
 

РЕФЕРАТ 

  

Дипломна робота присвячена дослідженню шляхів використання PR-ASK 

модуляції, безпосередньому її модулюванню та випробовуванню на практиці в 

середовищі AWR Design Environment. Робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів, що містять 40 рисунків та 2 таблиці, висновків, списку використаних 

джерел, що містить 26 найменувань та 1 додатку на 10 аркушах. Загальний 

обсяг роботи становить 85 аркушів, а також додатки, перелік умовних 

скорочень та список використаних джерел.  

Об’єкт дослідження в роботі – використання PR-ASK модуляції в 

середовищі AWR Design Environment, дається характеристика найбільш 

поширеним видам аналогової та цифрової модуляції, які використовуються для 

досягнення  цілісності та збереженості інформації, що передається на різні 

відстані та у різних умовах,  пропонується пояснення чому саме цей вид 

модуляції використовується у тому чи іншому випадку та чому деякі з них 

зовсім не використовуються чи вже виходять з широкого використання. Для 

цього у роботі наводяться теоретичні відомості, які підкріплені математичними 

розрахунками та чітким пояснення їх практичного використання.  

Відбувається ознайомлення з пакетом AWR Design Environment. 

Пропонується безпосереднє розглядання практичної складової PR-ASK 

модуляції у середовищі AWR Design Environment. 

Метою роботи являється аналіз більшості з відомих та найбільш 

поширених видів модуляції, теоретичне обґрунтування та практичне доведення, 

за допомогою середовища AWR Design Environment, що PR-ASK модуляція 

являється найбільш передовою та досконалою з відомих людству видів 

цифрової модуляції сигналу.  

Галузь застосування. Матеріали роботи можуть бути використані для 

побудови практичних схем у AWR Design Environment, поглибленому вивченню 

видів аналогової та цифрової модуляції, подальшому написанню кандидатської 

та докторської робіт та викладанню в університетах.   

Ключові слова: AWR Design Environment, Аналогова модуляція, Цифрова 
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маніпуляція, PR-ASK модуляція, Вхідний сигнал, Детектування модульованих 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

ПЕС – Первинні електричні сигнали 

АМ – Амплітудна модуляція 

ЧМ – Частотна модуляція 

ФМ – Фазова модуляція 

БМ – Балансна модуляція  

ОМ – Односмугова модуляція  

SBB – single-sideband modulation 

DRM – Digital Radio Mondiale 

FM – Frequency modulation 

ФАПЧ – Фазове автопідлаштування частоти 

ASK – Amplitude shift keying 

FSK – Frequency shift keying 

PSK – Phase shift keying 

QAM – Quadrature Amplitude Modulation 

PSTN – Public Switched Telephone Network (Телефонна мережа загального 

використання) 

OOK – On-off keying 

PR-ASK – Phase Reversal ASK 

DSB-ASK – Double Sideband ASK 

RFID – Radio Frequency IDentification 

RFPA        – Radio Frequency Power Amplifier 

OPR-ASK     – Ортогональне зміщення модуляції  
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ВСТУП 

 

А к т у а л ь н і с т ь  т е м и : Використання найбільш сучасної та 

довершеної цифрової модуляції в сучасних інформаційних системах – 

ефективне рішення, яке має право вважатися традиційним.  

Бездротові системи передачі займають значну частину світового 

телекомунікаційного простору. Голосовий зв'язок, передача даних, потокове 

відео й інші послуги є невід'ємною частиною сервісів, що надаються по 

бездротовому каналу зв'язку. Будь-яка бездротова система передачі 

використовує обмежені ресурси каналу зв'язку: енергетичні, частотні, часові. 

Кількість користувачів бездротових систем передачі постійно зростає, а 

ресурси бездротового каналу зв'язку є обмеженими. Одночасне зростання 

навантаження на бездротові комунікації та відсутність глобальних можливостей 

розширення ресурсів бездротових каналів зв'язку вимагає підвищення 

інформаційної ефективності бездротової системи передачі, тобто збільшення 

обсягів переданої інформації в розрахунку на кожну одиницю ресурсу. 

У процесі передавання даних від застосованої у телекомунікаційній системі 

модуляції сигналу відіграє важливу роль для забезпечення якості. Рішенню 

проблем з розробки та дослідження алгоритмів і методів підвищення 

ефективності передачі інформації в різноманітних бездротових каналах з 

різними видами модуляції присвячено велику кількість наукових і прикладних 

робіт як вітчизняних, так і зарубіжних учених. Серед достатньої кількості 

публікацій з указаної тематики основоположними працями є роботи 

К.Шеннона, В.Котельникова й Л.Кантора. В них висвітлюються основи синтезу 

і побудови систем передачі дискретної інформації, обґрунтовується 

необхідність використання тих або інших видів модуляції, алгоритми їх 

оптимальної роботи та інші питання тактики і стратегії ефективної побудови як 

вузлів і пристроїв, так і інформаційних радіосистем і бездротових мереж 

загалом. 

Аналіз наукових джерел і матеріалів, розміщених у глобальній 

інформаційній мережі INTERNET, показав, що в сучасних умовах розвитку та 

конвергенції комунікаційних бездротових мереж, конкуренції на ринку 
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інформаційних систем і телекомунікацій виникають все нові і нові завдання, 

пов’язані з розробкою і дослідженням алгоритмів підвищення ефективності 

передачі інформації в існуючих радіоканалах з різноманітними видами 

модуляції. Відповідно набуває особливої ваги визначення і рішення 

різноманітних наукових проблем і прикладних задач по дослідженню 

невикористаних резервів відносно можливості ефективнішого використання 

вказаних каналів зв’язку стосовно сучасних інформаційних бездротових мереж. 

М е т а  і  з а в д а н н я  д о с л і д ж е н н я :  Необхідність подібних 

досліджень очевидна, оскільки вона має пряме відношення до проблеми 

підвищення ефективності сучасних інформаційних бездротових мереж на основі 

діючих каналів радіозв’язку без їх суттєвої і дорогої реконструкції, що в даний 

час є актуальним питанням для багатьох регіонів. 

О б ’ є к т о м  д о с л і д ж е н н я  в роботі є PR-ASK модуляція та 

середовище AWR Design Environment, як середовище для проектування та 

проведення симуляцій.  

П р е д м е т о м  д о с л і д ж е н н я  даної роботи є виявлення найбільш 

сучасної цифрової модуляції, яка могла б задовольнити більшість потреб 

сучасного світу. 

М е т о д и  д о с л і д ж е н н я : Для цього у роботі проводиться детальне 

теоретичне дослідження та практичне виконання наприкінці.  

Н а у к о в а  н о в и з н а  о д е р ж а н и х  р е з у л ь т а т і в  Новими 

науково-обґрунтованими результатами, отриманими в роботі, є: 

 загальний огляд сучасного стану використання модуляції сигналу у 

ХХI столітті. 

 дослідження сутності процесів PR-ASK модуляції 

 рекомендації щодо використання PR-ASK модуляції які дозволяють 

здійснити обґрунтований вибір серед множини можливих варіантів 

застосування модуляцій. 

 П р а к т и ч н е  з н а ч е н н я  о д е р ж а н и х  

р е з у л ь т а т і в  

 Нові наукові результати, отримані в роботі складають у сукупності 

підґрунтя для більш ефективного та якісного застосування PR-ASK модуляції у 
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сучасному світі. 

А п р о б а ц і я  р е з у л ь т а т і в  д и п л о м н о ї  р о б о т и.  Основні 

наукові результати дипломної роботи доповідалися та обговорювалися на двох 

науково-технічних конференціях (НТК), а саме на:  

1) X Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми 

інформатизації» (м. Київ, 2018. Державний університет телекомунікацій);  

2) VI Міжнародна науково-технічна конференція студентства та молоді 

«Світ телекомунікації та інформатизації» (м. Київ, 2018. Державний університет 

телекомунікацій).  

П у б л і к а ц і ї. Основні наукові результати роботи відображені у двох 

тезах доповідей на НТК. 
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Розділ 1. 

МОДУЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ. ДОПОМІЖНА ТЕОРІЯ ТА СФЕРИ 

ЗАСТОСУВАННЯ 

 

1.1 Модуляція та її різновиди. Формування модульованих сигналів 

 

Формування модульованих сигналів (модуляція) передбачає взаємодію 

двох сигналів: керуючого модулюючого і допоміжного несучого. Суть 

керуючого впливу модульованого сигналу полягає в тому, що деякі параметри 

несучого коливання змінюються відповідно до модулюючого коливання. 

Іншими словами передана інформація закладена у модульованому сигналі, а 

роль переносника інформації виконує високочастотне коливання, зване несучим 

(модульованим)[1]. 

Сигнал (в теорії інформації і зв'язку) - носій інформації, використовуваний 

для передачі повідомлень в системі зв'язку. Сигнал може генеруватися, але його 

прийом не обов'язковий, на відміну від повідомлення, яке розраховане на 

прийняття приймаючою стороною, інакше воно не є повідомленням. Сигналом 

може бути будь-який фізичний процес, параметри якого змінюються (або 

перебувають) у відповідності з переданим повідомленням. 

В результаті модуляції спектр низькочастотного сигналу переноситься в 

область високих частот. Це дозволяє при організації мовлення налаштувати 

функціонування всіх приймально-передавальних пристроїв на різних частотах з 

тим, щоб вони «не заважали» один одному[2]. 

Спектр (лат. Spectrum «бачення») - розподіл значень фізичної величини 

(зазвичай енергії, частоти або маси). Зазвичай під спектром мається на увазі 

електромагнітний спектр - розподіл інтенсивності електромагнітного 

випромінювання за частотами або по довжинах хвиль. 

В науковий обіг термін «спектр» ввів Ньютон в 1671-1672 роках для 

позначення багатобарвної смуги, схожою на веселку, яка виходить при 

проходженні сонячного променя через трикутну скляну призму. 
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Сигнал частоти - сигнал, один або кілька параметрів якого змінюються в 

процесі модуляції. Кількісна зміна параметра (параметрів) визначається 

миттєвим поточним значенням інформаційного (модулюючого) сигналу[3]. 

В якості несучого може бути використаний будь-який стаціонарний сигнал. 

Найчастіше в якості несучого сигналу використовується високочастотне (щодо 

вищої частоти в спектрі інформаційного сигналу) гармонійне коливання, що 

обумовлено простотою демодуляції і відносно вузьким спектром результуючого 

модульованого сигналу. Однак, в деяких випадках використовують інші форми 

несучого сигналу, наприклад, послідовність прямокутних імпульсів. 

В якості несучого можуть бути використані коливання різної форми 

(прямокутні, трикутні і т. д.), Проте найчастіше застосовуються гармонійні 

коливання. Залежно від того, який з параметрів несучого коливання змінюється, 

розрізняють вид модуляції (амплітудна, частотна, фазова та ін.). Модуляція 

дискретним сигналом називається цифровою модуляцією або маніпуляцією. 

У системах зв'язку в якості керуючих коливань використовуються 

різноманітні первинні електричні сигнали (ПЕС): телефонні, телеграфні, 

телевізійні та ін. 

В якості несучих широко застосовуються гармонійні сигнали, власна 

частота яких  значно перевершує верхню частоту  спектра модулюючого 

коливання. Це означає, що по відношенню до несучого коливання модульоване 

коливання повільно змінює свої значення в часі. Повільність зміни 

підкреслює, що на період модулюючого коливання припадають тисячі, сотні 

тисяч і більше періодів несучого коливання. При цьому, з одного боку, 

забезпечується досить повне відображення модулюючого коливання в несучому 

коливанні, а з іншого, обумовлюється вузькосмужність спектра модульованого 

коливання[4]. 

Таким чином, для передачі інформації, що міститься в ПЕС, 

використовується допоміжне несуче коливання, яке виконує роль переносника 

повідомлення 

           (1.1) 
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             (1.2) 

 

Зазвичай вважають , де  - найвища гармоніка ПЕС. 

Процес зміни одного або декількох параметрів високочастотного 

(несучого) коливання відповідно до первинного (модулючого) сигналу 

називається модуляцією. Дискретну модуляцію зазвичай називають 

маніпуляцією. 

При модуляції інформаційними параметрами несучого коливання  

                 (1.3) 

можуть бути амплітуда , частота  або фаза , які змінюються 

відповідно за модулюючим сигналом, тому розрізняють амплітудну модуляцію 

(АМ), частотну модуляцію (ЧМ) і фазову модуляцію (ФМ). 

У модульованих коливаннях параметри, що змінюються мають вигляд: 

при амплітудній модуляції  

 

           (1.4) 

 

при частотній модуляції  

 

          (1.5) 

 

де , ,  - збільшення, пропорційні модулюючому коливанню 

; - коефіцієнт пропорційності. 

 

 
Рис. 1.1 Узагальнена схема модуляції 
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Пристрій для отримання результуючого (модульованого) сигналу  

називається модулятором, на один вхід якого подається несуче (модульоване) 

коливання , на другий вхід первинний (модулюючий) сигнал . 

Гармонійні коливання - коливання, при яких фізична величина змінюється 

з часом за гармонійним (синусоїдальним, косинусоїдальним) законом. 

Математичне пояснення: 

Рівняння гармонійного коливання має вигляд 

 

x(t)=Asin(w t+𝜑)             (1.6) 

 

або 

 

x(t)=Acos(w t+𝜑)             (1.7) 

 

де х - відхилення величини, що коливається в поточний момент часу t від 

середнього за період значення (наприклад, в кінематиці - зміщення, відхилення 

коливальної точки від положення рівноваги); А - амплітуда коливання, тобто 

максимальне за період відхилення величини, що коливається від середнього за 

період значення, розмірність A збігається з розмірністю x; ω (радіан / с, градус / 

с) - циклічна частота, що показує, на скільки радіан (градусів) змінюється фаза 

коливання за 1 с; (w t+𝜑)  (радіан, градус) - повна фаза коливання (скорочено - 

фаза, не плутати з початковою фазою); 𝜑 (радіан, градус) - початкова фаза 

коливань, яка визначає значення повної фази коливання (і самої величини x) в 

момент часу t = 0. 

 Диференціальне рівняння, що описує гармонійні коливання, має вигляд 

 

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
+ 𝑤2 = 0           (1.8) 

 

Будь-яке нетривіальне рішення цього диференційного рівняння - 

гармонійне коливання з циклічною частотою w. 
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1.2 Амплітудна модуляція. Її різновиди, математичне та теоретичне 

підґрунтя, а також сфера застосування.   

 

1.2.1 Амплітудна модуляція. 

