
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

ПЛЮЩ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

УДК 621. 391:681.5

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В МОБІЛЬНИХ

МЕРЕЖАХ НА ОСНОВІ БАГАТОПОЗИЦІЙНИХ ШИРОКОСМУГОВИХ

СИГНАЛІВ

Спеціальність 05.12.02 «Телекомунiкацiйнi системи та мережі»

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

Київ – 2021



2

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Державному університеті телекомунікацій

Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор
Вишнівський Віктор Вікторович,
Державний університет телекомунікацій
Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедри комп’ютерних наук

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, доцент
Одарченко Роман Сергійович,
Національний авіаційний університет
Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедри телекомунікаційних та
радіоелектронних систем

доктор технічних наук,
старший науковий співробітник
Самков Олександр Всеволодович,
Інститут електродинаміки Національної академії наук
України, заступник директора

доктор технічних наук, доцент
Кайдан Микола Володимирович,
Національний університет «Львівська політехніка»
Міністерства освіти і науки України,
професор кафедри телекомунікацій

Захист відбудеться « 20 » квітня 2021 року о 12.00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.861.01 у Державному університеті
телекомунікацій за адресою:  03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7, конференц-
зал.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного університету
телекомунікацій за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7.

Автореферат розісланий «19»  березня  2021 р.

Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат технічних наук,                              Л.В. Дакова



3

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В цілому світі упродовж усієї історії свого
існування, люди знаходяться у постійному пошуку нових знань або, по іншому
кажучи, інформації. І це не просто чиясь примха або данина моді, за цим стоїть
проста але і беззаперечна думка, добре засвоєна людством – інформація є
одним з найбільш цінних, якщо не самим цінним, продуктів людської
діяльності з величезним впливом, не обмеженим ані в часі, ані в просторі.

Ті, хто володіють інформацією стають більш впливовими та потужними, і
ті хто отримують доступ до неї раніше за інших завжди мають конкурентні
переваги над тими, хто не спроможній цього зробити. Саме виходячи з цього,
люди постійно шукають нові засоби створювати інформацію, зберігати її,
приховувати, отримувати за потреби миттєвий доступ до неї та, звісно,
передавати її так швидко, як це є тільки можливим.

Ця нестримна жага до отримання та передачі інформації спонукає та
примушує людей бути винахідливими та креативними у багатьох галузях науки
та техніки. І в першу чергу, як на самому головному, інженери та винахідники
зосереджують свої зусилля на пошуку нових засобів та методів передачі
інформації.

В галузі передачі інформації або телекомунікаціях за останні кілька
десятиліть спостерігалися разючі інноваційні зміни. І найбільш наочно ці зміни
відбувалися в індустрії мобільного зв’язку. Головним результатом цих
технологічних проривів є те, що новітні технології роблять інші базові послуги
які на них спираються, такі як наукові, медичні, інженерні,
сільськогосподарські тощо, дешевими та достатньо надійними для масового
виробництва. Саме це призводить до докорінної зміни якості життя людей.

Останніми роками всі ці технічні реалізації стали можливими та набули
поширення за рахунок впровадження технологій мобільного зв’язку четвертого
та п’ятого поколінь, які стали відомими в світі як 4G та 5G. Ті вчені, інженери
та винахідники, що розробили та реалізували рішення 4G та 5G, працюють над
подальшим їх вдосконаленням, надають суспільству великі соціальні та
економічні переваги. Вагомий внесок в розвиток мереж мобільного зв’язку
внесли відомі вітчизняні вчені В.К. Стеклов, В.Б. Толубко, Л.Н. Беркман, М.М.
Климаш та інші.

Головними напрямками удосконалення мереж мобільного зв’язку є
збільшення пропускної здатності, ємності, швидкості передачі інформації та
покращення якості послуг. Ці процеси знайшли своє відображення в роботах
таких вітчизняних фахівців,  як И.  А.  Гепко,  В.  Ф.  Олійник,  Ю.  Д.  Чайка,  Е.  О.
Сукачов та інші.  Але динаміка сучасного розвитку телекомунікаційних систем
та мереж також характеризується гострим протистоянням між тими, хто
передає інформацію до законних її адресатів і тими, хто хоче її отримати не
маючи на це повноважень, тобто зловмисниками або кібернетичними
злочинцями. Дуже часто ціллю кібернетичних злочинців є не тільки намагання
завадити передачі інформації або перехопити повідомлення в
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телекомунікаційній мережі, а і підробити інформацію з наступної відправкою її
до адресата як справжньої. Цілком є зрозумілим, що серед усіх
телекомунікаційних мереж найбільшою вразливістю відрізняються ті, що
передають інформацію через ефір, тобто є бездротовими. Тому останні
проблеми особливо гостро постають в спеціальних мережах мобільного зв’язку
та в телекомунікаційних каналах управління безпілотними летальними
апаратами. Через це, для таких мереж прихованість передачі інформації та
завадозахищеність є ключовими характеристиками на відміну від комерційних
мереж 4G та 5G.

Поміж усіх практичних засобів поліпшення зазначених характеристик
бездротових телекомунікаційних каналів найбільш привабливим є
використання широкосмугових сигналів. Ця тематика знайшла широке
висвітлення в працях В.  К.  Стеклова,  Л.  Н.  Беркман,  Я.  Д.  Ширмана,  В.Г.
Кривуци, В.В. Барковського та інших.  Розширення спектру сигналу зазвичай
виконують за рахунок застосування різних кодових послідовностей, особливо
тих, що відомі як псевдовипадкові. Саме вибір кодової послідовності та
кількості чипів в ній визначають прихованість і завадозахищеність
телекомунікаційного каналу. Взаємно та авто кореляційні властивості
зазначених псевдовипадкових кодових послідовностей відіграють вирішальну
роль в їх застосуванні в широкосмугових телекомунікаційних мережах. Гарні
кореляційні характеристики демонструють ті псевдовипадкові кодові
послідовності, які синтезуються з примітивних поліномів певного порядку.
Вони складають основу систем мобільного зв’язку третього покоління
створених за технологією CDMA. Велика увага дослідженню мобільних CDMA
мереж приділена в роботах  В. К. Стеклова, Л. Н. Беркман, И. А. Гепко, В. Ф.
Олійника, Ю. Д. Чайки та багатьох інших.

Але в цих телекомунікаційних системах та дослідженнях вони
використовуються виключно для організації багатоабонентського доступу до
мережі, в той час як вивченню застосування зазначених кодових
послідовностей для покращення завадозахищеності та скритності передачі
інформації в спеціальних мобільних мережах не приділено достатньої уваги.

З іншого боку адаптивні антенні решітки (ААР) знаходять все більш
широке використання в телекомунікаційних мережах. Головною ціллю
використання ААР є підвищення завадозахищеності, збільшення пропускної
здатності та поліпшення якості передачі інформації. Дослідженням ААР
присвятили свої дослідження такі вітчизняні та закордонні вчені В.А.
Лексаченко, Я. Д. Ширман, А.П. Лукошкин, Robert A. Monzingo, Randy L.
Haupt, Thomas W. Miller, Robert J. Mailloux, John Volakis та інші.

Існує велика кількість градієнтних алгоритмів налаштування ААР в
телекомунікаціях, але майже всі вони потребують формування опорного
сигналу. Тому гостро постає проблема або синтезу алгоритмів налаштування
ААР які не потребують присутності опорного сигналу, або винайдення
поєднання технології адаптивної фільтрації в антенних решітках з іншими
технологіями, що б дозволило легко отримувати опорні сигнали для
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налаштування ААР. Як показує попередній аналіз саме технології прямого
розширення спектру за допомогою псевдовипадкових кодових послідовностей
можуть бути використані для отримання опорних сигналів для ААР.

При побудові сучасних мереж мобільного зв’язку використовуються
недостатньо опрацьовані концепції. В них, як виглядає, не застосовуються такі
принципи побудови мобільних мереж як принципи універсальності,
безперервного розвитку системи, загального блага, синергії та інші. Вказане не
в повній мірі дозволяє реалізувати можливості існуючих технологій, особливо
що стосується їх поєднання за принципом синергії.

