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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РΟБΟТИ 

 

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку радіозв'язку виникає 

необхідність запровадження нових технічних рішень. Враховуючи тенденції до 

збільшення кількості мобільних пристроїв, мережі нового покоління поставлені перед 

викликами щодо тисячократного підвищення пропускної здатності та зменшення 

часу затримки при одночасному зниженні енергоспоживання. Дані вимоги 

потребують суттєвого збільшення наявного радіочастотного ресурсу та підвищення 

спектральної ефективності як радіоканалів так і мережі в цілому. Таким чином, 

необхідно: точний розрахунок достатнього числа частотних каналів зв'язку і 

збільшення коефіцієнта повторного використання частот. Обидва завдання досить 

трудомісткі і вимагають ретельного підходу до їх вирішення. 

Канальна ємність базової станції є одним з основних параметрів, що підлягають 

визначенню у процесі проектування мережі, і залежить від: найбільш ймовірного 

числа мобільних абонентів, здатних створювати на неї відповідне навантаження; їх 

розподілу у мережі або зоні обслуговування базової станції; ймовірності відмови у 

встановленні з'єднання з першої спроби; питомого навантаження від абонентів; 

рельєфу місцевості. 

Особливістю сучасних систем безпровідного зв'язку є прийом сигналів в умовах 

швидких і повільних замирань. Швидкі завмирання огинаючого сигналу на вході 

приймача викликані інтерференцією сигналів, що приходять на вхід приймача 

різними шляхами з випадковими амплітудами, затримками і допплерівськими 

зсувами частоти. Повільні завмирання викликаються ослабленням 

середньоквадратичного значення сигналу унаслідок зміни умов поширення сигналів 

у радіоканалі. 

Таким чином, принциповим питанням теорії систем безпровідного зв'язку є 

дослідження впливу завмирань на завадостійкість прийому цифрових повідомлень, 

що суттєво обмежують швидкість передачі інформації та розробка моделей і способів 

підвищення ефективності високошвидкісних мереж цифрового радіозв’язку нового 

покоління. 

В останні десятиліття багато вчених займаються вирішенням цих досить 

складних питань. Аналіз науково-технічної літератури показує, що проблемам 

дослідження побудови ефективних систем передачі, підвищення завадостійкості 

каналів радіозв’язку присвячена велика кількість наукових робіт вітчизняних та 

закордонних вчених таких, як Афанасьєв В.В., Лазарєв В.Г., Гуткин Л.С., 

Нейман В.І., Нетес В.А., Поспєлов Г.С., Зайцев Г.Ф., Стеклов В.К., Беркман Л.Н., 

Окунєв Ю.Б., Балашов В.О., Красовський А.А., Фельдбаум А.А., Новосьолов А.І., 

Фінк Л.М., Козелков С.В., Самков О.В., Шульга О.В., Климаш М.М., та інші. 

 На сьогодні ще недостатньо досліджено сигнали широкосмугових систем 

зв'язку, що мають практичний зміст і враховують багатоваріантний розвиток засобів 

та сучасних технологій. 

До того ж, враховуючи сучасні тенденції до збільшення кількості мобільних 

пристроїв, мережі нового покоління поставлені перед викликами щодо 

тисячократного підвищення пропускної здатності та зменшення часу затримки при 
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одночасному зниженні енергоспоживання. Дані вимоги потребують або суттєвого 

збільшення наявного радіочастотного ресурсу або підвищення спектральної 

ефективності як радіоканалів так і мережі у цілому.  

Тому, розробки у даному напрямку є надзвичайно актуальними на сьогоднішній 

час. 

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

Обраний напрям досліджень відповідає тематиці наступних науково-дослідних 

робіт, виконаних у Державному університеті телекомунікацій: “Розробка 

функціональних модулів радіочастотних трактів систем мультимедійного радіо 

доступу на основі діелектричних інтегральних схем діапазону частот 160-180ГГц ” у 

2016-2017 р.р. (ДР № 0116U0056548); «Розробка рекомендацій щодо побудови 

ефективного цифрового каналу зв’язку з використанням n-вимірних 

багатопозиційних групових OFDM-сигналів кубічно-амплітудно-фазової модуляції») 

(2015 р.), (0118U003890); «Розробка галузевих будівельних норм ГБН В.2.2-

34620942-002:2015 «Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування», 

(2015 р.); «Методика з виконання вимірювання параметрів якості послуг фіксованого 

телефонного зв’язку методом випробування на реальному трафіку», (2014 р.), (ДР № 

0116U004698). 

Результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі 

Державного університету телекомунікацій та прийняті до практичного використання 

у ТОВ «Випробувальна лабораторія «ЄВРОТЕСТ» під час розробки програмно-

апаратних комплексів.  

Впровадження результатів дослідження підтверджується відповідними актами, 

наведеними у додатках до дисертаційної роботи. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення якості 

функціонування багатопроменевих радіоканалів мереж із програмно-

конфігурованими засобами. 

