора 

сигналів ФРМ-2 приведена на рис. 4.6: 

Для роботи демодулятора потрібний пристрій тактової синхронізації, 

оскільки відліки напруг на виходах інтеграторів, їх запис в елементи пам'яті 

(ЕП) і зчитування, а також скидання інтеграторів повинні здійснюватися в 

строго визначені моменти часу. 
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Рис. 4.6 Структурна схема автокореляційного демодулятора сигналів 

із дворазової ФРМ-2 

 

В роботі [77] запропонований автокореляційний демодулятор сигналів із 

ФРМ-2, який принципово не вимагає синхронізації (рис. 4.7). 

Частина схеми рис. 4.7 до входів перемножувачів П3 і П4 відрізняється від 

відповідної частини схеми рис. 4.6 тим, що інтегратори замінені в ній 

фільтрами нижніх частот (ФНЧ), працюючих у безперервному режимі без 

скидання. Напруги на виходах ФНЧ наприкінці чергової посилки сигналу 

пропорційні синусу і косинусу різниці фаз даної і попередньої посилок. Ці 

напруги модулюють за амплітудою коливання несучої частоти, яке 

виробляється задаючим генератором (ЗГ), в результаті чого на виході суматора 

формується коливання з ФРМ першого порядку, що надходить на звичайний 

автокореляційний демодулятор сигналів з однократною ФРМ-1, який 

складається з перемножувача 
5

П , лінії затримки і ФНЧ. Демодулятор на схемі 

рис. 4.7 відрізняється великим ступенем ідентичності елементів, не вимагає для 

своєї роботи спеціальних керуючих імпульсів, і тому порівняно простий у 

налаштуванні. 

Принципи побудови когерентних і оптимальних некогерентних 

демодуляторів сигналів із ФРМ-2 викладені в роботі [49]. Наведемо відповідні 

алгоритми у випадку прийому сигналів з однократною ФРМ-2. 
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Рис. 4.7 Структурна схема асинхронного автокореляційного демодулятора 

сигналів із ФРМ-2 
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 -знак логічного множення,  - знак логічного додавання, )(0 tS  когерентне 

із сигналом опорне коливання, а рискою позначена операція інвертування. 

Оптимальний некогерентний прийом: 
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Завадозахищеність систем із ФРМ-2 залежить від методу прийому 

відповідних сигналів. При когерентному методі прийому сигналів з 

однократної ФРМ-2 помилка відбудеться, що легко зрозуміти по алгоритму 
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(4.65), у випадку інверсії одного крайнього символу в комбінації з трьох 

послідовно переданих символів чи у випадку інверсії двох крайніх символів у 

тій же комбінації. Ймовірність одиночного збою в комбінації з трьох символів 

дорівнює 2
00 )1( pp  , а ймовірність подвійного збою в комбінації з трьох 

символів - )1( 0

2

0 pp  . Таким чином, імовірність помилки в даному випадку: 

 

2

ког 0 0 0 0 0 02 (1 ) 2 (1 ) 2 (1 )p p p p p p p      ,   (4.68) 

 

де 0p ймовірність помилки когерентного приймача сигналів із ФМ. 

Вираз (4.68) дозволяє зробити важливий висновок про те, що ймовірність 

помилки при когерентному прийомі сигналів із ФРМ-2, яка характеризує 

потенційну завадозахищеність систем ФРМ-2, дорівнює ймовірності помилки 

при когерентному прийомі сигналів із ФРМ-1. Цікаво відзначити, що це 

положення справедливе не тільки для ФРМ-2, але і для всіх порядків модуляції, 

які є цілим ступенем числа два, тобто для ФРМ-2, ФРМ-4, ФРМ-8 і т.д., що 

пояснюється особливим механізмом «розмноження помилок», властивим 

дискретно-різницевому перетворенню високого порядку. Характер 

«розмноження помилок» при когерентному прийомі сигналів із ФРМ високого 

порядку докладно проаналізований у [49]. 

