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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Усе більш очевидним стає той факт, що жодна 

країна не може обійтися без широкосмугової інфраструктури. Інфраструктура 

широкосмугового зв’язку включає цифрові магістралі сучасної інформаційної 

економіки. Сьогодні інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура є 

найважливішою у будь-якій сучасній економіці, що відграє таку ж життєво 

важливу роль, як і водні, транспортні або енергетичні мережі. Дійсно, в 

сучасній економіці інфраструктура широкосмугового зв’язку може часто 

інтегруватися з водними, транспортними і енергетичними мережами, щоб 

сформувати інтелектуальні розподілені мережі, що дозволяють ефективнішим 

чином використовувати ресурси. 

Загальновідомо, що інвестиції в широкосмугову інфраструктуру 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) сприяють міжнародній 

конкурентоспроможності країн, створенню висококваліфікованих робочих 

місць і зміцненню підприємств за рахунок підвищення їх динамічності.  

На сьогодні проведено великий об’єм дослідницьких робіт, результати 

яких свідчать про позитивну віддачу і потужні зовнішні чинники та наслідки 

інвестицій в електрозв’язок і ІКТ.  

Все вище сказане, як ніколи актуально для технологій, що реалізують 

програмно-конфігуровані телекомунікаційні системи (ПКТКС). Як не 

розглядати і не визначати широкосмуговий зв’язок, він здатний надійним 

чином надавати конвергентні послуги і забезпечувати одночасну комбіновану 

передачу голосу, даних і відео, потенційно різними мережами. Широкосмугові 

з’єднання лежать в основі ряду різних послуг, інформації і додатків – від 

підвищеної реальності для фізичних осіб до дистанційного доступу зображень і 

діагностики в медицині, розподілених обчислювальних завдань в академічних 

дослідженнях, інтерактивних дистанційних онлайнових класів в освіті. В 

майбутньому надання послуг в охороні здоров’я, освіті, банківській справі, 

бізнесі, торгівлі і державних органах спиратиметься на платформи на базі 

широкосмугового зв’язку, тому усім країнам слід розробляти плани 

«майбутнього, заснованого на широкосмуговому зв’язку» і це є принциповим 

питанням розвитку галузі телекомунікацій. 

На даний час виконується стандартизація технологій мобільного зв’язку, 

щоб закласти фундамент безпроводових мереж 5G і існує загальна думка (в 

першу чергу Міжнародного Союзу Електрозв’язку) про необхідність 

вдосконалення технології OFDM. 

Розробці нових методів цифрової обробки сигналів для створення 

перспективних широкосмугових ПКТКС в т.ч. з використанням технології 

OFDM, присвячено значну кількість робіт вчених: Л.Н. Беркман, 

С.В. Козелкова, М.М. Климаша, В.К. Стеклова, О.В. Лемешко, 

В.М. Вишневського, А.І. Ляхова, К. Веселовського, S. Li, L. Hanzo, G.R. Hiertz, 

S.C. Bruell, L. Kleinrock, H. Takagi, G. Fettweis, L. Fratta та ін. 
Однак, це удосконалення досягнуто за рахунок подальшого збільшення 

обчислювальної складності методів цифрової обробки сигналів і як результат 
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до перенасичення ІКТ-інфраструктури, що в свою чергу призводить до 
збільшення експлуатаційних витрат телекомунікаційних операторів. 

На даний момент це протиріччя можливо вирішити шляхом підвищення 
обчислювальної ефективності методів цифрової обробки сигналів, що 
використовуються в ПКТКС, а також спільним використанням 
телекомунікаційної інфраструктури різними технологіями. 

Аналіз наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених показав, що 
даному питанню не приділяється достатньої уваги. 

Зважаючи на вище наведене, актуальним питанням є розробка 
методології цифрової обробки сигналів для створення перспективних ПКТКС, 
що є важливим і економічно обґрунтованим напрямом розвитку науки та 
техніки на сучасному етапі.  

Науково-прикладною проблемою, вирішенню якої присвячена 
дисертаційна робота, є розробка методології цифрової обробки сигналів для 
створення перспективних ПКТКС, шляхом підвищення обчислювальної 
ефективності методів цифрової обробки сигналів, а також спільним 
використанням телекомунікаційної інфраструктури гетерогенними 
технологіями.  

Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами і 
темами. Дисертаційна робота безпосередньо пов’язана з Концепцією 
“Працюємо разом, щоб з’єднати світ до 2020 року” МСЕ, Програмою 
“Горизонти 2020” ЄС, Стратегією сталого розвитку “Україна - 2020”, 
Національною програмою інформатизації, а також з виконанням науково-
дослідних робіт №0114U000397 «Дослідження ефективності передачі 
інформації в системі управління інфокомунікаційною мережею», 
№0115U004264 «Інфокомунікаційна система керування автоматизованими 
засобами виробництва на основі мережі електроживлення». 

У цих роботах запропоновано підхід до вирішення проблеми 
обчислювальної складності методів цифрової обробки сигналів при створенні 
сучасних ПКТКС. 

В дисертаційній роботі узагальнено та систематизовано результати 
досліджень, проведених автором на кафедрі Мобільних та відеоінформаційних 
технологій Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації 
Державного університету телекомунікацій Міністерства освіти і науки України, 
його структурних підрозділах та лабораторіях у період з 2013 по 2018 роки. 

Результати дисертаційної роботи знайшли практичне застосування в 
навчальному процесі Державного університету телекомунікацій. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення 
ефективності процесу цифрової обробки сигналів програмно-конфігурованих 
телекомунікаційних систем. 

Для досягнення мети вирішуються такі наукові задачі: 
провести аналіз розвитку ІКТ та перспектив впровадження технологій 5 

покоління, як запоруки розвитку ПКТКС і обґрунтувати напрямки досліджень в 
дисертаційній роботі для досягнення поставленої мети; 

розробити метод зниження кількості операцій цифрової обробки сигналів 
ПКТКС; 
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удосконалити модель оптимального вибору блоку для зниження пік-

фактора передавальної частини OFDM-системи; 

розробити модель оптимального вибору фазового коефіцієнта без 

передискретизації; 

удосконалити модель матричного перемежування і пригнічення 

нелінійності, в частині зниження дії імпульсних промислових завад; 

розробити метод спільного використання гетерогенної 

телекомунікаційної інфраструктури і алгоритм чергування обчислень цифрової 

обробки сигналів; 

удосконалити методику оцінки стійкості телекомунікаційних систем до 

перевантаження. 

Об’єкт дослідження – процес функціонування програмно-

конфігурованих телекомунікаційних систем; 

Предмет дослідження – методи підвищення обчислювальної 

ефективності цифрової обробки сигналів програмно-конфігурованих 

телекомунікаційних систем.  

Методи дослідження. Дослідження виконано з використанням теорії 

телекомунікаційних систем та мереж, теорії інформації та кодування, теорії 

сигналів і процесів, теорії цифрової обробки сигналів, математичного апарату 

теорії матриць, теорії графів, теорії ймовірності, статистичних методів, 

елементів теорії ієрархічних багаторівневих систем, математичного та 

комп’ютерного моделювання. 

Наукова новизна. У ході виконання дисертаційної роботи одержані нові 

наукові положення і результати: 

вперше розроблено метод зниження кількості операцій цифрової обробки 

сигналів в частині збільшення ефективності і достовірності передачі 

інформації, відмінною особливістю якого є використання запропонованого 

ортонормованого розрідженого перетворення, що дозволяє ефективно 

зменшувати кількість операцій цифрової обробки сигналів в залежності від 

розміру OFDM-кадру при виконанні ітерацій в ПКТКС; 

вперше розроблено модель оптимального вибору фазового коефіцієнта 

без передискретизації для зниження пік-фактора, відмінною особливістю якої є 

використання тільки одного графа ортонормованого розрідженого 

перетворення, що дозволяє досягти двократного скорочення передачі 

надлишкових біт інформації при їх цифровій обробці в реальному часі без 

використання передискретизації; 

надано подальшого розвитку моделі матричного перемежування, в 

частині зниження дії імпульсних промислових завад, в якій запропоновано 

ортонормоване розріджене перетворення з біт-реверсивним перемежуванням 

цифрової послідовності, що на відміну від існуючих зменшує кількість 

операцій цифрової обробки сигналів ПКТКС і ефективно працює при слабких і 

середніх категоріях промислових завад; 

вперше розроблено метод спільного використання Long Term Evolution та 

PowerLine Communications телекомунікаційної інфраструктури, науковою 

новизною якого є застосування в базовому пулі одного модуля цифрової 
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обробки сигналів з дотриманням умов чергування обчислень, який забезпечує 

зменшення навантаження на ІКТ-інфраструктуру і експлуатаційних витрат 

телекомунікаційних операторів; 

удосконалено методику оцінки стійкості телекомунікаційних систем до 

перевантаження, яка на відміну від відомих враховує завантаження 

обчислювального ресурсу і середній час очікування, потрібний для проведення 

операцій цифрової обробки сигналів, що дозволило підвищити ефективність 

процесу забезпечення якості обслуговування в мережах четвертого і п’ятого 

поколінь. 

Отримані методи, методика, модель і алгоритм формують методологію 

цифрової обробки сигналів для створення перспективних програмно-

конфігурованих телекомунікаційних систем, що визначено предметом 

дисертаційного дослідження. 

Практичне значення отриманих результатів. Основним практичним 

результатом дисертації є розроблена методологія цифрової обробки сигналів 

для створення перспективних програмно-конфігурованих телекомунікаційних 

систем, що є важливим інструментом у процесі їх проектування та експлуатації 

і дає змогу у цілому розв’язати проблему перенасичення ІКТ-інфраструктури із 

покращенням значень показників якості обслуговування та оптимізацією 

розподілу телекомунікаційних ресурсів. 