Досягнення поставленої мети здійснювалось шляхом вирішення ряду наукових 

завдань: 

- дослідити можливості каналів зв`язку технологій OFDM і OCDM для систем 

цифрового радіозв`язку нового покоління; 

-  провести порівняльний аналіз розглянутих методів за критеріями точності 

оцінювання, завадостійкості та обчислювальної складності; 

- розробити спосіб підвищення завадостійкості каналів радіозв’язку для 

мобільних мереж нового покоління; 

- удосконалити метод шумопридушення при обробці сигналів з використанням 

вейвлет-перетворення для гетерогенних радіомереж, що на відміну від існуючих 

підвищує ефективність функціонування мереж; 

- розробити спосіб вимірювання відношення сигнал/шум для адаптивних 

радіоліній мобільного зв'язку нового покоління; 

-  удосконалити алгоритм визначення оптимальних значень параметрів сигналів 

OFDMA в умовах гранично низьких відношень сигнал/шум багаточастотної системи 

радіозв'язку; 
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- розробити пристрій для вимірювання відношення сигнал/шум, що дозволе 

підвищити достовірність результатів вимірювань відношення сигнал/шум в 

бездротових каналах. 

Об’єкт дослідження – процес функціонування високошвидкісних когнітивних 

радіомереж нової генерації.  

Предмет дослідження -моделі і методики управління високошвидкісними 

когнітивними радіомережами. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження 

становлять методи статистичної теорії зв’язку, математичного моделювання, 

імітаційного моделювання, теорії ймовірності, теорії функцій та функціонального 

аналізу, а також методи обчислювальної математики та статистичного моделювання. 

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає у наступному: 

1. Вперше розроблено спосіб підвищення завадостійкості каналів радіозв’язку 

для мобільних мереж нового покоління, який дозволив визначити вплив точності 

оцінювання каналу на вірогідність бітових помилок. 

2. Удосконалено метод шумопридушення при обробці сигналів з 

використанням вейвлет-перетворення для гетерогенних радіомереж, що на відміну 

від існуючих підвищує ефективність їх функціонування. 

3. Вперше розроблено спосіб вимірювання відношення сигнал/шум для 

адаптивних радіоліній мобільного зв'язку нового покоління, який дозволяє зменшити 

середньоквадратичну похибку і варіабельність оцінки корисного багатопроменевого 

сигналу. 

4. Удосконалено алгоритм визначення оптимальних значень параметрів 

сигналів OFDMA в умовах гранично низьких відношень сигнал/шум багаточастотної 

системи радіозв'язку, що на відміну від інших має високу ефективність для 

досягнення максимальної пропускної здатності. 

 Практичне значення одержаних результатів. 

Дисертаційна робота має науково-практичний характер, її основні результати є 

оригінальними, математично обґрунтованими. Розглянуті в ній задачі є важливим 

внеском у перспективний напрямок досліджень теорії  підвищення завадостійкості 

каналів когнітивних радіомереж.  

Запропонований алгоритм для підвищення надійності зв'язку під час 

передавання особливо цінної інформації сигналами OFDMА в умовах граничних 

низьких відношень сигнал/шум багаточастотної системи радіозв'язку та забезпечення 

необхідної якості приймання, був прийнятий до практичного використання у 

навчальному процесі Державного університету телекомунікацій. 

Досліджено можливості каналів зв`язку технологій OFDM і OCDM для систем 

цифрового радіозв`язку нового покоління. 

Проведено порівняльний аналіз розглянутих методів за критеріями точності 

оцінювання, завадостійкості та обчислювальної складності. За результатами 

моделювання технологія OCDM поступається OFDM за пропускною здатністю і 

швидкістю передачі, завадозахищеність технології OCDM на ~ 10дБ вище, ніж у 

OFDM. Розроблений спосіб підвищення завадостійкості каналів радіозв’язку і 

результати моделювання вищезазначених процесів для мобільних мереж нового 
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покоління було запроваджено у ТОВ «Випробувальна лабораторія «ЄВРОТЕСТ» під 

час розробки програмно-апаратних комплексів. 

Представлено метод, який базується на припущенні, що сигнал описується 

віннерівськім процесом зі зміним показником Херста.  

Критерієм сегментації є показник Гьольдера, що визначається методом вейвлет-

аналізу, значення якого співпадає зі значенням показником Херста. Отримані дані 

показали, що ортогональне вейвлет-перетворення дозволяє здійснювати якісний 

аналіз сигналу з отриманням характеристик локальних інтервальних особливостей з 

використанням показника Гьольдера і суттєво підвищити ефективність обробки 

сигналу. 

Розроблено спосіб який полягає у тому, що спочатку вихідна реалізація 

багатопроменевого сигналу розбивається на інтервали придатного і непридатного для 

радіозв'язку, потім здійснюється апроксимація на кожному з них відповідним 

поліном, а для формування результуючої оцінки корисного сигналу проводиться 

«склейка» окремих інтервалів способом прогнозування, що дозволяє збільшити 

достовірність виділень функції корисного багатопроменевого сигналу. Результати 

імітаційного моделювання в середовищі MatLab показали, що використання 

розробленого способу дозволяє зменшити середньоквадратичну похибку і 

варіабельність оцінки виділень функцій корисного багатопроменевого сигналу у 

середньому на 9-14%. 