 

Амплітудна модуляція - вид модуляції, при якій змінним параметром 

несучого сигналу є його амплітуда. 

Амплітудна модуляція - процес зміни амплітуди несучого коливання, що 

відповідає зміні безпосередньо безперервного інформаційного сигналу[5]. 

При амплітудній модуляції миттєва амплітуда несучого коливання: 

 

                       (1.9) 

 

де - амплітуда несучої;  - коефіцієнт пропорційності, який обирається 

так, щоб амплітуда  завжди була позитивною. Частота і фаза несучого 

гармонійного коливання при AM залишаються незмінними. 

Для математичного опису AM сигналу замість коефіцієнта , що залежить 

від конкретної схеми модулятора, вводиться індекс модуляції: 

 

             (1.10) 

 

тобто відношення різниці між максимальним і мінімальним значеннями 

амплітуд AM сигналу до суми цих значень. Для симетричного модулюючого 

сигналу AM сигнал також симетричний, тобто . Тоді індекс 

модуляції дорівнює відношенню максимального збільшення амплітуди, до 

амплітуди несучої. 

          (1.11) 
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Фізично індекс модуляції характеризує собою глибину амплітудної 

модуляції і може змінюватися в межах . 

Таким чином для будь-якого AM сигналу справедливо: 

 

            (1.12) 

 

Амплітудна модуляція гармонійного коливання. У найпростішому випадку 

модулюючий сигнал є гармонійним коливанням з частотою . При цьому 

вираз 

 

            (1.13) 

 

відповідає однотональному AM сигналу, представленому нижче  

 

 
Рис. 1.2 Тимчасові спектральні діаграми процесу формування АМ гармонійного коливання 

 

Аналогова модуляція застосовується для передачі дискретних даних по 

каналах з вузькою смугою частот, типовим представником яких є канал 

тональної частоти, наданий у розпорядження користувачам загальних 

телефонних мереж. Цей канал передає частоти в діапазоні від 300 до 3400 Гц, 

таким чином, його смуга пропускання дорівнює 3100 Гц. Хоча людський голос 

має набагато більш широкий спектр – приблизно від 100 Гц до 10 кГц, – для 



15 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

прийнятної якості передачі мови діапазон у 3100 Гц є гарним рішенням. Строге 

обмеження смуги пропускання тонального каналу пов'язано з використанням 

апаратури ущільнення і комутації каналів у телефонних мережах. Пристрій, що 

виконує функції модуляції несучої синусоїди на стороні, яка передає сигнали, і 

демодуляції на прийомній стороні, називається модемом (модулятор-

демодулятор)[6]. 

 

 
Рис. 1.3 Амплітудно-частотна характеристика каналу тональної частоти 

 

Аналогова модуляція є таким способом фізичного кодування, при якому 

інформація кодується зміною амплітуди, фази чи частоти синусоїдального 

сигналу несучої частоти. На діаграмі показана послідовність бітів вихідної 

інформації, подана потенціалами високого рівня для логічної одиниці і 

потенціалом нульового рівня для логічного нуля. Такий спосіб кодування 

називається потенційним кодом, що часто використовується при передачі даних 

між блоками комп'ютера[7]. 

При амплітудній модуляції  для логічної одиниці вибирається один рівень 

амплітуди синусоїди несучої частоти, а для логічного нуля – інший. Цей спосіб 

рідко використовується в чистому вигляді на практиці через низку 

завадостійкість, але часто застосовується в поєднанні з іншим видом модуляції 

– фазовою модуляцією. 

При частотній модуляції  значення 0 і 1 вихідних даних передаються 

синусоїдами з різною частотою – і . Цей спосіб модуляції не потребує 
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складних схем у модемах і звичайно застосовується в низькошвидкісних 

модемах, що працюють на швидкостях 300 чи 1200 біт/с. 

 
Рис. 1.4 Різні види модуляції 

 

При фазовій модуляції значенням даних 0 і 1 відповідають сигнали 

однакової частоти, але з різною фазою, наприклад 0 і 180 градусів чи 0, 90, 180 і 

270 градусів. 

У швидкісних модемах часто використовуються комбіновані методи 

модуляції, як правило, амплітудна в поєднанні із фазовою[7]. 

Порівняння спектрів сигналів з різними видами модуляції. 

Спектр результуючого модульованого сигналу залежить від типу модуляції 

і швидкості модуляції, тобто бажаної швидкості передачі бітів вихідної 

інформації. 

Розглянемо спочатку спектр сигналу при потенційному кодуванні. Нехай 

логічна одиниця кодується позитивним потенціалом, а логічний нуль – 

негативним потенціалом такої ж величини. Для спрощення обчислень 

припустимо, що передається інформація, яка складається з нескінченної 

послідовності одиниць і нулів, що чергуються, як це і показано на рис 1.5, а. 

Зауважимо, що в даному випадку величини бодів і бітів у секунду збігаються. 

Для потенційного кодування спектр безпосередньо виходить з формул 

Фур'є для періодичної функції. Якщо дискретні дані передаються з бітовою 

швидкістю  біт/с, то спектр складається з постійної складової нульової 

частоти і нескінченного ряду гармонік з частотами , , , , ... , 
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де  Амплітуди цих гармонік зменшуються досить повільно – з 

коефіцієнтами 1/3, 1/5,1/7, ... від амплітуди гармоніки . В результаті спектр 

потенційного коду потребує для якісної передачі широку смугу пропущення. 

Крім того, потрібно врахувати, що реально спектр сигналу постійно змінюється 

в залежності від того, які дані передаються по лінії зв'язку. Наприклад, передача 

довгої послідовності нулів чи одиниць зміщує спектр убік низьких частот, а в 

крайньому випадку, коли передані дані складаються тільки з одиниць (чи тільки 

з нулів), спектр складається з гармоніки нульової частоти. При передачі 

одиниць, що чергуються, і нулів постійна складова відсутня. Тому спектр 

результуючого сигналу потенційного коду при передачі довільних даних займає 

смугу від деякої величини, близької до 0 Гц, до приблизно  (гармоніками з 

частотами вище  можна знехтувати через їх малий внесок у результуючий 

сигнал)[8]. 

 

 
Рис. 1.5 Амплітуда модуляції неперервного процесу 

 

Для каналу тональної частоти верхня границя при потенційному кодуванні 

досягається для швидкості передачі даних у 971 біт/с, а нижня неприйнятна для 

будь-яких швидкостей, тому що смуга пропускання каналу починається з 

300 Гц. У результаті потенційні коди на каналах тональної частоти ніколи не 

використовуються. 
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При амплітудній модуляції спектр складається із синусоїди несучої 

частоти  і двох бічних гармонік:  і , де  – частота 

зміни інформаційного параметра синусоїди, що збігається зі швидкістю 

передачі даних при використанні двох рівнів амплітуди. Частота  визначає 

пропускну здатність лінії при даному способі кодування. При невеликій частоті 

модуляції ширина спектра сигналу буде також невеликою (рівною ), тому 

сигнали не будуть спотворюватися лінією, якщо її смуга пропускання буде 

більша чи дорівнюватиме . Для каналу тональної частоти такий спосіб 

модуляції прийнятний при швидкості передачі даних не більше 

3100/2=1550 біт/с. Якщо ж для подання даних використовуються 4 рівні 

амплітуди, то пропускна здатність каналу підвищується до 3100 біт/с. 

При фазовій і частотній модуляції спектр сигналу виходить більш 

складним, чим при амплітудній модуляції, тому що бічних гармонік тут 

утвориться більш двох, але вони також симетрично розташовані щодо основної 

несучої частоти, а їх амплітуди швидко зменшуються. Тому ці види модуляції 

також добре підходять для передачі даних по каналу тональної частоти. 

Для підвищення швидкості передачі даних використовують комбіновані 

методи модуляції. Найбільш розповсюдженими є методи квадратурної 

амплітудної модуляції (Quadrature Amplitude Modulation, QAM). Ці методи 

основані на поєднанні фазової модуляції з 8 значеннями величин зміщення фази 

й амплітудної модуляції з 4 рівнями амплітуди. Однак з можливих 32 

комбінацій сигналу використовуються далеко не всі. Наприклад, у кодах 

Трелліса припустимі всього 6, 7 чи 8 комбінацій для подання вихідних даних, а 

інші комбінації є забороненими. Така надмірність кодування потрібна для 

розпізнавання модемом помилкових сигналів, що є наслідком перекручувань 

через перешкоди на телефонних каналах, які комутуються дуже значними за 

амплітудою і тривалими за часом[9]. 
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1.2.2 Імпульсна модуляція 

 

В імпульсній модуляції як носій модульованих сигналів використовуються 

послідовності імпульсів, як правило – прямокутних. У бездротових системах 

передачі даних в радіозв'язку ці послідовності заповнюються високочастотними 

коливаннями, створюючи тим самим подвійну модуляцію. Як правило, ці види 

модуляції застосовуються при передачі дискретизованих даних. 

У залежності від вигляду модульованого параметра розрізняють такі види 

модуляції. 

1. Амплітудно-імпульсна модуляція (АІМ),  – var.  

2. Широтно-імпульсна модуляція (ШІМ),  – var. 

3. Фазово-імпульсна модуляція (ФІМ),  – var, тобто змінюється 

положення імпульсу на інтервалі . 

4. Частотно-імпульсна модуляція (ЧІМ),  – var. 

Для прямокутних імпульсів найбільш широко використовуються 

амплітудно-імпульсна (АІМ) і широтно-імпульсна (ШІМ) модуляції[10]. 

 

 
Рис. 1.6 Основні види імпульсної модуляції 

 

Модуляцію розрізняють також за характером зв'язку між вхідним 

(модулюючим) сигналом і модульованим параметром на модуляцію I-го, ІІ-го 

роду. 
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Рис. 1.7 Види імпульсної модуляції за характером зв’язку між вхідним сигналом і модульованим 

параметром 

 

Якщо модульований параметр визначається значеннями вхідного сигналу у 

фіксовані, рівновіддалені один від одного моменти часу (тактові), то це 

модуляція першого роду (АІМ-I, ШІМ-І і т. д.) Якщо значення модульованого 

параметра визначаються деяким функціоналом від вхідного сигналу, або 

визначаються в результаті розв’язання трансцендентних рівнянь, то це 

модуляція другого роду (АІМ-II, ШІМ-ІІ і т. д.) Іншими словами, якщо 

модульований параметр у процесі існування імпульсу залишається постійним, 

то це модуляція першого роду, якщо ж модульований параметр змінюється 

відповідно до поточного значення вхідного сигналу – то це модуляція другого 

роду. 

Модуляційною характеристикою імпульсного елемента називається 

залежність величини модульованого параметра імпульсної послідовності від 

відповідних дискретних значень вхідної величини. Ця характеристика може 

бути лінійною або нелінійною. ШІМ і ЧІМ нелінійні за своєю природою. Так, 
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для ШІМ найменша тривалість імпульсу дорівнює нулю, а найбільша – 

періоду . Модуляційна характеристика може мати вигляд як на рис. 1.8. 

 

 
Рис. 1.8 Приклад модуляційної характеристики 

 

Як зазначалось, АІМ полягає в зміні збільшення амплітуди імпульсів 

пропорційно функції керуючого сигналу при постійній тривалості імпульсів і 

періоді їхнього проходження: 

 

       (1.14) 

 

Спектр АІМ розглянемо на прикладі модулювання однотонального 

сигналу . Напишемо рівняння модульованого сигналу в такій формі: 

 

        (1.15) 

 

де  – періодична послідовність прямокутних імпульсів із частотою , 

яку можна апроксимувати за Фур'є (без врахування фази): 

 

        (1.16) 

 

Підставляючи значення  у вираз для , одержуємо: 

 

      (1.17) 
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У цілому спектр нескінченний, що визначається нескінченністю спектра 

прямокутних імпульсів. З'являються бічні складові, що відповідають спектру 

моделюючої функції (при багатотональному сигналі – бічні смуги спектрів). 

При додатковому високочастотному заповненні імпульсів весь спектр 

зміщується в область високих частот на частоту заповнення. 

Широтно-імпульсна модуляція (ШІМ, в англійській термінології pulse 

wіdth modulatіon, PWM), що іноді називають модуляцією за тривалістю 

імпульсів, полягає в керуванні тривалістю імпульсів пропорційно функції 

керуючого сигналу при постійних амплітуді імпульсів і періоді проходження по 

фронту імпульсів: 

 

  (1.18) 

 

Розглянемо виконання ШІМ у найпростішому варіанті на прикладі 

гармонічного коливання. Передана крива дискретизується, при цьому має 

значення як інтервал дискретизації, так і кількість рівнів квантування. При 

передачі даних прямокутні імпульси починаються в моменти дискретних 

відліків даних, а тривалість імпульсів встановлюється пропорційно значенню 

відліків, при цьому максимальна тривалість імпульсів не повинна перевищувати 

інтервал дискретизації даних. 

Спектр сформованого сигналу ШІМ у початковій частині містить постійну 

складову середнього рівня сигналу й пік частоти гармоніки, закодованої в ШІМ-

сигналі. Якщо виділити зі спектра ці дві складові, то відновлюється вихідний 

сигнал з похибкою квантування. Природно, що при малому числі рівнів 

квантування похибка відновлення вихідного гармонічного сигналу дуже велика. 

Відмітимо, що широтно-імпульсна модуляція з наступним виділенням 

постійної складової може досить ефективно використовуватися (і 

використовується) для спостереження за середнім рівнем сигналу й 

автоматичного регулювання його динамічного діапазону, як, наприклад, у 

системах установки гучності звуку і яскравості кольорів і зображення в цілому в 

сучасних телевізійних установках. 
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Часова імпульсна модуляція є девіацією імпульсів по часовій осі за законом 

сигналу, що модулює, і власне кажучи аналогічна кутовій модуляції 

гармонійної несучої. Вона також може бути фазовою (ФІМ) або частотною 

(ЧІМ). 

Кодово-імпульсна модуляція полягає в тому, що в точках дискретизації 

модулючого сигналу виконується квантування його значень і кодування 

квантованих значень, як правило, у двійковій системі числення. Кодовані 

значення потім передаються за допомогою відповідної кодової послідовності 

стандартних символів[11]. 

 

 1.2.3. Однотональний АМ сигнал 

 

Однотональний AM сигнал можна представити у вигляді суми трьох 

гармонійних складових з частотами:  - несучої;  - верхній боковій і 

 - нижній боковий: 

         (1.19 ) 

Спектральна діаграма однотонального AM сигналу, симетрична щодо 

несучої частоти  . Амплітуди бокових коливань з частотами  та  

однакові і навіть при  не перевищують половини амплітуди несучого 

коливання. 