На основі наукових результатів дисертації отримано такі практичні 

здобутки: 

використання розробленого методу зниження кількості операцій 

цифрової обробки сигналів безпосередньо пов’язано з вимогами МСЕ та ряду 

провідних виробників телекомунікаційного обладнання до сучасних і 

перспективних телекомунікаційних систем і мереж в т. ч. і ПКТКС. Даний 

метод дозволяє підвищити швидкість передачі даних, знизити час середньої 

затримки, енергоспоживання і вартість обладнання та підвищити надійність. 

При проведені моделювання для визначення коефіцієнту ефективності 

розробленого методу отримано значення 11 - 24 % порівняно з відомими; 

підвищення ефективності моделей оптимального вибору блоку і 

оптимального вибору фазового коефіцієнта, дозволяє пом’якшити негативні 

наслідки високої пікової потужності при передачі сигналів в OFDM-системах. 

До теперішнього часу високі обчислювальні вимоги даних моделей були 

основними обмеженнями їх використання. Коефіцієнт ефективності, 

розрахований на основі удосконалених моделей, порівняно з відомими досягає 

18%; 

розроблена модель оптимального вибору фазового коефіцієнта без 

передискретизації дозволяє зменшити вимоги до апаратної і програмної 

складності ПКТКС і досягти двократного скорочення передачі надлишкових біт 

інформації при їх цифровій обробці в реальному часі без використання етапу 

передискритизації; 

удосконалені моделі матричного перемежування (запропоновано 

використання ортонормованого розрідженого перетворення з біт-реверсивним 

перемежуванням цифрової послідовності) і пригнічення нелінійності з  
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визначенням оптимального порогу гасіння, в частині зниження дії імпульсних 

промислових завад, на відміну від існуючих зменшують на 40 % кількість 

операцій цифрової обробки сигналів ПКТКС і ефективно працюють при 

слабких, середніх (модель матричного перемежування, <10
3
) і потужних 

(модель пригнічення нелінійності, <10
4
) категоріях промислових завад; 

використання критерію обчислювальної складності операцій цифрової 

обробки сигналів вперше запропоновано в методиці оцінки ефективності 

функціонування телекомунікаційних систем в умовах завад, дає можливість 

проектувати телекомунікаційне обладнання з поліпшенням показників його 

функціонування і з урахуванням вимог по зменшенню експлуатаційних витрат 

ІКТ-інфраструктури при різних характеристиках завад; 

розроблені метод спільного використання LTE та PLC телекомунікаційної 

інфраструктури і алгоритм чергування обчислень з використанням одного 

модулю цифрової обробки сигналів є важливим практичним кроком в процесі 

об’єднання гетерогенних платформ доступу. Максимальна ефективність 

системи складає до 95%. Метод забезпечує зменшення навантаження на ІКТ-

інфраструктуру і експлуатаційних витрат телекомунікаційних операторів при 

оренді оптоволоконних каналів; 

запропоновані в методиці оцінки стійкості телекомунікаційних систем до 

перевантаження, критерії оцінки завантаження обчислювального ресурсу і 

середній час очікування потрібний для проведення операцій цифрової обробки 

сигналів, дозволили об’єктивно оцінити середній час затримки пакетів в мережі 

залежно від навантаження, який є критичним для послуг реального часу через 

високе завантаження сучасних мереж, та забезпечити якість обслуговування в 

мережах четвертого і п’ятого поколінь. 

Науково-технічні рішення, що до практичного використання розробленої 

методології цифрової обробки сигналів для створення перспективних 

програмно-конфігурованих телекомунікаційних систем, використані в 

навчальному процесі кафедри Мобільних і відеоінформаційних технологій 

Державного університету телекомунікацій, зокрема для введення інноваційного 

змісту навчання з дисциплін «Радіотехнології наступного покоління» та 

«Комп’ютерне моделювання систем радіозв’язку, мобільного зв’язку і 

радіодоступу». 

Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи реалізовані в 

рамках виконання науково-дослідної роботи № 0114U000397 «Дослідження 

ефективності передачі інформації в системі управління інфокомунікаційною 

мережею» і №0115U004264 «Інфокомунікаційна система керування 

автоматизованими засобами виробництва на основі мережі електроживлення». 

Впровадження результатів дослідження підтверджуються відповідними актами, 

наведеними в додатку до дисертаційної роботи.  

Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати дисертаційної 

роботи отримано автором самостійно. У працях, опублікованих у співавторстві, 

авторові належать: у роботах [1, 9, 11, 27] запропоновано підхід до підвищення 

завадозахищеності ПКТКС і визначено напрямки по вдосконаленню 

технологій, що використовують сигнали з розширеним спектром; у роботах [2, 
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6, 22, 31, 36] викладено матеріали проведених досліджень і моделювання 

розробленого алгоритму програмної реалізації каналу зв’язку ПКТКС, 

відмінною рисою якого є врахування під час цифрової обробки сигналів 

кореляційних властивостей багатоантенного каналу зв’язку; у роботах [4, 19, 

29, 33, 35] визначено умови функціонування ПКТКС п’ятого покоління для 

підтримки Інтернету речей і великих швидкостей передачі даних; у роботах [5, 

8, 12] запропоновано метод зниження кількості операцій цифрової обробки 

сигналів програмно-конфігурованих OFDM-систем 5 покоління; у роботах [5 - 

7, 24, 25] розроблено алгоритми функціонування ПКТКС для зниження пік-

фактора і впливу імпульсних промислових завад; у роботах [10, 13, 14, 26, 28, 

30] виконано математичне і імітаційне дослідження ефективності моделей 

передавальної і приймальної частини ПКТКС з урахуванням критерію 

обчислювальної складності операцій цифрової обробки сигналів; у роботах [16, 

17, 20, 32, 38] визначено необхідні умови для проектування і створення 

програмного забезпечення ПКТКС; у роботах [15, 38, 39] викладено методику 

розрахунку мережевих параметрів якості обслуговування на базі реальних 

даних секцій мережі “з кінця в кінець” і “з кінця до мережі розподілу”; у 

роботах [3, 18, 21, 23, 40] викладено методи і моделі управління ПКТКС в 

умовах перенасичення ІКТ-інфраструктури та приведена оцінка ефективності їх 

функціонування згідно методики стійкості телекомунікаційних систем до 

перевантаження; у роботах [34, 35, 37] запропонована реалізація алгоритму 

чергування обчислень з використанням одного модулю цифрової обробки 

сигналів для ПКТКС. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

результати дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на науково-

технічних конференціях та семінарах професорсько-викладацького складу і 

наукових співробітників Державного університету телекомунікацій 2013 – 2018 

роках; VІІ Міжнародній науково-технічній конференції “Проблеми 

телекомунікацій”, Київ; VІ Міжнародному науково-технічному симпозіумі, 

Вишків, 2013; IV Міжнародна науково-практична конференція “Обробка 

сигналів і негауссівських процесів” ЧДТУ - Черкаси’2013. – 22-24 червня; IV 

Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми інформатизації” ДУТ - 

Київ’2015. – 9-10 квітня. – Київ; Міжнародна науково-технічна конференція 

“Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології”. К.: ДУТ, 17-20 листопада, 

2015; Тенденції розвитку конвергентних мереж: рішення пост - NGN, 4G та 5G. 

Київ, Україна: ДУТ, 17-18 листопада, 2016; Десята міжнародна науково-технічна 

конференція “Проблеми телекомунікацій”. К.: НТУУ “КПІ”, 19-22 квітня, 2016; 

Десята міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми телекомунікацій”. 

К.: НТУУ “КПІ”, 19-22 квітня, 2016; VІ Міжнародна науково-практична 

конференція “Обробка сигналів і негаусівських процесів” ЧДТУ - Черкаси’2017. 

– 24-26 травня. – Черкаси, 2017; Regional Conference for CIS on Perspective 

Services in Post-NGN, 4G and 5G. Organizational and Technical Solutions for their 

Implementation and Protection. Kyiv, Ukraine: SUT, 7-9 June 2017; XII міжнародна 

науково-технічна конференція “Проблеми телекомунікацій”. К.: НТУУ “КПІ”, 

16-20 квітня, 2017; ITU Regional Seminar for Europe and CIS on Digital Future 
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Powered by 4G/5G. Kyiv, Ukraine: SUT, 14-16 May 2018; The 9th IEEE International 

Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT’2018). - 

Kyiv, Ukraine. May 24-27, 2018. 

Публікації. Всі наукові положення і висновки дисертаційної роботи 

опубліковано повністю у 23 наукових працях – 3 входять до міжнародних 

науко-метричних баз Index Copernicus, 2 до CrosRef і РИНЦ, 14 публікацій у 

збірниках праць міжнародних конференцій та симпозіумів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, переліку умовних скорочень, вступу, п’яти розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає 339 сторінок, 

у т.ч. 276 сторінок основного тексту, 122 рисунки, 16 таблиць, списку 

використаних джерел із 227 найменувань, 4 додатків. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ 

 

У вступi наведено загальну характеристику роботи, обґрунтовано 

актуальність теми досліджень, сформульовано мету та задачі досліджень, 

визначено об’єкт, предмет, розкрито зв’язок роботи з науковими програмами, 

показано наукову новизну та практичну цінність отриманих результатів, 

вiдзначено особистий внесок автора, наведено дані про апробацію та практичне 

впровадження, публікації та структуру роботи. 

У першому розділі на основі опрацьованих науково-технічних джерел 

проведено аналіз питання та визначено основні завдання, які необхідно 

вирішити для розроблення методології цифрової обробки сигналів створення 

перспективних програмно-конфігурованих телекомунікаційних систем. 

Виконано аналіз напрямків розвитку інформаційно-телекомунікаційних 

технологій. Встановлено, що лавиноподібне зростання числа користувачів 

мобільного зв’язку, інтернету речей, мобільного відео та мереж призводить до 

постійного збільшення мобільного трафіку.  