Побудовано алгоритм визначення оптимальних значень параметрів сигналів з 

підвищеною завадостійкістю у радіомережах FH-OFDMA, який забезпечив суттєвий 

виграш у завадостійкості, а саме, при середньому значенні відношення сигнал/шум 

20дБ - ймовірність помилки зменшується більш, ніж у 8-10 разів. 

Для досягнення технічного результату розроблено пристрій для вимірювання 

відношення сигнал/шум, що дозволило підвищити достовірність результатів 

вимірювань відношення сигнал/шум у безпровідних каналах із завмираннями, і 

розширити функціональні можливості пристрою.  

Технічна особливість запропонованого рішення полягає у реалізації 

попереднього очищення сигналу від адитивного шуму з подальшою оцінкою 

реалізацій корисного сигналу у двох паралельних каналах вимірювання. 

Оцінка похибки виділення корисного сигналу у пропонованому пристрої 

визначила, що погрішність виділення функції вимірюваного сигналу зменшується у 

середньому на 10-15%, а застосування операції «склеювання» - на 5-10%. 

Практичне використання і впровадження результатів роботи підтверджено 

відповідними актами, наведеними у додатках. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно 

виконаною роботою, в якій відображено особистий авторський підхід та особисто 

отримані теоретичні та прикладні результати, які відносяться до вирішення задачі 

підвищення завадостійкості багатопроменевих каналів радіомереж 4-го та 5-го 

поколінь. Формулювання мети та завдань дослідження проводилось спільно з 

науковим керівником. Основні положення і результати дисертаційної роботи 

отримані автором самостійно та опубліковані у наукових працях. У спільних 

наукових працях здобувачеві належить: [1-3]–аналіз динаміки та шляхи розвитку 
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ринку мобільних мультимедійних послуг в бездротових мережах 4-го та 5-го 

поколінь; [5]–результати імітаційного моделювання широкосмугових систем 

цифрового радіозв’язку OCDM і OFDM; [18] – розробка структурної схеми пристрою 

для вимірювання відношення сигнал/шум в приймальних комплексах адаптивного 

мобільного радіозв’язку 4-го та 5-го поколінь; [5] – алгоритм для підвищення 

надійності зв'язку під час передавання особливо цінної інформації сигналами OFDMА 

в умовах граничних низьких відношень сигнал/шум багаточастотної системи 

радіозв'язку; [4] – аналіз особливостей приймання і передачі сигналів в терагерцовому 

діапазоні для когнітивних радіомереж нового покоління. Наукові положення, що 

виносяться на захист, висновки і рекомендації дисертації належать автору.  

Апробація результатів дисертації.  

Основні положення і результати дисертації, практичні висновки і рекомендації, 

які одержані у ході роботи, апробовані та оприлюднені у ході: Х Міжнародної 

науково-технічної конференції студентства і молоді «Світ інформації та 

телекомунікацій-2013», 25-26 квітня 2013 р.; VІІ Міжнародної науково-технічної 

конференція «Проблеми інформатизації», 12 грудня 2016 р.; VІ Міжнародної 

науково-технічної конференція «Проблеми інформатизації», 11-12 квітня 2016 р.; VІІІ 

Міжнародної науково-технічної конференція «Проблеми інформатизації», 11-12 

квітня 2017 р. 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи та її наукові положення 

опубліковані у 19 наукових працях, у тому числі у 7 статтях у фахових науково-

технічних журналах, у 8 матеріалах доповідей на міжнародних науково-технічних 

конференціях та отримано 4 патенти України на корисну модель: №108734, №114470, 

№114590, 117124. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків (акти 

впровадження). Загальний обсяг роботи складає 157 сторінки друкованого тексту, у 

тому числі містить 29 рисунки та 1 таблицю. Список використаних джерел на 14 

сторінках містить 151 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

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 основні питання щодо завадостійкості прийому 

широкосмугового багато частотного сигналу для передачі інформації в 

багатопроменевих каналах зв’язку. Визначено пріоритетне використання OFDM-

систем радіозв’язку. 

Найновіші телекомунікаційні провідні та безпровідні стандарти 

використовують актуальну для сьогодення технологію OFDM та її різноманітні 

модифікації, властивості якої дозволяють забезпечити вимоги тенденцій часу.  
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OFDM – це одночасна передача потоку цифрових даних по багатьом частотним 

каналам. Досліджені методики оцінювання передавальної характеристики частотно-

селективного каналу. Визначено специфіку використання OFDM сигналу в системах 

радіозв'язку, що має відношення до вибору методу оцінки його параметрів по 

робочому сигналу: при використанні OFDM сигналу в системах радіозв'язку 

відведена смуга робочих частот має бути повністю використана для 

високошвидкісної передачі дискретної інформації; у каналі поширення виникають 

частотні зрушення спектру сигналу, викликані допплерівськими зсувами, а також 

нестабільностями і взаємними розладами генераторів каналоутворюючого 

устаткування, особливо істотно ті, що виявляються при ретрансляціях сигналу; у 

каналі поширення є багатопроменевість, що викликає міжсимвольну інтерференцію 

тактів оброблюваної дискретної інформації. 