Гармонійні модульовані сигнали і відповідно однотональний AM сигнал на 

практиці зустрічаються не часто. У більшості випадків модульовані первинні 

сигнали  є складними функціями часу. Будь-який складний сигнал  

можна представити у вигляді кінцевої або нескінченної суми гармонійних 

складових, скориставшись рядом або інтегралом Фур'є. Кожна гармонійна 

складова сигналу  з частотою  призведе до появи в AM сигналі двох 

бічних складових з частотами . 
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Рис. 1.9 Тимчасові спектральні діаграми АМ сигналу 

 

Безлічі гармонійних складових у модульованому сигналі з частотами 

 буде відповідати безліч бокових складових з частотами 

. Спектр складномодульованого AM сигналу, крім несучого 

коливання з частотою , містить групи верхніх і нижніх бокових коливань, що 

утворюють відповідно верхню бокову смугу і нижню бокову смугу AM сигналу. 

При цьому верхня бокова смуга частот є масштабною копією спектра 

інформаційного сигналу, зрушеного в область високих частот на величину . 

Нижня бокова смуга частот також повторює спектральну діаграму сигналу , 

але частоти в ній розташовуються в дзеркальному порядку щодо несучої 

частоти .  

Ширина спектра AM сигналу  дорівнює подвоєному значенню 

найбільш високої  частоти спектра модулюючого низькочастотного 

сигналу, тобто   

Наявність двох бокових смуг обумовлює розширення займаної смуги 

частот приблизно в два рази, в порівнянні зі спектром інформаційного сигналу. 

Потужність, яка припадає на коливання несучої частоти, постійна. Потужність, 

укладена в бічних смугах, залежить від індексу модуляції і збільшується зі 

збільшенням глибини модуляції. Однак навіть в крайньому випадку, коли 

, тільки  всієї потужності коливання доводиться на дві бічні смуги[12]. 
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 До перших спроб передачі мови і музики за допомогою радіохвиль 

методом амплітудної модуляції виконав у 1906 році американський інженер Р. 

Фессенден. У його дослідах несуча частота 50 кГц радіопередавача вироблялася 

електромашинним генератором (альтернатором), для її модуляції між 

генератором і антеною включався вугільний мікрофон, змінював загасання 

сигналу в ланцюзі. 

З 1920 року замість електромашинних генераторів для генерації несучої 

частоти стали використовуватися генератори на електронних лампах. У другій 

половині 1930-х років, у міру освоєння ультракоротких хвиль, амплітуда 

модуляція поступово почала витіснятися з радіомовлення і радіозв'язку на УКХ 

частотною модуляцією. 

З середини XX століття в службовому та аматорського радіозв'язку на всіх 

частотах почали застосовувати модуляцію з одною боковою смугою (ОБС), яка 

має ряд важливих переваг перед АМ, головне з яких - звуження в 2 рази смуги 

частот, займаної радіосигналом. У зв'язку з цим пропонувалося перевести на 

ОБС і масове радіомовлення, однак це вимагало б заміни всіх радіомовних 

приймачів на більш складні і дорогі, тому це не було здійснено. 

В кінці XX століття почався перехід до цифрового радіомовлення з 

використанням сигналів з амплітудною маніпуляцією. 

Нехай: 

𝑢𝑚(𝑡) - інформаційний (модулюючий) сигнал, 

𝑢𝑐(𝑡) - несучий (модульований) сигнал (несуче коливання). 

Тоді амплітудно-модульований сигнал 𝑢𝑎𝑚(𝑡) має вигляд: 

        (1.19) 

 

Якщо, 

         (1.20) 

тоді 
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      (1.21) 

 

Тут m - деяка невід'ємна константа, звана коефіцієнтом модуляції. Формула 

(1.19) описує що має сигнал 𝑢𝑐(𝑡)  , модульований по амплітуді сигналом 

𝑢𝑚(𝑡) з коефіцієнтом модуляції m. 

Для неспотвореної модуляції необхідно виконання умови m≤1. Виконання 

цієї умови необхідно для того, щоб вираз в квадратних дужках у  рівнянні вище 

завжди був позитивним. Якщо воно може приймати негативні значення в якийсь 

момент часу, то відбувається так звана перемодуляція (надлишкова модуляція). 

Прості демодулятори (типу квадратичного детектора) демодулюють такий 

сигнал з сильними спотвореннями[13]. 

 

1.2.4 Балансна модуляція 

 

Аналіз спектрального складу AM сигналу показав, що первинний сигнал, 

що модулює знаходить своє відображення лише в складових бічних смуг 

спектра АМ сигналу. У процесі відображення первинного сигналу в 

модульованому коливанні складова спектра частоти  виконує лише роль 

своєрідного початку відліку для частот бічних спектральних складових. Тому її 

можна виключити із спектру сигналу, що передається і відновити на 

приймальному кінці. 

Якщо модульоване коливання не містить складової несучої частоти , то 

модуляцію називають балансною (БМ). Такий вид модуляції доцільний з 

енергетичної точки зору, оскільки на несучу припадає  всієї потужності 

модульованого коливання. За інших рівних умов вивільнена потужність 

дозволить реалізувати велику дальність зв'язку, або при колишній дальності 

поліпшити її якість[14]. 
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1.2.5 Односмугова модуляція 

 

Балансна модуляція дозволяє більш раціонально розподілити енергію 

сигналу, однак ширина спектра  залишається такою ж, як і для звичайної 

амплітудної модуляції. У той же час симетрія спектру АМ сигналу означає, що 

верхня бічна смуга і нижня бічна смуга кожна окремо, повністю відображають 

модульоване коливання. При цьому друга бічна смуга не несе ніякої додаткової 

інформації, вдвічі розширюючи спектр. Вид модуляції, при якому в спектрі 

амплітудно-модульованого коливання зберігається лише одна бічна смуга 

(верхня або нижня), називається односмуговою модуляцією. 

Односмуговий сигнал 𝑠𝑜𝑚(𝑡)  з пригніченою нижньою бічною смугою має 

вигляд: 

 

(1.22) 

 

Де 𝑘𝑛- коефіцієнт придушення амплітуди U несучого сигналу, 𝑤0- кругова 

несуча частота, 𝑢𝑚(𝑡)  - сигнал, що модулює, | 𝑢𝑚(𝑡) |𝑚𝑎𝑥 - максимальне 

значення модуля модулюючого сигналу,  �̂�𝑚(𝑡)  сигнал, пов'язаний з Гильберту 

з  𝑢𝑚(𝑡). У разі подавленої несучої значення 𝑘𝐻 ≤ 0.01 (– 40 дБ). У разі 

односмугової модуляції з пригніченою несучої для одноканальної аналогової 

телефонії такий режим називається J3E. Для придушення верхньої бокової 

смуги перед �̂�𝑚(𝑡)ставиться знак плюс. 

У радіосигналі з АМ 70% потужності передавача витрачається на 

випромінювання сигналу несучої частоти, який не містить ніякої інформації про 

модульований сигнал. Решта 30% діляться порівну між двома бічними 

частотними смугами, які представляють собою точне дзеркальне відображення 

одне одного. Таким чином, без жодного збитку для переданої інформації можна 

виключити з спектра сигналу несучу і одну з бічних смуг, і витрачати всю 

потужність передавача для випромінювання лише інформативного сигналу. 
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Сигнал з односмуговою модуляцією займає в радіоефірі смугу частот вдвічі 

вужче, ніж амплітудно-модульований, що дозволяє більш ефективно 

використовувати частотний ресурс і підвищити дальність зв'язку. Крім того, 

коли на близьких частотах працюють кілька станцій з ОМ, вони не створюють 

один одному перешкод у вигляді биття, що відбувається при застосуванні 

амплітудної модуляції з неподавленою частотою. 

Недоліком методу є відносна складність апаратури і підвищені вимоги до 

частотної точності і стабільності. 

ОМ (SSB) через свою ефективності широко використовується в 

професійному і аматорського радіозв'язку на середніх хвилях. АМ в цій сфері 

вже майже не застосовується. 

ОМ використовується в аналоговій апаратурі ущільнення телефонних 

каналів, наприклад, в таких поширених аналогових системах передачі, як К-

60П, К-300 та інших. У телефонних мережах загального користування аналогові 

системи були витіснені цифровими системами передачі на основі ІКМ, однак в 

ряді відомчих і військових систем як мінімум на території колишнього СРСР 

застосовується до цих пір. 

Використання ОМ (SSB) призводить до суттєвого ускладнення і 

подорожчання приймальної радіоапаратури, тому в побутовому радіомовленні 

використання односмугової модуляції не набуло широкого поширення і було 

остаточно витіснене цифровим мовленням в стандарті DRM. Однією з причин 

відмови від SSB в радіомовленні також є вимога до високої стабільності і 

точності опорних генераторів як передавача, так і приймача. У разі невиконання 

цієї вимоги виникає характерне спотворення звукового сигналу, якісь 

«синтетичні» голоси. Це в міру допустимо для мовної інформації, але 

абсолютно неприйнятно для передачі музики. 

Digital Radio Mondiale (DRM) - набір технологій цифрового радіомовлення, 

розроблених для мовлення в діапазонах, що використовуються в даний час для 

мовлення з амплітудною модуляцією, зокрема на коротких хвилях. У порівнянні 

з амплітудною модуляцією DRM створює враження більшого числа каналів з 

більш високою якістю, використовуючи різні кодеки MPEG-4[15]. 
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1.3 Частотна модуляція. Її різновиди, математичне та теоретичне 

підґрунтя, а також сфера застосування.  

 

Частотна модуляція (ЧМ, FM (англ. Frequency modulation)) - вид аналогової 

модуляції, при якому інформаційний сигнал управляє частотою несучого 

коливання. У порівнянні з амплітудною модуляцією тут амплітуда залишається 

незмінною. 

Винахідником системи передачі сигналів методом частотної модуляції 

(ЧМ) вважається Корнеліус Д. Ереті (США, 1902 рік), але протягом майже 30 

років цей винахід не знаходило практичного застосування . У 1933 році 

американський радіоінженер Едвін Армстронг запропонував використовувати 

широкосмугову ЧМ  для радіомовлення. 

ЧМ застосовується для високоякісної передачі звукового 

(низькочастотного) сигналу в радіомовленні (в діапазоні УКХ), для звукового 

супроводу телевізійних програм, передачі сигналів кольоровості в телевізійному 

стандарті SECAM, відеозапису на магнітну стрічку, музичних синтезаторах. 

Висока якість кодування аудіосигналу обумовлено тим, що в радіомовленні 

при ЧМ застосовується велика (в порівнянні з шириною спектра сигналу АМ) 

девіація несучого сигналу, а в приймальній апаратурі використовують 

обмежувач амплітуди радіосигналу для усунення імпульсних перешкод. Така 

модуляція називається широкосмугового ЧС. В радіозв'язку застосовується 

вузькосмугова ЧМ з невеликою девіацій частоти несучого сигналу. 

Частотна модуляція - процес зміни миттєвої частоти несучого коливання 

відповідно до зміни інформаційного сигналу: 

 

               (1.23) 

 

Розглянемо найбільш простий спосіб однотональної частотної модуляції. 

На рисунку нижче зображені тимчасові діаграми зміни миттєвої частоти і 

фази для однотональної частотної модуляції. 
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Рис. 1.10 Тимчасові діаграми процесу формування ЧМ сигналів 

 

Інформаційний однотональний сигнал ) модулює несуче 

коливання  (рис. б), при цьому закон зміни миттєвої частоти несучого 

коливання  повторює закон зміни  (рис. в). Тут  

- девіація частоти, пропорційна амплітуді модулюючого коливання. Девіацією 

частоти називається максимальне відхилення частоти від середнього значення: 

 

               (1.24) 

 

Ставлення девіації частоти  до частоти модулюючого коливання  

називається індексом частотної модуляції: 

 

                (1.25) 

 

У моменти часу ,  миттєва частота максимальна, в момент  - 

мінімальна. Закон зміни миттєвої фази несучого коливання (рис.г) визначається 

інтеграцією 
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                   .       (1.26) 

 

З огляду на зв'язок частоти і фази, вираз для частотно-модульованого 

сигналу запишеться наступним чином: 

 

            (1.27) 

 

Для тональної частотної модуляції формула вище приймає вид  

 

            (1.28) 

 

Порівняння виразів показує, що при ФМ приріст фази пропорційно 

модулюючому коливанню , а при ЧМ - інтегралу від . Якщо спочатку 

проінтегрувати , а потім цим коливанням модулювати несучу по фазі, то 

вийде ЧМ сигнал. Такий спосіб формування ЧМ сигналу застосовується 

практично. Подібним же чином, якщо продиференціювати  і це коливання 

використовувати для модуляції частоти, то отримаємо ФМ сигнал[16]. 

 

 1.4 Фазова модуляція. Математичне та теоретичне підґрунтя. 

 

 1.4.1 Фазова модуляція 

 

Фазова модуляція - вид модуляції, при якій фаза несучого коливання 

змінюється прямо пропорційно інформаційному сигналу. Фазомодульований 

сигнал s(t) має наступний вигляд: 
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      (1.29) 

 

де A - амплітуда сигналу; 𝑢𝑚(𝑡)- модульований інформаційний сигнал; k - 

постійна; 𝑓𝑐- частота несучого сигналу; t - час. 

У разі, коли інформаційний сигнал є дискретним, то говорять про фазову 

маніпуляції. Можлива відносна фазова маніпуляція (ОФМ), якщо інформація 

передається не в самій фазі, а в різниці фаз сусідніх сигналів в послідовності. 

Хоча для скорочення займаної смуги частот маніпуляція може здійснюватися не 

прямокутним, а плавним імпульсом, наприклад, колоколоподібним, піднесеним 

косинусом і т.д., Але і в цьому випадку зазвичай говорять про маніпуляції. 

За характеристиками фазова модуляція близька до частотної модуляції. У 

разі синусоїдального модульованого (інформаційного) сигналу, результати 

частотної та фазової модуляції збігаються[17]. 

 

1.4.2 Кутова модуляція та її методи 

 

При фазової і частотної модуляції сигнал має постійну амплітуду і може 

бути записаний в наступному вигляді: 

 

              (1.30) 

 

За відсутності модуляції аргумент гармонійного коливання миттєва (повна) 

фаза  змінюється з постійною швидкістю ω0, тобто є лінійною 

функцією часу. І фазова, і частотна модуляції передбачають залежність зміни 

фази  від інформаційного сигналу . Ця спільність дозволяє об'єднати 

обидва види модуляції одною назвою - кутова модуляція. 