Проведено дослідження перспектив впровадження технологій 5 

покоління, як нового етапу розвитку ПКТКС. Встановлено, що затвердження 

релізу 15 5G на пленарній сесії консорціуму 3GPP - важливий етап в історії 

програмно-керованих безпроводових систем зв’язку і існує загальна думка (в 

першу чергу МСЕ) про необхідність вдосконалення технології OFDM, як 

базової технології для мереж 5 покоління. 

Розвиток Інтернет речей підтримує приватні і державні сектори для 

управління активами, оптимізації продуктивності та розробки нових бізнес-

моделей, що сприяє міжнародній конкурентоспроможності країн, створенню 

висококваліфікованих робочих місць і зміцненню підприємств за рахунок 

підвищення їх динамічності, створюючи потребу в нових видах діяльності. 

Зроблено висновок, що поряд з позитивними змінами при впровадженні 

Інтернету речей технології п’ятого покоління зіткнуться з проблемами 

перенасичення інфраструктури. 
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Визначено властивості ПКТКС, використання яких дозволяє створювати 
нові безпроводові послуги і можливості бути доданими до існуючих систем 
радіозв’язку, не вимагаючи нових апаратних засобів. ПКТКС визначає набір 
апаратних і програмних технологій, де деякі або всі операційні функції 
реалізовані через програмне забезпечення, яке модифікується або вбудоване 
програмне забезпечення, яке впливає на програмовані технології обробки. 
Показано, що використання ПКТКС є важливим методологічним підходом по 
підвищенню швидкості передачі даних, зниження часу очікування, підвищення 
надійності і енергоспоживання та зниження вартості телекомунікаційного 
обладнання без підвищення обчислювальної складності виконання алгоритмів 
цифрової обробки сигналів. 

Проведено аналіз сучасних стандартів технології PowerLine 
Communications та виконано розрахунок процесів, пов’язаних з поширенням 
сигналу в каналі зв’язку по електромережі. На основі розрахунків зроблено 
висновок, як і у випадку з LTE, про ефективність для організації зв’язку 
електромережею використовувати широкосмугові сигнали з розширеним 
спектром (OFDM). Виконано дослідження сигналів з розширеним спектром в 
ПКТКС.  

Враховуючи сучасний стан об’єкта та предмета дослідження, зроблено 
висновок, що актуальним питанням i науковою-прикладною проблемою 
дослідження є розробка методології цифрової обробки сигналів для створення 
перспективних програмно-конфігурованих телекомунікаційних систем, що є 
перспективним, важливим і економічно обґрунтованим напрямом розвитку 
науки і техніки на сучасному етапі. Вирішення зазначених питань є суттю 
подальшого проведення досліджень, що визначають мету та задачі, які 
вирішуються в дисертаційній роботі. 

У другому розділі виконано розробку методу зниження кількості 
операцій цифрової обробки сигналів і ортонормованого розрідженого 
перетворення (ОРП) для програмно-конфігурованих OFDM-систем. 

ДПФ і обернене ДПФ використовуються для лінійного перетворення 
даних від однієї області до іншої. Іншими словами, ці перетворення мають 
зворотні властивості ‒ дискретні субканали часової області z розміру N 
дискретних субканалів частотної області Z можуть бути обчислені як 

,Hz F Z        (1) 

 
де (.)

H
 ‒ самоспряжений оператор; F - матриця ДПФ, тобто F

H
 матриця ОДПФ; 

k і n ‒ індекс даних у частотній і часовій області.  
Виходячи з цього, n-й елемент z визначається як 

1
2 /

0

1
,

N
j nk N

n k

k

z Z e
N






       (2) 

 

де 
1

N
 ‒ коефіцієнт нормалізації. 

Виходячи з вище представлених виразів (1) і (2) елементи Z можуть бути 
виражені як 
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       (3) 

 
Кусочно-постійна функція (КПФ) добутку двох послідовностей 

еквівалентна двійковій згортці їх КПФ. Це означає: 

 . ,K Z1 Z2 KZ1 KZ2      (4) 

 

де Z1 і Z2 ‒ будь-які два вектори дискретних даних в частотній області; символ 

  означає двійкову згортку.  
Крім того, елементи КПФ можуть бути обчислені як  

2log 1

0

1
( 1) ,

N
km

N r r

r

K k m
N





       (5) 

 

де rk  і rm  є бітовими представленнями цілих значень k і m . 

Нормалізація використовується для побудови ідентичних матриць як в 
зворотному, так і в прямому перетворенні КПФ.  

Нормалізована N×N зворотна матриця КПФ може бути побудована з 
використанням матриць нижнього порядку як:  

2 2 2 ,

J

NK K K K        (6) 

 

де 2JN  ; J ‒ ціле число;   означає двійкову згортку над матрицями 
довільного розміру; матриця K2 визначає 2-точкові матриці КПФ, які можуть 
бути записані як  

2 2

2

2 2

1 1
.

1 1

N N

N N

K K

K
K K

 
  

        

     (7) 

 
Далі, матриця КПФ може бути описана, як функція матриць більш 

нижчого порядку: 

2 2

2 2

1
.

N N

N

N N

K K

K
K KN

 
 

  
  

     (8) 

 
Представлено опис структури ОРП з точки зору зниження кількості 

операцій в матричній формі.  
Символьне представлення структури ОРП виходячи з (3), (4) і (5) має 

наступний вигляд: 
1

2 /

0

1
,

N
j nk N km

k n N

n

Е z e K
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       (9) 

 
Виходячи з досліджень, приведених вище (7)-(9), отримаємо наступне  
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2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 0
1 1

,
0 2

N N N N N N

k

N N N N N N

A A K K A K

E
B B K K B KN N

     
     

       
          

 (10) 

 
де права частина (10) допускає розширення до матриці перетворення високого 
порядку, а ліва ‒ це матриця прямого перетворення порядку N; A, B і С ‒ 
підматриці ОРП.  

Повторення процесу 
2log N  разів дає загальний вигляд, заданий 

формулою: 

2 2

2 2

4 4

4 4

2 2

0 0 0 0
2

0 0 0 0
2

0 0 0 0 .4

0 0 0 4 0

0 0 0 0 2

N

N N

N N

N
C K

N
C K

N
A KE

B K

B K

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  

   (11) 

 
Матриця (11) показує, що матриці ОРП і оберненого ОРП є розрідженими 

матрицями, причому дві третини їх елементів дорівнюють нулю; отже, пряма 
реалізація кожної окремої матриці включатиме множення N

2
/3 і N(N‒1)/3 тоді 

як прямий розрахунок ООРП у вигляді розділених каскадних перетворень 
включатиме N

2 
сумарних множення і 2N(N‒1) сумарних додавання. Дійсні 

операції цифрової обробки сигналів можуть бути обчислені на основі того, що 
складність одного сумарного множення еквівалентна або складності чотирьох 
дійсних множень, або двох дійсних додавань (4/2), або складності трьох 
дійсних множень і трьох дійсних додавань (3/3). Приймемо критерій (4/2). 
Більше того, одне сумарне додавання вважається еквівалентним двом дійсним 
додаванням. Це означає, що для реалізації ООРП потрібно 

24
,

3

ООРП

М N        (12) 

24 2
,

3 3

ООРП

Д N N        (13) 

 

де 
М  і 

Д  означають дійсні множення і дійсні додавання відповідно.  

З іншого боку, реалізація ОДПФ, коли вони використовуються, як 
розділені каскадні перетворення, вимагає 

24 ,ОДПФ

М N        (14) 

 
24 2 .ОДПФ

Д N N        (15) 
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Отже, сумарні дійсні додавання, необхідні в перетвореннях із 
врахуванням (12)-(15): 

  21 log ( ) ,ОШПФ X N N       (16) 

 

  21 log ( ) (2 2) ,ООРП X N N N       (17) 

 
де X  - дійсне число з дійсним показником. 

Проведено порівняння ООРП і ОШПФ (табл. 1) з використанням 
коефіцієнта ефективності (КЕ). 
 

Таблиця 1 
Порівняння загальної кількості операцій цифрової обробки сигналів 

(включаючи корекцію) 

N ООРП ОШПФ КЕ, % 

64 3084 4212 24.3 

256 18444 22516 17.96 

1024 98316 112628 11.04 

 
Коефіцієнт бітових помилок (КБП) каналу OFDM-системи з ОРП і 

частотно-вибірковими завмираннями з QPSK і 16-QAM з використанням 
критерію мінімізації середньоквадратичної помилки (МСП) приведено на рис. 1 
і рис. 2. 

 

  
Рис. 1. КБП OFDM-систем через 

модель каналу МСЕ-Б 
Рис. 2. КБП OFDM-систем через 

модель каналу МСЕ-А  
 
Виходячи з (2) і (12) через ортогональність звичайна OFDM і OFDM-

системи з ОРП мають ідентичну ефективність по моделі каналу АБШГ з QPSK і 
16-QAM. При розрахунку коефіцієнта ефективності ООРП і ОШПФ 
характеристики ефективності знаходяться в діапазоні від 11 до 24 %. 

Для вирішення проблеми з нульовим субканалом, яка впливає на 
ефективність OFDM-системи з ОРП використано критерій МСП. Таким чином, 
навіть при низькому ВСШ, OFDM-системи з ОРП випереджає звичайну 
систему OFDM з модуляцією QPSK шляхом досягнення ВСШ близько 17 дБ, 
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виміряного при значенні 10
-4

 КБП, при використанні пішохідної моделі каналів 
МСЕ-Б і автомобільної МСЕ-A. Покращання КБП є наслідком частотного 
рознесення, досягнутого ОРП. Цей показник допомагає пом’якшити ефект 
глибокого завмирання на окремих субканалах.  