Отже можна сформулювати основне протиріччя між принциповою
можливістю розроблення високоефективних, стійких до середовища
розповсюдження, завадозахищених та з підвищеною скритністю передачі
інформації мереж мобільного зв’язку що за принципом синергії поєднують
методи обробки багатопозиційних широкосмугових сигналів і недостатньою
ефективністю існуючих мереж мобільного зв’язку.

Виходячи з цього, для усунення зазначеного протиріччя є актуальним
вирішення науково-прикладної проблеми щодо розробки моделей та методів
обробки інформації в мобільних мережах на основі багатопозиційних
широкосмугових сигналів  з їх комплексним використанням для підвищення
ефективності обробки інформації в таких мережах за принципом синергії.
Підвищення ефективності полягає в одночасному забезпеченні стійкості до
багатопроменевого розповсюдження, завадозахищеності, скритності передачі
інформації та захисту її від перехоплення та розкриття.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Робота виконана в рамках річних планів наукової, науково-технічної та

інноваційної діяльності Державного університету телекомунікацій на 2016-2020
роки.

Дослідження проведено в межах науково-дослідних робіт: «Створення
сучасної системи радіозв’язку» - шифр «Сакура», замовник - товариство
«Автор»; «Розробка функціональних модулів радіочастотних трактів системи
мультімедійного радіодоступу на основі діелектричних інтегральних схем
діапазону частот 160-180 ГГц.» .

Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному
процесі Державного університету телекомунікацій. Впровадження результатів
досліджень підтверджуються відповідними актами реалізації від компаній
«Автор» та «Дейта Експрес». Питання, розглянуті та розроблені в
дисертаційній роботі, відповідають основним завданням та напрямам створення
сучасної телекомунікаційної та інформаційної інфраструктури України.

Мета i задачі досліджень. Метою дисертаційної роботи є підвищення
ефективності обробки інформації в мобільних мережах на основі
багатопозиційних широкосмугових сигналів для забезпечення потрібної
завадозахищеності, скритності передачі інформації та протидії
багатопроменевому розповсюдженню сигналів.
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Для досягнення поставленої мети і вирішення зазначеної проблеми
необхідно опрацювати наступні задачі:

Провести аналіз характеристик розповсюдження сигналів в мобільному
радіоканалі та дослідити фактори, що відповідають за завмирання сигналів.

Розглянути різні методи захисту інформації від перехоплення та
прослуховування в телекомунікаційному каналі та оцінити їх достатність для
задоволення вимог;

Обґрунтувати доцільність комплексного використання певних технологій
для побудови систем мобільного зв’язку стійких до змін у середовищі
розповсюдження сигналів та таких що здійснюють ефективний захист
інформації;

Синтезувати нові методи обробки сигналів в адаптивних антенних
решітках які є більш зручними для використання в мобільних мережах;

Дослідити фактори, що впливають на ефективність перехідних процесів в
адаптивних антенних решітках та розробити рекомендації щодо підвищення їх
ефективності;

Розробити універсальний показник збігання перехідних процесів в
адаптивних антенних решітках;

Проаналізувати використання псевдовипадкових кодових послідовностей
для забезпечення скритності та захищеності інформації в мобільних мережах та
розробити метод їх комплексного використання;

Розробити концепцію побудови мобільних мереж на основі методів та
алгоритмів обробки сигналів в багатопозиційних телекомунікаційних системах
з широкосмуговими сигналами;

Провести імітаційне комп’ютерне моделювання для підтвердження
достовірності отриманих результатів та ефективності розроблених моделей та
методів;

Об'єкт дослідження - процеси функціонування мобільних мереж на
основі багатопозиційних широкосмугових сигналів.

Предмет дослідження - моделі та методи обробки інформації в
мобільних мережах з багатопозиційними широкосмуговими сигналами.

Методи досліджень. В дисертації для отримання нових наукових
результатів та висновків на єдиній методологічній основі використовувалися
відомі підходи та методи математичного аналізу й синтезу складних технічних
систем. Додатково застосовувалися сучасні i класичні методи, математичного й
функціонального аналізу, теорії ймовірностей i математичної статистики, теорії
сигналів, систем та зв’язку, методи комп’ютерного моделювання тощо.

Наукова новизна роботи. В процесі теоретичних досліджень i
комп’ютерного моделювання в дисертаційній роботі отримані наступні нові
наукові результати:
- розроблено метод обробки сигналів в адаптивних антенних решітках для
мобільних мереж, наукова новизна якого полягає в тому, що він не потребує
наявності опорного сигналу решітки. Це дозволяє суттєво спростити технічну
реалізацію таким систем;
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- удосконалено метод адаптації антенних решіток, який на відміну від
існуючих враховує раптові зміни в завадовому середовищі, що значно
покращує перехідні характеристики решітки і надає виграш у відношенні
сигнал/завада;
- розроблена модель оцінки характеристик налаштування адаптивних
антенних решіток, наукова новизна якої полягає в тому, що вона комплексно
враховує розподіл власних чисел кореляційної матриці решітки, квадрати
направляючих косинусів оптимального вагового вектору на власні вектори
кореляційної матриці антенної решітки та слід цієї кореляційної матриці і це
дозволяє не проводити затратне імітаційне комп’ютерне моделювання при
дослідженні та проектуванні систем;
- розроблено метод дослідження властивостей псевдовипадкових кодових
послідовностей, наукова новизна якого полягає в тому, що він використовує
імітаційне комп’ютерне моделювання суміші корисного сигналу, власних
шумів та завади що маскує для перевірки автокореляційних властивостей цих
послідовностей. Це надає спроможність дослідити застосування
псевдовипадкових кодових послідовностей синтезований з примітивних
поліномів восьмого, дев’ятого та десятого порядків для розширення спектру
бітової послідовності з метою приховування корисного сигналу в адитивній
суміші власних шумів та завади що маскує;
- розроблено метод двостороннього обмежування сигналів на вході
стискаючого фільтра широкосмугових сигналів, наукова новизна якого полягає
в тому, що він використовується для обмеження псевдовипадкових кодових
послідовностей отриманих з примітивних поліномів. Це дозволяє усунути
проблеми обмеження динамічного діапазону приймального пристрою при дії
потужної широкосмугової завади;
- розроблено метод створення телекомунікаційного каналу, наукова
новизна якого полягає в тому, що він комплексно використовує чотири різні
псевдовипадкові кодові послідовності по 256 чипів для розширення спектру
бітів корисної інформації та 10 різних псевдовипадкових послідовностей
тривалістю 32768 чипів з 128 циклічними зсувами кожна для позначення меж
кадру та додаткового скремблювання інформації. Цей метод дозволяє при
утворенні 5120 різних триплетів «коротка псевдовипадкова послідовність-
тривала псевдовипадкова послідовність-циклічний зсув тривалої
псевдовипадкової послідовності» за рахунок переходу від одного триплету до
іншого від кадру до кадру значно підвищити захист інформації від
перехоплення;
- розроблено концепцію побудови системи мобільного зв’язку, наукова
новизна якої полягає в тому, що вона застосовує нові принципи побудови такої
системи: синергії, універсальності, безперервного розвитку системи та
розроблені методи обробки багатопозиційних широкосмугових сигналів. Це
дозволяє підвищити ефективність мереж мобільного зв’язку що розробляються;
- розроблено метод обробки сигналів в мережах мобільного зв’язку з
багатопозиційними широкосмуговими сигналами, наукова новизна якого
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полягає в тому, що він застосовує принцип синергії та розроблені методи і
моделі. Це дозволяє одночасно забезпечити в системі спеціального мобільного
зв’язку прихованість передачі інформації, її захищеність від перехоплення та
стійкість до багатопроменевого розповсюдження;
- розроблені комп’ютерні експериментальні моделі, наукова новизна яких
полягає в тому, що вони ґрунтуються на моделях та методах обробки
інформації в мобільних мережах з багатопозиційними широкосмуговими
сигналами. Це дозволяє перевіряти характеристики нових моделей та методів
без виготовлення коштовних натурних зразків.

