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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РΟБΟТИ 

 

Актуальність теми. Сьогодення, по причині стрімкого зростання кількості і 

різноманіття стаціонарних і мобільних засобів зв’язку, зіштовхнулося із необхідністю 

рішення сучасними телекомунікаційними комплексами актуальної і важливої задачі – 

забезпечення високої якості надаваємих ними послуг зв’язку. Як результат це 

призводить до посилення вимог до їх електромагнітної сумісності, а також 

необхідності врахування того факту, що більшість систем зв’язку функціонує в умовах 

дії складної завадової обстановки при дії усіх видів завад: флуктуаційних, 

зосереджених і імпульсних.   

Одними з перших, хто у своїх роботах представив результати досліджень 

можливих шляхів покращення завадостійкості каналів зв’язку, можна вважати 

Котельникова В.А. з теорією потенційної завадостійкості та Шеннона К. з основами 

теорії оптимального кодування. 

Однак, слід враховувати ще і те, що з перелічених вище завад лише флуктуаційні 

можуть бути представлені гаусівським моделями, решта ж, здебільшого мають 

негаусівську основу. Крім того, постійне збільшення швидкості передачі призводить 

до того, що деякі завади, які співмірні з первинним елементом сигналу як по 

тривалості, так і по ширині спектру, важко класифікувати, а тому вони займають 

проміжне положення. 

Тому, останнім часом, більше уваги приділяється саме рішенням  задач 

дискретних і безперервних повідомлень в умовах дії складних негаусівських завад. 

Використання моделей завад у вигляді марківських процесів, що представлені у 

вигляді нелінійних стохастичних диференційних рівнянь, можна вважати найбільш 

сприятливим підходом. Це дає можливість забезпечити найбільш вагомі результати у 

цій області, а також отримати фундаментальні результати в області нелінійної 

фільтрації, яка застосовувалась для оцінювання невідомих характеристик та виявлення 

сигналів на фоні негаусівських завад і інших напрямках. Авторами робіт у даному 

напрямку є: Стратонович В.Л., Кловський Д.Д., Мелс Дж., Широков С.М. та інші. 

Якщо задатися питанням чи є моделі перелічених завад проблемними лише для 

техніки зв’язку, то відповідь буде очевидною, що ні, тому що з ними стикаються і у 

радіонавігації, і у радіолокації, і у телемеханіці, і у багатьох інших областях. Таким 

чином, проблеми, що викликані наявністю цих завад є загальними, а також такими, що 

призводять при експлуатації техніки зв’язку, до залучання достатньо складних 

алгоритмів обробки сигналів, реалізація яких передбачає введення великої кількості 

допущень. А це, у свою чергу, призводить до погіршення показників якості прийому. 

І одним із ефективних рішень цієї складної задачі і є застосування теоретичного 

апарату марковських процесів у вигляді нелінійних стохастичних диференційних 

рівнянь. 

Щодо адаптації відомих алгоритмів прийому до реальних змін параметрів 

каналів і завадової обстановки та модифікації відомих вже методів обробки сигналів, 

із врахуванням вищезазначених факторів, то вони виступають найбільш ефективним 

підходом при розробці відповідних алгоритмів.  

У свою чергу, більшість вже відомих методів прийому сигналу використовуючи 

методи адаптивної фільтрації, інтерполяції та нелінійного перетворення суміші 

сигналу і завад на основі, наприклад, бланкіруючих пристроїв або інших обмежувачів 
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безінерційних нелінійних елементів, забезпечують достатньо ефективний захист від 

імпульсних завад. 

Щодо зосереджених завад, особливо негаусівських, то ефективність боротьби з 

ними пов’язана із певними ускладненнями. Ще більш ускладнює ситуацію наявність у 

каналах зв’язку завад проміжного типу, а для їх придушення, яких як правило, 

використовують оціночно-компенсаційні методи та методи режекторної і медіанної 

фільтрації. Основними недоліками цих методів є їх відносно низька ефективність в 

умовах дії негаусівських завад, що мають значення ширини спектру, тривалості і 

амплітуди такі самі, як і у сигналі. У цьому випадку більшість методів взагалі не 

можуть бути використані і рішення саме цієї задачі є найбільш складним. Саме тому, 

на сьогоднішній день задача розробки ефективних методів захисту від таких завад 

залишається відкритою.  

Стрімке зростання різновидів мікропроцесорної техніки наряду із появою нових 

методів цифрової обробки сигналів, створюють необхідні умови для технічного 

рішення цієї здачі, а це, у свою чергу, дає можливість проводити нелінійну обробку у 

спектральній області.    

Не дивлячись на те, що цей напрямок у техніці обробки сигналів поки що слабо 

розвинутий, він вже встиг отримати як теоретичне, так і практичне обґрунтування у 

багатьох роботах таких вітчизняних і закордонних спеціалістів, як Варакін Л.Є., 

Вітербі Е.Д., Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Бартсекас Д.В., Захаров Д.В.,  Широков С. 

М., Фінк Л.М., Нетес В.А., Якубайтіс В.А., Лазарєв В.Г., Аріпов М.Н., Нечипоренко 

В.І., Куо Ф.Ф.,  Шнепс М.А.,  Ширман Я.Д.,Болгер Дж., Галлагер Р., Сігалл А. та інші. 

Досліджені ними перетворення у спектральній області достатньо ефективно 

використовуються у техніці обробки зображень і мовних сигналів, але мають по 

причині великої кількості прийнятих допущень і апроксимацій, у багатьох випадках, 

суто теоретичний характер. 