При кутовий модуляції лінійність зміни  порушується і в кожен момент 

часу   швидкість зміни  визначається миттєвої частотою , причому:  
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          (1.31) 

 

    … (1.32) 

 

Принципи частотної та фазової (кутової) модуляції: 

Фазова модуляція - процес зміни миттєвої фази несучого коливання 

пропорційно зміні безперервного інформаційного сигналу: 

 

                       (1.33) 

 

Таким чином: 

 

              (1.34) 

 

Максимальне відхилення фази називається індексом модуляції: 

 

               (1.35) 

 

Якщо модуляція здійснюється гармонійним коливанням (тональна 

модуляція)  з частотою , то 

 

         (1.36) 

 

Зауважимо, що індекс модуляції  пропорційний амплітуді 

модулюючого коливання. 

На рисунку нижче показано, як змінюються миттєва частота і фаза при 

тональній фазової модуляції. 
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Інформаційний однотональний сигнал  модулює несуче 

коливання  , при цьому закон зміни миттєвої фази несучого коливання 

 повторює закон зміни  «косинус» (рис.2.4, в), тобто на 

лінійну зміну фази (пунктир на малюнку) накладається змінна збільшення 

, а закон зміни миттєвої частоти несучого коливання  

визначається похідною: 

 

          (1.37) 

 

 
Рис. 1.11 Формування діаграми процесу формування ФМ сигналів 

 

Фазомодульоване коливання (рис.2.4, д) побудовано на підставі графіка 

; в моменти часу  і   сигнал   має мінімальну, а в момент 

 максимальну миттєву частоту[18]. 

 

1.5 Формування і детектування модульованих сигналів 

 

Формування і детектування сигналів амплітудної і односмугової 

амплітудної модуляції 
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Пристрої формування і демодуляції радіосигналів можуть бути різними в 

залежності від застосовуваних активних елементів, способу подачі на них 

несучої і модулюючого сигналу. 

Розглянемо основні принципи побудови модуляторів для АМ сигналів. 

Коли надходить сигнал щодо невеликої потужності одним з методів 

формування АМ сигналів  є операція множення двох коливань: 

інформаційного сигналу  і несучого коливання , де в якості множника 

може використовуватися спеціальна мікросхема. 

Операція амплітудного детектування протилежна амплітудній модуляції. 

Якщо детектування AM коливання проводиться без опорної напруги, то в якості 

перетворюючого використовується нелінійний елемент (НЕ). Другий 

необхідний елемент детектора - фільтр низьких частот (ФНЧ), який здійснює 

придушення спектральних складових кратних частоті.  

 
Рис. 1.12 Амплітудний детектор 

 

Нелінійний елемент амплітудного детектора використовується зазвичай на 

напівпровідниковому діоді. Залежно від амплітуди АМ сигналу і ступеня 

нелінійності характеристик НЕ можливі два режими детектування: квадратичне 

детектування при малих амплітудах вхідного сигналу і лінійне детектування - в 

режимі великих амплітуд. 

 

Рис. 1.13 Синхронний детектор 



36 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Поряд з амплітудним, використовується синхронне детектування, яке 

засноване на перемножуванні AM сигналу і коливань опорного генератора, що 

збігається за частотою і фазою з несучої AM сигналу, з подальшим виділенням 

низькочастотних складових за допомогою ФНЧ. Головні труднощі при 

синхронному детектуванні полягає в отриманні синфазного з несучої опорного 

коливання. Таке коливання формується за допомогою системи фазового 

автопідлаштування частоти (ФАПЧ). 

В системі ФАПЧ здійснюється порівняння фази вхідного сигналу і 

керованого генератора (КГ). При наявності відхилень здійснюється зміна фази 

КГ до тих пір, поки не забезпечиться синфазність вхідного сигналу і КГ. 

При синхронному детектуванні сигналів з балансною і односмуговою 

модуляцією виникають принципові труднощі в отриманні синфазної опорної 

напруги. Це пов'язано з тим, що в спектрі цих сигналів несуча відсутня. 

Знаходять застосування два технічних рішення. 

У першому випадку разом з балансною або односмуговою модуляцією 

сигналами передається так званий пілот-сигнал, що представляє собою залишок 

несучої. Пілот-сигнал використовується в приймачі для системи ФАПЧ 

опорного генератора. 

Друге рішення полягає в тому, що для детектування використовується 

високостабільний генератор несучої, що відрізняється по частоті від несучої, що 

передається. 

В результаті несинхронності несучого і опорного коливання в системах 

передачі з односмуговою модуляцією спектр відновленого сигналу зміщується. 

Ці спотворення знижують якість передачі первинних сигналів. Однак, як 

показують експериментальні дослідження, невеликий частотний зсув помітного 

впливу на якість не робить. При телефонному зв'язку абонент практично не 

помічає зсуву частот до 10 ... 20 Гц. При передачі радіомовних програм 

допустимим є зрушення частот до 2 Гц. Приблизно таке ж зрушення (± 1 Гц) не 

позначається на якості факсимільного зв'язку. Проте звідси випливають досить 

жорсткі вимоги до стабільності генераторного обладнання систем зв'язку з 

ОМ[19]. 
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1.6 Формування і детектування сигналів кутової модуляції 

 

Частотна модуляція (ЧМ) є основним видом модуляції в сучасних системах 

передачі інформації СВЧ діапазону, в тому числі системах супутникового 

радіозв'язку та телебачення. При ЧМ забезпечується висока стійкість і висока 

якість передачі інформації, допускається можливість одночасної роботи в 

загальному каналі зв'язку великої кількості кореспондентів і реалізується більш 

повне використання за енергетичними показниками радіопередавального 

пристрою в силу сталості амплітуди сигналу в порівнянні з амплітудною 

модуляцією. 

Способи здійснення частотної та фазової модуляції можна розділити на дві 

групи: прямі і непрямі. 

Прямий метод при ЧМ означає безпосередній вплив на автогенератор або, 

точніше, - на коливальну систему, що визначає частоту коливань. Непрямий 

метод ЧМ полягає в перетворенні фазової модуляції в частотну. 

 

 

Рис. 1.14 Прямі (а, б) і непрямі (в, г) методи частотної та фазової модуляції 

 

Прямий метод при ФМ означає вплив на високочастотний підсилювач або 

множник частоти, тобто на електричні кола, що визначають фазу 

високочастотних коливань. Непрямий метод ФМ полягає в перетворенні 

частотної модуляції в фазову. 
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Для перетворення фазової модуляції в частотну на вході фазового 

модулятора включається інтегратор. Для перетворення частотної модуляції в 

фазову на вході частотного модулятора включається диференційоване коло.  

Залежно від характеру перетворень розрізняють частотно-амплітудні, 

частотно-фазові і частотно-імпульсні детектори. 

У частотно-амплітудних детекторах зміна частоти сигналу перетвориться в 

зміну амплітуди яка потім виділяється амплітудним детектором. Для того, щоб 

на виході детектора не виникли спотворення за рахунок можливих змін 

амплітуди вхідної напруги, перед детектуванням зазвичай виробляють 

обмеження. 

У частотно-фазових детекторах зміна частоти перетвориться в зміну 

фазового зсуву між двома напругами з подальшим фазовим детектуванням. 

Фазові детектори перетворять вхідний фазомодульований сигнал і вихідну 

напругу, що змінюється за законом модулюючого сигналу. Виявити фазовий 

зсув в ФМ сигналі можна шляхом порівняння з когерентним немодульованим 

коливанням, яке називають опорним. 

Структурна схема фазового детектора аналогічна схемі синхронного 

детектора. Всі фазові детектори розрізняються за типом використовуваного 

множника, наявності або відсутності обмежувача і методів створення опорної 

напруги. Як множник можна використовувати будь-які нелінійні або 

параметричні елементи - діоди, транзистори, диференціальні та операційні 

підсилювачі з керованим зворотнім зв'язком, спеціальні аналогові множники, 

ключові схеми та ін.[20].    

 

1.7 Підвищення завадостійкості та скритності передачі інформації у 

сучасних системах дистанційного спостереження і охорони за рахунок 

використання широкосмугових сигналів 

 

Постановка проблеми. При вирішенні завдань дистанційного 

спостереження, та охорони об’єктів є актуальним використання систем 

дистанційного спостереження і охорони (СДСО). Ефективність застосування 

таких систем підтверджена у ході війн та воєнних конфліктів останніх 
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Підсистема 

спостереження 

(датчики) 

Підсистема обробки 

інформації та формування 

управляючих сигналів 

Телекомунікаційна 

підсистема 

(датчики) 

десятирічь. Збройні сили іноземних держав широко використовують 

взаємодоповнюючі системи розвідки і спостереження, серед котрих системи на 

основі просторово розподілених датчиків (сенсорів) займають важливе 

місце.(литературу) 

На сьогодні існує декілька типів таких систем, але всі вони 
побудовані за одною загальною схемою.  

 

Рис. 1.15 Склад системи дистанційного спостереження та охорони 

Самою критичною ланкою СДСО, яка власно й визначає основні 

характеристики системи у цілому, є телекомунікаційна підсистема. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні для побудови 

телекомунікаційних підсистем СДСО використовуються два підходи. Перший 

полягає у застосуванні дротового зв’язку, другий – базується на використанні 

радіозв’язку для передачі інформації між підсистемою спостереження та 

обробки інформації. 

Природним є притаманність кожному з зазначених підходів як позитивних, 

так й негативних властивостей. Зокрема, застосування дротового зв'язку 

дозволяє досягнути досить високої скритності та завадозахищеності, але 

розгортання такої системи вимагає великих часових витрат, в залежності від 

розмірів об'єкта, характеру місцевості та ін. [3], тому застосування дротового 

зв'язку в телекомунікаційних мережах сучасних СДСО є досить обмеженим. 

Застосування радіозв’язку для передачі інформації у СДСО дозволяє 

досягнути прийнятного часу розгортання/згортання системи. Але на сьогодні у 

телекомунікаційних підсистемах СДСО використовуються вузькосмугові 

сигнали (ВСС), а застосування ВСС демаскує систему, тим самим значно 

знижуючи її ефективність. Крім того такий зв’язок має низьку 

завадозахищеність та імітостійкість і тому не в повному обсязі задовольняє 

вимогам, що висуваються до сучасних телекомунікаційних підсистем СДСО. 
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Таким чином, аналіз існуючих підходів, що застосовуються для організації 

передачі інформації у телекомунікаційних підсистемах СДСО показав, що вони 

не дозволяють у повній мірі вирішити задачу обміну даними у системах 

дистанційного спостереження та охорони. Тому, завдання щодо удосконалення 

методів передачі інформації у сучасних СДСО є актуальним. 

 

Висновки до першого розділу. 

 

1. Дано пояснення того що собою являє модульований сигнал і як він 

утворюється. Яку роль в цьому відіграє керуючий модульований і допоміжний 

сигнал. 

2. Розглянуто ряд теоретичних понять, таких як: сигнал, спектр, сигнал 

частоти, гармонійні коливання, а також наведені диференційні рівняння.  

3. Було детально проаналізовано як створюється і що собою представляє 

амплітудна, частотна і фазова модуляція, надано математичне пояснення і 

теоретичне підґрунтя, пояснення відмінностей і переваг даних модуляцій одна 

перед одною, а також їх безпосередні сфери застосування. 

4. Розглянуто спосіб формування і детектування модульованих сигналів, на 

прикладі принципу побудови модуляторів для АМ сигналу, а також принцип 

формування і детектування сигналів кутової модуляції для ЧМ і ФМ сигналів. 

5. Також була взята до уваги проблема сучасного дистанційного 

спостереження та охорони об’єктів з використанням систем дистанційного 

спостереження і охорони (СДСО). Було наведена загальна схема роботи СДСО. 

Проаналізовано останні дослідження та публікації на цю тему.  

Розділ 2 

 

АНАЛОГОВА МОДУЛЯЦІЯ ТА ЦИФРОВА МАНІПУЛЯЦІЯ 

 

2.1 Аналогова модуляція 

 

Перш ніж перейти безпосередньо до цифрової модуляції, наведу картинку, 

яка ілюструє аналогову AM (амплитудную) і FM (частотну) модуляцію. 
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Рис. 2.1Вихідний сигнал 

 

 

Рис. 2.2 АМ(амплітудна модуляція) 

 

 

Рис. 2.3 FM (частотна модуляція) 

2.2 Маніпуляція сигналів та її типи. 

При дискретній зміні керуючого коливання модульовані параметри несучої 

будуть змінюватися стрибком. У цьому випадку замість терміну «модуляція» 

застосовується термін «маніпуляція», а саме коливання називається 

маніпульованим. Зокрема маніпуляція - це модуляція несучого коливання 

посиланнями постійного струму прямокутної форми. 

Дискретне маніпульоване коливання може мати вигляд уніполярних або 

біполярних  прямокутних імпульсів. Для опису двох можливих станів широко 
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використовуються терміни «посилка» і «пауза». Ці стани позначають зазвичай 

символами +1 і -1 або 1 і 0. 

У цифровій модуляції аналоговий несучий сигнал модулюється цифровим 

двійкового потоком. 

Існують три фундаментальні типи цифрової модуляції (або шіфтінга) і один 

гібридний: 

1. ASK - Amplitude shift keying (Амплітудна двійкова модуляція). 

2. FSK - Frequency shift keying (Частота двійкова модуляція). 

3. PSK - Phase shift keying (Фазова двійкова модуляція). 

4. ASK / PSK. 

 

Згадаю, що існує традиція в російській термінології радіозв'язку 

використовувати для модуляції цифровим сигналом термін «маніпуляція». 

 
Рис. 2.4 Сигнал після відповідних модуляцій 
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У разі амплітудного шіфтінга амплітуда сигналу для логічного нуля може 

бути (наприклад) в два рази менше логічної одиниці. 

Частотна модуляція схожим чином представляє логічну одиницю 

інтервалом з більшою частотою, ніж нуль. 

Фазовий шіфтінг представляє «0» як сигнал без зсуву, а «1» як сигнал із 

зсувом. 

Тут ми якраз маємо справу зі «зрушенням по фазі» 

 

Кожна зі схем має свої сильні і слабкі сторони. 

• ASK гарна з точки зору ефективності використання смуги частот, але 

піддана перекручуванню при наявності шуму і недостатньо ефективна з точки 

зору споживаної потужності. 