 Розглянуто порівняльний аналіз методики за критеріями точності оцінювання, 

завадостійкості та обчислювальної складності. Проведено імітаційне моделювання 

широкосмугових систем цифрового радіозв`язку технологій OCDM і OFDM рис.1-5. 

 

 

Рис. 1. Результат експериментального імітаційного моделювання технології 

OFDM з використанням модуляції 16-QAM. 

 

 
 

Рис. 2. Результат моделювання ймовірності помилки для OСDM 16 QAM 
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Рис. 2. Результат моделювання ймовірності помилки для OСDM 32 QAM 

 

Рис. 3. Результат моделювання ймовірності помилки для OСDM 64-QAM 

 

Рис. 4. Результат моделювання ймовірності помилки для OСDM 128-QAM 

За результатами імітаційного моделювання за технологією OCDM видно, що 

при BER=10-4 відношення сигнал/шум 6,5дБ. Це на 7,5дБ менше ніж результат 

імітаційного моделювання за технологією OFDM з використанням модуляції 16-

QAM. Проведено аналогічне порівняльне імітаційне моделювання технології OCDM 

з використанням модуляцій 32-QAM, 64 –QAM, 128-QAM.  
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Узагальненні дані комп`ютерного імітаційного моделювання представленні у 

табл.1  

Результати імітаційного моделювання 

                                                                        Таблиця 1 

Модуляція 
BER 

OFDM OCDM 

16-QAM 17 дБ 6,5 дБ 

32-QAM 19 дБ 10,5 дБ 

64-QAM 22,5 дБ 14,5 дБ 

128-QAM 25 дБ 16,5 дБ 

З результатів імітаційного моделювання ймовірності помилки для сигнально-

кодових конструкцій OCDM і OFDMA (табл.1.) видно, що завадозахищеність 

технології OCDM на ~ 10дБ вище, ніж у OFDM. При цьому технологія OCDM, як 

показують результати моделювання, поступається OFDM по пропускній здатності і 

швидкості передачі. 

Розглянуто задачу відстеження зміни каналу зв'язку, обумовленого ефектом 

Допплера, і запропонований ефективний алгоритм для безперервного оцінювання 

поточних значень коефіцієнтів передачі частотно-селективного каналу зв'язку. Крім 

цього, динамічна зміна параметрів частотно-селективного каналу зв'язку за час 

обміну службовою інформацією (обумовлене, в першу чергу, ефектом Допплера) 

може привести до неузгодженості адаптивного розподілу біт та потужності з 

реальним станом каналу. Зазначена неузгодженість може істотно обмежувати 

ефективність застосування методів канальної адаптації. Одним з можливих рішень 

цієї проблеми є здійснення передбачення стану каналу зв'язку. В даний час відомо 

велика кількість різних алгоритмів передбачення , найбільш популярним з яких є 

алгоритм лінійної регресії. Великий практичний інтерес викликає алгоритм 

поліноміального передбачення стану каналу. 

Вирішення зазначених питань є суттю подальшого проведення досліджень і 

практичної реалізації, що визначають мету та задачі дисертаційної роботи. 

У другому розділі розглянуто високоефективні алгоритми шумопридушення 

на основі вейвлет-технологій.  

Особливий інтерес для вирішення завдань щодо підвищення ефективності 

функціонування мереж запропоновано алгоритм сегментації сигналів орієнтований 

на дослідження низькочастотних сигналів або їх згладжених компонентів, з 

використанням двох моделей: адаптація авторегресійної моделі и моделі сигналів з 

постійною гладкістю. Даний алгоритм полягає в послідовному виконанні наступних 

кроків: 

- ідентифікація опорної моделі, з цією метою за наявними спостереженнями 

вибирається «типова» стаціонарна ділянка сигналу і будується модель М; 

- після отримання поточного значення спостережуваного сигналу знаходиться 

його прогнозне значення з використанням моделі М; 
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- визначається ступінь відмінності реального і модельного значень сигналів 

(помилка прогнозу і критерій сегментації). 

Критерієм сегментації у цьому алгоритмі є показник Гьольдера, оцінюваний 

методом вейвлет-аналізу, значення якого співпадає зі значення показника Херста. 

Проаналізовані зміни в сигналі, методом вейвлет-аналізу, заснованого на дослідженні 

динаміки показника Херста.  