Рішення саме цього поставленого наукового завдання складає основну частину 

представленої роботи, яка спирається на теоретичні результати в області теорії 

нелінійних хвильових процесів, а основані на ній методики фазової фільтрації 

призначені для підвищення ефективності систем передачі інформації у каналах із 

пам’яттю і складними видами завад.   

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

Обраний напрям досліджень відповідає тематиці науково-дослідної роботи, 

виконаної у Державному університеті телекомунікацій, а саме: “Аналіз і синтез 

інваріантних підсилювально-перетворювальних систем апаратних засобів 

телекомунікаційного обладнання” (ДР №0113U0064558). 

Результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі 

Державного університету телекомунікацій та прийняті до практичного використання 

у Державному підприємстві «Центральне конструкторське бюро «Протон».  

Впровадження результатів дослідження підтверджується відповідними актами, 

наведеними у додатках до дисертаційної роботи. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення 

завадозахищеності каналів зв’язку із складними видами завад на основі нелінійних 

методів цифрової обробки сигналів. 
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Досягнення поставленої мети здійснювалось шляхом вирішення ряду наукових 

завдань: 

- проведення аналізу моделей і імовірнісних характеристик адитивних завад у 

реальних каналах зв’язку; 

- проведення порівняльного аналізу існуючих методів боротьби із негаусівськими 

завадами у сучасних системах зв’язку, і дослідження їх впливу на показники якості 

прийому дискретних повідомлень, по результатам якого будуть визначені 

перспективні шляхи підвищення їх ефективності;  

- розробка теоретичних основ селективного придушення негаусівських завад у 

частотній області на основі нелінійної обробки сигналів у спектральній області;  

- теоретичне обґрунтування використання нелінійних спектральних перетворень у 

якості преселектуючих, враховуючи теоретичні оцінки ефективності придушення 

складних завад; 

- розробка принципів реалізації нелінійних спектральних перетворень методами 

цифрової обробки сигналів з використанням швидких алгоритмів ортогональних 

перетворень; 

- розробка методів оптимізації параметрів засобів придушення негаусівських завад 

на основі нелінійних фазових фільтрів (НФФ); 

- виконання порівняльного аналізу розроблених алгоритмів придушення складних 

завад за допомогою статичного моделювання. 

Οб’єкт дοслідження – прοцес, що забезпечує підвищення завадозахищеності 

каналів зв’язку із складними видами завад.   

Предмет дοслідження – методика та моделі підвищення завадозахищеності 

каналів зв’язку із складними видами завад на основі нелінійних методів цифрової 

обробки сигналів   

Метοди дοслідження.  Методологічну основу дисертаційного дослідження 

становлять методи статистичної теорії зв’язку, математичного моделювання, теорії 

імовірності, теорії функцій та функціонального аналізу, а також методи 

обчислювальної математики та статистичного моделювання.  

Наукοва нοвизна отриманих результатів. Основні результати, що мають 

наукову новизну та отримані у ході вирішення завдань, що поставлені у 

дисертаційному дослідженні, полягають у наступному: 

- удосконалено, методику придушення складних негаусівських завад, яка на 

відміну від відомих використовує преселектуюче нелінійне спектральне перетворення 

у частотній області. Це дозволило отримати ефективний засіб селекції сигналів і 

вузькосмугових завад та завад проміжного типу.  

- вперше запропоновано реалізацію удосконаленої методики у вигляді  

дискретної моделі цифрового нелінійного фазового фільтру і алгоритму цифрової 

обробки сигналів з використанням швидких алгоритмів ортогональних перетворень; 

- удосконалено метод параметричної оптимізації нелінійного фазового фільтру 

для імпульсу з детермінованими параметрами, який на відміну від існуючого по 

критерію мінімуму середньої імовірності помилкового прийому символу, забезпечує 

оптимальний вибір параметрів лінійної та нелінійної частини фільтра. 
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- вперше розроблено програму моделювання прийому дискретних повідомлень 

у каналі із негаусівськими завадами з використанням нелінійного фазового фільтру, на 

основі якого проведене комп’ютерне статистичне моделювання.  

Практичне значення одержаних результатів. 

Удосконалена, на основі запропонованого нелінійного спектрального 

перетворення методика придушення складних негаусівських завад проміжного типу 

була прийнята до практичного використання у навчальному процесі Державного 

університету телекомунікацій та на Державному підприємстві «Центральне 

конструкторське бюро «Протон». 

Результати, що представлені у другій та четвертій главах дисертаційної  роботи, 

прийняті для практичного використання у наступних напрямках: 

- проектування радіорелейних ліній зв’язку пропускною здатністю до 10 Гбіт/сек 

при малому відношенні сигнал/завада; 

- моделювання багатоточкової мережі радіодоступу пропускної здатності 54 

Мбіт/сек з послугами гарантованої якості обслуговування; 

- тестування каналів зв’язку, які створені по окремим лініям у кабелях з низькими 

експлуатаційними показниками. 

За підсумками проектних робіт та результатів статичного моделювання, 

приймаються наступні рішення: про доцільність використання досліджуваного 

середовища передачі та технологічний резерв системи передачі. 

Використання результатів відповідних заходів дозволяє прогнозувати очікувану 

зміну характеристик досліджуваних каналів та підбирати оптимальне апаратне 

рішення.  