В каналі зв'язку з нормальною флуктуаційною завадою )2(0 hFp  , де 

2h  - відношення енергії сигналу до спектральної щільності завади 





y

dxxyF )2/exp(2/1)( 2 -функція Лапласа. Таким чином, потенційна 

завадозахищеність систем із ФРМ-2 характеризується функцією: 

ког 2 ( 2 )[1 ( 2 )]p F h F h  .    (4.69) 

 

Для обчислення ймовірності помилки при оптимальному некогерентному 

прийомі сигналів із ФРМ-2 можна скористатися відомим виразами для 

щільності ймовірностей фази суміші сигналу і шуму [68, 113], оскільки ця фаза 
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визначена через проекції суміші сигналу із шумом на дві ортогональні функції 

аналогічно тому, як це пропонується алгоритмом (4.66) – (4.67). Відповідно до 

даної методики спочатку визначається щільність імовірностей другої різниці 

фаз, а потім імовірність помилки знаходиться як інтеграл від цієї щільності в 

межах ( 2/,2/  ). Відповідні обчислення виконані Ю.А. Судаковим, котрий 

одержав наступний вираз у вигляді ряду для ймовірності помилки при 

оптимальному некогерентному прийомі сигналів з однократною ФРМ-2: 
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Найбільш практичний інтерес, природно, представляє завадозахищеність 

автокореляційних демодуляторів, оскільки тільки вони забезпечують 

абсолютну інваріантність до частоти сигналу. Ймовірність помилки при 

автокореляційному методі прийому є функцією двох параметрів - відношення 

сигнал/шум 
2h і бази сигналу fT . При малих базах розрахунок 

завадозахищеності автокореляційного демодулятора систем із ФРМ-2 

пов'язаний із рядом математичних труднощів, які поки не вдалося цілком 

подолати. Тому вираз (4.70) становить практичний інтерес як оцінка знизу для 

ймовірності помилки при автокореляційному прийомі, асимптотично рівна їй 

при 1fT . 

Дійсно, при 1fT  автокореляційний приймач вироджується в 

оптимальний некогерентний [49, 80], тому що звуження смуги перепуску 

каналу до величини /T1f  рівносильно включенню на вході автокорелятора 

погодженого фільтра [109]. Тому формулу (4.70) можна використовувати для 

розрахунку завадозахищеності реальних систем із ФРМ-2, у яких величина fT  

має порядок 1-2. 
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На рис. 4.8 приведені графіки, що ілюструють порівняльну 

завадозахищеність систем із ФРМ-2 при малих базах сигналу. Крива 5, 

побудована за формулою (4.70), характеризує завадозахищеність інваріантної 

до частоти сигналу системи з ФРМ-2 з базою fT , близькою до одиниці. Крива 

4, побудована за результатами роботи [109], характеризує завадозахищеність 

системи з ЧМ при використанні вузькосмугового прийому по огинаючій, який 

забезпечує інваріантність системи до зсувів частоти в межах смуги 

пропускання частотних фільтрів. Інші криві (пунктирні) на рис. 4.8 відносяться 

до не інваріантних до частоти сигналу системам, і приведені для порівняння. 

Крива 1 - ймовірність помилки при когерентному прийомі сигналів в 

ідеальній системі з ФМ – характеризує граничну завадозахищеність 

поелементного прийому в двійкових системах. Крива 2, побудована за 

формулою (4.69), відповідає потенційній завадозахищеності системи з ФРМ-2 

(когерентний прийом). Крива 6 характеризує завадозахищеність оптимального 

некогерентного прийому сигналів із ЧМ. 
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Рис. 4.8 Порівняльна завадозахищеність системи с ФРМ-2 при малій 

базі сигналу 

 

Як видно, завадозахищеність ФРМ-2 при малих базах сигналу близька до 

завадозахищеності ЧМ при оптимальному некогерентному прийомі й цілком 

визначеній частоті сигналу. 
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Розрахунок завадозахищеності автокореляційного прийому сигналів із 

ФРМ-2 при великих базах спрощується завдяки тому, що в цьому випадку 

можливо з достатньою для практики точністю апроксимувати щільність 

імовірностей випадкової величини на виході демодулятора нормальним 

законом. Аналогічний аналіз автокореляційного прийому сигналів із ФРМ-1 

показує, що вже при 10fT  результати точного розрахунку і розрахунку з 

використанням апроксимації нормальним законом практично збігаються [36, 

49, 77]. 

Наближені вирази для ймовірності помилки при автокореляційному 

прийомі сигналів із ФРМ-2 з великою базою, отримані в роботах Л.А. Яковлєва 

[77] і Р.Э. Гута, мають вигляд: 
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Зіставивши їх з виразом для ймовірності помилки при автокореляційному 

прийомі сигналів із ФРМ-1 
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, 

отриманим у роботі [49, 77], можна зробити висновок, що при відомій частоті 

сигналу система з ФРМ-2 приблизно в два рази програє системі з ФРМ-1 за 

потужністю.  