Розроблений метод дозволяє ефективно зменшувати кількість операцій 
цифрової обробки сигналів в залежності від розміру OFDM-кадру при 
виконанні ітерацій в ПКТКС. 

У третьому розділі виконано розробку моделі оптимального вибору 
фазового коефіцієнта без передискретизації. Також удосконалено моделі 
зменшення впливу пік-фактора на роботу програмно-конфігурованих OFDM-
систем і методику оцінки ефективності функціонування телекомунікаційних 
систем в умовах завад. 

Передача сигналу високої пікової потужності через нелінійний пристрій, 
наприклад, підсилювач потужності або цифро-аналоговий перетворювач 
(ЦАП), генерує позасмугову енергію і внутрішньосмугові спотворення. Через 
що ефективність ПКТКС може піддатися серйозному погіршенню. Тому, щоб 
уникнути такого небажаного нелінійного ефекту, має бути зменшена висока 
пікова потужність передаваного сигналу. 

Нелінійність підсилювача потужності (ПП) має шкідливий ефект на 
амплітуду і фазу сумарного сигналу при передачі. Таким чином цей ефект може 
бути охарактеризований як 

   
     

z( ) ,
j z t t

p z t g t e
 

      (18) 

 

де    j t
z t e

  вхідний сигнал ПП,  p z t    вихідний сигнал ПП,   g z t  і 

  z t , функції спотворення амплітуди і фази підсилювача, відповідно.  

У OFDM через велику кількість субканалів когерентно можуть 
створюватися відліки з дуже високими піковими значеннями відносно середньої 
потужності OFDM. ПФ є загальним параметром для цього явища 

  max ,n

ave

ПФ z



       (19) 

де 
2

max
0 1
max n
n NL

z
  

 
 

 пікова потужність підсилювача, 
2

ave nE z  
 

 середня 

потужність підсилювача, N - кількість субканалів, L - чинник передискретизації. 
Передискретизація є ключовим чинником для забезпечення точної апроксимації 
ПФ-сигналу безперервного за часом на основі дискретного сигналу з 
передискретизацією. Досить точне наближення може бути досягнуто за 
допомогою L = 4. У разі OFDM передискретизація реалізується шляхом 
заповнення сигналу частотної області нулями. 

Також можна використовувати альтернативний метод, який має подібний 
ефект, щоб передискретизувати сигнал в такій системі. Це може бути досягнуто 
шляхом дублювання сигналу Z, який описує записи КПФ, L разів 

 . 0 1, ,..., ,дискр LZ Z Z Z       (20) 
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де 
0 1, ,..., LZ Z Z  є копіями L сигналів Z. Цей підхід передискретизації 

використано в OFDM-системі з ОРП. 

ОРП допускає збереження середньої потужності передачі, тому середня 

потужність може бути обчислена як 

       2 * * ,E z E zz E EZ EZ     (21) 

 

де {.}* означає зв’язане сумарне число.  

Через ортогональність матриці ОРП другий доданок в правій частині 

дорівнює нулю. Таким чином 

 
1

22

0

1
.

N

m

m

E z Z
N





       (22) 

 

ОРП володіє властивістю збереження середньої потужності, тому 

зменшення ПФ залежатиме від максимального зниження потужності.  

ОРП включає тільки  2log 1N   етапів і має блочну структуру діагоналі 

 2log 1N   із двома прямими шляхами. Максимальна кількість ненульових 

елементів в кожному кластері складає  2.N  В результаті накладення вхідних 

сигналів у разі ООРП менше, ніж у разі ОШПФ, що призводить до зниження 

ПФ. Проте, коли число субканалів збільшується, число секцій з гауссовим 

розподілом зростає, тому загальна функція щільності вірогідності ООРП також 

може бути апроксимована, як гауссова, а ПФ дорівнюватиме числу субканалів 

N OFDM-системи. 

У розділі запропоновано удосконалену модель оптимального вибору 

блоку (ОВБ) для зниження пік-фактора ПП передавальної частини OFDM-

системи, в якій використано ОРП з розбиттям на блоки вхідної модифікованої 

послідовності. 

Звичайна модель ОВБ побудована шляхом створення U-копій символів 

частотної області Z як 
 

,
u

d Z       (23) 

 

де  0,1,..., 1 .u U   

У ОВБ обчислювальна складність складається з наступних трьох частин: 

a) ОШПФ операції з UNL-точками на стороні передавача; 

б) множення фазової постійної; 

в) обчислення ПФ і порівняння між сигналами-кандидатами. 

ОВБ для OFDM і OFDM з ОРП вимагає ідентичних операцій для усієї 

системи, за винятком того, що порівнюється складність ОШПФ і ООРП. Тому в 

основному розглядається обчислювальна складність а) порівняно з іншими 

пов’язаними перетвореннями. Відповідно, обчислювальна складність звичайної 

моделі ОВБ обчислюється на основі складності UNL-точок ОШПФ. Складність 

ОШПФ обчислюється на основі двох критеріїв включаючи повне і скорочене 

обчислення ОШПФ, тобто опускання множень або додавань з нулем. 



14 

Повне ОШПФ вимагає 
22logNL NL  і 

22logNL NL  сумарних множень і 

додавань. Таким чином, на основі повного ОШПФ, загальна обчислювальна 

складність розглянутих моделей (тільки передавач), з точки зору дійсних 

додавань, може бути виражено як 

   21 log ,ОВБ X UNL NL      (24) 

 

   2log 2 2 ,ООРП

ОВБ XU NL NL NL        (25) 

 

де U - число підблоків, що не перетинаються. 

На основі скороченого ОШПФ обчислювальна складність a) в звичайній 

моделі ОВБ залежить від розрідженості даних, тобто ненульових даних на 

передаваній стороні і повного ШПФ на стороні приймача. Таким чином 

скорочене ОШПФ ОВБ вимагає  2

1
log 1

2
UNL N UN L   сумарних множень 

2logUNL N  додавань, відповідно. Отже, загальна складність такої моделі з 

точки зору дійсних додавань (розрахованих тільки для скороченого ОШПФ на 

стороні передавача) може бути оцінена як 

       log .СкОВБ 2
XX 1 UNL N X UN L 1

2
       (26) 

 

З іншого боку, застосування передискритизації з ОВБ ООРП, призводить 

до отримання тих же зразків даних. Отже, складність графів 
4

N
 буде виключена 

із загальної обчислювальної складності ОВБ ООРП з передискретизацією. Це 

означає, що загальна кількість графів в скороченій ОВБ ООРП складає

 2

1
log 2 2

2 4

NL
NL NL NL     . Загальна обчислювальна складність ОВБ 

ООРП з точки зору дійсних додавань може бути виражена як 

   2log 2 2 .
2

ООРП

СкОВБ

X
XU NL NL NL UNL        (27) 

 

Проведемо порівняння звичайної ОВБ і удосконаленої моделі ОВБ ОРП з 

розбиттям на блоки вхідної модифікованої послідовності (табл. 2). 

В дисертаційній роботі запропонована модель оптимального вибору 

фазового коефіцієнта (ОВФ) для зниження пік-фактора ПП, в якій використано 

ОРП з визначенням наборів фазових послідовностей. Порівняно з ОВБ модель 

ОВФ дозволяє досягнути найбільшого зниження пік-фактор ПП (на 3.5 - 4 дБ), 

але має більшу кількості операцій цифрової обробки сигналів і більший обсяг 

надлишкової інформації (НІ).  

Метод ОВФ засновано на розбитті блоку вхідних даних Z, які складається 

з N символів в U множин 
 u

q , що не перетинається, 0,1,..., 1.u U   
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Таблиця 2 
Коефіцієнт ефективності удосконаленої моделі в порівнянні із звичайною ОВБ  

N 
Без передискретизації  

(L = 1), % 
З передискретизацією  

(L = 4), % 

64 25.4  17.8 

256 16.7 11.3 

1024 11.4 9.1 

 
В удосконаленій моделі ОВФ ОРП з визначенням наборів фазових 

послідовностей, символ даних Z обчислюється як   
.d KZ        (28) 

 

Тоді U-кластерів вектору даних, що не перетинаються, 
 

, 0,..., 1
u

d u U   і 

інша частина процесів оцінюються так само, як і в звичайній моделі ОВФ. Одні 

і ті ж кластери 
 

,
u

d  що не перетинаються, можуть бути обчислені шляхом 

копіювання U-часових вибірок даних Z як Z
(u)

 = Z, u = 0,1,... ,U - 1, і кожна 
копія множиться на нову нормовану симетричну матрицю G. U-версії 
нормованої G-матриці обчислюються як 

   
,

u u
G P K       (29) 

 

де P
(u)

 нові матриці, що мають відліки даних N U , які еквівалентні u-й частині 

матриці ОРП, K, і  1U
N

U


 нулів. Це означає, що елементи цих матриць 

можуть бути обчислені як 

     
     :, / : 1 / 1 :,1: 1 /:,1: /

0 , ,0 .
uN U u N U N u N Uu uN U

P K
      

  
(30) 

 
Отже, кожна окрема нормована матриця G(u) має U-елементів, що 

включають однорідно розподілені N - U нулі в кожному стовпці і рядку.  
Таким чином, U-версії Z множаться на кожну окрему матрицю G(u) як 

     
.

u u u
q G Z       (31) 

 
Тому одні і ті ж підблоки кластерів (28), що не перекриваються, будуть 

отримані шляхом подачі кожної окремої послідовності в (31). Попередня 
дискретизація (31) виконана шляхом генерації U-копій q із поділом на L. Таким 
чином 

   
/ ,

u u
v v L       (32) 

 

де 
       

0 1, ,...,
u u u u

Lv q q q 
 

, і 
   

, 0,1,..., 1
u u

lq q l L   . 
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Кількість підблоків, що не перекриваються, досягнуто шляхом передачі 
кожної окремої послідовності (32) з ООРП 

   
.

u u
z Ev        (33) 

 
Етапи оптимізації фази і ПФ аналогічні етапам в звичайній ОВФ.  
Вимоги до обчислювальної складності удосконаленої моделі ОВФ 

оцінюються на основі складності ООРП, процесу оптимізації фаз, розрахунків 

ПФ і матриці  
.

u
G  Обчислювальна складність матриць ООРП і  u

G  в 
основному розглядається в порівнянні з ОШПФ. При використанні U-матриць 
G потрібно 2U(U - 1)N дійсних додавань. Таким чином, сумарні дійсні 
додавання в удосоконаленій ОВФ ООРП (з урахуванням складності матриць 

ООРП і  u
G ), можуть бути виражені як 

     log .ОВФМ 1 2XU NL NL 2NL 2 2U U 1 N        (34) 

 
З іншого боку, сумарні реальні додавання з передискретизацією ОВФ 

ОРП з визначенням наборів фазових послідовностей, що базуються на 
скороченому ОРП, можуть бути обчислені як 

.Ск

ОВФМ 1 ОВФМ 1

X
UNL

2
       (35) 

 
Проведемо порівняння звичайним ОВФ і удосконаленої моделі ОВФ ОРП 

з визначенням наборів фазових послідовностей (табл. 3). 
 