Розроблене програмне забезпечення моделювання прийому дискретних 

повідомлень у каналі із складними завадами та алгоритм цифрової обробки сигналів, 

які реалізують описану методику придушення завад, та які було запроваджено у 

Державному підприємстві «Центральне конструкторське бюро «Протон» під час 

розробки програмних комплексів. 

Програмний комплекс, в свою чергу, використовується зазначеною компанією 

для роботи у наступних напрямках: 

- проектування мереж радіодоступу з пропускною здатністю 250 Мбіт/с, 

реалізованих на обладнанні Rucks ZoneFlex; 

- моделювання передачі по абонентським цифровим лініям зв’язку, з 

пропускною здатністю від 40 до 70 Мбіт/с, які побудовані як за допомогою кабельного 

з’єднання, так і по радіоканалам в умовах складної завадової обстановки. 

Практичне використання і впровадження результатів роботи підтверджено 

відповідними актами, наведеними у додатках. 

Οсοбистий внесοк здοбувача. Дисертація є самостійною роботою здобувача. У 

дисертації узагальнені результати досліджень, що виконані автором самостійно, та у 

співавторстві. Власноруч автором здійснена розробка загальної концепції дисертації 

та вибір об’єктів, визначено мету і задачі робити, οбранο та οбґрунтοванο методи 

досліджень. У наукових публікаціях у співавторстві автору належить наступне: [2-4] - 

розглянуто відомі методики, які використовуються для обробки сигналів під час 

прийому дискретних повідомлень у каналах зі складними видами завад, та 
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розглядались також основні види, джерела та характеристики цих завад у сучасних 

системах зв’язку; [5]- проведений розрахунок операторів з унітарною нелінійністю; 

[6]- запропоновано реалізації нелінійного спектрального перетворення на основі 

цифрової обробки сигналів; [7] – проведений аналіз методів прийому дискретних 

повідомлень у каналах зв’язку із складними видами завад; [8]- розглянуті основні 

принципи нелінійної обробки сигналів у частотній області;  [9]- досліджений вплив 

пам’яті каналу зв’язку на ефективність нелінійних алгоритмів обробки сигналів; [10] - 

дослідженні питання електромагнітної сумісності складових телекомунікаційних 

комплексів; [11] – дослідженні теоретичних і методологічних аспекти завадостійкості 

каналів зв’язку із складними видами завад; [12]- розроблено рекомендації щодо 

підвищення завадостійкості каналів зв’язку із складними видам завад. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертації, 

практичні висновки і рекомендації, які одержані у ході роботи, апробовані та 

оприлюднені у ході: Третьої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми 

інформатизації» 11 - 13 грудня 2014 р., м. Київ., Четвертої міжнародної науково-

технічної конференції «Проблеми інформатизації» 9 – 10 квітня 2015 р., м. Київ., 

Шостої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації» 11 – 

12 квітня 2016 р., м. Київ., Регионального семинара МСЭ «Тенденции развития 

конвергентных сетей: Решение пост – NGN, 4G и 5G» 17-18 ноября  2016г., м. Київ, а 

також на семінарах та розширених засіданнях кафедри Енергоефективних технологій 

Державного університету телекомунікацій. 

Публікації:  
Основні положення та зміст дисертації відображено у 12 наукових публікаціях: 

1 навчальному посібнику, 6 наукових статтях у фахових виданнях (1 з яких одноосібна 

і індексується у наукометричній базі даних), у 4 тезах і матеріалах доповідей на 

міжнародних науково-технічних конференціях та увійшли до 1 звіту про виконання 

науково-дослідної роботи. 

Структура та οбсяг дисертації. Дисертація складається з анотації,  вступу, 

чотирьох рοзділів, виснοвків і списку використаних джерел та додатків. Загальний 

οбсяг рοбοти складає 168 стοрінок друкарського тексту, із них 6 анотацій, 133 сторінок 

основного тексту, у тому числі містить 23 рисунків, список використаних джерел із 75 

найменувань на 3 сторінках та 29 сторінок додатків. 

 

ΟСНΟВНИЙ ЗМІСТ РΟБΟТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано 

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

вирішення задач, визначено наукову новизну і практичне значення отриманих 

результатів, викладена загальна характеристика роботи. Наведено відомості про 

впровадження результатів роботи, апробацію, особистий внесок автора, а також 

публікації за темою дисертації. Представлено структуру та обсяг дисертації.  

У першому розділі розглянуто відомі методи які використовуються для обробки 

сигналів під час прийому дискретних повідомлень у каналах зі складними видами 

завад. Досліджені основні види, джерела та характеристики цих завад у сучасних 

системах зв’язку, а також здійснено порівняльний аналіз, опис математичних моделей 

завад використовуємих при їх зображенні. Зокрема, у результаті цього аналізу  для 
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вирішення поставлених наукових завдань у цій роботі, була обрана модель 

зосередженої завади (ЗЗ) з незалежними спектральними складовими: 

                         1

( ) ( ) exp{ ( )},
n

i i i i

i

u t a t j t  


  
 

                      (1) 

де, i , i , i  - випадкові амплітуди частоти та фази і -го гармонічного                        

коливання, ( )iа t  - детерміновані функції. 

До уваги приймались різноманітні можливі закони розподілу параметрів завади, 

але були прийняті наступні: для амплітуди i  – закон Накагамі, для тривалостей 

окремих реалізацій завад – усічений нормальний закон розподілу, та для фаз i  – 

рівномірний. Для імпульсної завади (ІЗ) було прийнято квазідетерміновану модель 

феномологічного типу, параметри та закони розподілу яких відомі. 