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що:
розроблена концепція побудови мережі мобільного зв’язку дозволяє на

основі нових принципів розробляти перспективні мережі мобільного зв’язку з
застосуванням розроблених моделей та методів обробки інформації в
багатопозиційних широкосмугових системах, що значно підвищує їх
ефективність;

отриманий метод обробки сигналів в мережах мобільного зв’язку з
багатопозиційними широкосмуговими сигналами дозволяє одночасно
забезпечити високу прихованість передачі інформації, її захищеність від
перехоплення та стійкість до багатопроменевого розповсюдження в системі
спеціального мобільного зв’язку;

розроблені комп’ютерні експериментальні моделі дозволяють проводити
перевірку вже існуючих та нових моделей і методів обробки багатопозиційних
широкосмугових сигналів для проведення нових перспективних досліджень;

Розроблений метод створення телекомунікаційного каналу в якому
комплексно використовуються чотири різні псевдовипадкові кодові
послідовності по 256 чипів для розширення спектру бітів корисної інформації
та 10 різних псевдовипадкових послідовностей тривалістю 32768 чипів з 128
циклічними зсувами кожна для позначення меж кадру та додаткового
скремблювання інформації дозволяє побудувати завадозахищений та скритний
канал для мереж спеціального мобільного зв’язку та телекомунікаційних
каналів управління автономними летальними апаратами.

Розроблений метод налаштування адаптивних антенних решіток дозволяє
отримати вихідне відношення корисний сигнал завада яке відповідає
потенційно досяжному в антенній решітці.

Удосконалений метод адаптації антенних решіток в якому пропонується
примусове обнуління вагових коефіцієнтів при різкій зміні завадової ситуації
дозволяє отримати в певних ситуаціях виграш до 8дБ у відношенні корисний
сигнал/завада.

Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів.
Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів підтверджується тим
що вони не вступають в протиріччя та спираються на відомі положення і
використані підходи теорії інформації, теорії адаптації, системного аналізу,
методів комп’ютерного імітаційного моделювання та теорії оптимізації.
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Комп’ютерні моделі були перевірені в простих ситуаціях що мають наочну
фізичну інтерпретацію.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження
оприлюднені після захисту кандидатської дисертації в 29 наукових працях,
серед них 6 одноосібних. З 21 статті, 18 вийшли у фахових виданнях, що
входять до переліку затвердженого ДАК МОН України та 3 у фахових виданнях
віднесених до міжнародних наукометричних баз (Scopus). Зроблено 8 доповідей
на міжнародних наукових конференціях, з яких 6 обліковані в наукометричній
базі (Scopus).

Особистий внесок здобувача. В роботах, що написані в співавторстві,
особистий внесок здобувача складається в наступному: [165,166,167,169] синтез
алгоритмів обробки сигналів в адаптивних антенних решітках та проведення
імітаційного комп’ютерного моделювання; [50] визначення примітивних
поліномів, синтез на їх основі псевдовипадкових кодових послідовностей та
комп’ютерне моделювання телекомунікаційного каналу; [44] синтез
інтегрального показника оцінювання характеристик налаштування адаптивних
антенних решіток та його перевірка шляхом комп’ютерного моделювання; [42,
43] синтез псевдовипадкових кодових послідовностей та дослідження їх
характеристик; [160] розробка методу жорстокого обмеження сигналів в
телекомунікаційному каналі для підвищення його завадозахищеності та
перевірка працездатності каналу шляхом комп’ютерного моделювання.

Апробація результатів дисертації.
Основні положення і результати дисертації, практичні висновки і

рекомендації, які одержано під час роботи, апробовано та оприлюднено в ході:
4th International Scientific and Practical Conference “Problems of
Infocommunications, Science and Technology” (PIC S&T-2017), 14th International
Conference on “Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and
Computer Engineering” (TCSET - 2018), 6th International Scientific and Practical
Conference “Problems of Infocommunications, Science and Technology” (PIC S&T-
2019), 2019 IEEE International Conference on “Advanced Trends in Information
Theory” (IEEE ATIT–2019), 15th International Conference on “Advanced Trends in
Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering” (TCSET - 2020),
ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми кібербезпеки
інформаційно-телекомунікаційних систем» (PCSIТS), 6th International Scientific
and Practical Conference “Problems of Infocommunications, Science and
Technology” (PIC S&T-2020). Крім того основні положення і результати
дисертації, практичні висновки і рекомендації апробовано на
міжкафедральному семінарі ННІТ Державного університету телекомунікацій.

Обсяг i структура дисертації. Зміст дисертації викладено на 312
сторінках, ілюстровано 168 рисунками та 19 таблицями. Матеріали дисертації
складаються зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел з
202 найменування та 8 додатків.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі наведено загальну характеристику роботи, обґрунтовано
актуальність теми дисертації, сформульовано мету та задачі дослідження,
визначено об’єкт, предмет дослідження, розкрито зв'язок роботи з науковими
програмами, планами, темами досліджень Державного університету
телекомунікацій, показано наукову новизну та практичну значимість отриманих
результатів, визначено особистий внесок здобувача, наведено відомості про
апробацію та практичне впровадження результатів, публікації та структуру
роботи.

У першому розділі проведено аналіз проблем розповсюдження сигналів
мобільного зв’язку у реальному середовищі. Продемонстровано, що слабкою
ланкою є розповсюдження сигналів у вільному просторі, або радіоканалі, між
антенною передавача (базова станція або мобільна станція) та приймача
(мобільна станція або базова станція, відповідно).

Показано, що в цьому випадку існують два типи проблем: завмирання
мобільного сигналу на шляху розповсюдження та можливість перехоплення
інформації або втручань зі сторони зловмисників.

Проаналізовано, що існують два типи завмирань: повільні та швидкі і
проілюстровані фактори, що їх викликають. Показано, що швидкі завмирання
радіосигналу, викликані багатопроменевим розповсюдженням сигналів,
становлять велику проблему і їх величина може досягати 40 дБ та навіть більше
відносно середнього значення в певній точці прийому. Приділено увагу таким
характеристикам швидких завмирань як інтервал когерентності та профіль
затримки потужності. Встановлено, що інтервал когерентності для щільної
міської забудови складатиме приблизно 100 кГц. Зроблено висновок, що при
розробці будь-якої мережі мобільного зв’язку потрібно враховувати вплив
швидких завмирань та закладати технічні рішення щодо протидії
багатопроменевому розповсюдженню.

Розглянуто різні методи захисту інформації від перехоплення та
прослуховування в телекомунікаційних каналах і зроблено висновок про їх
недостатню ефективність.

Проведено аналіз методів протидії багатопроменевому розповсюдженню
та захисту інформації на прикладі технологій CDMA, адаптивних антенних
решіток та OFDMA. Показано, що одночасне забезпечення протидії
багатопроменевому розповсюдженню сигналів, захисту інформації від
перехоплення та прослуховування в мережах мобільного зв’язку є можливим
при комплексному застосуванні адаптивних антенних решіток та
широкосмугових сигналів з прямим розширенням спектру.

Другий розділ присвячено дослідженню методів обробки сигналів в
адаптивних антенних решітках для мобільних мереж. Розглянуто
характеристики розповсюдження сигналів в мобільних мережах. Досліджено,
що шуми та сигнали типово є результатом комбінованого ефекту багатьох
малих незалежних джерел і можливо застосувати центральну граничну теорему
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теорії вірогідності та моделювати результуючі сигнали як гаусовські і зазвичай
стаціонарні випадкові процеси. Синтезовано метод налаштування адаптивної
антенної решітки, зображеної на рис.1, що не потребує формування опорного
сигналу.

Рис. 1. Структурна схема вузько-смугової антенної решітки що налаштована
на корисний сигнал

Метод налаштування може бути представлений наступними
співвідношеннями:
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де x'(k) – вектор вхідних сигналів решітки після фазообертачів Фi, wi (k) –

елементи вагового вектору решітки w(k), y(k)- вихідний сигнал решітки, k –
номер ітерації, sD - константа, що визначає крок налаштування, 1- одиничний
вектор, N - кількість елементів в антенній решітці.