• FSK - з точністю до навпаки, енергетично ефективна, але не ефективно 

використовує смугу частот. 

• PSK - гарна в обох аспектах. 

• ASK / PSK - комбінація двох схем. Вона дозволяє ще краще 

використовувати смугу частот. 

 

Найпростіша PSK схема (показана на малюнку) має власну назву - Binary 

phase-shift keying. Використовується єдине зрушення фази між «0» і «1» - 180 

градусів, половина періоду. 

 

Існують також QPSK і 8-PSK: 

• QPSK використовує 4 різних зсуву фази (по чверті періоду) і може 

кодувати 2 біта в символі (01, 11, 00, 10). 8-PSK використовує 8 різних зрушень 

фаз і може кодувати 3 біта в символі. 

• Одна з реалізацій схеми ASK / PSK яка називається QAM - Quadrature 

Amplitude Modulation (квадратурная амплітудна модуляція (КАМ). Це метод 

об'єднання двох AM-сигналів в одному каналі. Він дозволяє подвоїти ефективну 

пропускну здатність. У QAM використовується дві несучих з однаковою 

частотою але з різницею в фазі на чверть періоду (звідси і виникає слово 
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квадратура). Більш високі рівні QAM будуються за тим самим принципом, що і 

PSK[21]. 

 

2.3 Амплітудна маніпуляція  

 

Амплітудна маніпуляція (ASK) є формою амплітудної модуляції, яка 

представляє цифрові дані, як зміни в амплітуді за наявності несучої хвилі. В 

системі ASK двійковий символ 1 представлений передачею несучої хвилі з 

фіксованою амплітудою і фіксованою частотою для біт тривалості T секунд. 

Якщо значення сигналу дорівнює 1, то передається сигнал несучої; в іншому 

випадку буде передано значення сигналу 0. 

Будь-яка цифрова схема модуляції використовує кінцеву кількість різних 

сигналів для подання цифрових даних. ASK використовує кінцеве число 

амплітуд, кожному присвоюється унікальний шаблон довічних цифр. Зазвичай 

кожна амплітуда кодує рівну кількість біт. Кожен зразок бітів формує символ, 

який представлений конкретною амплітудою. Демодулятор, який призначений 

спеціально для символу-набору, використовуваного модулятором, визначає 

амплітуду сигналу яку вона приймає і відображає його назад до символу який 

вона представляє, таким чином відбувається відновлення вихідних даних. 

Частота і фаза носія підтримуються постійними. 

Подібно AM, ASK також лінійна і чутлива до атмосферного шуму, 

перекручувань, умов поширення на різних маршрутах в PSTN і т.д. Процеси 

ASK-модуляції і демодуляції відносно недорогі. Техніка ASK також широко 

використовується для передачі цифрових даних через оптичне волокно. Для 

світодіодних передавачів двійкова 1 представлена коротким імпульсом світла і 

двійковим 0 відсутністю світла. Лазерні передавачі зазвичай мають фіксований 

струм «зміщення», який змушує пристрій випромінювати низький рівень 

освітленості. Цей низький рівень являє двійковий код 0, в той час як світлова 

хвиля з більш високою амплітудою представляє двійкову 1. 

Найпростіша і найбільш поширена форма ASK працює як комутатор, 

використовуючи присутність несучої хвилі, щоб вказати двійковий код, а його 

відсутність вказувати на двійковий нуль. Цей тип модуляції називається вкл -
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викл (OOK) і використовується на радіочастотах для передачі коду Морзе 

(званого безперервної хвилею)[22]. 

 

2.4 PR-ASK модуляція 

 

PR-ASK - це модуляція, яка може мінімізувати вимоги несучої до шуму у 

вузькополосному режимі, при цьому максимізуючи перенесення потужності в 

тег. Ця модуляція має вимоги до несучої що до шуму і пропускної здатності, 

ближчі до PSK, ніж DSB-ASK, що робить її привабливою для роботи з вузьким і 

більш далеким діапазоном. 

 
Рис. 2.5 ASK та PR-ASK модуляція 

 

Частота модуляції ASK, час наростання і час спаду зазвичай задаються для 

забезпечення того, щоб зчитувачі могли правильно використовувати теги і 

інтерпретувати символи даних. 

PR-ASK виходить шляхом інвертування фази основної смуги форми хвилі 

на кордоні між символами. RC-фільтр з коефіцієнтом валідації 0,99 також 

використовується і виявлений огинає використовуючи перетворення Гільберта. 

На фігурі (c) і (d) показаний PR-ASK модульований носій і виявлена оболонка з 

використанням Гільберта відповідно[23]. 
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Рис. 2.6 Результати симуляції 

 

Нижче наведено патент у якому використовується саме PR-ASK модуляція. 

Протокол Gen2 RFID включає в себе режим амплітудної модуляції (AM), 

званий фазовою маніпуляцією зміни фази (PR-ASK) в специфікації протоколу, 

який може забезпечити гарне спектральний заповнення. Однак амплітуда 

радіочастотного (RF) сигналу проходить через нуль. Це дає 100% глибину 

модуляції амплітуди і створює розриви фази з 180-градусними стрибками фази. 

Багато зчитувачів RFID розроблені з використанням високочастотних 

підсилювачів потужності (RFPAs) з високою енергоефективністю, таких як 

class-AB або class-C. Ці високоефективні підсилювачі потужності мають 

тенденцію до зниження лінійності в порівнянні з підсилювачами класу А. Ці 

високоефективні підсилювачі потужності працюють краще, коли амплітудна 

модуляція сигналу передачі зменшується. Хоча ідеальна PR-ASK-модуляція 

може забезпечити гарне спектральне заповнення, глибина 100% AM і розриви 

фаз можуть створювати значні спотворення для енергоефективних RFPA, 

зазвичай використовуваних в RFID-зчитувача. Це спотворення викликає 

спектральне зростання, яке може значно погіршити спектральне заповнення. 

Деякі схеми зчитувачів RFID включають в себе нелінійні предспотворення 

на сигналі передачі основної смуги частот для поліпшення загальної лінійності 

передавача і зменшення проблеми спектрального відновлення. Ці нелінійні 

предспотворення розраховуються з використанням вхідної характеристики 

RFPA. Характеристику введення-виведення може бути дуже важко досягти 

точно, коли глибина модуляції сигналу передачі знаходиться на або поблизу 
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100%, наприклад, PR-ASK. Якщо використовується цифрове предспотворення, 

амплітудне і фазове спотворення підсилювача потужності радіочастот важко 

виміряти, коли траєкторія радіочастотного сигналу проходить через початок 

координат. Таким чином, ідеальний PR-ASK має гарне спектральне заповнення, 

але для багатьох енергоефективних RFPA важко відтворювати лінійно і, крім 

того, складно реалізувати предспотворення RFPA через глибину глибокої 

амплітудної модуляції. Розкриття варіантів здійснення винаходу. 

Варіанти здійснення даного винаходу забезпечують пристрій і способи для 

генерування нової форми сигналів передачі амплітуди зсуву фаз (PR-ASK) в 

радіочастотній (RF) системі. Пристрій відповідно до варіантів здійснення 

винаходу може, наприклад, використовуватися в RFID-системі для генерації 

сигналів, що передаються, які повністю відповідають специфікації ISO-18000-63 

або EPCGlobal Gen2 і мають спектральну зайнятість краще, ніж звичайні 

сигнали PR-ASK, але без повної модульованої амплітуди , де траєкторія сигналу 

проходить через початок координат. Синтез переданого сигналу може 

підтримувати архітектуру радіозв'язку з прямим перетворенням і архітектуру 

полярної модуляції. 

RF-система щонайменше в деяких варіантах здійснення винаходу включає 

в себе генератор сигналів PR-ASK разом з генератором ортогонального 

зміщення, підключеним до генератора сигналів PR-ASK. Генератор сигналу PR-

ASK може генерувати повністю модульований AM-сигнал, що представляє 

собою символ і / або послідовність символів. Генератор ортогонального 

зміщення здатний зрушувати траєкторію сигналу PR-ASK від початку 

координат, щоб створити новий тип амплітудно-фазово-модульованого сигналу, 

який має безперервну фазову модуляцію і зменшену глибину модуляції 

амплітуди в результаті керованого ортогонального зміщення. Результуючий 

зміщений сигнал PR-ASK зсувається значно для багатьох RFPA, щоб 

відтворювати гарну якістю через цю зменшену глибини AM. 

У RFID-системі результуючий зрушений сигнал PR-ASK підтримує вимоги 

до тимчасової області для форми сигналу RFID, такі як час наростання і падіння 

по краю, а також тимчасові характеристики часу між символами. Отримуючи 

зрушення сигналу PR-ASK підтримує вимоги до частотної області для форми 
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RFID з поліпшеним спектральним заповненням. ВЧ-система може також 

включати в себе джерело радіосигналу для створення несучої хвилі і 

радіочастотний підсилювач, підключений до радіочастотного джерела і 

ортогональний генератор зміщення для передачі послідовності символів, 

модульованих на несучу хвилю, для отримання сигналу АМ як форми сигналу 

передавача. Ортогонально зміщена модуляція PR-ASK буде позначатися тут 

OPR-ASK[24]. 

 

2.5 Радіочастотна ідентифікація RFID 

 

RFID (англ. Radio Frequency IDentification, радіочастотна ідентифікація) - 

спосіб автоматичної ідентифікації об'єктів, в якому за допомогою радіосигналів 

зчитуються або записуються дані, що зберігаються в так званих транспондерах, 

або RFID-мітках. 

Будь-яка RFID-система складається з пристрою, що зчитує (зчитувач, рідер 

або інтеррогатор) і транспондера (він же RFID-мітка, іноді також застосовується 

термін RFID-тег)[25]. 

 

За дальності зчитування RFID-системи можна поділити на наступні 

системи: 

• ближньої ідентифікації (зчитування проводиться на відстані до 20 см); 

• ідентифікації середньої дальності (від 20 см до 5 м); 

• дальньої ідентифікації (від 5 м до 300 м) 

 

Радіочастотна ідентифікація (RFID) використовує електромагнітні поля для 

автоматичної ідентифікації та відстеження тегів, прикріплених до об'єктів. Теги 

містять електронну інформацію. Пасивні мітки збирають енергію від 

радіосигналів сусіднього RFID-зчитувача. Активні теги мають локальне 

джерело живлення (наприклад, акумулятор) і можуть працювати в сотнях 

метрів від зчитувача RFID. На відміну від штрих-коду, тег не повинен 

перебувати в межах видимості зчитувача, тому він може бути вбудований в 
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об'єкт, що відстежується. RFID - це один з методів автоматичної ідентифікації 

та збору даних (AIDC) 

RFID-мітки використовуються в багатьох галузях промисловості, 

наприклад, мітка RFID, прикріплена до автомобіля під час виробництва, може 

використовуватися для відстеження її прогресу по конвеєрній лінії; 

Фармацевтичні препарати з маркуванням RFID можна відстежувати через 

склади; і імплантація RFID-мікрочіпів в свійську худобу та домашніх тварин 

дозволяє позитивно ідентифікувати тварин. 

Оскільки мітки RFID можуть бути прикріплені до готівки, одягу і майну 

або імплантовані в тварин і людей, можливість читати особисту інформацію без 

згоди викликає серйозну проблему конфіденційності. Ці проблеми призвели до 

розробки стандартних специфікацій для вирішення питань конфіденційності та 

безпеки. ISO / IEC 18000 та ISO / IEC 29167 використовують вбудовані 

криптографічні методи для неспостережності, аутентифікації тегів і зчитувачів, 

а також конфіденційність в режимі «повітря». ISO / IEC 20248 визначає 

структуру даних цифрового підпису для RFID і штрих-кодів, що надають дані, 

аутентифікацію джерела і зчитування. Ця робота виконується всередині ISO / 

IEC JTC 1 / SC 31- автоматична ідентифікація і методи збору даних. Теги 

можуть також використовуватися в магазинах для прискорення оформлення 

замовлення і запобігання крадіжок клієнтів і співробітників. 

У 2014 році світовий ринок RFID коштував 8,89 млрд. дол. США в 

порівнянні з 7,77 млрд. дол. США в 2013 році і 6,96 млрд. дол. США в 2012 

році. Ця цифра включає в себе теги, зчитувачі і програмне забезпечення / 

послуги для карт RFID, етикеток, ФОП і всіх інших форм чинників. Очікується, 

що до 2026 року ринкова вартість виросте до 18,68 млрд. дол. США. 

Згідно з прогнозом Future Market Insights, глобальний ринок зчитувачів 

RFID, як очікується, стане значним CAGR на 12,3% з 2017 по 2027 рік. Ринок в 

2017 році склав 5 545,5 млрд. доларів США, і очікується, що він виросте до 17 

758,8 млн. доларів США на кінець прогнозованого періоду[26]. 

 

2.6 Порівняльний аналіз використання ШСС та ВСС у 

телекомунікаційній мережі СДСО 
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Основний матеріалу дослідження. У (литература) відмічається, що 

використання ШСС для передачі інформації забезпечує високу завадостійкість, 

енергетичну і параметричну скритність процесу передачі інформації, 

можливість одночасної передачі декількох повідомлень. Розглянемо ці переваги 

більш детально. 

Перше – більша енергетична скритність. Енергетична скритність передачі 

ШСС полягає у зменшені дальності його розвідки 𝑅𝑝 технічними засобами 

спостереження противника. Відомо що дальність розвідки пропорційна кореню 

квадратному з потужності 𝑃𝑐 (енергії) сигналу, що випромінюється, іншими 

словами 𝑅~√𝑃𝑐. Враховуючи, що широкосмуговий сигнал можна представити 

як композицію n вузькосмугових, то при однаковій енергії ШСС і ВСС, та за 

умовою що закон внутрішньоімпульсної модуляції (маніпуляції) ШСС є 

невідомим противнику, відношення дальності розвідки ВСС та ШСС 

визначається виразом (литература): 

𝑅шсс

𝑅всс
=

√𝑃𝑐

𝑛

√𝑃𝑐

=
1

√𝑛
 

            (2.1) 

Тобто, дальність розвідки ШСС є у √𝑛 разів меншою ніж ВСС. Крім того, 

при досить великому n можливо забезпечити передачу сигналу з питомою 

щільністю енергії меншою ніж питома щільність природних шумів. В цьому 

випадку розвідка сигналу взагалі можлива лише за умов знання його 

внутрішньої структури. 