Спосіб оцінки показника Херста описує у вигляді залежності:  

                                              𝑙𝑜𝑔2𝜇𝑗~(2𝐻 − 1)𝑗 + 𝑐 = 𝛼𝑗 + 𝑐,                                    (1) 

де 𝑐 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.  При Хаара вейвлет- перетворенні скейлінг- і вейвлет- коефіцієнти 

Хаара можуть бути рекурсивно обчислені: 

                                                 𝑤𝑗−1,𝑘 = 2−
1

2(𝑢𝑗,2𝑘 − 𝑢𝑗,2𝑘+1).                                                 (2) 

Враховуючи, що  

                                              𝜎2[𝑑𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙𝑗] ~ 2𝑗(2𝐻−2),                                                                (3) 

можна оцінити показник Херста 𝐻, підбираючи пряму лінію на log-log графіку,  

                                     𝑙𝑜𝑔2 (
2𝑗

𝑛0
∑ |𝑤𝑗,𝑘|

2
𝑘 ) = (2�̂� − 1)𝑗 + 𝑐 ,                                           (4) 

На рис.5. а,б,в,г наведено: вид сигналу (а), динаміка змін його показників 

Херста (б), кореляційна розмірність (в) і ентропія (г). 

 
Рис.5. Вид сигналу (а), динаміка змін його показників Херста (б), кореляційна 

розмірність (в) і ентропія (г). 

 

 На основі проведеного алгоритму сегментації сигналу для гетерогенних 

мереж цифрового радіозв’язку, був запропонований удосконалений комбінований 

метод для зниження рівня шумів для гетерогенних мереж рухомий радіозв’язку. 

При вейвлет-розкладанні багатовимірного сигналу виходять нові багатовимірні 

сигнали: це матриці вейвлет-коефіцієнтів апроксимації та деталізації і матриці 
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вейвлет-компонентів сигналів. Графіки результатів вейвлет-аналізу багатовимірного 

сигналу із застосуванням аналізу головних компонент не тільки до самого сигналу, 

але і до вейвлет-коефіцієнтами і вейвлет-компонентів багатовимірного сигналу 

показані на рис. 6. 

 

 
Рис.6. Графіки сигналів і їх очищених версій із застосуванням АГК 

 

У третьому розділі увага приділялась і дослідженню способу вимірювання 

відношення сигнал/шум для адаптивних радіоліній мобільного зв'язку нового 

покоління. Проаналізовані питання сучасних методів та способів обчислювання 

значень відношень сигнал/шум.  

Проведемо оцінку відносної помилки вимірювання для двох способів 

визначення ВСШ, які використовуються в системах цифрового радіозв’язку. В 

першому - потужність сигналу буде визначатися через виміряне значення обвідної 

сигналу та шуму Рсш =
(𝑈с+ 𝑈ш)2

2
.  

При цьому обчислювальні значення ВСШ , виражені в дБ, лінійно змінюються 

від значення ВСШ на вході приймача, 

     𝑆𝑁𝑅1 = 10 lg (
𝑈с

2

2

𝑃ш
) = 𝑆𝑁𝑅,                                             (5) 

де Uс – рівень обвідної сигналу; Pш – потужність шуму на вході приймача; SNR – 

значення ВСШ на вході приймача; SNR1 – змінене значення ВСШ . У другому способі 

обчисленні значення рівня потужності, виражені в дБ,  визначаються по формулі:  

 

    𝑃сш = 10𝑙𝑔 [
(𝑈с+ 𝑈ш)2

2
] = 10𝑙𝑔 [

𝑈с
2+ 𝑈ш

2 + 2𝑈с𝑈ш

2
],                                   (6) 

де Pсш – виміряний рівень потужності суміші сигналу з шумом; Uш – рівень шуму.  

Оскільки рівень потужності шуму дорівнює 1 ( 0дБ ), після відповідних 

перетворень можна переписати як: 

 
𝑃сш

𝑃ш
= 10𝑙𝑔 [

𝑈с
2+𝑈ш

2 +2𝑈с𝑈ш

2𝑃ш
] = 10𝑙𝑔(1 + 2√𝑆𝑁𝑅 + 𝑆𝑁𝑅) − 𝑆𝑁𝑅2            (7) 
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Рис. 7.Залежності значень SNR1 та SNR2 від SNR 

 

 
Рис. 8.Похибка вимірювання другого способу (SNR2) відносно першого (SNR1) 

 

Аналіз отриманих даних дозволив запропонувати алгоритм для підвищення 

надійності зв'язку під час передавання особливо цінної інформації сигналами OFDMА 

в умовах граничних низьких відношень сигнал/шум багаточастотної системи 

радіозв'язку та забезпечення необхідної якості приймання. 

Завдання визначення значень параметрів сигналу OFDMА з максимальними 

показниками надійності зв’язку зводяться до типової оптимізаційної задачі. 

Система рівнянь для розв’язання оптимізаційної задачі має вигляд: 

 

                                (8) 

де  - довжина кодової комбінації, - потужність сигналу,  - розмірність ансамблю 

сигналів,  - швидкість коригувального коду ( ),  - кількість інформаційних 

біт в кодовій комбінації довжиною ,  - величина кодової відстані,  - кількість 

активних піднесучих,  - ширина спектра сигналу. 