Таблиця 3 
Коефіцієнт ефективності удосконаленої моделі в порівнянні із звичайною ОВФ 

N 
Без передискретизації  

(L = 1), % 
З передискретизацією  

(L = 4), % 

64 16.3 15.7 

256 10.2 10.8 

1024 7.04 6.9 

 
Унікальна структура графа ООРП, може бути використана для значного 

зниження складності ОВФ (рис. 3). Тому,  N-точкове ООРП має log2 (N) - 1 
некорельовані кластери графа і два прямі шляхи. З метою підвищення 
обчислювальної ефективності ПКТКС в дисертаційній роботі вперше 
розроблено модель оптимального вибору фазового коефіцієнта без 
передискретизації відмінною особливістю якого є використання тільки одного 
графа ОРП. 

При N = 16 і U = 4, як в звичайній ОВФ, символи даних Z розбиваються 
на чотири підблоки, що не перетинаються, d

(k)
, u = {0,..., 3}, тому кожен кластер 

має  
N

U
  ненульові елементи і 

1U
N

U


  нулів. Це означає 

 0

0 1 2 3

12

, , , ,0,...0 ,d Z Z Z Z
 

  
 

    (36) 
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 1
4 5 6 7

4 8

0,...0,Z , , , ,0,...0 ,d Z Z Z
 

  
 

   (37) 

 2

8 9 10 11

8 4

0,...0, , , , ,0,...0 ,d Z Z Z Z
 

  
 

   (38) 

 3

12 13 14 15

12

0,...0,Z , , , .d Z Z Z
 

  
 

    (39) 

 

 
 

Рис. 3. Структурна схема OFDM-системи на основі запропонованої моделі ОВФ 
ОРП з використанням одного графа без передискритизації (U = 4) 

 
Перший кластер d

(0)
, який містить перші чотири символи даних, 

відноситься до ООРП як 
   0 0

v Ed  0 8 4 12,0,0,0, ,0,0,0, ,0,0,0, ,0,0,0 ,z z z z (40) 

 
де z0, z8, z4 і z12 є зразками часової області, що виходять з обробки Z0, Z1, Z2 і Z3 
через кластер BL0. Тому v

(0)
 можна просто отримати, застосовуючи ненульові 

елементи d
(0)

 до блоку BL0 графа; зважаючи на правильний порядок вибірки. 
Впорядкування послідовності зразків може бути досягнуте шляхом зміни 
положення найбільш значимих біт справа наліво. Аналогічно, послідовність v

(1)
 

може бути отримана застосуванням вектору d
(1)

, для другого кластеру вектору 
даних d, до ООРП як 

   1 1
v Ed  2 6 10 140,0,z ,0,0,0, ,0,0,0, ,0,0,0, ,0 ,z z z (41) 

 
Отже, ненульові елементи v

(1)
 можуть бути отримані шляхом 

застосування ненульових елементів d
(1)

 до блоку BL1 ООРП; зважаючи на 
точний порядок зразків. З іншого боку, виведення проходження третього і 
четвертого підблоків, тобто d

(2) 
і d

(3)
, відповідно через ООРП, може бути 

виражено як 

BL0 ООРП
d(0)

Оптимізація фаз

Вибір 

блоку 

з мін. 

ПФ

Пар

/

Пос

+

Поділ 

на 

блоки

Д

П

Z

Н

І

N/4 ІВ 

BL1 ООРП
d(1) N/4 ІВ 

BL2 ООРП
d(2) N/2 ІВ 

BL2 ООРП
d(3)

N/2 ІВ 

b
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   2 2
v Ed  1 3 5 7 9 11 13 150,a ,0,a ,0,a ,0,a ,0,a ,0,a ,0,a ,0,a , (42) 

   3 3
v Ed  1 3 5 7 9 11 13 150,b ,0,b ,0,b ,0,b ,0,b ,0,b ,0,b ,0,b . (43) 

 
Очевидно, що елементи даних v

(2)
 і v

(3)
 можуть бути отримані із зворотним 

порядком шляхом застосування елементів даних d
(2)

 і d
(3)

 відповідно через блок 
BL2. Через вирівнювання ненульових елементів в усіх кластерах очевидно, що 
гілки v

(0)
 і v

(1)
 не можуть використовуватися для зменшення ПФ, оскільки вони 

не підсумовуються з іншим ненульовим елементом в інших підблоках. Для 
мінімізації ПФ досить помножити або v

(2)
, або v

(3)
 на вектор оптимізації фази, 

але не на кожен з них. Усі вектори об’єднуються разом для складання переданої 
послідовності даних, як 

       0 1 2 3
.d v v v bv         (44) 

 
Тому, для скорочення ПФ, ефективне число підблоків, що не 

перетинаються, розробленої моделі рівне 2,U U    а число фазових 

коефіцієнтів оптимізації 1.UB P
   Отже, необхідні біти надлишкової 

інформації (НІ) дорівнюватимуть одиниці в порівнянні з трьома бітами у разі 
звичайної ОВФ з чотирма підблоками і обертанням фази двійкової ваги. 

Вимоги до обчислювальної складності розробленої моделі ОВФ ОРП з 
використанням одного графа оцінюються на основі складності ООРП і 
складності часткового процесу оптимізації фази. Грунтуючись на припущенні 

U = 4, реалізація блоків BL0 і BL1 вимагає 
2log 1

4 2 2

N N N    
     

    
 операцій. Це 

означає, що потрібно 
2log 1

4 2 2

N N N   
    

   
 сумарних множень і 

2

3 3
log 3

4 2 2

N N
N

   
    

   
 додавань. Аналогічно, обчислювальна складність 

блоку BL2 обчислюється як  2log
4 4

N N
N   сумарних множень і 

 2

3 3
Nlog

4 4
N N  додавань. Обчислювальна складність блоку BL2 повинна 

розглядатися двічі через подачу третього підблоку d
(2)

 і четвертого підблоку d
(3) 

в BL2. 
В протилежність цьому, з припущенням U = 4, оптимізація фази і 

обчислення ПФ вимагаються тільки для вихідного сигналу BL2 з довжиною N. 

Це означає, що для процесу фазової оптимізації потрібно   1 1
2

N
U B  

сумарних множення і еквівалентних сумарних додавання. Розрахунок ПФ   

вимагає  1B N   дійсних множень і дійсні додавання. Таким чином, сумарні 

дійсні додавання, розробленої моделі ОВФ ОРП з використанням одного графа 
з чотирма підблоками, що не перетинаються, обчислюються, як 

     2 2log 30 2 ,
2ОВФМ

XX N N N X         (45) 
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де   
11

10 10 1 .
2

U B N U N N B        

Порівняння звичайної ОВФ і розробленої моделі ОВБ ОРП з 
використанням одного графа без передискритизації показано в табл. 4. 

 
Таблиця 4 

КЕ розробленої моделі в порівнянні із звичайною ОВФ 

N Без передискретизації (L = 1), % 

64 97.4 

256 89.3 

1024 87.5 

 
Щоб досліджувати ефективність КБП таких систем при 

багатопроменевому поширенні, оцінимо їх ефективність на основі тих же 
параметрів системи і профілю каналу (рис. 4 і рис. 5).  

 

  
Рис. 4. КБП для різних моделей з 

QPSK 
Рис. 5. КБП для різних моделей з  

16-QAM 
 
Удосконалені ОВБ і ОВФ та розроблена модель ОВБ ОРП з 

використанням одного графа без передискритизації демонструють значне 
поліпшення характеристик систем КБП з QPSK-модуляцією при 
багатопроменевому поширенні навіть у присутності сторонніх ПП в порівнянні 
із звичайними ОВБ і ОВФ. Помітне поліпшення КБП досягається також за 
допомогою 16-QAM. Підвищення продуктивності є наслідком використання 
ОРП для досягнення частотного рознесення, що допомагає пом’якшити ефект 
глибокого завмирання, який виникає при багатопроменевому поширенні на 
окремі субканали, навіть за наявності спотворень при обмеженні рівня сигналу. 
За наявності спотворень пов’язаних з обмеженням ПФ в ПП поліпшення 
ефективності КБП OFDM-системи може бути збільшене за рахунок зменшення 
ПФ. Висока ефективність КБП досягається з використанням розробленої моделі 
OFDM-системи навіть з високим рівнем спотворень обмеження, коли 
використовується ефективна схема зменшення ПФ.  
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Удосконалені і розроблені в розділі моделі на відміну від існуючих не 
призводять до збільшення складності виконання алгоритмів OFDM-систем для 
зниження ПФ, зменшують кількість надлишкових біт інформації і дозволяють 
ефективно реалізовувати дані моделі в сучасних і перспективних ПКТКС без 
перенасичення ІКТ-інфраструктури. 