На рис.2. наведена крива налаштування адаптивної антенної решітки на
рис.1 за алгоритмом (1) для завадової ситуації в який існують три сторонніх
джерела шумових сигналів з кутами падіння відносно нормалі до розкриву
решітки -28.648, -57.296 та 0 градусів та з відповідними рівнями потужності
відносно внутрішніх шумів в каналах 200, 300 та 250 умовних одиниць. Кут
падіння корисного сигналу є рівним 60 градусів при потужності 100 умовних
одиниць. При цьому використовується лінійна вузько-смугова антенна решітка
з 9 елементів, при відстані між ними – половина тривалості хвилі і потужності
внутрішнього шуму в кожному каналі решітки – одиниця. Діаграма
направленості ААР по закінченню процесу адаптації наведена на рис.3.

Потенційно можливе відношення корисний сигнал/завада, обчислене по
ідеальній кореляційній матриці за відомими формулами для завадової ситуації
на рис.2. складає приблизно 29.3 дБ. Аналіз показує добрі характеристики
методу як у перехідному так і у сталому режимах.
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Рис.2. Крива налаштування адаптивної антенної решітки згідно з (1)

Рис.3. Діаграма направленості антенної решітки побудована за результатами
налаштування решітки

Сучасні мобільні телекомунікаційні системи застосовують велику
кількість різноманітних модуляцій: QAM16, QAM64, QAM256, так само як і
BPSK, QPSK, 8PSK. Хоча ці модуляції створюють сигнали з достатньо
регулярними структурами, існує багато факторів, що призводять до суттєвої
рандомізації сигналів в телекомунікаційних системах. Серед цих факторів
можна перерахувати шифрування, перемежування, розширення спектру за
рахунок псевдовипадкових послідовностей, скремблювання, широкий діапазон
мовних кодерів і так далі. Тому, в цьому розділі також було проведене
моделювання поведінки алгоритму (1) для телекомунікаційного середовища.

Наприклад, рис.4. ілюструє ситуацію, в якій всі вхідні сигнали
представлені як ті, що мають модуляцію QPSK, коли фази приймають чотири
значення -  45, 135, 225 та 315 градусів з рівномірним розподіленням.
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Рис.4. Вихідне SNR в залежності від кількості ітерацій для методу (1) для
сигналів з QPSK модуляцією

В ситуації на рис.4. імітувалися три джерела завад з кутами падіння на
антенну решітку -28.648, -57.296 та 57.296 градусів, та з відповідними рівнями
потужностей 500, 300 та 400 одиниць. Кут надходження корисного сигналу був
вибраний 28.648 градусів, в той час як його потужність дорівнювала 100
відносних одиниць.  Потенційне відношення корисний сигнал/завада складає
приблизно  29.34 дБ . Можливо зробити висновок, що метод налаштування (1)
добре працює в середовищі телекомунікаційних сигналів. Це підтверджується
також кривою діаграми направленості решітки по закінченню процесу
налаштування, що наведена на рис.5.

Рис.5. Діаграма направленості антени побудована використовуючи ваговий
вектор отриманий після завершення процесу адаптації для сигналів з

модуляцією QPSK
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В синтезованому алгоритмі (1) важливим є вибір кроку налаштування
алгоритму адаптації Δs,. Цей крок, інакше відомий як коефіцієнт зворотного
зв’язку, визначає швидкість налаштування алгоритму та його стійкість до
збудження. Загально відомо, що для забезпечення стабільності алгоритмів
найшвидшого спуску цей розмір кроку повинен бути менше ніж зворотне
значення максимального власного числа кореляційної матриці вхідних
завадових сигналів решітки. Так як ці власні значення широко змінюються у
різних завадових ситуаціях, ці варіації являють собою проблему для вибору
розміру кроку налаштування. Одним зі шляхів вирішення цієї процедури є
розрахунок кореляційної матриці решітки. Але цей підхід призводить до
значного зростання у використанні обчислювальної потужності адаптивної
антенної решітки. Виходячи з наведеного, важливою є задача пошуку та оцінка
ефективності простих способів модифікації розробленого алгоритму
налаштування ААР.

Для вирішення цієї проблеми в розділі також досліджувалося
використання схем ШАРП та двосторонніх обмежувачів в методі (1), при яких
крок налаштування може бути зафіксований і не потребувати постійної
корекції. Модифікація методу (1) з застосуванням схеми обмежувачів має
наступний вигляд:
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В (2) остання формула представляє процедуру жорстокого обмеження. На
рис.6, рис.7 та рис.8 наведені криві налаштування, відповідно, для фіксованого
кроку адаптації без ШАРП та обмежувачів, з застосуванням процедури
обмеження, та з застосуванням схеми ШАРП. Порівняння даних на рис.6,  рис.7
та рис.8 дає змогу стверджувати, що двостороннє обмеження та схема ШАРП
дозволяють стабілізувати перехідні процеси без зміни кроку налаштування.

В розділі, на прикладі когерентного компенсатора бокових пелюсток
антени, вивчено як власні числа та власні вектори кореляційної матриці
додаткових каналів впливають на перехідні процеси в градієнтних алгоритмах
найскорішого спуску. Встановлено, що при нульовому початковому значенні
вагового вектору додаткових каналів вироджені власні числа та власні вектори
не впливають на перехідні процеси тому що траєкторія налаштування ніколи не
потрапляє в підпростір що вони утворюють. При ненульовому значенні,
траєкторія може потрапляти в цей підпростір і це може значно погіршувати
перехідні процеси. Для вирішення винайденої проблеми пропонується
примусове обнуління вагових коефіцієнтів при різкій зміні завадової ситуації.
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Рис. 6. Залежність SNR на виході антенної решітки від кількості ітерацій при
потужностях завадових джерел 1200, 1800 та 1500 одиниць

Рис.7. Залежність SNR на виході антенної решітки від числа ітерацій для
методу налаштування (2) з застосуванням жорстких обмежувачів
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Рис.8. Залежність SNR на виході антенної решітки з ШАРП від кількості
ітерацій при потужностях завадових джерел 1200, 1800 та 1500 одиниць

Так, на рис.9 зображено залежність коефіцієнту придушення завади в
основному каналі антени від кількості ітерацій в сценарії, коли початкове
значення вагового вектору додаткових каналів в новій ситуації дорівнює
оптимальному ваговому вектору з попередньої ситуації. Для цього випадку
власні значення кореляційної матриці додаткових каналів складають 1.0, 1.0,
79.9 та 1122.1, в той час як квадрати косинусів між початковим ваговим
вектором та власними векторами, що відповідають двом виродженим власним
числам, дорівнюють 0.1450 та 0.7937. Це означає, що в цьому випадку
траєкторія налаштування проходить через підпростір з найменшою крутизною
спуску і проекція на другий вироджений власний вектор є дуже значною
(0.7937), що призводить до значного затягування перехідного процесу. Це
наочно ілюструє крива на рис.9.

Для порівняння процес налаштування для ситуації з двома джерелами
завади, але з нульовим початковим значенням вагового вектору наведено на
рис.10. Аналіз кривих наведених на рис.9 та рис.10 показує, що хоча обнуління
початкового значення вагового вектору зменшує коефіцієнт придушення завади
у порівнянні з ситуацією без обнуління (упродовж приблизно 30 ітерацій),
алгоритм з нульовим початковим значенням вагового вектору швидко
налаштовується та забезпечує виграш до 8 дБ упродовж значно тривалішого
проміжку часу.

Отримані висновки розповсюджуються і на інші типи ААР, які
використовують градієнтні алгоритми налаштування адаптивних антенних
решіток.
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Рис.9. Залежність коефіцієнту придушення завади в основному каналі антени
від кількості ітерацій в сценарії коли початкове значення вагового вектору

додаткових каналів дорівнює оптимальному ваговому вектору з попередньої
ситуації

.

Рис.10. Залежність коефіцієнту придушення завади в основному каналі антени
від кількості ітерацій в сценарії коли початкове значення вагового вектору

додаткових каналів встановлено нульовим для двох джерел завади та чотирьох
елементів додаткової антени



18

Сталою думкою в джерелах інформації є те, що збігання градієнтного
алгоритму адаптації до оптимального значення вагового вектору з
використанням критерію мінімуму середньоквадратичної помилки в значній
ступені залежить від розподілення власних чисел кореляційної матриці ААР,
особливо якщо серед цих чисел є суттєва розбіжність по величіні.

Недосконалість існуючого підходу до оцінки тривалості перехідних
процесів решітки через дослідження власних чисел полягає в тому, що, хоча
малі значення власних чисел потенційно дійсно можуть створювати проблеми з
затягуванням часу адаптації, не всі ці потенційні труднощі втілюються на
практиці.