Друге – параметрична скритність інформаційного обміну. Параметрична 

скритність інформаційного обміну ШСС забезпечується достатньо складним 

кодуванням сигналу його елементарними складовими. Навіть при фіксації факту 

передачі ШСС, для виділення з нього інформації необхідно знати параметри 

цього кодування. Це являється дуже складною задачею, якщо врахувати, що при 

достатньо великій базі сигналу кількість можливих значень сигналу k буде 

визначатися за відомим виразом розрахунку кількості можливих перестановок: 
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𝑘 = 𝑛𝑚 

            (2.2) 

де: n – кількість дискрет в ШСС; 

m – кількість значень, які може приймати сигнал в дискреті в залежності 

від. 

Третє – висока завадостійкість. Завадостійкість, при використанні ШСС, 

обумовлюється, підсиленням в n разів ШСС на виході узгодженого приймача. У 

(література) наведена формула, яка пов’язує відношення сигнал/шум 𝑞2 на 

виході приймача з відношенням сигнал/шум на вході 𝑝2 і базою сигналу В: 

𝑞2 = 2𝐵𝑝2 

            (2.3) 

де: 𝑝2 = 𝑃𝑐/𝑃ш (𝑃𝑐 𝑃ш – потужності ШСС та завади); 

𝑞2 =
2𝐸

𝑁ш
 

            (2.4) 

де: E – енергія ШСС, 𝑁ш- спектральна щільність шуму у смузі ШСС: 

Відношення сигнал-шум на виході 𝑞2 визначає робочі характеристики 

прийому ШСС, а відношення 𝑝2 - енергетику сигналу та шуму. Необхідна 

величина 𝑞2 може бути отримана навіть якщо 𝑝2<<1. Для цього достатньо лише 

вибрати ШСС з досить великою базою. 

Виграш по  завадостійкості при  використанні ШСС обумовлюється 

невідомим для противника законом розподілу енергії сигналу в частотній та 

часової областях. Відношення 𝛾 сигнал/завада у цьому випадку буде мати 

вигляд: 

𝛾 =
∫ ∫ 𝐸𝑐(𝑓, 𝑡)𝑑𝑓𝑑𝑡

𝑓𝑐𝑡𝑐

∫ ∫ 𝐸𝑛(𝑓, 𝑡)𝑑𝑓𝑑𝑡
𝑓𝑐𝑡𝑐

 

            (2.5) 

де: 𝐸𝑐 , 𝐸з - енергія сигналу та енергія завади відповідно; 

𝑡с, 𝑓𝑐 - часова та частотна області відповідно, в яких відбувається передача 

сигналу. Враховуючи те, що для противника є невідомими області 𝑡ста 𝑓𝑐 
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відношення сигнал/завада за однакових умов для ШСС буде кращим ніж для 

ВСС. 

Четверте – висока пропускна здатність телекомунікаційної підсистеми. 

Висока пропускна здатність телекомунікаційної підсистеми забезпечується 

можливістю одночасно передавати в наданій смузі частот декілька ШСС. 

Порівняємо кількість повідомлень (M), які може передати 

телекомунікаційна підсистема використовуючи ШСС або ВСС. 

Загальна кількість повідомлень, що можуть передаватися за час Т 

розраховується за формулою: 

𝑀 = 𝑘(𝑇/𝑡𝑐) 

            (2.6) 

де: k – кількість повідомлень, що можуть передаватися одночасно; 𝑡𝑐 – 

тривалість повідомлення. 

Для телекомунікаційної підсистеми, яка використовує ВСС, кількість 

сигналів, що можуть одночасно передаватися в смузі частот (ΔF) визначається 

кількістю частотних каналів та розраховується за формулою: 

𝑘 = 𝛥𝐹/𝛥𝑓 

            (2.7) 

де: 𝛥𝑓 – ширина спектру повідомлення. 

При цьому мінімальна тривалість сигналу 𝑡𝑐𝑚𝑖𝑛 в каналі однозначно 

пов’язана з його смугою співвідношенням (литература):  

𝑡𝑐𝑚𝑖𝑛 = 𝑙/ 𝛥𝑓 

            (2.8) 

Для телекомунікаційної підсистеми, яка використовує модульовані ШСС k 

буде співпадати з кількістю можливих законів модуляції сигналу, а у випадку 

застосування маніпульованих ШСС, кількість сигналів, що можуть одночасно 

передаватися в смузі частот ΔF визначається кількістю можливих кодових 

комбінацій для формування внутрішньої структури ШСС. Максимальна 

кількість кодових комбінацій визначається за формулою (2.5) розрахунку числа 

перестановок (литература5): 
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Підставляючи (2.7) і (2.8) в (2.6) отримуємо, що кількість повідомлень яка 

може бути передана за допомогою ВСС буде прямо пропорційна смузі частот та 

тривалості часового інтервалу. 

М = ∆𝐹𝑇 

            (2.9) 

Враховуючи, що для ШСС мінімальна тривалість сигналу визначається за 

допомогою виразу (литература): 

𝑡𝑐𝑚𝑖𝑛 = 𝑛/∆𝑓шсс𝑚𝑖𝑛 

            (2.10) 

де: 𝑓шсс𝑚𝑖𝑛 – мінімальна ширина спектру однієї дискрети. 

В свою чергу ширина спектру однієї дискрети пов’язана з шириною 

виділеної для передачі смуги частот наступним співвідношенням: 

∆𝐹 = ∑(∆𝑓шсс)𝑖

𝑚

𝑖=1

 

            (2.11) 

За виконанням умови рівності всіх ∆𝑓𝑖 (що обумовлюється міркуваннями, 

щодо раціонального використанні виділеної смуги частот) вираз (2.11) прийме 

вид: 

∆𝐹 = 𝑚∆𝑓𝑖 

            (2.12) 

Вираз (2.12) описує розподіл виділеної смуги частот для 

частотноманіпульованого ШСС. Для фазокодоманіпульованого ШСС (2.12) 

буде мати вигляд: 

∆𝐹 = ∆𝑓 

            (2.13) 

Враховуючи (2.5, 2.8, 2.10 та 2.12) для частотноманіпульованих ШСС 

отримуємо: 

𝑁 = 𝑛
(

∆𝐹
∆𝑓

)
(

𝑇∆𝑓

𝑛
) = 𝑛

(
∆𝐹
∆𝑓

)
(
𝑇∆𝐹

𝑚𝑛
) 

            (2.14) 
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Враховуючи (2.5, 2.8, 2.10 та 2.13) для частотноманіпульованих ШСС 

отримуємо: 

𝑁 = 𝑛(𝑚) (
𝑇∆𝐹

𝑛
) = 𝑛(𝑚−1)(𝑇∆𝐹) 

            (2.15) 

де: m - кількість початкових значень фази в дискреті. 

Порівняємо (2.9) з одного боку і (2.14) та (2.15) з іншого. В результаті 

отримуємо наступні нерівності: 

𝑛
(

∆𝐹
∆𝑓

)
(

𝑇∆𝐹

𝑚𝑛
) > 𝑇∆𝐹 → 𝑛

(
∆𝐹
∆𝑓

−1)
> 𝑚 →

∆𝐹

∆𝑓
> 1 + 𝑙𝑜𝑔𝑛𝑚 

            (2.16) 

𝑛(𝑚−1)(𝑇∆𝐹) > 𝑇∆𝐹 → 𝑛(𝑚−1) > 1 

            (2.17) 

Враховуємо, що на практиці завжди виконується нерівність n > m, тому 

0 ≤ 𝑙𝑜𝑔𝑛𝑚 ≤ 1. Тоді нерівність (2.15) буде істинною якщо ∆𝐹/∆𝑓 ≥ 2 (іншими 

словами, якщо для створення внутрішньої структури ШСС використовується дві 

і більше частот, а це є обов'язковою умовою створення ШСС), а нерівність 

(2.16) буде вірною якщо для синтезу ШСС використовується не менш двох фаз, 

що також є обов'язковою умовою створення ШСС. 

 

Висновки до другого розділу: 

 

1.Було наочно показано як відрізняється вхідний сигнал від сигналу який 

був промодульований по амплітуді або частоті. 

2.Розглянуто відмінність між аналогової модуляцією і дискретної 

маніпуляцією. Як стало зрозуміло, різниці між поняттями модуляція і 

маніпуляція практично не існує, було умовно прийнято термін маніпуляція для 

позначення цифрової модуляції (маніпуляції). 

3.Наведено три фундаментальні типи цифрової модуляції і один гібридний, 

а також показано як частіше за все виглядає сигнал після модуляції цими 

способами. 
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4. Була детально розглянута АSК маніпуляція, яка є формою амплітудної 

модуляції. Дана модуляція, як і будь-яка інша використовує кінцеву кількість 

різних сигналів для передачі цифрових даних. 

5. Найпростіша й найбільш поширена форма ASK працює як комутатор, 

використовуючи присутність несучої хвилі, щоб вказати двійковій код, а його 

відсутність вказуватиме на двійковій нуль. Цей тип модуляції називається вкл -

викл (OOK) та використовується на радіочастотах для передачі коду Морзе 

(званого безперервною хвилею). 

6. У розділі була також розглянута PR-ASK модуляція, яка може 

мінімізувати вимоги несучої до шуму у вузькополосному режимі. Дану 

модуляцію можна отримати шляхом інвертування фази основної смуги 

пропускання. Дана модуляція була також розглянута в її практичному 

застосуванні, а саме в патенті. 

7. Мною була розглянута радіочастотна ідентифікація РФІД, як один із 

способів автоматичної ідентифікації об'єктів. 

8. Було наведено обґрунтування використання для передачі інформації у 

телекомунікаційній системі СДСО широкосмугових сигналів, як одного із 

можливих шляхів розв’язання зазначених вище у розділі 1 труднощів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Розділ 3. 

 

СЕРЕДОВИЩЕ AWR DESIGN ENVIRONMENT 

 

3.1 Ознайомлення із середовищем AWR Design Environment 

 

Даний пакет об'єднує три потужних інструменти, які допомагають зі 

створенням середовища для проектування РЧ, аналогових або інтегрованих 

систем: Visual System Simulator (VSS), Microwave Office (MWO) і Analog Office 

(AO). Ці інструменти повністю інтегровані в пакет NI AWR Design Environment 

і дозволяють використовувати проекти окремих схем в розробці складних 

систем, не залишаючи середовище проектування. 

VSS дозволяє розробляти і аналізувати end-to-end системи зв'язку. 

Створювати системи, що включають модульовані сигнали, схеми кодування, 

блоки каналів і вимірювання параметрів продуктивності на системному рівні. У 

VSS можна проводити симуляції за допомогою передавачів і приймачів з 

визначеним профілем, або ж побудувати спеціалізовані приймачі і передавачі з 

базових блоків. Залежно від потреб, можна відображати криву коефіцієнта 

бітових помилок (BER), вимірювання ослаблення потужності по сусідньому 

каналу (ACPR), сигнальні сузір'я, спектр потужності і так далі. VSS забезпечує 

підстроювання в режимі реального часу, так що Ви можете змінювати 

параметри схеми і відразу спостерігати результат на екрані. 

Microwave Office і Analog Office дозволяють створювати складні схеми, що 

складаються з різних елементів і електромагнітних (ЕМ) структур, доступних в 

великій базі даних електричних моделей, і потім синтезувати топологію на 

основі створених схем. Можна виконати моделювання, використовуючи будь-

який з симуляторів NI AWR - наприклад, лінійний симулятор, просунутий 
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гармонійний симулятор для нелінійного моделювання та аналізу в частотній 

області (симулятор гармонійного балансу APLAC), 3D планарний ЕМ 

симулятор (AXIEM), симулятор на основі 3D методу скінченних елементів ( 

Analyst), симулятори перехідних процесів (симулятор перехідних процесів 

APLAC або окремий HSPICE симулятор) - і виводити дані в потрібному вигляді. 

Після цього можна налаштовувати і оптимізувати схеми, при цьому вносяться 

зміни автоматично і миттєво відображаються на топології схеми. Статистичний 

аналіз дозволяє досліджувати відгук системи на основі статистично варійованих 

параметрів елементів схеми. 

Analog Office пропонує єдине середовище для повної взаємодії з 

комплексним і потужним набором вбудованих інструментів для розробки 

аналогових і РЧ інтегральних схем методами «зверху вниз» і 

«Front-to-end». 

Набір інструментів покриває весь маршрут проектування інтегральних 

схем, включаючи розробку і верифікацію як на системному, так і на схемному 

рівні, а також введення схеми й описи, симуляцію і аналіз в частотної і 

тимчасової областях, топологію елементів з автоматизованими на рівні 

пристрою розміщенням, розводкою і інтегрованої перевіркою проектних норм 

(DRC), екстракцію паразитних компонентів на основі 3D розрахункового 

алгоритму за відповідною до золотого стандарту промисловості 

високошвидкісної технології від OEA International, і повноцінний набір рішень 

для відображення та аналізу аналогових сигналів з підтримкою складних РЧ 

вимірювань. 

 

3.2 Запуск середовища AWR Design Environment та основні 

компоненти пакету NI AWRDE. 

 

Для запуску пакета NI AWRDE: 

1. Натисніть кнопку Start Windows. 

2. Виберіть All Programs> AWRDE 13> AWR Design Environment 13. 

Відкриється наступне головне вікно. 
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Рис.2.7 Запуск пакета NI AWRDE 

 

Пакет NI AWRDE містить всі необхідні вікна, компоненти, меню і 

інструменти для створення лінійних і нелінійних схем, ЕМ структур, топології 

схеми, системних схем; проведення симуляцій і виведення графічних 

результатів. Велика частина основних процедур може бути застосована до 

Microwave Office (MWO), Visual System SimulatorTM (VSS) і Analog Office 

(AO). Основні компоненти пакета NI AWRDE представлені в таблиці: 

 

Таблиця 2.1Основні компоненти пакета 

Компонент Опис 

Рядок 

заголовка 

Відображає назву відкритого проекту і PDK (Process Design 

Kit, набір проектної документації) який в ньому 

використовується.  

Панель меню Включає в себе набір меню, необхідних для виконання 

більшості завдань в MWO, VSS і AO. Розташована у верхній 

частині вікна. 

Панель 

інструментів 

Розташована під панеллю меню і містить набір кнопок 

швидкого доступу до часто використовуваних команд 

(створити нову схему, провести симуляцію, запустити 

підстроювання параметрів і т.п.). Активність кнопок залежить 

 

     

 

Workspa

 



59 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

від використовуваних функцій і активних вікон. При наведенні 

курсора на кнопку відображається її назва і / або призначення. 