Зростання робочих швидкостей передачі системи зв’язку призводить до 

зменшення тривалості первинного елементу сигналу, у зв’язку з чим, реальні  

негаусівські завади не можуть бути класифіковані як імпульсні або зосереджені 

завади, а займають проміжне положення між ними. Тому, усунення впливу таких завад 

визнано актуальним завданням.  

У даному розділі також доведено, що достатньо теоретично доведені методи 

боротьби зі складними видами негаусівських завад у загальному вигляді є 

малопридатними для реальної інженерної реалізації. Внаслідок значної кількості 

апріорної інформації імовірнісних характеристик сигналів та завад, що необхідні для 

реалізації цих методик. Встановлено, що за наявності ЗЗ та ІЗ з врахуванням їх 

специфіки доцільно використовувати пороговий метод селективного придушення. 

Розробка та використання таких методик можлива лише за умови використання 

принципу роздільного придушення складових компонентів складної завади. Ця 

методика повинна задовольняти ряду вимог, основними з яких  є – зворотність та 

використання незначної апріорної інформації стосовно завади. Які саме вимоги до 

методики висуваються детально описано та розглянуто також у даному розділі.  

Основною метою дисертаційного дослідження є розробка такої методики. 

У другому розділі розглянуто теоретичні основи селективного придушення 

негаусівських завад на основі нелінійної обробки сигналів у спектральній області. 

Виявлено та експериментально досліджено, що певне нелінійне перетворення 

вхідної суміші дозволяє суттєво збільшити ефективність порогових методів. З 

врахуванням того, що ширина спектра ЗЗ сумірна з шириною спектру сигналу і те, що 

імпульси корисного сигналу та завади можуть виникати в один момент часу –  

доцільно виконувати попереднє спортворення у частотній області. З врахуванням 

визначених вимогтаке перетворення повинно задовольняти наступній умови: 

1 1( ) [ ( )] [ ( ( ))]X X X        ,   (2) 

де,  

 – деякий оператор описуючий перетворення; 
1  – обернений до нього оператор; 

( )X   – перетворений спектр.  

Зворотнє перетворення виконується досить легко, коли оператор відповідає 

умовам унітарності 1 *  , що здебільшого використовується лише лінійними 



8 

операторами. Області використання такого типу операторів це ряд задач квантової 

механіки та під час опису еволюції комплексних огинаючих хвильових пакетів у 

нелінійних середовищах з дисперсією. Загальний вид такого оператору, який 

розглядається під час вирішення поставленого наукового завдання, має наступний 

вигляд: 

2

2
( ) 0,j f

 
 

 

 
  

 
     (3) 

де, ( , )    – комплексна огинаюча спектру імпульсу, ( )f   і   – деяка нелінійна 

функція та параметр які слід оптимізувати,   – еквівалент просторової координати.  

Таке перетворення за певних параметрів дозволяє виконати стискання зі 

збереженням енергії та амплітуди спектра без суттєвого впливу на залишкову суміш. 

Ефективність наступної селекції збільшується, оскільки вона стосується спектру 

корисного сигналу у значно меншому ступені. Таким чином, у якості апріорної 

інформації у даному випадку використовуються лише два параметри імпульсу. 

У такому випадку, дане перетворення може використовуватись в якості 

нелінійного фільтра (НФ) у частотній області, оскільки відповідає вимогам які раніше 

висувались, та перехід до якої виконується за допомогою перетворення Фур’є – 

оскільки  воно має однозначне зворотнє перетворення. 

 Отримані результати дозволили виконано теоретичний аналіз форми стисненого 

спектру, результат якого полягає у тому, що найбільшому стисненню піддається 

спектр секанс-гіперболічної та гаусівських форм. Це також має підтвердження 

результатами комп’ютерного моделювання. 

 
Рис. 1 Стиснення 

спектру прямокутного 

імпульсу 

Рис.2 Стиснення 

спектра гаусівського 

імпульсу 

Рис.3 Стиснення 

спектра секанс-

гіперболічного імпульсу 

З врахуванням виразів перетворення густини імовірності суміші у перетворені 

та блоці селекції було виконано теоретичний аналіз ефективності обраної методики, 

яка базується на такому перетворенні. Отримано загальний вираз для опису 

імовірності помилки під час прийому двійкових рівноімовірнісних сигналів у каналі 

без пам’яті та завмирань зі спектром одиночної зосередженої завади та білого 

гаусівського шуму (БГШ): 

0 2

1
( ) ( )

2
np R w d





    
    ,    (4) 

де,  0np  – імовірність помилки, яка викликана БГШ за відсутності дії ЗЗ 
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2 2 2( ) ((1 ) ( )) ((1 ) ( ) 2 ( ( ))R erfc V erfc V erfc V d   


         , (5) 

де,   – площа спектра імпульсу завади, ( )V   – функція, вигляд якої має залежність 

від форми сигналу та співвідношення сигнал-шум.  

Густина імовірності площі спектру негаусівського імпульсу, внаслідок 

прохождення через інтегруючу схему, була прийнята гаусівською. Рішення щодо 

прийнятого символу, виносилось кореляційний приймачем.  

По розрахункам за допомогою програмно – апаратних комплексів, було 

отримано залежності імовірностей помилки від співвідношенням сигнал-шум, що 

зображено на  рис. 4. 