Виходячи з наведених вище факторів, в розділі було створено модель
оцінки характеристик налаштування адаптивних антенних решіток, що
базується на інтегральному показнику оцінки характеристик налаштування
адаптивних антенних решіток, який має наступний вигляд:
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де tr(Rxx) позначає слід кореляційної матриці ААР; λi – власні числа
кореляційної матриці; wopt – оптимальний вектор ААР для певної завадової
ситуації; qi – власний вектор, що відповідає власному числу λi і cos2(wopt,qi) –
квадрат косинусу між відповідними комплексними векторами, або, інакше
кажучи, квадрат направляючих косинусів.

Синтезований інтегральний показник (3) при оцінці швидкості
перехідних процесів враховує три головні фактори, що впливають на цей
процес при використанні градієнтних алгоритмів налаштування:

· Власні числа кореляційної матриці ААР, що визначають складові
вектору градієнта стосовно осей квадратичної робочої поверхні та показують
потенційні проблеми зі швидкістю налаштування;

· Квадрати направляючих косинусів оптимального вагового вектору
на власні вектори, які показують якій реальний вплив на процес налаштування
для певної завадової ситуації мають відповідні власні числа кореляційної
матриці ААР;

· Слід кореляційної матриці, що визначає крок налаштування в
градієнтному алгоритмі виходячи з загальної потужності сигналів в ААР.

Проведене методами комп’ютерного моделювання дослідження
коректності порівняльної оцінки перехідних процесів в ААР за допомогою
розробленого інтегрального показника (3) довело його високу ефективність та
наочність.

Третій розділ дисертації присвячений дослідженням використання
псевдовипадкових кодових послідовностей для підвищення завадозахищеності
та скритності передачі інформації в телекомунікаційних мережах. Перевірено
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автокореляційні властивості псевдовипадкових кодових послідовностей
синтезованих з примітивних поліномів восьмого, дев’ятого та десятого
порядків, та їх спроможність бути використаними для приховування корисного
сигналу в адитивній суміші власних шумів та завадового сигналу.

На рис.11 показана псевдовипадкова кодова послідовність тривалістю 255
чипів в логіці 1 та -1, синтезована з наступного примітивного поліному
восьмого порядку:

x8+x4+x3+x2+1.                                                 (4)
Автокореляційна функція послідовності з п’яти однакових бітів

розширених по спектру за допомогою псевдовипадкової кодової послідовності,
зображеної на рис.11, представлена на рис.12. Аналіз кореляційної функції, яка
є ідеальною, підтверджує що це дійсно є псевдовипадкова послідовність
синтезована з примітивного поліному. При зміні полярності бітів кореляційні
властивості дещо погіршуються, як демонструє рис.13.

В розділі перевірені властивості псевдовипадкових послідовностей
виділяти корисний сигнал з завад та внутрішніх шумів. На рис.14 наведено
дійсну складову суміші корисного сигналу, з потужністю одна умовна одиниця,
внутрішнього шуму, з потужністю одна умовна одиниця, та завади, з
потужністю три умовні одиниці. Рис. 15 ілюструє дійсну складову цієї суміші
на виході стискаючого фільтру. Крива на рис.15 наочно демонструє можливість
використовувати псевдовипадкову послідовність синтезовану з (4) для
підвищення завадозахищенності та скритності передачі інформації в
телекомунікаційних мережах.

Рис. 11. Скремблююча кодова послідовність з 255-чипів створена за рахунок
використання (4)
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Рис. 12. Автокореляційна функція послідовності з п’яти однакових бітів
скрембльованих кодовою послідовністю зображеною на рис.10

Рис. 13. Автокореляційна функція послідовності з п’яти різних бітів
скрембльованих кодовою послідовністю зображеною на рис.10.
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Рис.14.Дійсна компонента адитивної суміші корисного сигналу, внутрішнього
шуму та завадового сигналу для відносної потужності корисного сигналу

одиниця

Рис.15. Дійсна компонента сигнальної суміші на виході фільтра стиснення для
відносної потужності корисного сигналу одиниця
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На рис.15 використовується послідовність з 255 чипів і відношення
корисний сигнал/завада на вході стискаючого фільтру складає ¼. В роботі
досліджувалися подібним чином також послідовності з 511 чипів та 1023 чипи з
різними рівнями корисний сигнал/завада. Порівняльна оцінка характеристик
кодових послідовностей з 255, 511 та 1023 чипів дозволяє прийти до висновку,
що при збільшенні тривалості псевдовипадкової послідовності приблизно в два
рази, відношення суміші завади та шумів до корисного сигналу при яких є
можливим винайдення корисного сигналу збільшується на 3 дБ. Це граничне
відношення складає 12 дБ для тривалості псевдовипадкової послідовності 255
чипів, 15 дБ для послідовності тривалістю 511 чипів та 18 дБ для послідовності
тривалістю 1023 чипів. Загалом, псевдовипадкові послідовності синтезовані з
примітивних поліномів можуть ефективно використовуватися для
приховування в шумах корисних сигналів для втаємничення самої процедури
передачі інформації.

З використанням зазначених властивостей послідовностей, в роботі
запропоновано метод побудови завадозахищеного телекомунікаційного каналу
з комплексним використанням псевдовипадкових кодових послідовностей. В
цьому каналі комплексно використовуються чотири різні псевдовипадкові
кодові послідовності по 256 чипів для розширення спектру бітів корисної
інформації, та 10 різних псевдовипадкових послідовностей тривалістю 32768
чипів з 128 циклічними зсувами кожна для позначення меж кадру та
додаткового скремблювання інформації. В такому каналі утворюються 5120
різних триплетів «коротка псевдовипадкова послідовність-тривала
псевдовипадкова послідовність-циклічний зсув тривалої псевдовипадкової
послідовності», і перехід від одного триплету до іншого пропонується робити
від кадру до кадру, або за певним законом, або за певною таблицею переходів.

Чипова та кадрова структура і послідовність побудови
телекомунікаційного каналу з комплексним використанням псевдовипадкових
кодових послідовностей отриманих з примітивних поліномів восьмого та
п’ятнадцятого ступеня є наступними:

• кожний кадр тривалістю 32768 чипів вміщує в собі 128 біт
інформації по 256 чипів кожний;

• формуються чотири коротких псевдовипадкових кодових
послідовності, які мають період 256 чипів, що дорівнює тривалості одного біту;

• формується десять псевдовипадкових кодових послідовностей, які
мають період 32768 чипів, що дорівнює тривалості кадру;

• вибирається початкова комбінація «коротка псевдовипадкова
послідовність-тривала псевдовипадкова послідовність-циклічний зсув тривалої
псевдовипадкової послідовності» і на її основі формується перший кадр
телекомунікаційного каналу;

• всі біти окрім першого, розширюються по спектру за рахунок
короткої кодової послідовності тривалістю 256 чипів з вибраного триплету;
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• перший біт завжди має значення одиниця і не розширюється
короткою кодовою послідовністю тривалістю 256 чипів а, навпаки,
використовується для кадрової синхронізації;

• всі біти кадру обробляються другою кодовою послідовністю
тривалістю 32768 чипів зі сформованих  триплетів;

• Кадрова синхронізація здійснюється за рахунок перших 256 чипів
тривалої кодової послідовності з 32768 чипів;

• Зі зміною кадру здійснюється перехід від одного триплету до
іншого.

Вказані псевдовипадкові послідовності з певними зсувами можуть бути
легко сформовані з застосуванням зсувних регістрів з масками, як наведено на
рис.16.

Рис.16. Структурна схема генератора псевдовипадкової кодової послідовності
тривалістю 32768 чипів з циклічними зсувами що визначаються 15 бітними

масками
Працездатність та ефективність методу демонструється кривими

наведеними на рис.17, рис.18 та рис.19.