У четвертому розділі виконано удосконалення моделей зниження дії 
імпульсних промислових завад на роботу програмно-конфігурованих OFDM-
систем. 

OFDM-систему з ОРП, запропоновано, як стійку до дисперсії у 
багатопроменевому затухаючому каналі при імпульсному збуренні завад. і-й 
блок в часовій області N-точкового модульованого вхідного вектору даних 

       
0 1 1, ,..., ,

T
i i i i

NZ Z Z Z 
 
 

 який вибирається рівномірно з сузір’їв QAM або PSK, 

може бути обчислений як,  
   

,
i i

z EZ       (46) 

 

де 
       

0 1 1, ,...,
T

i i i i

Nz z z z 
 
 

 і E  - ООРП. 

Імпульсні елементи промислових завад 
n  можуть бути змодельовані як 

 , 0... 1 ,n n n n tN         (47) 

 

де t gN N N   - загальна довжина передаваної послідовності даних, N і gN  

означають відповідно довжину ДПФ і циклічний префікс (ЦП), n  означає 

процес Бернулі з послідовністю нулів і одиниць, заснований на вірогідності 

 1nР       і  0 1nР       , а 
0 1 1, ,...,

t

T

n N    
   

 - комплексна 

послідовність завад гаусса з нульовим середнім і дисперсією 2A
, така як 

2 2

wA A
 і відношення промислової дисперсії завад 2A

 в порівнянні з фоновою 

дисперсією завад гаусса 
2

wA  рівна , тобто 2 2

wA A  . 

У дисперсійному каналі має бути доданий циклічний префікс (ЦП) з gN

вибірками, щоб пом’якшити явище міжсимвольної інтерференції.  
На стороні приймача, за умови ідеальної синхронізації часу і частоти, і-й 

блок прийнятого вектору даних часової області, що передається через 
багатопроменевий затухаючий канал з промисловими завадами після видалення 
ЦП, виражається як 

       
,

i i i i
r D z        (48) 

 

де        
0 1 1, r ,..., r

T
i i i i

Nr r 
 
 

,              
0 1 1, ,

T
i i i i i i i

n Nw w w w w  
    
 

є АБШГ з 

нульовим середнім і дисперсією 
2

wА . 

Таким чином, виведення ОРП можна обчислити як 
   

.
i i

Y Er       (49) 
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Матричне перемежування (МП) використовується з OFDM-системою в 
частотній області для пригнічення збурення каналу з промисловими завадами. 

Внаслідок зменшення ефекту промислових завад шляхом поширення 
пошкоджених бітів на велику кількість символів це додатково зменшує частоту 
помилок каналу, і тому звичайна OFDM-система досягає значної ефективності 
КБП по каналу АБШГ і багатопроменевому завмираючому каналу, навіть у 
присутності промислових завад. Проте для цього потрібно два додаткові 
перетворення (ОШПФ і ШПФ) для виконання процесу вирівнювання каналів на 
стороні приймача, що збільшить обчислювальну складність системи. Тому в 
дисертаційній роботі для зниження дії імпульсних промислових завад 
запропоновано модель OFDM-системи зі зменшеною кількістю 
обчислювальних операцій з МП і використанням одного блоку ООРП (рис. 6) 
замість двох ОШПФ і ШПФ. 

 

 
 

Рис. 6. Структурна схема OFDM-системи на основі моделі МП 
 
ОРП N-точкового вхідного модульованого вектору даних 

 0 1 1, ,..., ,
T

NZ Z Z Z   обчислюється як 

.Z KZ        (50) 
 

На стороні приймача отримані відліки часової області 
nr , які визначені в 

(48), обробляються ШПФ і звичайним вирівнюванням частотної області з 
використанням критерію МСП. Зрештою, після операції зворотного 
перемежування ООРП застосовується до послідовності, що вирівнюється, для 
відновлення символів даних. Такий підхід дозволяє ефективно працювати при 

слабких ( 1 210 10  ) і середніх ( 2 310 10  ) категоріях промислових завад. 

КБП каналу OFDM-системи з ОРП і по АБШГ за наявності промислових 
завад з використанням МП приведено на рис. 7. 
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Рис. 7. КБП для OFDM-системи з одним блоком ООРП і МП (символ ◦) і 

звичайної OFDM (символ ⋆) з QPSK по АБШГ за наявності промислових завад 
Γ = 0.25 (а - μ = 10, б - μ = 100, в - μ = 1000, г - μ = 10000) 

 
Загальна кількість дійсних додавань, потрібних в обох системах, 

обчислюється як 

 226 log
2

ВOFDM

Д
XN N X N       (51) 

 

 244 log
2

OFDM

Д
XN N X N       (52) 

 

OFDM-система з МП потребує на   2
XX N log N

2
  дійсних операцій 

більше, ніж вдосконалена OFDM-система. Це означає, що КЕ в порівнянні з 
класичною системою дорівнюватиме 40 %, при N = 1024. 

Все ж таки при потужних викидах промислових завад на вході приймача 
потужність результуючого вектору завад буде відносно високою. Таким чином, 
сплески цих завад, очевидно, погіршать роботу системи.  

Для подолання цього недоліку запропоновано використання моделі 
пригнічення нелінійності (ПН) для зниження дії імпульсних промислових 
завад, в якій використано ОРП з визначенням оптимального порогу гасіння, 
щоб зменшити згубний ефект потужних сплесків промислових завад (рис. 8).  

Ця схема застосовується для відліків часової області 

,
0

n n

n

n

r якщо r S
У

якщо r S

 
 



     (53) 
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де 
nr
 є отриманими відліками часової області, як визначено в (48), і S  є 

порогом пригнічення. Залежно від відповідного вибору S  досягається 

зменшення шкідливого ефекту сильних промислових завад.  

 

 
 

Рис. 8. Структурна схема OFDM-системи на основі моделі ПН 

 

Здатність OFDM-системи зменшувати вплив промислових завад шляхом 

розподілу пошкоджених бітів на велику кількість символів для подальшого 

зниження частоти помилок каналу забезпечується за допомогою виконання 

ОРП і операцій МП. Отже, використання ОРП при операції зворотного 

перемежування допоможе розподілити імпульсні завади на більшу кількість 

символів, і далі забезпечити високий рівень визначення символів при 

завмираннях. Такий підхід дозволяє ефективно працювати при потужних 
3 4(10 10 )   категоріях промислових завад. 

КБП каналу OFDM-системи з ОРП і по багатопроменевому 

завмираючому каналу за наявності промислових завад приведено на рис. 9.  

 

  
а б 

Рис. 9. КБП для різних видів систем з моделлю ПН, QPSK і по 

багатопроменевому завмираючому каналу за наявності промислових завад  

(а - Г = 0.25; б - Г = 0.5) 

 

Характеристики КБП OFDM-системи з ПН не схильні до зміни μ. Тому 

даний метод може ефективно використовуватися з пристроями, якість роботи 

яких погіршуються за наявності потужних сплесків промислових завад. 

Удосконалені моделі на відміну від існуючих не призводять до 

збільшення складності виконання алгоритмів OFDM-систем при дії імпульсних 

Передавач

ЗавадиПриймач ПН

ДП

ПП
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промислових завад і дозволяють ефективно їх реалізовувати в сучасних і 

перспективних ПКТКС без перенасичення ІКТ-інфраструктури. 

У п’ятому розділі досліджено стан ринку мобільного зв’язку в умовах 

перенасичення ІКТ-інфраструктури. Запропоновано використання для 

створення перспективних ПКТКС архітектури віртуалізованих радіомереж 

(ВРМ). Розроблено метод спільного використання Long Term Evolution (LTE) та 

PowerLine Communications (PLC) телекомунікаційної інфраструктури, 

запропоновано алгоритм чергування обчислень з використанням одного 

модулю цифрової обробки сигналів і удосконалено методику оцінки стійкості 

телекомунікаційних систем до перевантаження. 

Оскільки ефективність для стандарту LTE наближається до межі Шенона, 

найбільш простим способом збільшення пропускної спроможності мережі є: 

додавання більшої кількості стільників; створення складної структури мереж 

гетерогенних і малих стільників; шляхом удосконалення методу MIMO. 

Проте такі методи призводять до росту міжстільникових 

інтерференційних перешкод, перенасичення ІКТ-інфраструктури та росту 

капітальних і експлуатаційних витрат. 

Ринок мобільного зв’язку розвивається небаченими темпами. 

Незважаючи на такий феноменальний ріст і споживчий попит, що не 

зменшується, багатьом операторам все складніше вдається отримувати 

економічний ефект. Значний рівень витрат у операторів мобільного зв’язку 

представляють введені в експлуатацію базові станції.  

В роботі запропоновано використання для створення перспективних 

ПКТКС архітектури віртуалізованих радіомереж (ВРМ). Ця  архітектура, яка 

оптимізує витрати і споживання енергії базових станцій, стає необхідністю у 

галузі телекомунікацій і мобільних мереж зокрема. 

У ВРМ обробка основної смуги частот централізована і розділена між 

вузлами  у віртуалізованому базовому модулі (БМ). Це означає, що він здатний 

адаптуватися до нерівномірного трафіку і використовує ресурси, тобто базові 

станції, ефективніше. У зв’язку з тим, що у ВРМ вимагається менше БМ в 

порівнянні з традиційною архітектурою, ВРМ також може знизити витрати на 

роботу в мережі, оскільки споживання електроенергії знижується в порівнянні з 

традиційною архітектурою радіомереж. Нові БМ можуть бути додані і легко 

оновлені, тим самим покращуючи масштабованість і полегшуючи 

обслуговування мережі. Важливою перевагою віртуалізованих БМ є 

можливість їх використання різними мережевими операторами. 