 

Рис. 4 Результати розрахунків для нелінійного фазового та режекторних фільтрів. 

Крива №3 відображає залежність прийому без використання нелінійного 

спектрального перетворення, крива №2 – для прийому з використанням режекторного 

фільтру в якості блоку селекції, крива №1 – показує вказану залежність при 

використанні обмежувача амплітуд (ОА). Отримані графіки свідчать про те, що 

використання даного перетворення суттєво знижує імовірність появи помилки та має 

виграш більше ніж 7 дБ при 21,5 10p   .  

Виконаний розрахунок вказує на те, що факт використання описуваного 

нелінійного спектрального перетворення суттєво збільшує ефективність порогових 

методів, найкращим з яких є режекторна фільтрація. 

У третьому розділі увага приділялась дослідженню шляхів реалізації 

запропонованого нелінійного спектрального перетворення на основі цифрової 

обробки сигналів. Під час дослідження з використанням методу розділення, було 

отримано дискретну модель перетворення виду: 

 
1

1 1

0

N

i

F G N




  ,                                        (6) 

де, 1G  – лінійний оператор, який описує перетворення виду 

2

1

1
( ) exp

44 qi

g j
j




  

  
  

   
 ,     (7) 

де 1N  – нелінійній оператор, який описує безінерційне нелінійне перетворення 

на i – му відрізку аналізу, з коефіцієнтом передачі 

1

 
 

1 
2 

3 
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   1 exp ( ) iN jf     ,                      (8) 

де 1,2,..., .i q  

  

При дискретизації модель лінійного оператора зображується у базисі Фур’є, а 

нелінійного – у базисі Котельникова. Отримана модель не складна, та похибка 

дискретного представлення залежить від інтервалу величини  . 

 На основі отриманої дискретної моделі є можливість розробки алгоритму 

цифрової обробки сигналів (ЦОС), реалізуючи дане перетворення у вигляді 

нелінійного фазового фільтра (НФФ).  

 

 
Рис. 5.  Структурна схема узагальненої суперпозиції для реалізації ЦОС 

 

У наш час, найбільш актуальним питанням є обробка сигналів у режимі 

реального часу, тому під час розробки висувається основна вимога – швидкодія 

алгоритму. Таким чином, ефективна реалізація обробки можлива лише за умови 

використання швидких алгоритмів, які потребують менший об'єм пам'яті та 

скорочують кількість операцій. Було отримано алгоритм ЦОС та побудовано 

структурну схему НФФ з використанням таких алгоритмів. 

 Крім того, у даному розділі вирішується задача по оптимізації параметрів 

цифрових НФФ за критерієм мінімуму середньої імовірності помилкового прийому 

символу. Удосконалено метод оптимізації параметрів НФФ з логарифмічною 

нелінійністю за наявності детермінованої завади, на базі якого виявлено, що 

найбільшому стисненню піддається імпульс, спектр якого має дзвіноподібну форму.  

Виходячи з вищезазначеного доведено, що, НФФ з квадратичною нелінійністю 

менш чутливий до флуктуацій огинаючої спектра ЗЗ, що сприяло розробці методу для 

статистичної оптимізації параметрів фільтра при наявності квазідетермінованої завади 

з випадковими параметрами. 

 Таким чином, по результатам досліджень було отримано вигляд нелінійної 

функції ( )f   та умови вибору параметра   у (3). 

У четвертому розділі виконувалось статистичне моделювання отриманого 

алгоритму та його порівняльний аналіз ефективності удосконаленої методики 

придушення негаусівських завад. Була врахована існуюча складність сучасних 

алгоритмів обробки сигналів, яка не дозволяє виконати  детальний теоретичний аналіз 

їх завадостійкості, тому виникла необхідність у використанні статистичного 

моделювання. У даній роботі було виконано статистичне моделювання прийому 

дискретних повідомлень у каналі зі складними видами завад з використанням 
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розробленого НФФ, фільтра Колмогорова – Вінера (ФКВ) та простого режекторного 

фільтра (РФ) з прямокутною АЧХ. Вирішальним пристроєм виступав кореляційний 

приймач Котельникова.  Огинаюча зосередженої завади, що представлена виразом (1), 

була прийнята дзвоноподібною, а імовірнісні характеристики її параметрів були 

описані у розділі 1. 

При моделюванні були прийняті допущення, що у каналі відсутні ефекти пам'яті 

та завмирань. Передбачалось, що на аналізуємому інтервалі діє одиночний імпульс ЗЗ. 

Корисний сигнал, зображено моделлю у вигляді двополярного гаусівського імпульсу, 

та враховані властивостей розробленого алгоритму, що був описаний у розділі 2, які 

мають пояснення та не впливають на загальність результату. 

При використання цього методу, важливу роль відіграє кількість проведених 

випробувань. Для того, що б зменшити час експерименту, в якості апаратної 

платформи під час моделювання використовувалась робоча станція HP Z4 G4 із 

процесорною архітектурою Intel Core X Series. Загальна структурна схема алгоритму, 

при двополярному преселектуючому перетворенні, приведена на рис 6. Його 

реалізація здійснена у програмі на Python (додаток 1). 

Одним із найважливіших кроків під час статистичного моделювання, є генерація 

випадкових послідовностей із заданими законами розподілу імовірності. Стандартні 

засоби, як мови програмування, так і апаратного забезпечення здебільшого дозволяють 

генерувати тільки рівномірно розподілені числа. Як відомо, що з однієї густини 

імовірності можливо отримати іншу, шляхом нелінійного перетворення. 