На рис. 4.9 приведені криві завадозахищеності для систем ФРМ-2 з 

різною базою 1fT . Для тих же значень бази на рис. 4.9 представлені криві 

завадозахищеності системи з ЧМ при використанні «широкосмугового прийому 

з інтегруванням після детектора» [109], розраховані за формулою: 
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На рисунку приведений також графік залежності 21 / 2exp( / 4)h , яка 

визначає нижню границю завадозахищеності автокореляційних демодуляторів 

ФРМ-2 при 1fT . При fTh 22  і 1fT  цією залежністю 

завадозахищеність системи досить точно визначається. 

Дослідження завадозахищеності системи з ФРМ-2 при дії гаусових білих 

шумів дозволяє зробити наступні основні висновки: 

- системи з ФРМ-2 володіють найбільшою завадозахищеністю серед 

систем з постійними параметрами, інваріантних до змін частоти сигналу; 

- автокореляційні демодулятори ФРМ-2 за завадозахищеністю незначно 

поступаються оптимальним некогерентним демодуляторам сигналів із ЧМ, які 

працюють при цілком визначеній частоті сигналу. 
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Рис. 4.9 Порівняльна завадозахищеність системи с ФРМ-2 при великій 

базі сигналу 

1 – ЧМ, 100fT ; 2 – ФРМ-2, 100fT ; 

3 – ЧМ, 30fT ; 4 - ФРМ-2, 30fT ; 

5 – ЧМ, 10fT ; 6 - ФРМ-2, 10fT ; 

7 - 
2 /41 2 h

помр е ; 8 - ФРМ-2, 1fT  
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Експериментальні дослідження апаратури передачі дискретної інформації 

з ФРМ-2, виконані під керівництвом В.А. Писарєва, показали, що в умовах 

короткохвильового радіоканалу при великій нестабільності частоти несучого 

коливання система з ФРМ-2 має значні переваги в порівнянні з системами, які 

застосовувалися раніше в аналогічних умовах. 

 

Висновок до розділу 4 

 

Підводячи підсумки, відзначимо, що проблема побудови інваріантної 

системи зв'язку виникає кожного разу, коли передача інформації здійснюється 

по каналах зі змінними параметрами чи з нестаціонарними завадами. 

Засобами досягнення інваріантності до завад і випадкових змін 

параметрів каналів є:- застосування спеціальних методів модуляції і 

демодуляції сигналу (системи з постійними параметрами); - зміна алгоритму 

демодуляції сигналу відповідно до зміни характеристик завади (системи з 

адаптивним приймачем); - погоджена зміна алгоритмів перетворення сигналу 

на передавальній і прийомній сторонах відповідно до змін характеристик 

завади (адаптивні системи). 

Можливість досягнення абсолютної чи відносної інваріантності та 

доцільність застосування з цією метою однієї з перерахованих методик 

залежать від багатьох факторів і, у першу чергу, від характеристик завади й 

ступеня їх апріорної визначеності; допустимості організації зворотного каналу 

зв'язку як з експлуатаційної точки зору, так і з погляду затримки в передачі 

інформації; тривалості сеансу зв'язку і вимог до часу входження в зв'язок і т.д. 

Якщо адитивна завада є квазідетермінованою, або якщо 

мультиплікативна завада приводить до спотворення неенергетичних параметрів 

сигналу, то інваріантність характеристик завадозахищеності може бути 

досягнута в класі систем з постійними параметрами шляхом застосування 

відповідних методів модуляції і демодуляції сигналу та вибору оптимальної 

форми сигналу. 
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Питання побудови інваріантних систем з постійними параметрами тут 

розглянуті найбільш докладно. Ці системи реалізують властивість 

інваріантності найбільш простими засобами. У ряді випадків, однак, 

необхідний для забезпечення відносної інваріантності систем з постійними 

параметрами сигнал виявляється дуже складним і практично неприйнятним. 

Крім того, завадозахищеність таких систем не завжди задовольняє 

запропонованим вимогам. 

Додатковими можливостями, з погляду досягнення інваріантності, 

володіють системи з адаптивним приймачем. Оскільки адаптивний приймач 

забезпечує інваріантність до завад за рахунок автоматичної перебудови 

алгоритму обробки прийнятого сигналу, вирішальними факторами, що 

визначають можливість і доцільність його застосування, є тривалість зв'язку і 

швидкість зміни параметрів завади. Якщо тривалість сеансу зв'язку чи 

тривалість локальної стаціонарності завади співставленні з часом перебудови 

алгоритму обробки сигналу, адаптивний приймач застосовувати недоцільно. В 

інших випадках застосування систем з адаптивним приймачем може дати 

значний виграш у порівнянні з системами з постійними параметрами. 

Прикладом цього можуть служити широкосмугові системи радіозв'язку, в яких 

застосовуються адаптивні пристрої захисту від зосереджених за спектром завад. 