Рис.17. Суміш корисного сигналу, власних шумів каналу та завади на
протязі одного кадру з циклічним зсувом
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Рис.18. Сигнал на виході фільтра стиснення кадрового імпульсу на протязі
одного кадру з урахуванням циклічного зсуву

Рис.19. Сигнал на виході фільтра стиснення бітів на протязі одного кадру з
урахуванням циклічного зсуву

На рис.17 наведено вхідну суміш корисного сигналу, власного шуму та
завади. Рис.18 демонструє сигнал на виході фільтру стиснення кадрового
синхроімпульсу, а рис.19 показує сигнал на виході фільтру стиснення бітів.
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Аналіз доводить, що телекомунікаційний канал побудований згідно
вказаного вище методу забезпечує максимальну захищеність інформації від
перехоплення, приховування факту передачі інформації в шумах і при
збереженні всіх інших переваг що надають псевдовипадкові кодові
послідовності отримані з примітивних поліномів певного порядку.

В мобільних мережах спеціального призначення, і не тільки, можуть
виникати завадові сигнали дуже високого рівня. Ці завади можуть
перевищувати динамічний діапазон приймача під час бездротової передачі
інформації, що може призводити до небажаних наслідків. Одним з підходів до
усунення цієї проблеми є використання двосторонніх обмежувачів що
обрізають сигнал вище певного рівня. Для вивчення цього питання, в роботі
проводилося дослідження телекомунікаційного каналу, в якому для
розширення спектру сигналу використовується псевдовипадкова кодова
послідовність отримана з примітивного поліному десятого порядку.

На рис.20 наведена дійсна компонента сигнальної суміші корисного
сигналу, с потужністю 0.25 відносних одиниць, власного шуму, з потужністю 1
одиниця, та завади, с потужністю 15 відносних одиниць, перед жорстким
обмежувачем. Рис.21 демонструє дійсну компоненту сигнальної суміші на
виході жорсткого обмежувача (до рівня власних шумів), а рис.22 ілюструє
сигнал після обмежувача та стискаючого фільтру.

Рис.20. Дійсна компонента сигнальної суміші перед обмежувачем для
завадового сигналу з відносною потужністю 15

Аналіз даних наведених на рис.20, рис.21 та рис.22 дає змогу встановити,
що використання жорсткого обмежувача в телекомунікаційному каналі
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дозволяє узгодити динамічний діапазон вхідної сигнальної суміші та
приймального тракту комунікаційного каналу. Використання обмежувача
практично не впливає на здатність технології розширення спектру виділяти біти
корисного сигналу.

Рис.21. Дійсна компонента сигнальної суміші після процедури обмеження для
відносної потужності завадових сигналів що дорівнює 15

Рис.22. Дійсна компонента сигнальної суміші на виході узгодженого фільтра з
застосуванням попередньо процедури обмеження для відносного рівня

завадового сигналу 15
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Цей підхід дозволяє при розширення спектру у 1023 рази, так само
виділити корисну бітову послідовність з суміші завади та шуму, що перевищує
рівень корисного сигналу на 18 дБ, як і без обмеження.

В четвертому розділі дисертації проведено дослідження динаміки
розвитку поколінь мобільного зв’язку та виявлені проблеми як з існуванням
певної концепції побудови системи мобільного зв’язку, так і з її досконалістю і
коректністю реалізації.

Вказані проблеми відображаються в тому, що існують два несумісні
стандарти третього покоління, UMTS та CDMA2000, які побудовані на дуже
подібних технологіях. До того ж, існують два подібних, але теж не сумісних
стандарти четвертого покоління: LTE та WiMAX. Ще одне зауваження полягає
в тому, що досі відсутній стандарт п’ятого покоління, хоча вже і розпочалася
його комерційна експлуатація

Виходячи з зазначеного, розроблено концепцію побудови системи
мобільного зв’язку, яка усуває недоліки присутні при розробці існуючих мереж
мобільного зв’язку. Відмінністю концепції від існуючих є застосування нових
принципів побудови такої системи, таких як принципи синергії,
універсальності, безперервного розвитку системи, загального блага та інші.

Аналіз дозволяє встановити, що дуже важливим принципом для побудови
зазначеної системи мобільного зв’язку є принцип синергії. Так використання
адаптивних антенних решіток в системах мобільного зв’язку окремо від інших
технологій має проблему, що полягає в формуванні опорного сигналу для їх
налаштування. В дисертаційній роботі проведено синтез алгоритму
налаштування адаптивної антенної решітки, що не потребує присутності
опорного сигналу в явному вигляді. Але в умовах щільного багатопроменевого
розповсюдження синтезований алгоритм може втрачати свою ефективність. В
той самий час, розглянута в дисертації технологія RAKE для CDMA систем
дозволяє виявити всі вагомі складові багатопроменевого розповсюдження для
їх когерентного додавання. Ці ж самі копії корисного сигналу, що
застосовуються в RAKE приймачі, можуть застосовуватися як опорні сигнали в
алгоритмі найскорішого спуску для критерію мінімуму середньоквадратичної
помилки в ААР. В той самий час, сформувавши проміні у напрямках на
складові багатопроменевого розповсюдження, адаптивна антенна решітка
дозволяє більш ефективно накопичувати сигнали в RAKE приймачі. В
результаті цього поєднання технологій, результуюча ефективність значно
перевищує ту, що б мали ці технології по одинці. Це ї є реалізація принципу
синергії. Концептуальна схема такої системи наведена на рис.23.

Таким чином, схема обробки інформації в мобільних мережах з
багатопозиційними широкосмуговими сигналами, синтезована відповідно
побудованої концепції використовуючи закладений в неї принцип синергії і
представлена на рис.23, має наступні важливі переваги над існуючими
підходами:
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Рис. 23. Концептуальна схема комплексного використання адаптивних
антенних решіток та технології RAKE CDMA за принципом синергії

По-перше, завдяки комплексному використанню схеми RAKE та ААР
створюються відповідні опорні сигнали для налаштування ААР на сигнал будь-
якого абонента, та будь-яких його багатопроменевих компонент. За рахунок
цього стає можливим прийняти практично всю енергію корисного сигналу
розподілену в певному діапазоні кутів приходу і забезпечити високу стійкість
до багатопроменевого розповсюдження.

По-друге, виокремленні і прийняті ААР з високим відношенням
сигнал/шум компоненти корисного сигналу можуть бути поєднані з
урахуванням їх відносних зсувів.

По-третє, виграш за рахунок застосування високих направлених
властивостей ААР та приховування в шумах корисного сигналу за рахунок
розширення спектру дозволяють забезпечити високу скритність передачі
інформації, що надійно захищає її від перехоплення.

Вчетверте, комплексно використовуючи псевдовипадкові кодові
послідовності, параметри яких змінюються від кадру до кадру, дозволяє
додатково захистити інформацію від перехоплення.
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На рис.23 показана схема обробки сигналів для одного корисного
сигналу, що має три багатопроменеві компоненти. Схема може бути легко
масштабована на будь-яку кількість корисних сигналів та багатопроменевих
компонент, які є суттєвими при прийомі.

П’ятий розділ дисертації присвячено розробці комп’ютерних
експериментальних моделей які дозволяють проводити перевірку вже існуючих
та нових методів та алгоритмів обробки багатопозиційних широкосмугових
сигналів. Проведено обґрунтування використання імітаційного комп’ютерного
моделювання (комп’ютерного експерименту) для аналізу існуючих технологій
та перевірки ефективності та здатності бути реалізованими запропонованих
рішень. Показано, що натурний та комп’ютерний експерименти є
еквівалентними з точки зору вирішення завдань, які перед ними поставлено.
Проаналізовано стадії натурного та комп’ютерного експериментів і зроблено
вибір середовища написання прикладних програм для телекомунікаційних
моделей, яким обґрунтовано є пакет прикладних програм Mathlab.

Розглянуто стадії імітаційного комп’ютерного моделювання стосовно
створення моделей мобільних мереж з багатопозиційними сигналами в яких
застосовуються адаптивні антенні решітки. Проведено вибір визначальних
параметрів сигналів, що існують в адаптивній антенній решітці та визначена
структура моделі. Представлено синтезовані моделі, які наведені в додатках, і
проведена їх перевірка для простих завадових ситуацій, що припускають просте
фізичне тлумачення. Зроблено висновок про адекватність та коректність
розроблених моделей для систем мобільного зв’язку з багатопозиційними
сигналами.