На наступному етапі визначаються розширення у частотній і часовій областях 

на основі виділеного сигналу. Ці параметри визначаються за допомогою аналізу 

профілю потужності затримки. 

Методика визначення оптимальних значень параметрів сигналу OFDMА, блок-

схему алгоритму реалізації якої представлено на рис. 10, складається з наступних 

етапів. 
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У пропозиції гаусівського розподілу розкиду значень проводиться оцінювання 

шуканих параметрів. Розширення за затримкою визначається як: 

                                                                                                   (10) 

Аналогічно визначається розширення за Допплером: 

                                                                                                      (11) 

де N та M  - кількість відліків в профілі затримки  та в допплерівському профілі 

відповідно,  - середнє значення затримки,  - середнє значення допплерівського 

зсуву. Визначення розрахункових основних канальних характеристик за функцією 

розсіювання радіоканалу. 

 
Рис.9. Блок-схема реалізації алгоритму визначення оптимальних значень параметрів 

сигналу OFDMА 
 

При розрахункову ймовірність пакетної помилки визначають через залежності 
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розсіювання в радіоканалі, найбільш близьких до знайдених частотних рознесень в 

групах піднесучих, яким за фіксованих умов в каналі відповідає мінімальне 

відношення сигнал/шум для відповідних видів модуляції. 

У четвертому розділі досліджено практичну реалізацію підвищення 

ефективності високошвидкісних мереж цифрового радіозв’язку. Представлений 

пристрій для вимірювання відношення сигнал/шум в приймальних комплексах 

адаптивного мобільного радіозв’язку. Завдання пристрою направлено на розширення 

функціональних можливостей за рахунок підвищення достовірності результатів 

вимірювання відношення сигнал/шум в радіоканалах із завмираннями.  

У блоці виявлення і корисного сигнала реалізується: 

1. Розбиття вхідної реалізації на інтервали, відповідні ділянкам стійкого і 

нестійкого прийому сигналу радіозв'язку. 

2. Знаходження на кожному такому інтервалі вхідної реалізації оцінок 

коефіцієнтів апроксимуючого полінома за допомогою методу найменших квадратів в 

двох паралельних каналах вимірювання. 

3. Знаходження згладжуючої функції як середнього арифметичного «кусочно-

квадратичних» апроксимуючих функцій в кожен момент часу в двох паралельних 

каналах вимірювання. 

4. «Склеювання» розривів під час оцінки результуючого сигналу. 

Сутність корисної моделі показано кресленнями рис.11, на яких наведено 

структурну схему заявленого пристрою. 

 

 
 

 
Рис.10. Пристрій для вимірювання відношення сигнал/шум в приймальних 

комплексах адаптивного мобільного радіозв’язку 
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з’єднано зі входом пристрою, а опорний вхід – з виходом гетеродинна 1. Змішувач 2, 

фільтр 3, вимірювач 5, блок 7, блок 8 виявлено, БВКС 9, перетворювач 10 і 

реєструючи прилад 11 з’єднано послідовно. Вхід фільтру 4 з’єднано з виходом 

змішувача і входом фільтру 3, а вихід зі входом вимірювача 6, вихід якого з’єднано з 

інвертуючими входами блоку 7 і перетворювача 10. 

БВКС 9 (рис.10.) містить комутатор 12, вихід 1 якого з’єднано зі входом  каналу 

13 оцінки  вхідної реалізації, де рівень сигналу забезпечує стійкий прийом, а вихід 2 

комутатора 13 - зі входом каналу 14 оцінки  вхідної реалізації, де рівень сигналу не 

забезпечує стійкий прийом, виходи два 13 і 14 каналів з’єднано з першим і другим 

входами комутатора 18, вихід якого з’єднано з послідовно з’єднаними блоком 

«склеювання» 19, блоком оцінки модальних значень 20, регістром зберігання 

результуючого сигналу 21. Синхронність роботи пристрою забезпечує генератор 

тактових імпульсів 22. 

Технічна особливість пропонованого технічного рішення полягає в реалізації 

попереднього очищення сигналу від адитивного шуму з подальшою оцінкою 

реалізацій корисного сигналу в двох паралельних каналах вимірювання, в одному з 

яких здійснюється оцінка вхідної реалізації інтервалів сигналу, де рівень сигналу 

забезпечує стійкий зв'язок, а в іншому – інтервалів завмирання вхідного сигналу і 

застосуванням процедури «склеювання» розривів оцінки результуючого сигналу.  

Заявлений пристрій реалізують за допомогою способу визначення значень 

параметрів OFDMA-сигналу в залежності від стану багатопроменевого радіоканалу 

зв'язку, рис.11. де: 

 

Рис.11. Структурна схема визначення оптимальних значень параметрів сигналів  

з підвищеною завадостійкістю в радіомережах FH-OFDMA 

 

Надійності зв'язку (зривів зв'язку) з метою передачі цінної інформації 

сигналами OFDMА за умов гранично низьких відношень сигнал/шум, обмеженої 

кількості частотних каналів та необхідності забезпечення максимально швидкого 

передачі даних з мінімальною кількістю перезапитів неприйнятих пакетів. 