Блок – схема алгоритму, за допомогою якої реалізовано це перетворення для 

закону Накагамі, зображена на рис. 7, де  0с  – параметр форми,   – деяке мале 

машинозалежне число,   – рівномірне розподілене випадкове число в діапазоні (0;1). 

Нормально розподілена випадкова послідовність була отримана за допомогою 

алгоритму, який зображений на рис. 7.  

Послідовність, що розподілена усічено нормально, була отримана з нормальної 

послідовності шляхом перемноження на одиничну функцію із ступенем усічення в 

якості аргументу. 

Під час моделювання заважаючих імпульсів варіювались тільки параметри 

імовірнісних характеристик компонентів ЗЗ, у той час, коли параметри флуктуаційного 

шуму не змінювались. Для отримання практичних рекомендацій з реалізації НФФ 

варіювалось число його лінійних та нелінійних ланок. 

Отримані результати наведено у вигляді залежностей імовірності помилки від 

співвідношення сигнал-шум, та зображено на рис.9 при перекриті спектрів сигналу та 

завади на 40%, та на рис.10 – при перекритті спектрів на 60%. З цих графіків 

залежностей можливо зробити висновок стосовно переваги розробленої методики. 

Вона має перевагу перед ФКВ приблизно 7дБ, а у РФ приблизно 8,5дБ при 40% 

перекриті спектрів, та 3,1дБ і 4 дБ відповідно, при 60% перекритті. Результати 

моделювання показують, що найкращим пороговим методом є режектування, що, у 

свою чергу, підтверджує результати розділу 3. 

У ході моделювання враховувався вплив одиночної імпульсної завади, яка була 

представлена квазідетермінованою моделлю феноменологічного виду. Результати 

моделювання підтвердили, що при її наявності методика має програш приблизно 1,5 
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дБ. Також надані рекомендації по збільшенню ефективності методики при наявності 

імпульсних завад. 

  

Рис.6. Загальна структурна схема алгоритму 
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Рис.7. Блок-схема алгоритму 

перетворень по закону Накагамі 

 Рис.8. Алгоритм 

отримання нормально 

розподіленої 

послідовності 

.  

 
 

Рис.9 Графік залежностей 

імовірностей помилки при перекриті 

спектрів сигналу та завади на 40% 

 Рис.10. Графік залежностей 

імовірностей помилки при 

перекриті спектрів сигналу та 

завади на 60% 

 

Таким чином, було доведено, що не слід нехтувати факторами такими як 

завмирання та пам'ять каналу. Під час статистичного моделювання отримано докази, 

що розроблений метод з НФФ має програш лише 1,5 дБ в однопроменевому каналі із 
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завмираннями. Це можливо пояснити тим, що НФФ не чутливий до флуктуацій 

амплітуд спектра суміші, оскільки визначальним є, тільки пороговий рівень. 

У більшості реальних каналах зв'язку присутній ефект пам'яті, внаслідок чого 

важливо її враховувати під час розглядання питання завадостійкості. При виконанні 

прямого статистичного моделювання враховувались лише гармоніки спектрів 

попереднього та наступного імпульсів, які були в аналізуємому інтервалі. Вирішальна 

схема працювала по алгоритму Кловського – Миколаєва. Результати моделювання 

показують, що використання методики з НФФ у такому каналі має програш в 2,7 дБ 

при 26 10р    . Було надано рекомендації по збільшенню ефективності методу з НФФ 

для роботи у таких каналах.   

 

ВИСНΟВКИ 

У дисертаційній роботі на базі виконаних наукових досліджень вирішене 

актуальне наукове завдання розробки методики підвищення завадостійкості каналів 

зв’язку із складними видами завад на основі нелінійних методів цифрової обробки 

сигналів. 

Основні результати роботи полягають у наступному: 

1. Проведений у роботі порівняльний аналіз характеристик негаусівських завад 

показав, що найбільші складнощі викликає сумісне придушення імпульсних та 

зосереджених завад, які при збільшенні швидкостей передачі та сумірності 

тривалостей заважаючих імпульсів та елементів сигналів, представляють собою 

завади проміжного виду.  

2. Проаналізовано різноманітні підходи до рішення завдань обробки сигналів у 

каналах з такими видами завад, та з’ясовано, що найбільш оптимальною моделлю  для 

їх вирішення, є модель негаусівської завади з незалежними спектральними 

складовими та доведено, що для забезпечення ефективності придушення зазначених 

завад окрім простої технічної реалізації, повинен бути придушеним найбільш 

широкий клас завад та забезпечене роздільне придушення із урахуванням їх 

специфіки. 

3. Встановлено, що сплановане попереднє спотворення суміші сигнала і завади 

може суттєво підвищити ефективність існуючих порогових методів боротьби із 

негаусівськими завадами, та доведено, що для завад, спектр яких вужчий за спектр 

сигналу або сумірний з ним, таке попереднє спотворення і порогову селекцію 

необхідно проводити у частотній області, та воно має відповідати вимогам 

зворотності, ефективній селекції і простоти технічної реалізації. 

4. Отримані теоретичні оцінки ступеню стиснення спектрів імпульсів та 

стійкості перетворення до флуктуацій огинаючої і параметрів спектрів, а також 

теоретичні оцінки імовірностей помилок під час прийому дискретних повідомлень з 

використанням розробленого нелінійного спектрального перетворення.  