Проведено аналіз підходів до створення імітаційних комп’ютерних
моделей для дослідження сигналів з розширеним спектром. Розроблено та
досліджено метод формування псевдовипадкових кодових послідовностей з
примітивних поліномів певного порядку. Продемонстровано, як на основі
псевдовипадкових кодових послідовностей була створена модель
телекомунікаційного каналу з завадою що маскує та власними шумами. Модель
була перевірена в простих завадових ситуаціях, що мають наочне фізичне
пояснення. Зроблено висновок про коректність розробленої комп’ютерної
моделі та можливість її використання, та моделей що на неї спираються за
принципом ієрархічності, для проведення досліджень широкосмугових сигналів
в мобільних мережах.

Проведено тестування цих моделей в простих ситуаціях з наочним
фізичним тлумаченням, яке продемонструвало їх ефективність та адекватність
закладеним умовам.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі згідно до поставленої мети, на основі теоретичних
та експериментальних досліджень розв’язана важлива науково-технічна
проблема, а саме розробка моделей та методів обробки інформації в мобільних
мережах на основі багатопозиційних широкосмугових сигналів з їх
комплексним використанням для підвищення ефективності обробки інформації



30

в таких мережах за принципом синергії. Підвищення ефективності полягає в
одночасному забезпеченні стійкості до багатопроменевого розповсюдження,
завадозахищеності, скритності передачі інформації та захисту її від
перехоплення та розкриття.

Отримані в даній дисертаційній роботі результати мають вагоме наукове
значення й можуть бути використані для побудови нових мереж мобільного
зв’язку з високою ефективністю та модернізації вже існуючих,  а також для
розробки захищених телекомунікаційних каналів, таких як управління
безпілотними літальними апаратами.

У процесі теоретичних і експериментальних досліджень у дисертаційній
роботі отримані наступні наукові-практичні результати:

1. розроблено метод обробки сигналів в адаптивних антенних
решітках для мобільних мереж, наукова новизна якого полягає в тому, що він
не потребує наявності опорного сигналу решітки. Це дозволяє суттєво
спростити технічну реалізацію таким систем;

2. удосконалено метод адаптації антенних решіток, який на відміну
від існуючих враховує раптові зміни в завадовому середовищі, що значно
покращує перехідні характеристики решітки і надає виграш у відношенні
сигнал/завада;

3. розроблена модель оцінки характеристик налаштування адаптивних
антенних решіток, наукова новизна якої полягає в тому, що вона комплексно
враховує розподіл власних чисел кореляційної матриці решітки, квадрати
направляючих косинусів оптимального вагового вектору на власні вектори
кореляційної матриці антенної решітки та слід цієї кореляційної матриці і це
дозволяє не проводити затратне імітаційне комп’ютерне моделювання при
дослідженні та проектуванні систем;

4. розроблено метод дослідження властивостей псевдовипадкових
кодових послідовностей, наукова новизна якого полягає в тому, що він
використовує імітаційне комп’ютерне моделювання суміші корисного сигналу,
власних шумів та завади що маскує для перевірки автокореляційних
властивостей цих послідовностей. Це надає спроможність дослідити
застосування псевдовипадкових кодових послідовностей синтезований з
примітивних поліномів восьмого, дев’ятого та десятого порядків для
розширення спектру бітової послідовності з метою приховування корисного
сигналу в адитивній суміші власних шумів та завади що маскує;

5. розроблено метод двостороннього обмежування сигналів на вході
стискаючого фільтра широкосмугових сигналів, наукова новизна якого полягає
в тому, що він використовується для обмеження псевдовипадкових кодових
послідовностей отриманих з примітивних поліномів. Це дозволяє усунути
проблеми обмеження динамічного діапазону приймального пристрою при дії
потужної широкосмугової завади;

6. розроблено метод створення телекомунікаційного каналу, наукова
новизна якого полягає в тому, що він комплексно використовує чотири різні
псевдовипадкові кодові послідовності по 256 чипів для розширення спектру
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бітів корисної інформації та 10 різних псевдовипадкових послідовностей
тривалістю 32768 чипів з 128 циклічними зсувами кожна для позначення меж
кадру та додаткового скремблювання інформації. Цей метод дозволяє при
утворенні 5120 різних триплетів «коротка псевдовипадкова послідовність-
тривала псевдовипадкова послідовність-циклічний зсув тривалої
псевдовипадкової послідовності» за рахунок переходу від одного триплету до
іншого від кадру до кадру значно підвищити захист інформації від
перехоплення;

7. розроблено концепцію побудови системи мобільного зв’язку,
наукова новизна якої полягає в тому, що вона застосовує нові принципи
побудови такої системи: синергії, універсальності, безперервного розвитку
системи та розроблені методи обробки багатопозиційних широкосмугових
сигналів. Це дозволяє підвищити ефективність мереж мобільного зв’язку що
розробляються;

8. розроблено метод обробки сигналів в мережах мобільного зв’язку з
багатопозиційними широкосмуговими сигналами, наукова новизна якого
полягає в тому, що він застосовує принцип синергії та розроблені методи і
моделі. Це дозволяє одночасно забезпечити в системі спеціального мобільного
зв’язку прихованість передачі інформації, її захищеність від перехоплення та
стійкість до багатопроменевого розповсюдження;

9. розроблені комп’ютерні експериментальні моделі, наукова новизна
яких полягає в тому, що вони ґрунтуються на моделях та методах обробки
інформації в мобільних мережах з багатопозиційними широкосмуговими
сигналами. Це дозволяє перевіряти характеристики нових моделей та методів
без виготовлення коштовних натурних зразків.

10. виходячи з отриманих в дисертаційній роботі на тему «Моделі та
методи обробки інформації в мобільних мережах на основі багатопозиційних
широкосмугових сигналів» нових наукових і практичних результатів, наукових
праць опублікованих в виданнях що входять до міжнародних наукометричних
баз та тих наукових статей, що вийшли в виданнях які належать до переліку
затвердженому ДАК МОН України, реалізації та апробації роботи мета
дисертаційної роботи вважається досягнутою а науково-прикладна проблема
вирішеною.

11. наукові результати досліджень є внеском у розвиток теоретичних і
прикладних основ розроблення моделей і методів обробки інформації в
мобільних мережах з багатопозиційними широкосмуговими сигналами та їх
практичної реалізації в перспективних системах.

12. перспективними шляхами подальших досліджень у зазначеному
напрямку може бути широке коло питань щодо аналізу практичної реалізації
розроблених моделей та методів за критерієм «ефективність-вартість»,
застосування запропонованих методів для реалізації технології повне MIMO
(total MIMO) та дослідження впливу недосконалостей виготовлення елементів
антенної решітки та системних помилок.
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АНОТАЦІЯ
Плющ О.Г. «Моделі та методи обробки інформації в мобільних

мережах на основі багатопозиційних широкосмугових сигналів». –
Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за
спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі – Державний
університет телекомунікацій, Київ, 2021 р.

Робота присвячена розробці моделей та методів обробки інформації в
мобільних мережах на основі багатопозиційних широкосмугових сигналів та
створенню для підвищення їх ефективності концепції побудови таких мереж на
нових принципах, що забезпечує одночасно їх високу завадозахищенність,
скритність та стійкість до середовища розповсюдження сигналів. В роботі
зроблено внесок у теорію та практику використання в мобільних мережах
телекомунікаційних систем адаптивних антенних решіток та псевдовипадкових
кодових послідовностей синтезованих з примітивних поліномів.

Виконано аналіз характеристик розповсюдження сигналів в мобільному
радіоканалі та розглянуто різні методи захисту інформації від перехоплення та
прослуховування в телекомунікаційних каналах. Проведений аналіз методів
протидії швидким завмиранням та захисту інформації довів, що комплексне
вирішення цих проблем можливо при комбінованому застосуванні адаптивних
антенних решіток та широкосмугових сигналів з прямим розширенням спектру.

Синтезовано метод налаштування адаптивної антенної решітки що не
потребує формування опорного сигналу, який був перевірений при застосуванні
схеми шумового автоматичного регулювання підсилення та двостороннього
обмежувача. Враховуючи положення початкового вагового вектору антенної
решітки відносно власних векторів її кореляційної матриці удосконалено
існуючі методи адаптації таких систем. Синтезовано універсальний
інтегральний показник оцінки характеристик налаштування адаптивних
антенних решіток без проведення відповідного комп’ютерного імітаційного
моделювання.