Зменшення кількості перезапитів обумовлює збільшення сукупної швидкості 

передачі повідомлення в порівнянні з системою з постійними параметрами сигналу. 
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ВИСНОВКИ 

Сукупність наукових положень сформульованих та обґрунтованих у 

дисертаційній роботі складає вирішення науково-практичної задачі, яка полягає у 

необхідності удосконалення методики підвищення завадостійкості каналів 

гетерогенних радіомереж нового покоління, з урахуванням необхідності пошуку 

інноваційних моделей та способів адаптації  режимів роботи когнітивних радіозасобів 

до каналу із завмираннями. 

У дисертаційній роботі отримано такі теоретичні та науково-практичні 

результати:  

1. Розроблено спосіб підвищення завадостійкості радіоканалів систем 

цифрового радіозв`язку технологій OFDM і OCDM та проведене імітаційне 

моделювання з подальшим порівняльним аналізом їх можливостей за критеріями 

точності оцінювання, завадостійкості та обчислювальної складності, в результаті чого 

був визначений вплив точності оцінювання каналу на вірогідність бітових помилок 

та доведено, що технологія OCDM поступається OFDM за пропускною здатністю і 

швидкістю передачі. 

2. Запропоновано ефективний алгоритм багатопараметричної адаптації 

параметрів широкосмугових систем цифрового радіозв`язку, завдяки якому 

встановлено, що для передачі даних з підвищеною швидкістю необхідний їх 

попередній запис у буферну пам'ять, після чого сигнал буде прийматись не тільки у 

періоди, коли миттєве значення відношення с/ш перевищує рівень n, але і у періоди 

глибоких завмирань, коли суттєво знижується завадостійкість та підвищується 

ймовірність помилки. 

3. Розроблено метод, в основу якого входить припущення, що сигнал 

описується віннерівськім процесом з показником Херста, значення якого дорівнює 

критерію сегментації - показнику Гьольдера, показав, що ортогональне вейвлет-

перетворення дозволяє здійснювати якісний аналіз сигналу з отриманням 

характеристик локальних інтервальних особливостей, і суттєво підвищити 

ефективність його обробки. 

4. Розроблено рекурентний метод підвищення точності визначення глибини 

завмирань сигналів у порівнянні зі звичайною поліноміальною апроксимацією за 

методом найменших квадратів, який дозволяє суттєво знизити похибку апроксимації 

при неправильному виборі ступеня апроксимуючого поліному на інтервалах 

апроксимації багатопроменевого сигналу, та завдяки якому встановлено, що 

потенційна точність оцінки значень вибірки сигналу з завмираннями зростає 

експоненціально при збільшенні тривалості вибірки сингалу. 

5. Розроблено спосіб вимірювання відношення сигнал/шум для адаптивних 

радіоліній мобільного зв'язку нового покоління, згідно якому спочатку вихідна 

реалізація багатопроменевого сигналу розбивається на інтервали придатного і 

непридатного для радіозв'язку з подальшою апроксимацією кожного з них 

відповідним поліномом, та з  метою формування результуючої оцінки корисного 

сигналу проводиться «склеювання» окремих інтервалів способом прогнозування, що 

дозволяє збільшити достовірність виділень функції корисного багатопроменевого 

сигналу.  



16 

 

6. Набув подальшого розвитку спосіб визначення оптимальних параметрів 

сигналів OFDMA у радіомережах FH-OFDMA в умовах гранично низьких відношень 

сигнал-шум, за допомогою якого було проведено порівняння ймовірності помилки 

середнього значення сигнал/шум для випадку комплексування FH-OFDMA і випадку 

використання OFDMА, та встановлено, що запропонований алгоритм забезпечив 

суттєвий виграш за завадостійкістю, а саме: при середньому значенні с/ш 20дБ,  

ймовірність помилки зменшується більше, ніж у 8-10 разів. 

7. Запропоновано алгоритм підвищення надійності зв'язку з одночасним 

забезпеченням необхідної його якості приймання, під час передавання особливо 

цінної інформації сигналами OFDMА в умовах гранично низьких значень відношень 

сигнал/шум багаточастотної системи радіозв'язку. 

8. Проведено практичну реалізацію розробленої методики підвищення 

завадостійкості каналів когнітивних радіомереж. Для підтвердження адекватності 

отриманих наукових результатів розроблено пристрій для вимірювання відношення 

сигнал/шум, особливість якого полягає у реалізації попереднього очищення сигналу 

від адитивного шуму, з подальшою оцінкою реалізацій корисного сигналу у двох 

паралельних каналах вимірювання. 

Оцінка похибки виділення корисного сигналу у запропонованому пристрої 

визначила, що погрішність виділення функції вимірюваного сигналу зменшується у 

середньому на 10-15%, а дослідження ефективності застосування операції 

«склеювання» - на 5-10%, що дозволяє підвищити достовірність результатів 

вимірювань відношення сигнал/шум у безпровідних каналах із завмираннями, і 

розширити функціональні можливості пристрою. 
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АНОТАЦІЯ 

Дакова Л.В. “Методика підвищення завадостійкості каналів когнітивних 

радіомереж”. – Рукопись. 