5. Для зазначеного перетворення отримана проста дискретна модель на основі 

якої це перетворення може бути реалізовано у вигляді цифрового нелінійного 

фазового фільтру (НФФ), а також розроблена його структурна схема та алгоритм 

цифрової обробки сигналів, з використанням швидких алгоритмів ортогональних 

перетворень. 
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6. Удосконалено метод параметричної оптимізації НФФ для імпульсу з 

детермінованими параметрами, який, у свою чергу, по критерію мінімуму середньої 

імовірності помилкового прийому символу, забезпечує оптимальний вибір 

параметрів лінійної та нелінійної частини фільтра. 

7. Розроблена програма моделювання прийому дискретних повідомлень у 

каналі з негаусівськими завадами з використанням НФФ, на основі якої було 

виконано статистичне моделювання методики, та доведено, що отримані результати 

моделювання оцінки ефективності використання цієї методики для боротьби зі 

складними негаусівськими завадами, наближені до отриманих раніше теоретичних 

результатів. 
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складними видами завад на основі нелінійної обробки сигналів. –  Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.12.13 - радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій. – 

Державний університет телекомунікацій Міністерства освіти і науки України, Київ, 

2018. 
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Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукового завдання -підвищенню 

завадозахищеності каналів зв’язку із складними видами завад на основі розробки 

нових більш ефективних методик нелінійної обробки сигналів у спектральній області. 

На основі результатів порівняльного аналізу методів боротьби з негаусівськими 

завадами, що застосовуються зараз, було зроблено висновок, що деяке 

предспотворення суміші сигналів може суттєво збільшити ефективність існуючих 

порогових методів. Встановлено також, що для завад, спектр яких вужчий за спектр 

сигналу, або має сумірне з ним значення, таке предспотворення і порогову селекцію 

доцільно виконувати у частотній області. Таке спектральне перетворення 

повинно задовольняти вимогам зворотності, ефективної селективності та простоти 

технічної реалізації. 

У роботі було з’ясовано, що подібним вимогам у максимальній мірі задовольняє 

нелінійне спектральне перетворення, що описує еволюцію імпульсу у середовищі із 

розподіленими параметрами, та що забезпечує ефект стиснення імпульсів визначеної 

амплітуди без зміни основної суміші сигналів. У такому перетворенні присутня фазова 

характеристика, яка має залежність від еволюції огинаючої суміші. 

Під час дисертаційного дослідження були отримані теоретичні оцінки ступеня 

стиснення спектрів імпульсів та стійкості зазначеного перетворення до флуктуацій 

огинаючої і параметрів спектрів, а також зроблені теоретичні оцінки імовірностей 

помилок під час прийому дискретних повідомлень з використанням розробленого 

нелінійного спектрального перетворення. Ці результати підтверджують зроблене на 

початку роботи припущення про ефективність використання цього перетворення у 

поєднанні із пороговими методами при придушенні негаусівських завад. 

Для зазначеного нелінійного спектрального перетворення у роботі була отримана 

проста дискретна модель, на основі якої дане перетворення було реалізовано у вигляді 

цифрового нелінійного фазового фільтру. Також були розроблені структурна схема 

нелінійного фазового фільтру та алгоритм цифрової обробки сигналів, з 

використанням швидких алгоритмів ортогональних перетворень. 

Під час дисертаційного дослідження були отримані теоретичні оцінки ступеня 

стиснення спектрів імпульсів та стійкості зазначеного перетворення до флуктуацій 

огинаючої і параметрів спектрів, а також зроблені теоретичні оцінки імовірностей 

помилок під час прийому дискретних повідомлень з використанням розробленого 

нелінійного спектрального перетворення. Ці результати підтверджують зроблене на 

початку роботи припущення про ефективність використання цього перетворення у 

поєднанні із пороговими методами при придушенні негаусівських завад. 

Для зазначеного нелінійного спектрального перетворення у роботі була отримана 

проста дискретна модель, на основі якої дане перетворення було реалізовано у вигляді 

цифрового нелінійного фазового фільтру. Також були розроблені структурна схема 

нелінійного фазового фільтру та алгоритм цифрової обробки сигналів, з 

використанням швидких алгоритмів ортогональних перетворень. 

Крім цього, було удосконалено метод оптимізації параметрів нелінійного 

фазового фільтру для імпульсу з детермінованими параметрами, який у свою чергу 

забезпечує оптимальний по критерію мінімуму середньої імовірності помилкового 

прийому символу, вибір параметрів лінійної та нелінійної частини фільтру. 

У результаті проведених досліджень, була розроблена програма моделювання 

прийому дискретних повідомлень у каналі з негаусівськими завадами з використанням 
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нелінійного фазового фільтру, на основі якої було виконано статичне моделювання 

методу.  

Отримані у результаті моделювання оцінки ефективності використання цієї 

методики для боротьби зі складними негаусівськими завадами, наближені до 

отриманих раніше теоретичних результатів. 

Ключові слова: завадостійкість, зосереджена завада, імпульсна завада, 

флуктуаційна завада, канал зв’язку із пам’яттю, придушення складних завад, нелінійна 

обробка сигналів. 

 

 

АНОТАЦИЯ 

Иваниченко Е.В. Методика повышения помехозащищённости каналов 

связи со сложными видами помех на основе нелинейных методов цифровой 

обработки сигналов. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.12.13 - радиотехнические устройства и средства телекоммуникаций. 

- Государственный университет телекоммуникаций, Киев, 2018. 