ВРМ є мережевою архітектурою, де ресурси основної смуги частот 

розміщуються в одному віртуалізованому БМ-пулі, так, щоб вони могли бути 

розділені між базовими станціями. Віддалений радіоблок (ВРДБ) відповідає за 

цифрову обробку, частотну фільтрацію і підсилення потужності. 

LTE-мережа доступу  5 покоління об’єднує в собі ВРДБ-вузли з БМ-

пулами (рис. 10). Мережа розподілу сполучає БМ-пул з базовою мобільною 

мережею. ВРДБ підключені до високопродуктивних процесорів у БМ-пулі за 

допомогою оптичних транспортних ліній з високою пропускною спроможністю 

для передачі синфазної і квадратурної складових основної смуги частот.  
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Рис. 10. LTE-мережа 5 покоління з використанням ВРМ-архітектури 

 

Не дивлячись на високу ефективність ВРМ, дана архітектура має недолік. 

Вартість оренди оптоволоконного зв’язку між ВРДБ і БМ-пулом призводить до 

росту експлуатаційних витрат, оскільки, передаваний між ВРДБ і БМ, викликає 

значні накладні витрати. Тому, в роботі запропоновано метод спільного 

використання LTE і PLC інфраструктури, який забезпечує зменшення 

навантаження на ІКТ-інфраструктуру і експлуатаційних витрат 

телекомунікаційних операторів. 

Оптичний цифровий лінійний термінал (ОЦЛТ) в архітектурі PowerLine 

Communications розгортається в трансформаторній підстанції (рис. 11). 

Оскільки ОЦЛТ розміщується у безпосередній близькості від абонентських 

приміщень має сенс встановити БМ-пул, розгорнувши LTE-мережу доступу на 

сайті ОЦЛТ. Таким чином, повторно використавши телекомунікаційну 

інфраструктуру, тим самим, зменшуючи експлуатаційні витрати. 

Рис. 11 описує структурну схему ОРП-модуля, одночасно підтримуючого 

PLC і LTE. Як правило, у напрямі до абонента операції ОРП виконується один 

раз після кожного OFDM-символа. Тривалість OFDM-символа LTE складає 70  

мкс (при 2048 вибірках), а для PLC тривалість OFDM-символа дорівнює 84  мкс 

(при 4092 вибірках) і 44  мкс (при 2048 вибірках). Проте фактичний час для 

обчислення ОРП може складати від декількох мікросекунд до декількох 

десятків мікросекунд. Виходячи, з цього ОРП-модуль велику частину часу 

простоює під час обчислення. Тому з використанням методу часового 

розподілу каналів можливе чергування подачі синфазних і квадратурних 

складових за часом, так що той же ОРП-модуль може використовуватися для 

декількох технологій. Повторне використання обчислювальних потужностей 

ОРП-модуля дозволяє знизити складність апаратного забезпечення БМ-пулу, 

підвищити енергоефективність і знизити вартість ВРМ в цілому. 
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Рис. 11. Спільне використання телекомунікаційної інфраструктури за 
допомогою спільного ОРП модуля (С-ОРП-модуля) 

   
На рис. 12 представлена послідовність чергування PLC і LTE символів 

при проходженні в С-ОРП-модулі. Для PLC і LTE OFDM-символів визначено 
тривалість τPLC і τLTE відповідно. Тоді як sP і sL є індексами синхронізації для 
PLC і LTE.  

 

 

 
 
a) 
 
 
 
б) 
 
 
 
в) 

 
Рис. 12. Чергування обчислень ОРП з використанням одного С-ОРП-модуля:  

а - LTE-символьна послідовність; б - PLC-символьна послідовність;  
в - тривалість обчислень LTE і PLC-символів із захисним інтервалом 
 
Тривалість LTE OFDM-символа більше тривалості символу PLC, тобто, 

.PLC LTE   Відповідно, час обчислення ОРП залежить від кількості субканалів, 

тоді ,o o

plc lte   оскільки PLC має більшу кількість субканалів порівняно з LTE. 

Це допущення справедливо тому що неоднорідні технології працюють з 
різними часовими інтервалами. Таким чином різниця в тривалості OFDM-
символа  

.PLC LTE           (54) 
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З допущенням про ідеальну синхронізацію (рис. 12), приймемо, що l і p, є 

позитивними цілими числами, з дотриманням умови  
LTE PLC l p   , тобто для 

кожних p-циклів τPLC є l циклів τLTE. 

Таким чином, коли два періодичні сигнали перекриваються, різниця  

тривалості τPLC і τLTE, в кожному циклі стає кратною попереднього циклу. Так в 

першому циклі різниця дорівнює (54), для другого циклу різниця рівна 2   для 

третього 3  . Виходячи з того що, 
PLC LTE   то 

    .LTE LTE LTE PLCl             (55) 

 

Відповідно, якщо забезпечується допущення про ідеальну синхронізацію, 

то можливо використовувати обчислення ОРП двох різнорідних технологій на 

основі OFDM за допомогою чергування, для використання одного С-ОРП-

модуля у БМ-пулі. 

Таким чином, враховуючи велику довжину OFDM-символа τLTE в якості 

еталону, ми маємо p циклів τLTE для об’єднаної періодичності l і p циклів. Для 

збереження працездатності такої системи, загальна тривалість спільного LTE і 

PLC обчислення ОРП o o

lte plcp k   не повинна перевищувати тривалість p циклу 

τLTE, тому 

.o o

lte plc LTEp l p         (56) 

 

Оскільки ,LTE PLCp l   то 

.o o

plc LTE lte PLC LTE PLC           (57) 

 

Проте, нерівність (57) має гарантувати, щоб тривалість обчислень в ОРП-

модулі була менше ніж це заявлено в специфікаціях на дані технології. Таким 

чином, для часу 
max( , )LTE PLC   спільного обчислення τPLC і τLTE має виконуватись 

умова 

max( , ) min( , )2min( , ) 2( ).
LTE PLC LTE PLCLTE PLC         (58) 

 

Кінець кожного OFDM-символа означає тригерну точку для запиту 

планування обчислень в С-ОРП-модулі. Ці обчислення займають значно менше 

часу в порівнянні з фактичною тривалістю символу. Оскільки цей чинник 

залежить від апаратного забезпечення, виникає потреба в певних правилах 

обчислення ОРП двох різнорідних технологій на основі OFDM за допомогою 

чергування, для використання одного ОРП-модуля у БМ-пулі: 

 тривалість обчислень не повинна перевищувати тривалість OFDM-

символу ( ,o

lte LTE 
o

plc PLC  );  

 обчислення мають бути завершені до початку наступного символу 

( 1) ,o

P lte P LTEs s     ( 1) ,o

L plc L PLCs s     (59) 
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що забезпечить умови в недопущенні несприятливих ефектів на процес 

обробки сигналів. 

Захисний інтервал ЗІ призначений для відділення двох послідовних 

обчислень, щоб компенсувати завантаження ОРП-модуля і прийняти на 

обробку наступні символи, підтримуючи обчислення ОРП двох різнорідних 

технологій. За (57), вплив захисного інтервалу можна оцінити як 

     .o o

plc LTE lte PLC PLC LTEЗІ ЗІ           (60) 

 

На основі запропонованого методу розроблено алгоритм чергування 

обчислень ОРП з використанням одного С-ОРП-модуля (рис. 13). В першому 

блоці відбувається зчитування символьної послідовності τPLC і τLTE синфазних і 

квадратурних складових, які надійшли на вхід С-ОРП-модуля. Другий і третій 

блок виконує операції розміщення зчитаної символьної послідовності τPLC і τLTE 

в оперативну пам’ять С-ОРП-модуля до заповнення відведеного об’єму пам’яті. 

Четвертий блок формує із символьної послідовності τPLC і τLTE послідовність 

згідно рис. 12 і умови (57). В п’ятому блоці безпосередньо виконуються 

операції ОРП згідно (9). Після завершення С-ОРП в 6 блоці виконується 

перевірка виконання всієї послідовності операцій і запит на повторну ітерацію. 

Виведенням даних завершується алгоритм. 

 

 
 

Рис. 13. Алгоритм чергування обчислень ОРП  

з використанням одного С-ОРП-модуля 
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В роботі удосконалено методику оцінки стійкості телекомунікаційних 

систем до перевантаження, яка на відміну від відомих враховує завантаження 

обчислювального ресурсу і середній час очікування потрібний для проведення 

операцій цифрової обробки сигналів, що дозволило об’єктивно оцінити 

середній час затримки пакетів в мережі залежно від навантаження, який є 

критичним для послуг реального часу, та забезпечити якість обслуговування в 

мережах четвертого і п’ятого поколінь. 

Результати оцінки ефективності С-ОРП-модуля, при спільному 

використанні телекомунікаційної інфраструктури для двох незалежних 

технологій LTE і PLC з урахуванням даних критеріїв представлено на рис. 14.  

 

  
а б 

Рис. 14. Результати імітаційного моделювання С-ОРП-модуля: а - середній час 

очікування для LTE і PLC залежно від коефіцієнта тривалості обчислення 

ЗІ 2  мкс); б - коефіцієнт завантаження в залежності від тривалості 

обчислень 

 

Тривалість o  для обчислення ОРП може варіюватися залежно від 

кількості компонентів несучої і кількості ВРДБ, підтримуваних БМ-пулом. 

Процедура спільного обчислення ОРП має бути синхронізована з тривалістю 

обчислень для кожної технології, щоб забезпечити стабільну роботу спільного 

використання інфраструктури. Щоб оцінювати систему для широкого діапазону 

тривалості обчислень ОРП, введено коефіцієнт тривалості обчислень 

.
o

lte
awo

plc

t





       (61) 

 

Тривалість обчислення ОРП o

lte  рівна %20   від τLTE, що складає 14  мкс, а 

коефіцієнт   варіюється від 0 до 1 з діапазоном тривалості обчислення ОРП 
o

plc  від 0 до τLTE, за умови 0 o

plc LTE   . 