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. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню розв’язання комплексу науково-

технічних питань, пов’язаних з дослідження методів підвищення завадостійкості 

каналів когнітивних радіомереж.  
Дослідження впливу завмирань на завадостійкість прийому цифрових 

повідомлень , що істотно обмежують швидкість передачі інформації та розробка 

моделей і способів підвищення ефективності високошвидкісних мереж цифрового 

радіозвязку нового покоління.  

Удосконалено методику шумопридушення при обробці сигналів з 

використанням вейвлет-перетворення для гетерогенних радіомереж, яка дозволяє 

здійснювати якісний аналіз сигналу з отриманням характеристик локальних 

інтервальних особливостей і суттєво підвищити ефективність обробки сигналу.  

Побудовано алгоритм визначення оптимальних значень параметрів сигналів з 

підвищеною завадостійкістю в радіомережах FH-OFDMA, який забезпечив суттєвий 

виграш в завадостійкості.  
Запропоновано спосіб вимірювання відношення сигнал/шум для адаптивних 

радіоліній мобільного зв'язку нового покоління. Проведена практична реалізація 

розроблених моделей і методику для підвищення ефективності функціонування 

високошвидкісних когнітивних радіозасобів. Запропоновано пристрій вимірювання 

відношення сигнал/шум в приймальних комплексах адаптивного мобільного 

радіозв'язку.  

Ключові слова: вейвлет-перетворення, OFDMA, пристрій вимірювання 

відношення сигнал/шум, завмирання, алгоритм сегментації сигналу, завадостійкості 

каналів радіозв’язку. 

АНОТАЦИЯ 

Дакова Л.В. "Методика повышения помехоустойчивости каналов когнитивных 

радиосетей". - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.12.13-радиотехнические устройства и средства телекоммуникаций. 

Государственный университет телекоммуникаций Министерства образования и 

науки Украины, Киев, 2018. 

Диссертация посвящена решению решения комплекса научно-технических 

вопросов, связанных с исследования методов повышения помехоустойчивости 

каналов когнитивных радиосетей.  

Исследование влияния замираний на помехоустойчивость приема цифровых 

сообщений, существенно ограничивают скорость передачи информации и разработка 

моделей и способов повышения эффективности высокоскоростных сетей цифрового 

радиосвязи нового поколения.  
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Усовершенствована методика шумоподавления при обработке сигналов с 

использованием вейвлет-преобразования для гетерогенных радиосетей, которая 

позволяет осуществлять качественный анализ сигнала с получением характеристик 

локальных интервальных особенностей и существенно повысить эффективность 

обработки сигнала.  

Построен алгоритм определения оптимальных значений параметров сигналов с 

повышенной помехоустойчивостью в радиосетях FH-OFDMA, который обеспечил 

существенный выигрыш в помехоустойчивости Предложен способ измерения 

отношения сигнал/шум для адаптивных радиолиний мобильной связи нового 

поколения. Проведена практическая реализация разработанных моделей и методику 

для повышения эффективности функционирования высокоскоростных когнитивных 

радиосредств. Предложено устройство измерения отношения сигнал/шум в 

приемных комплексах адаптивного мобильной радиосвязи. 

Ключевые слова: вейвлет-преобразования, OFDMA, устройство измерения 

отношения сигнал/шум, замирание, алгоритм сегментации сигнала, 

помехоустойчивость каналов радиосвязи. 

 

SUMMARY 

Dakova L.V. “A method of increasing the impedance of channels of cognitive radio 

networks”.- Manuscript. 

Dissertation for the degree of a candidate of technical sciences in speciality  

05.12.13 - radiotechnical devices and telecommunication means. State University of 

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

The dissertation work is devoted to the decision of solving a complex of scientific and 

technical issues related to the research of methods of increasing the impedance of channels 

of cognitive radio networks. 

The study of the effects of fading on the impedance of receiving digital messages, 

which significantly limits the speed of information transmission and the development of 

models and ways to increase the efficiency of high-speed networks of digital radio 

communications of the new generation. 

The noise suppression technique is improved at signal processing using wavelet 

transform for heterogeneous radio networks, which allows to carry out a qualitative analysis 

of the signal with the obtaining of characteristics of local interval features and significantly 

increase the efficiency of signal processing.  

Built algorithm definition optimal meanses of parameters signals with increased 

impedance in radionetworks FH-OFDMA, which provided substantial gain in impedance. 

Suggested a way of measurement relation signal/noise for adaptive radiolines mobile 

communication of new generation. Carried out practical realization developed models and 

method of increase effectivity functioning high speed cognitive radiodevices. A device for 

measuring the signal/noise ratio in receiver systems of adaptive mobile radio 

communication is proposed. 

Key words: wavelet transform, OFDMA, device measurement relation signal/noise, 

fading, signal segmentation algorithm, impedance of radio channel. 