Диссертационная работа посвящена решению научного задания -  повышению 

помехозащищённости каналов связи со сложными видами помех на основе разработки 

новых более эффективных методик нелинейной обработки сигналов в спектральной 

области.  

На основе результатов сравнительного анализа используемых сейчас методов 

борьбы с негауссовскими помехами, сделан вывод, что определенное предискажение 

смеси сигналов может существенно увеличить эффективность существующих 

пороговых методов. Установлено также, что для помех, спектр которых уже спектра 

сигнала или соизмерим с ним, такое предискажение и пороговую селекцию 

целесообразно проводить в частотной области. Такое спектральное преобразование 

должно удовлетворять требованиям обратимости, эффективной селективности и 

простоты технической реализации. 

Выяснено, что подобным требованиям в максимальной степени удовлетворяет 

нелинейное преобразование, описывающее эволюцию импульса в среде с 

распределенными параметрами и обеспечивающее эффект сжатия импульсов 

определенной амплитуды без затрагивания основной смеси. Преобразование обладает 

фазовой характеристикой, зависящей от эволюции огибающей смеси. 

Получены теоретические оценки степени сжатия спектров импульсов и 

устойчивости преобразования к флуктуациям огибающей и параметров спектров, а 

также теоретические оценки вероятностей ошибок при приеме дискретных сообщений 

с использованием разработанного нелинейного спектрального преобразования. Эти 

результаты подтверждают сделанное ранее предположение об эффективности 

применения этого преобразования в сочетании с пороговыми методами при 

подавлении негауссовских помех. 

Для преобразования получена простая дискретная модель, на основе которой оно 

может быть реализовано в виде цифрового нелинейного фазового фильтра. 

Разработаны структурная схема нелинейного фазового фильтра и алгоритм цифровой 

обработки сигнала с применением быстрых алгоритмов ортогональных 

преобразований. 
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Разработан метод параметрической оптимизации нелинейного фазового фильтра 

для импульса с детерминированными параметрами, обеспечивающий оптимальный по 

критерию минимума средней вероятности ошибочного приема символа выбор 

параметров линейной и нелинейной части фильтра. 

Разработана программа моделирования приема дискретных сообщений в канале 

с негауссовскими помехами с использованием нелинейного фазового фильтра, на 

основе которой проведено статистическое моделирование метода. 

Полученные в результате моделирования оценки эффективности использования 

этого метода для борьбы со сложными негауссовскими помехами близки к 

полученным ранее теоретическим результатам. 

Ключевые слова: помехоустойчивость, сосредоточенная помеха, импульсная 

помеха, флуктуационная помеха, канал связи с памятью, подавление сложных помех, 

нелинейная обработка сигналов. 

 

ANNOTATION 

Ivanichenko E. Technique to increase noise resistance in communication channels 

with complex noise type by basics of nonlinear methods of signals processing" - 

Manuscript. 

A thesis submitted in fulfillment of PhD in technical sciences in specialty 05.12.13 - 

radioengineering devices and telecommunications means. - State Uni-versity of 

Telecommunications of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv 2018. 

Based on the findings of the comparative analysis of the methods, currently used to 

combat the non-Gaussian interference, it has been concluded that a certain predistortion of 

the mixture of signals can significantly increase the effectiveness of existing threshold 

methods. It has been also established that for interference, the spectrum of which is narrower 

the spectrum of the signal or commeasurable with it, such predistortion and threshold 

selection should be appropriately carried out in the frequency domain. Such spectral 

transformation should meet the requirements of reversibility, effective selectivity and 

simplicity of technical implementation. 

It has been found out that nonlinear transformation meets such requirements to the 

maximum extent, describing the evolution of the impulse in the environment with distributed 

parameters and providing the effect of compression of pulses of certain amplitude not 

affecting the main mixture. The transformation has a phase characteristic depending on the 

evolution of the mixture envelope.  

Theoretical assessments of the degree of pulse spectrum compression and stability of 

transformation for the fluctuations of the envelope and spectrum parameters, as well as 

theoretical estimations of probabilities of errors in reception of discrete messages, using the 

developed nonlinear spectral transformation have been obtained. The results confirm the 

previous assumption about the efficiency of the application of this transformation in 

combination with threshold methods in suppression of non-Gaussian interference.   

A simple discrete model was obtained for the transformation, on the basis of which it 

can be implemented in the form of a digital nonlinear phase filter. The structural scheme of 

the nonlinear phase filter and the algorithm of digital signal processing with the use of fast 

algorithms of orthogonal transformations have been developed. 

The method of parametric optimization of the nonlinear phase filter for the pulse with 

deterministic parameters has been developed, providing the choice of parameters of linear 
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and nonlinear part of the filter, optimal on the criterion of minimum of average probability 

of erroneous reception of the symbol. 

The program of modeling of reception of discrete messages in the channel with non-

Gaussian interference with the use of the nonlinear phase filter has been developed, on the 

basis of which the statistical modeling of the method has been performed.   

The estimates of the effectiveness of the proposed method to combat the complex non-

Gaussian interference, obtained during the modeling, are close to the previous theoretical 

findings. In addition, probabilities of errors in the cumulative action of single pulse 

disturbance and single concentrated disturbance have been obtained, accounting for the 

fading channel and intersymbol interference.  

 

Keywords: noise immunity, concentrated disturbance, pulse disturbance, fluctuating 

noise, channel with memory, suppression of complex interference, nonlinear signal 

processing. 
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