Досліджено властивості псевдовипадкових кодових послідовностей щодо
їх здібностей забезпечувати потрібну завадозахищеність та утаємниченість
передачі сигналів в мобільних мережах. Розроблено метод створення
телекомунікаційного каналу в якому комплексно використовуються досліджені
псевдовипадкові кодові послідовності. Досліджено використання жорсткого
обмеження для узгодження динамічних діапазонів приймача та сигнальної
суміші.

Розглянуто динаміку розвитку поколінь мобільного зв’язку і виявлені
проблеми як з існуванням певної концепції побудови системи мобільного
зв’язку,  так і з її досконалістю і коректністю реалізації.  Виходячи зі
сформованої за рахунок вищенаведеного необхідності, створена концепції
побудови мереж мобільного зв’язку яка усуває недоліки присутні при розробці
існуючих мереж. Така концепція дозволяє з застосуванням нових принципів,
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зокрема принципу синергії, створити високоефективні мережі мобільного
зв’язку.

Використовуючи розроблену концепцію та закладені в неї принципи,
отримано метод обробки сигналів в мережах мобільного зв’язку з
багатопозиційними широкосмуговими сигналами. З застосуванням принципу
синергії, цей метод дозволяє одночасно забезпечити в системі спеціального
мобільного зв’язку прихованість передачі інформації, її захищеність від
перехоплення та стійкість до багатопроменевого розповсюдження.

Таким чином, порівняно з існуючими підходами, запропоновані в роботі
моделі та методи обробки інформації в мобільних мережах на основі
багатопозиційних широкосмугових сигналів дозволяють суттєво підвищити
ефективність таких мереж згідно з метою дослідження.

Ключові слова: мобільні мережі, багатопозиційні широкосмугові сигнали,
псевдовипадкові кодові послідовності, адаптивні антенні решітки, градієнтні
алгоритми адаптації, завадозахищеність, прихованість передачі інформації.

АННОТАЦИЯ
Плющ А.Г. «Модели и методы обработки информации в мобильных

сетях на основе многопозиционных широкополосных сигналов». –
Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по
специальности 05.12.02 – телекоммуникационные системы и сети –
Государственный университет телекоммуникаций, Киев, 2021 г.

Робота посвящена разработке моделей и методов обработки информации
в мобильных сетях на основе многопозиционных широкополосных сигналов и
созданию для повышения их эффективности концепции построения таких сетей
на новых принципах, что обеспечивает одновременно их высокую
помехозащищенность, скрытность и устойчивость к среде распространения
сигналов. В работе сделан вклад в теорию и практику использования в
мобильных сетях телекоммуникационных систем адаптивных антенных
решеток и псевдослучайных кодовых последовательностей синтезированных из
примитивных полиномов.

Выполнен анализ характеристик распространения сигналов в мобильном
радиоканале и рассмотрены разные методы защиты информации от перехвата и
прослушивания в телекоммуникационных каналах. Проведенный анализ
методов противодействия быстрым замираниям и защиты информации доказал,
что комплексное решение этих проблем возможно при комбинированном
применении адаптивных антенных решеток и широкополосных сигналов с
прямым расширением спектра.

Синтезирован метод настройки адаптивной антенной решетки, не
требующий формирования опорного сигнала, который был проверен при
использовании схемы шумовой автоматической регулировки усиления и
двустороннего ограничителя. С учетом положения начального весового вектора
антенной решетки относительно собственных векторов ее корреляционной
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матрицы усовершенствованы существующие методы адаптации таких систем.
Синтезирован универсальный интегральный показатель оценки характеристик
настройки адаптивных антенных решеток без проведения соответствующего
компьютерного имитационного моделирования.

Исследованы свойства псевдослучайных кодовых последовательностей
касательно их способностей обеспечивать необходимую помехозащищенность
и скрытность передачи сигналов в мобильных сетях. Разработан метод создания
телекоммуникационного канала, в котором комплексно используются
исследованные псевдослучайные кодовые последовательности. Исследовано
использование  жесткого ограничения для согласования динамических
диапазонов приемника и сигнальной смеси.

Рассмотрено динамику смены поколений мобильной связи и выявлены
проблемы как с существованием определенной концепции построения системы
мобильной связи, так и с ее совершенством и корректностью реализации.
Исходя из сформированной за счет представленного выше необходимости,
создана концепция построения сетей мобильной связи которая устраняет
недостатки присутствующие при разработке существующих сетей. Такая
концепция позволяет с использованием новых принципов, в частности
принципа синергии, создать высокоэффективные системы мобильной связи.

Используя разработанную концепцию и заложенные в нее принципы,
получен метод обработки сигналов в сетях мобильной связи с
многопозиционными широкополосными сигналами. С использованием
принципа синергии этот метод позволяет одновременно обеспечивать в системе
специальной мобильной связи скрытность передачи информации, ее
защищенность от перехвата и устойчивость к многолучевому распространению.

Таким образом, по сравнению с существующими подходами,
предложенные в работе модели и методы обработки информации в мобильных
сетях на основе многопозиционных сигналов позволяют существенно повысить
эффективность таких сетей в соответствии с целью исследования.

Ключевые слова: мобильные сети, многопозиционные широкополосные
сигналы, псевдослучайные кодовые последовательности, адаптивные антенные
решетки, градиентные алгоритмы адаптации, помехозащищенность, скрытность
передачи информации.

ANNOTATІON
Pliushch O. «Models and methods of information processing in mobile

networks based on multi-positional wideband signals». – Manuscript.
The thesis for the degree of doctor of technical sciences, specialty 05.12.02 -

Telecommunication systems and networks - State University of Telecommunications,
Kyiv, 2021.

The theses is devoted to development of models and methods of information
processing in mobile networks based on multi-positional wideband signals and to
design of the conception that relies on new principles to improve efficiency of such
networks, which secures simultaneously their high noise immunity, concealment of
information transmission and robustness to the signal propagation environment. The
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paper has contributed to the theory and practice of use of adaptive antenna array and
pseudo-noise coding sequences derived from primitive polynomials in mobile
networks of telecommunication systems.

An analysis of signal propagation performance in mobile radio channel is
carried out and different methods of information protection from interception and
eavesdropping in telecommunication channels are considered. Performed analysis of
the methods of countering fast fading and information protection proved that a
complex solution of these problems is possible under combined use of adaptive
antenna arrays and wideband signals with direct spectrum spreading.

A method of adaptive antenna array adjustment is synthesized that does not
require formation of the reference signal, which was tested with use of automatic gain
control and hard limiters. With account of adaptive array initial weight vector
position with respect to eigenvectors of its correlation matrix, existing adaptation
methods for such systems are improved. A universal integral indicator for adaptation
performance assessment of adaptive arrays without carrying out respective computer
simulation is synthesized.

Properties of pseudo-noise coding sequences are evaluated with respect to their
abilities to secure required noise immunity and information transfer concealment in
mobile networks. A method of the telecommunication channel creation is designed in
which researched pseudo-noise coding sequences are used in combination. Utilization
of hard limiters to match receiver dynamic range and that of the signal mixture is
researched.

Dynamics of mobile communication generations is considered and some
problems are revealed with both existence of a certain conception of mobile
communication systems design and with its perfection and implementation
correctness. With account of the necessity formed due to the above, a conception of
mobile communication network design is created that eliminates the deficiencies
present in the development of existing networks. Such a conception permits to create
highly-efficient mobile communication networks with use of new principles, for
example synergy.

With utilization of the designed conception and its underlined principles, a
method of signal processing in mobile networks with multi-positional wideband
signals is obtained. With implementation of synergy principle, this method permits in
a special mobile communication network to simultaneously secure information
transfer concealment, its protection from interception and robustness to multipath
propagation.

Thus, in comparison with the existing approaches, models and methods of
information processing in mobile networks with multi-positional wideband signals
proposed in this paper permit to substantially increase efficiency of such networks
according to the purpose of the research.

Key words: mobile networks, multi-positional wideband signals, pseudo noise
coding sequences, adaptive antenna arrays, gradient adaptation algorithms, noise
immunity, information transfer concealment.