Робоча область Область для проектування схем, створення ЕМ структур, 

відображення і редагування топології і виведення графіків. Для 

переміщення по робочій області можна використовувати 

лінійки прокрутки. Крім того, можна використовувати 

команди збільшення і зменшення в меню View. 

Диспетчер 

проектів 

(вкладка 

Project) 

За замовчуванням розташований в лівій колонці вікна. 

Диспетчер проектів - повна колекція даних і компонентів, що 

визначають поточний проект. Елементи організовані в 

деревоподібну структуру і включають схеми, системні 

діаграми, ЕМ структури, настройки частоти симуляції, вихідні 

графіки, призначені для користувача папки і багато іншого. 

Диспетчер проектів активується при першому запуску NI 

AWRDE або при переході на вкладку Project. Для доступу до 

команд вузла в диспетчері проектів клацніть вузол правою 

кнопкою миші. 

Диспетчер 

елементів 

(вкладка 

Elements) 

Диспетчер елементів містить повний перелік елементів для 

створення схем і системних блоків для створення системних 

діаграм. Диспетчер елементів відображається в лівій колонці 

на місці Диспетчера проектів при переході на вкладку 

Elements. 

Менеджер 

топології 

(вкладка 

Layout) 

Менеджер топології містить засоби для відображення і 

створення топологічних креслень, створення нових осередків і 

роботи з бібліотеками топологічних креслень. Менеджер 

топології відображається в лівій колонці на місці Диспетчера 

проектів при переході на вкладку Layout. 

Вікно стану 

(вкладка Status 

Window) 

У вікні стану відображаються помилки, попередження та 

інформаційні повідомлення про поточні дії або симуляції. 

Вікно стану за замовчуванням розташоване в нижній частині 
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робочої області на вкладці Status Window. 

Рядок стану Рядок стану розташований в самому низу вікна програми і 

виводить інформацію в залежності від поточного активного 

елементу або дії. Наприклад, при виборі елемента схеми в 

рядку стану відобразиться назва елемента і його ID. Якщо 

обраний осередок, відобразиться інформація про шарі і 

розмірах; при виборі кривої на графіку буде виведено 

відповідне значення параметра. 

 

 

3.3 Створення, відкриття і збереження проектів. Робота з 

принциповими та електричними схемами. Використання Диспетчера 

елементів. 

 

Перед першим використанням NI AWRDE за замовчуванням створюється 

порожній проект під назвою "Untitled Project". Активним може бути тільки один 

проект. Назва поточного проекту відображається в рядку заголовка головного 

вікна. 

Після створення проекту можна приступати до реалізації конкретних 

рішень. Ви можете проводити симуляції і отримувати результати в графічному 

вигляді. Потім Ви можете підлаштовувати або оптимізувати значення 

параметрів і змінних для отримання потрібного Вам відгуку системи. Можна 

згенерувати топологічне представлення схеми і експортувати результат в 

форматах DXF, GDSII, або Gerber.  

Щоб створити проект, виберіть File> New Project. Назвіть новий проект і 

виберіть директорію для збереження проекту за допомогою File> Save Project As 

Назва проекту відображається в рядку заголовка. 

Щоб відкрити проект, виберіть: File> Open Project. Щоб зберегти поточний 

проект, виберіть File> Save Project. При збереженні проекту зберігаються всі 
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пов'язані з ним дані. Проекти NI AWR зберігаються у вигляді файлів з 

розширенням * .emp. 

NI AWR надає кілька прикладів проектів (файли * .emp) в настановній 

директорії для демонстрації ключових моментів, програмних функцій і 

особливостей, а також застосування окремих елементів. 

Пошук і відкриття прикладів проектів, що згадуються в даному 

керівництві: 

1. Виберіть File> Open Example. 

У діалоговому вікні "Open Example Project" містить таблицю з назвами 

прикладів проектів та ключовими словами для кожного з них. 

2. Відфільтруйте список по ключовим словом «getting_started». Для цього 

утримуючи клавішу Ctrl, клацніть заголовок стовпчика Keywords і введіть 

getting_started в текстове поле внизу діалогового вікна. 

Як показано на наступному малюнку, список прикладів відфільтрований 

для відображення тільки прикладів з ключовим словом "getting_started". 

 

 
Рис.2.8 Фільтрація прикладів 
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Важливо пам’ятати, що результати фільтрувати можна не тільки за 

ключовими словами, а й за назвами файлів. Перевернутий трикутник в 

заголовку стовпця позначає стовпець з фільтрацією. Утримуючи Ctrl, клацніть 

заголовок стовпчика, щоб змінити правила фільтрації результатів. 

NI AWR пропонує кілька прикладів тестових модулів, які можуть служити 

в ролі посібників з проектування різних пристроїв: змішувачів, підсилювачів і 

генераторів. Дані тестові модулі налаштовані для імпорту в робочий проект. 

Щоб імпортувати тестовий модуль: 

1. Виберіть File> Import Project. 

2. Перейдіть в C: \ Program Files \ AWR \ AWRDE \ 13 \ Examples \ іліC: \ 

Program Files (x86) \ AWR \ AWRDE \ 13 \ Examples \ і імпортуйте потрібний 

тестовий модуль, Назви проектних файлів тестових модулів починаються з 

"TESTBENCH", як показано на скріншоті нижче. 

 

 
Рис.2.9 Імпорт тестового модуля 

 

Принципова схема є графічним зображенням електричного кола, в той час 

як список з'єднань є її текстовим описом. 



63 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Щоб створити принципову схему, клацніть правою кнопкою миші Circuit 

Schematics в диспетчері проектів, виберіть New Schematic і назвіть нову схему. 

Щоб створити список з'єднань, клацніть правою кнопкою миші Netlists в 

диспетчері проектів, виберіть New Netlist і визначте його назву і тип. 

 

 
Рис. 2.10 Вікно New Netlist 

 

Після створення принципової схеми або списку з'єднань в робочій області 

відкриється спеціальне вікно, а в диспетчері проектів з'явиться новий підпункт, 

що відноситься до Circuit Schematics або Netlists. Крім цього в панелях меню та 

інструментів відображаються нові команди і кнопки, які стосуються побудови 

та моделювання принципових схем або списків з'єднань.  

Диспетчер елементів дає доступ до великої бази даних ієрархічних груп 

елементів кіл для принципових схем і системних блоків для системних діаграм. 

Папка Libraries пропонує широкий перелік електричних моделей і файлів          

S-параметрів від виробників. 

Елементи кіл включають в себе моделі, джерела, порти, датчики, 

вимірювальні пристрої, бібліотеки даних і моделей, які можуть 

розташовуватися на принциповій схемі для лінійних і нелінійних симуляцій. 

Системні блоки включають в себе канали, математичні інструменти, 

вимірювачі, підсхеми і інші елементи для моделювання систем. 
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• Виберіть вкладку Elements для перегляду елементів і блоків. Замість вікна 

Диспетчера проектів відкриється вікно Диспетчера елементів. 

• Щоб розгорнути або згорнути категорію моделі, клацніть значок + або- 

зліва від назви категорії для перегляду або приховування її підкатегорій. При 

натисканні категорії або підкатегорії в нижній панелі вікна Диспетчера 

елементів наводиться список доступних моделей. Якщо моделей більше, ніж 

вмістилося в вікні, доступ до решти можна отримати, використовуючи смугу 

прокрутки. 

• Щоб помістити модель на схему або системну діаграму, просто натисніть 

і перенесіть її в робочу область, відпустіть клавішу, натисніть праву клавішу 

для повороту (якщо необхідно), виберіть потрібне місце і клацніть лівою 

клавішею миші. 

• Щоб відредагувати параметри моделі, двічі натисніть на графічному 

позначенні елемента на схемі / діаграмі. При цьому відкриється діалогове вікно 

Element Options, де можна змінювати необхідні значення. Крім цього, деякі 

параметри можна змінювати, двічі клацаючи по ним на принциповій схемі і 

вводячи потрібне значення у текстове вікно, що з’являється. Для переходу до 

наступного параметру натисніть клавішу Tab. 

 
Рис. 2.11 Редагування параметрів моделі 
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Виберіть Draw> More Elements, щоб відкрити діалогове вікно Add Circuit 

Element або Add System Block для пошуку за елементами. Утримуючи Ctrl, 

клацніть заголовок стовпчика, щоб змінити правила фільтрації результатів. 

Підсхеми дозволяють створювати ієрархічні кола за рахунок включення 

блоку підсхеми в основну схему (тобто розміщення схеми всередині іншої 

схеми). Блок підсхеми може бути схемою, списком з'єднань, ЕМ структурою 

або файлом даних. 

Щоб додати підсхему на принципову схему, клацніть Subcircuits в 

диспетчері елементів. Доступні підсхеми представлені в нижній частині вікна. У 

їх число можуть входити принципові схеми, списки з'єднань і ЕМ структури, 

пов'язані з поточним проектом, а також будь-які імпортовані дані. 

• Щоб використовувати файл даних як підсхему, необхідно спочатку 

створити його і додати до проекту. Для створення нового файлу даних виберіть 

Project> Add Data File> New Data File. Для імпорту наявного файлу даних 

виберіть Project> Add Data File> Import Data File. Всі нові або імпортовані файли 

даних автоматично відображаються в списку доступних підсхем в диспетчері 

елементів. 

• Щоб помістити потрібну підсхему, просто натисніть і перетягніть її на 

принципову схему, відпустіть кнопку миші, виберіть місце і натисніть ліву 

клавішу. 

• Щоб редагувати параметри підсхеми, виберіть підсхему у вікні схеми, 

клацніть правою кнопкою миші і виберіть Edit Subcircuit. У робочій області 

відкриється схема, список з'єднань, ЕМ структура або файл даних. Ці елементи 

можна редагувати аналогічним чином, що і типи блоків конкретних схем. 

Поєднати елементи можна шляхом розташування їх таким чином, щоб їх 

контакти (вузли) стикалися. Успішне з'єднання позначається маленьким 

зеленим квадратом. Крім цього, для з'єднань можна використовувати дроти. 

• Щоб з'єднати вузли елементів або блоків проводами, наведіть курсор на 

вузол. Курсор змінить зовнішній вигляд на моток дроту. Натисніть на вузол, 

зазначивши початкову точку з'єднання, і ведіть курсор до потрібного місця. 

Щоб зробити перегин, натисніть ліву кнопку миші. Допускається більше одного 

перегину при необхідності. 
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• Натисніть праву кнопку миші, щоб скасувати додавання попередньої 

ділянки дроту. 

• Щоб з'єднати один провід з іншим, виберіть провід, клацніть правою 

кнопкою миші і виберіть Add wire, після чого клацніть, щоб відзначити 

початкову точку дроту. 

• Щоб під'єднати провід, клацніть вузол іншого елемента або ділянку 

іншого проводу. 

• Щоб скасувати створення дроту, натисніть Esc. 

 

3.4 Створення графіків вихідних даних і вимірювань. Проведення 

симуляцій та використання команд швидкого доступу. 

 

Ви можете представляти результати моделювання кіл і систем в різних 

графічних формах. Перш ніж провести симуляцію, ви можете створити графік, 

задавши дані або величини (наприклад, коефіцієнт посилення, шум або S-

параметри), які ви хочете побудувати. 

Щоб створити графік, клацніть правою кнопкою Graphs в диспетчері 

проектів і виберіть New Graph для виведення діалогового вікна, в якому 

потрібно задати назву і тип графіка. Порожній графік відобразиться в робочій 

області, а пункт з його назвою з'явиться в Graphs Диспетчера проектів. Наступні 

типи графіків доступні: 

 

Таблиця 2.2Типи графіків 

 

Тип графіка Опис 

Прямокутний (Rectangular) Графік у декартовій системі координат, 

зазвичай – залежності  від частоти. 

Сузір'я (Constellation) Відображення залежності синфазної 

(речової) компоненти комплексного 

сигналу від квадратури (уявної). 

Діаграма Сміта (Smith chart) Відображення пасивного імпедансу або 

адміттанса на діаграмі коефіцієнта 
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відображення одиничного радіуса. 

Полярний (Polar) Відображення амплітуди і фази 

вимірюваної величини. 

Гістограма (Histogram) Відображення вимірюваної величини як 

гістограми. 

Діаграма спрямованості 

(Antenna Plot) 

Відображення даних вимірювань у вигляді 

залежності від напрямку в заданій площині 

в просторі. 

Табличний (Tabular) Відображення даних у вигляді стовпців 

чисел, зазвичай в залежності від частоти. 

Тривимірний (3D Plot) Відображення даних в тривимірному 

вигляді. 

 

Щоб задати дані, які необхідно відобразити на графіку, клацніть правою 

кнопкою миші ім'я графіка в диспетчері проектів і виберіть Add Measurement. 

Діалогове вікно Add Measurement виглядає наступним чином і дозволяє вибрати 

потрібні параметри з широкого ряду доступних значень. 

 
Рис. 2.12 Вікно Add Measurement 
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Щоб встановити робочу частоту моделювання в MWO, двічі клацніть 

пункт Project Options в диспетчері проектів або виберіть Options> Project Options 

і встановіть значення частоти на вкладці Frequencies діалогового вікна 

параметрів проекту. За замовчуванням ця частота буде використовуватися для 

всіх схем. Можна окремо встановити частоту для конкретної схеми 

натисканням правої кнопки за назвою схеми в розділі Circuit Schematics 

Диспетчера проектів і вибором Options. Перейдіть на вкладку Frequencies, 

зніміть прапорець в полі Use project defaults і встановіть потрібні значення 

частоти. 

Щоб встановити частоту моделювання системи VSS, двічі клацніть пункт 

System Diagrams в диспетчері проектів або виберіть Options> Default System 

Options і встановіть значення частоти на вкладці Basic діалогового вікна 

параметрів симулятора системи. 

 

 
Рис. 2.13 Вікно System Diagrams 

 

Щоб провести симуляцію активного проекту, виберіть Simulate> Analyze. 

Моделювання проводиться автоматично по всьому проекту на основі 
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відповідного симулятора (наприклад, лінійного, нелінійного на основі 

гармонійного балансу або 3D планарного ЕМ симулятора). 

По завершенні симуляції результати відображаються на відповідних 

графіках, і можна приступати до підстроювання і / або оптимізації при 

необхідності. 

Можна проводити обмежене моделювання, вибравши правою кнопкою 

пункт Graphs або його підпункти для моделювання даних тільки для відкритих 

графіків, якогось певного графіка або тільки одного виміру на графіку. 

Налаштування в реальному часі дозволяє миттєво спостерігати вплив змін 

у схемі на симуляцію. Оптимізатор дозволяє спостерігати зміни значень 

параметрів і змінних в реальному часі в процесі своєї роботи.  