Питання теорії інваріантних систем з адаптивним приймачем досліджені 

мало. Системи з адаптивним приймачем, так само як і системи з постійними 

параметрами, не завжди можуть забезпечити інваріантність характеристик 

завадозахищеності. У ряді випадків конструктор не має апріорних відомостей 

про заваду, достатніх для побудови інваріантних систем цих двох класів. Крім 

того, для багатьох реальних завад, наприклад нестаціонарного флуктуаційного 

шуму, взагалі не можливо побудувати інваріантні системи з постійними 

параметрами чи адаптивним приймачем. У цих випадках варто розглянути 

можливість побудови адаптивної системи передачі інформації. 

В інваріантних адаптивних завадах системах другого типу змінам 

піддаються алгоритми кодування і декодування сигналів. Прикладом можуть 
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служити системи передачі дискретної інформації з вирішальним чи 

інформаційним зворотнім зв'язком. Ці системи за рахунок зменшення 

швидкості передачі інформації забезпечують інваріантність завадозахищеності 

практично до будь-яких заважаючих впливів. Системи з адаптацією в 

дискретному каналі найбільш ефективні при завадах, що приводять до 

короткочасних зникнень сигналу і сильного групування помилок. Серйозним 

недоліком цих систем є значна затримка передачі інформації, що в ряді 

випадків неприпустимо. 

Теорія систем передачі інформації зі зворотним зв'язком розвинута 

досить глибоко, але питання їх інваріантності до завад вимагають спеціального 

розгляду. Слід узагалі зазначити, що питання теорії адаптивних систем зв'язку 

дотепер недостатньо погоджувалися з проблематикою інваріантності. Разом з 

тим очевидно, що адаптація в системах зв'язку є не самоціллю, а засобом 

досягнення інваріантності характеристик завадозахищеності цих систем до тих 

чи інших заважаючих впливів.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове 

вирішення наукового завдання щодо забезпечення підвищеної 

завадозахищеності телекомунікаційних систем з багатопозиційними сигналами, 

що дає змогу сформулювати наступні висновки.  

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

зменшує необхідну потужність передавача порівняно з іншими методами 

модуляції. 

2. Запропоновано використання телекомунікаційної системи з 

багатопозиційною амплітудною модуляцією. В приймачі досліджуваної 

системи здійснюється чітка ідентифікація рівнів багатопозиційного амплітудно-

модульованого сигналу. Ця ідентифікація здійснюється шляхом автоматичного 

встановлення максимальної величини сигналу, що виключає можливість появи 

помилок при декодуванні сигналу та дозволяє підвищити швидкість передачі 

сигналу без збільшення смуги пропускання радіоканалу при побудові системи 

цифрового телебачення. 

3. В результаті дослідження завадозахищеності телекомунікаційних 

систем при різних видах модуляцій встановлено, що найкращу 

завадозахищеність мають телекомунікаційні системи з квадратурною 

амплітудною модуляцією QAM-4 та багаточастотною модуляцією MFSK.  

4. Досліджено, що використання багатопозиційних сигналів в цілому 

погіршує завадозахищеність телекомунікаційних систем. Але для систем з 

фазомодульованим сигналом для кількості позицій сигналу 4 та 8 

завадозахищеність покращується з врахуванням особливостей 

багатопозиційних сигналів та впливу широкосмугової завади на систему.  

5. Визначено, що використання ТСК дозволяє порівняно з ІКМ 

зменшити необхідну смугу пропускання  каналу при передачі багаторівневого 

сигналу, який забезпечує підвищення завадозахищеності системи. Крім того, 

при використанні ТСК відсутні завади квантування, властиві ІКМ, що 

додатково підвищує завадозахищеність системи. 
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6. Досліджено, що використання ТСК для телекомунікаційної системи 

при передачі сигналу з найквістовою тривалістю імпульсів дозволяє зменшити 

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

конструкцій ТСК 4m   та кількості розрядів 4n  . 

7. Встановлено, що застосування таймерних сигнальних конструкцій для 

створення цифрового мовного сигналу дозволяє підвищити якість передачі 

сигналу і зменшити смугу пропускання радіоканалу в 2 рази порівняно з 

застосуванням класичного методу ІКМ. 

Результати дослідження та розроблені методики охоплюють новітні 

технологічні рішення і доцільні до впровадження в телекомунікаційних 

системах, що забезпечить їх підвищену завадозахищеність. 

Таким чином, поставлені науково-прикладні завдання вирішено в 

повному обсязі, мету наукового дослідження досягнуто. 
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