Також можна натиснути кнопку Tune Tool на панелі інструментів. Виберіть 

параметри, які потрібно підлаштувати, і потім натисніть кнопку Tune.! Після 

перезапуску моделювання перераховуються тільки модифіковані частини 

проекту. 

Використання команд швидкого доступу (гарячих клавіш) може значно 

підвищити ефективність роботи з NI AWRDE. Стандартні комбінації клавіш 

доступні для більшості дій: симуляцій, оптимізації, навігації між Диспетчером 

проектів, Диспетчером елементів і Менеджером топології. Стандартні гарячі 

клавіші відображаються в меню або в Tools> Hotkeys для відкриття діалогового 

вікна Customize, де можна задати власні комбінації. 

 

Висновки до третього розділу: 

 

1. Було проведено ознайомлення з середовищем AWR Design Environment. 

Було з'ясовано, що даний пакет об'єднує три потужних інструменти  

призначених для проектування і побудови радіочастот, аналогових або 

інтегрованих систем: Visual System Simulator (VSS), Microwave Office (MWO) і 

Analog Office (AO). 

2. VSS дозволяє розробляти і аналізувати end-to-end системи зв'язку. 

Створювати системи, що включають модульовані сигнали, схеми кодування, 

блоки каналів і вимірювання параметрів продуктивності на системному рівні. 
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3. Microwave Office і Analog Office дозволяють створювати складні схеми, 

що складаються з різних елементів і електромагнітних (ЕМ) структур, 

доступних в великій базі даних електричних моделей, і потім синтезувати 

топологію на основі створених схем. 

4. Також був проведений невеличкий екскурс по роботі з цим середовищем, 

а саме: 

 Запуск середовища і його основні компоненти; 

 Створення, проектування і збереження проектів, робота з 

побудовою електричних схем і використання диспетчера налаштувань; 

 Проведення симуляцій і використання команд швидкого доступу. 
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Розділ 4. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ. ПОБУДОВА КІЛ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

СИМУЛЯЦІЙ 

 

4.1 OOK – як найпростіший вид ASK модуляції 

 

Обидві модуляції ASK і OOK здатні кодувати інформацію та зібрати її в 

радіо сигнали для передачі, наприклад, без проводів. 

Інформація для передачі це числа і тут ASK або OOK видають коди в 

радіохвилі, ASK (amplitude shift keying) Shift ключ - який в основному означає, 

що різні номери мають різні хвилі амплітуди, наприклад, номер 2 буде 

сегментом подвійного блоку амплітуди хвилі або DW, 1 буде сегмент сигналу 

блоку амплітуди хвилі або SW, і 0 буде сегментом нульової амплітуди хвилі або 

ZW і під час безперервної передачі, серії 210210210 ... може бути серія DW SW 

ZW DW SW ZW DW SW ZW ..., так що три номери - 012 будуть конвертувати в 

формі хвилі перетворенням ASK на стороні передавача, потім підбирають 

приймач, який визнає хвильові форми сигналу і відновлює їх номери в 

інформацію. 

ASK, однак, має деякі проблеми, як ви можете бачити, що шум перешкод 

всюди навколо нас, так що, можливо, приймач не може правильно підібрати 

амплітуду даного сигналу, викликаючи можливість втручання, це особливо 

помітно на відстані і призводить до втрати або витоку інформації. Так ось OOK, 

наваго краще розпізнає цей код та перетворює його значно краще. 

OOK в основному діє так само, як ASK, єдина відмінність полягає в тому, 

що OOK має тільки дві хвилі статус, - коли є хвиля і - коли сигнал відрізані, ось 

чому звуть OOK – (on-off-key) ключ виключання. Кодування OOK значно 

зменшує складності і вартості, хоча OOK менш схильні носити високі 

швидкості даних внаслідок доступні тільки два стани, але цього досить, щоб 

використовуватися на периметрі для відкриття воріт та дверей за допомогою 

пульта дистанційного керування та інших віддалених радіобрелків передачі 

сигналу. 
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В основному потік даних 01 дорівнює розрив лінії в хвилі кривої при 

використанні OOK модуляції, за даних 0 буде формуватися розрив у кривій, 

хоча дані 1 підтримує оригінальні передачі хвилі кривої. 

Таким чином дані можуть бути зображений як - починаючи з лівого боку - 

1101000111101000101110101001001 або щось на зразок цього. 

OOK передавач станом на сьогодні найбільш часто використовується для 

відкриття воріт та дверей контролю на периметрі чи об’єкті, а також у інших 

полях бездротової передачі низьким бітрейтом. Такі тенденції на ринку в першу 

чергу обумовлені його низькою вартістю і чималою продуктивністю. 

 
Рис.4.1(а) Схема побудови ООК модуляції у середовищі (AWR 
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Рис.4.1(б) Схема побудови ООК модуляції у середовищі (AWR) 

 

 
Рис. 4.2(а) Графік побудови ООК модуляції у середовищі (AWR) 
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Рис. 4.2(б) Графік побудови ООК модуляції у середовищі (AWR) 

 
Рис. 4.2(в) Графік побудови ООК модуляції у середовищі (AWR) 
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4.2 APSK модуляція та її застосування на практиці. 

 

Стандарт системи другого покоління (DVB-S2) для відео-мовлення, 

інтерактивних послуг, збору новин та інших широкосмугових супутникових 

(SAT) додатків є доповненням до стандарту  SAT-мовлення DVB-S, який є дуже 

поширеним. Новий стандарт був розроблений консорціумом DVB Project 

(Digital video Broadcasting Project - Проект цифрового відео-мовлення - 

організація, що займається розробкою стандартів в області цифрового 

телебачення для Європи) і детально технічно досліджений Спільним Технічним 

комітетом (JТС - Joint Technical Committee) радіомовлення Європейського 

Союзу радіомовлення (RBU - European Broadcasting Union), Європейським 

комітетом по електротехнічній стандартизації CENELEC та Європейським 

Інститутом Телекомунікаційних Стандартів (ETSI - European 

Telecommunications Standards). 

DVB-S2 - це DVB специфікація для широкосмугових SAT застосувань 

другого покоління, розроблена на базі відпрацьованих технологій DVB-S і 

DVB-DSNG (Digital Satellite News Gathering - цифрова супутникова відео 

журналістика). Під DSNG зазвичай розуміють пересувні системи передачі TV 

інформації з місць подій, іменовані системами збору новин. Система DVB-S2 

розроблялася в основному для: 

 послуг TV мовлення стандартної чіткості (SDTV) і TV високої 

чіткості (ТВЧ або HDTV); 

 інтерактивних послуг, включаючи доступ в Internet; 

 професійних програм. 
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Рис. 4.3 Швидкість кодування LDPC 

 

Для всіх цих додатків DVB-S2 використовує останні досягнення як в 

модуляції, так і в кодуванні каналу, що дозволяє збільшити пропускну здатність 

близько 30% і більше в порівнянні з DVB-S. В межах переданого потоку даних 

може використовуватися широкий набір адаптивного кодування, модуляції і 

рівнів захисту від помилок (тобто швидкості кодування). За допомогою 

реверсного каналу (а це може бути будь-який фізичний канал, включаючи і 

телефонні лінії), що інформує передавач про фактичні умови прийому, можуть 

бути оптимізовані параметри передачі для кожного індивідуального 

користувача в режимі мовлення "точка-точка". 

Для досягнення компромісу між випромінюваної потужністю і 

спектральною ефективністю, в DVB-S2 передбачається розширене число 

швидкостей кодування (1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4 / 5, 5/6, 8/9 і 9/10) при 

різних форматах модуляції (QPSK, 8PSK, 16APSK і 32APSK). Так, швидкості 

кодування 1/4, 1/3 і 2/5 були введені для роботи в комбінації з QPSK 

модуляцією для найгірших умов зв'язку, коли рівень сигналу нижче рівня шуму. 
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Рис. 4.4 Calculated Signal Constellation  

 

Формати QPSK і 8PSK пропонуються для додатків мовлення і можуть 

використовуватися в SAT транспондерах, що працюють в режимі, близькому до 

насичення. Формат 32АPSK передбачає лінійний режим роботи транспондера і 

вимагає підвищених значень C / N, в силу чого він, в основному, 

використовується для професійних додатків, хоча і є самим широкосмуговим. 

Формат 16АPSK при обмежених вимогах до лінійності транспондера 

(використовуються спеціальні схеми попередніх спотворень) може знаходити 

широкий діапазон додатків, включаючи і TV мовлення. Констеляції 16АPSK і 

32АPSK оптимізовані для роботи з нелінійного транспондеру розміщенням 
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точок на коло (рис.2). Однак їх робочі характеристики на лінійному каналі 

сумісні з традиційними форматами 16 QAM і 32 QAM відповідно. 

Завдяки вибору модуляційної констеляції і швидкостей кодування, 

доступні ефективності спектра Ru від 0,5 до 4,5 біт / с / Гц (див. Рис.1). У DVB-

S2 передбачено три коефіцієнта скруглення спектра (фактор roll-off): α = 0,35 

(як і в DVB-S), α = 0,25 і α = 0,2 (наближення до прямокутної формі), що 

додатково збільшує пропускну здатність, хоча і висуває великі вимоги до 

лінійності транспондера. 

Для режимів APSK (тобто з амплітудною та фазовою модуляціями) 

можливе введення попередніх спотворень на приймальній стороні, що дозволяє 

використовувати каскад SAT підсилювачів в режимі, близькому до насичення, 

тим самим збільшуючи вихідну потужність, що особливо важливо для режиму 

32 APSK. Для таких випадків використовують спеціальні професійні менш 

шумливі конвертери (LNC), ціна на які вище, ніж на побутові конвертери. 

При безлічі несучих в конфігурації ретранслятора введення схеми 

попередніх спотворень не приносить належного результату ні для однієї з схем 

модуляції. Виходячи з цього, доводиться знижувати вихідну потужність 

передавача (тобто працювати в квазілінійному режимі), в результаті чого 

знижується і реалізоване значення C / N. 
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Рис. 4.5 Схема побудови APSK модуляції у середовищі (AWR) 

 

 
Рис 4.6 Demodulated Constellation 
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Рис. 4.7 Source Constellation 

 

 
Рис. 4.8 Modulated Signal Spectrum 
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Рис. 4.9 Modulated Signal 
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Рис. 4.10 Calculated Signal Constellation 

 

4.3 СДСО та використання у роботі ШСС 

 

Підводячи підсумок проведеного дослідження, можна сказати, що існуючі 

телекомунікаційні підсистеми СДСО не в повному обсязі задовольняють 

сучасним вимогам. Розв'язати протиріччя між вимогами щодо забезпечення 

мінімального часу розгортання СДСО та високої скритності, завадозахищеності, 

імітостійкості дозволяє застосування у телекомунікаційній підсистемі ШСС. 

Таким чином застосування ШСС в телекомунікаційної підсистемі СДСО, 

дозволяє створити систему обміну даними яка задовольняє сучасним вимогам. 
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Приведені результати можуть бути використані при проектуванні та 

розробці телекомунікаційних підсистем СДСО з метою підвищення 

завадозахищеності функціонування автоматизованої системи управління СДСО. 

 

Висновки до четвертого розділу: 

 

1. Було проведено побудову схеми ООК і АPSК модуляції, а також 

проведено її позитивний запуск, підтвердженням цього є графіки, які вдалося 

отримати на практиці. Вони повністю співпадають з тими графіками, які 

вдалося знайти в книжках і статтях з приводу цих модуляцій. 

2. АPSК було безпосередньо представлено із застосуванням на практиці, а 

саме в основі характеристики стандарту DVB-S і DVB-S2. DVB-S2 - це DVB 

специфікація для широкосмугових SAT застосувань другого покоління, 

розроблена на базі відпрацьованих технологій DVB-S і DVB-DSNG. Стандарт 

системи другого покоління (DVB-S2) для відео-мовлення, інтерактивних 

послуг, збору новин та інших широкосмугових супутникових (SAT) додатків. 

3. Було надано графіки та підбито підсумки можливого використання ШСС 

у СДСО. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Під час використання одного чи іншого модульованого сигналу дуже 

важливо розуміти чому саме ця модуляція використовується у тому чи іншому 

випадку, адже недосконалість модуляції може призвести до витоку чи втрати 

інформації.  

2. Технології використання тих чи інших аналогових або цифрових 

модуляцій повинні вдосконалюватися згідно із загальними світовими 

тенденціями, а також за вимогами внутрішнього ринку держави.  

3. Традиційні аналогові сигнали відходять у минуле, їх місце займають 

цифрові, саме тому необхідно вдосконалювати свої знання у роботі саме з 

цифровими методами маніпуляції, але в той самий час чітко розуміти на базі 

чого насамперед вони побудовані. Необхідно мати достатнє теоретичне і 

математичне підґрунтя.  

4. Існують три основні типи цифрової модуляції. Кожна зі схем має свої 

сильні і слабкі сторони. 

 ASK гарна з точки зору ефективності використання смуги частот, 

але піддана перекручуванню при наявності шуму і недостатньо ефективна 

з точки зору споживаної потужності. 

 FSK - з точністю до навпаки, енергетично ефективна, але не 

ефективно використовує смугу частот. 

 PSK - гарна в обох аспектах. 

 ASK / PSK - комбінація двох схем. Вона дозволяє ще краще 

використовувати смугу частот 

5. Середовище AWR Design Environment об'єднує три потужних 

інструменти, які допомагають зі створенням середовища для проектування РЧ, 

аналогових або інтегрованих систем: Visual System Simulator (VSS), Microwave 

Office (MWO) і Analog Office (AO). Побудова схем та проведення симуляцій у 

даному пакеті надає можливість отримати практичні навички у роботі з такими 

цифровими модуляціями як ООК та APSK, а також PR-ASK. Для режимів APSK 

(тобто з амплітудною та фазовою модуляціями) можливе введення попередніх 

спотворень на приймальній стороні, що дозволяє використовувати каскад SAT 
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підсилювачів в режимі, близькому до насичення, тим самим збільшуючи 

вихідну потужність, що особливо важливо для режиму 32 APSK. Для таких 

випадків використовують спеціальні професійні менш шумливі конвертери 

(LNC), ціна на які вище, ніж на побутові конвертери. PR-ASK можно отримати  

шляхом інвертування фази основної смуги форми даної хвилі на кордоні між 

символами. RC-фільтр з коефіцієнтом валідації 0,99 також використовується у 

виявленні, використовуючи перетворення Гільберта.  

 