Ефективність запропонованого методу оцінюватимемо за двома 

показниками - середнім часом очікування і коефіцієнтом завантаження (рис. 

14). Середній час очікування 
awt  - це середній час, необхідний для обчислення 

проведення операції ОРП при постановці в чергу OFDM-символа (при 
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знаходженні в черзі OFDM-символа). Тоді як коефіцієнт завантаження 

обчислювального ресурсу ОРП-модуля 
U  визначається як відношення 

загального часу обчислення до загального минулого часу. 

Під час імітаційного моделювання тривалість LTE символу τLTE дорівнює 

70  мкс. Середній час очікування LTE (рис. 14, а) лінійно зростає у міру 

збільшення обчислювального коефіцієнта ,  що відповідає збільшенню 

тривалості обчислень ОРП PLC τPLC. Це показує, що тривалість обчислення 

однієї технології безпосередньо впливає на середній час очікування іншої, 

оскільки вони конкурують один з одним за обчислювальний ресурс. 

Важливо відмітити, що середній час очікування як LTE, так і PLC для 

PLC 44   мкс лінійно росте до .0 45   і різко зростає, що вказує на 

нестабільність системи. Це пов’язано з тим, що для того, щоб механізм 

обчислень ОРП був стабільним, має виконуватися умова (57), яка рівна 35o

plc   

мкс. Для рис. 14, а, середній час очікування для LTE лінійно зростає у міру 

збільшення .  Середній час очікування для o

plc  має постійну затримку в 3.3 

мкс, до межі стійкості, оскільки тривалість обчислення LTE зберігається 

постійною при моделюванні 
o

lte 14   мкс. 

Максимальна ефективність системи складає до 95%, при ЗІ 2  мкс (рис. 

14, б). Якщо збільшити ЗІ  до 8 мкс, то максимальна ефективність системи 

зменшиться до 75%. При значеннях .0 6   і .0 85   настає перевантаження 

через надмірний ріст цих значень. 

Важливим показником для методики оцінки стійкості телекомунікаційних 

систем до перевантаження, є середній час затримки пакетів в мережі. Виходячи 

з цього в роботі проведено оцінку ефективності С-ОРП-модуля, з точки зору 

середньої затримки пакетів в мережі для двох незалежних технологій LTE і 

PLC.  

На рис. 15, а, показана середня затримка LTE-пакета apt залежно від 

інтенсивності LTE-трафіка мережі розподілу YLTE, яка відповідає швидкості 

передачі даних LTE для різної відстані і інтенсивності пульсації висхідного 

потоку В, з фіксованою інтенсивністю LTE-трафіка 0.2.PLCY   

Для коротших відстаней оптичного кабелю, які зазвичай 

використовуються для розгортання LTE-мереж розподілу (рис. 15, а), С-ОРП-

модуль робить мінімальний вплив на середню затримку пакетів. Так, для 

.B 0 5  для відстані 12 км і 40 км ми спостерігаємо різницю в затримці 

приблизно .0 2  мс (затримка .3 62  мс для 12 км С-ОРП-модуля .B 0 5  і 

затримка .3 82  мс для 40 км С-ОРП-модуля .B 0 5 ). Ця різниця в затримці 

пов’язана із затримкою поширення в оптичному волокні. 

Так, при 0.5LTEY   середня величина затримки пакету .3 8  мс і .3 76 мс 

для С-ОРП-модуля і класичного ОРП відповідно. Таким чином, пакети С-ОРП-

модуля піддаються додатковій затримці у БМ-модулі перед повною передачею 
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даних до ядра мережі. Цей ефект більше виражений для трафіку з . .B 0 8

Затримки в мережі для PLC класичного ОРП і С-ОРП-модуля залишаються 

постійними до 0.96LTEY   для .B 0 5  і 0.8LTEY   для . ,B 0 8 оскільки оптичний 

канал не переобтяжений. Проте, для 0.8LTEY   ефективна пропускна 

спроможність по оптичному каналі досягає межі.  

 

  
а б 

Рис. 15. Моделювання середньої затримки пакетів в мережі залежно від 

навантаження: а - PLC - “з кінця в кінець”;  б - LTE - “з кінця до мережі 

розподілу” 

 

На рис. 15, б, показана середня затримка пакету до мережі розподілу для 

LTE-трафіка при використанні С-ОРП-модуля і класичного ОРП для різних 

оптичних відстаней 12 і 40 км ( . ,PLCY 0 2 .B 0 5 ). 

С-ОРП-модуль спричиняє затримку трафіку до мережі розподілу для 

LTE-трафіка в порівнянні з ШПФ, що в основному пов’язано зі збільшенням 

ефективної швидкості передачі даних оптичною лінією зв’язку. Як і для рис. 15, 

а, перевантаження мережі для рис. 15, б, спостерігається при 0.96.LTEY   Тому, 

зроблено висновок, що С-ОРП-модуль і звичайний ШПФ мають аналогічні 

характеристики затримки для схеми “з кінця в кінець” і “з кінця до мережі 

розподілу”. 

Запропоновані метод і алгоритм є важливим практичним кроком в 

процесі об’єднання гетерогенних платформ доступу. Максимальна 

ефективність системи складає до 95%, при ЗІ 2  мкс. Метод забезпечує 

зменшення навантаження на ІКТ-інфраструктуру і експлуатаційних витрат 

телекомунікаційних операторів при оренді оптоволоконних каналів, а 

удосконалена методика оцінки стійкості телекомунікаційних систем до 

перевантаження, дозволяє об’єктивно оцінити середній час затримки пакетів в 

мережі залежно від навантаження і забезпечити якість обслуговування в 

мережах четвертого і п’ятого поколінь. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації на основі теоретичних досліджень розв’язано важливу 

науково-прикладну проблему, а саме розроблено методологію цифрової 

обробки сигналів для створення перспективних програмно-конфігурованих 

телекомунікаційних систем. Отримані в дисертаційній роботі результати носять 

самостійне значення, можуть бути ефективно використані у процесі 

проектування та експлуатації телекомунікаційних мереж України, дозволяють у 

цілому розв’язати проблему перенасичення ІКТ-інфраструктури із 

покращенням значень показників якості обслуговування та оптимізацією 

розподілу телекомунікаційних ресурсів. 

На основі наукових результатів дисертації отримано такі практичні 

здобутки: 

1. Вперше розроблено метод зниження кількості операцій цифрової 

обробки сигналів в частині збільшення ефективності і достовірності передачі 

інформації, відмінною особливістю якого є використання запропонованого 

ортонормованого розрідженого перетворення. Даний метод дозволяє підвищити 

швидкість передачі даних, знизити час очікування, енергоспоживання і вартість 

обладнання та підвищити надійність. При проведені моделювання для 

визначення коефіцієнту ефективності розробленого методу отримано значення 

11 - 24 % порівняно з відомими. 

2. Удосконалено моделі оптимального вибору блоку і оптимального 

вибору фазового коефіцієнта, що дозволяє пом’якшити негативних наслідків 

високої пікової потужності при передачі сигналів в OFDM-системах. До 

теперішнього часу високі обчислювальні вимоги даних моделей були 

основними обмеженнями їх використання. Коефіцієнт ефективності, 

розрахований на основі удосконалених моделей, порівняно з відомими досягає 

18%. 

3. Вперше розроблено модель оптимального вибору фазового коефіцієнта 

без передискретизації, відмінною особливістю якої є використання тільки 

одного графа ортонормованого розрідженого перетворення, що дозволяє 

досягти двократного скорочення передачі надлишкових біт інформації при їх 

цифровій обробці в реальному часі без використання етапу передискретизації. 

4. Удосконалено моделі матричного перемежування (запропоновано 

використання ортонормованого розрідженого перетворення з біт-реверсивним 

перемежуванням цифрової послідовності) і пригнічення нелінійності з  

визначенням оптимального порогу гасіння, в частині зниження дії імпульсних 

промислових завад, які на відміну від існуючих зменшують на 40 % кількість 

операцій цифрової обробки сигналів ПКТКС і ефективно працюють при 

слабких, середніх (модель матричного перемежування, <10
3
) і потужних 

(модель пригнічення нелінійності, <10
4
) категоріях промислових завад. 

5. Набула подальшого розвитку методика оцінки ефективності 

функціонування телекомунікаційних систем в умовах завад, яка на відміну від 

відомих враховує обчислювальну складність операцій цифрової обробки 

сигналів, що дає можливість проектувати телекомунікаційне обладнання з 
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поліпшенням показників його функціонування і з урахуванням вимог по 

зменшенню експлуатаційних вимог до ІКТ-інфраструктури при різних 

характеристиках завад. 

6. Вперше розроблено метод спільного використання LTE та PLC 

телекомунікаційної інфраструктури та розроблено алгоритм чергування 

обчислень з використанням одного модуля цифрової обробки сигналів, що є 

важливим практичним кроком в процесі об’єднання гетерогенних платформ 

доступу. Метод забезпечує зменшення навантаження на ІКТ-інфраструктуру і 

експлуатаційних витрат телекомунікаційних операторів при оренді 

оптоволоконних каналів. 

7. Удосконалено методику оцінки стійкості телекомунікаційних систем 

до перевантаження, яка на відміну від відомих враховує завантаження 

обчислювального ресурсу і середній час очікування, потрібний для проведення 

операцій цифрової обробки сигналів, що дозволило об’єктивно оцінити 

середній час затримки пакетів в мережі залежно від навантаження, який є 

критичним для послуг реального часу і забезпечує якість обслуговування в 

мережах четвертого і п’ятого поколінь. 

Розроблені методи, методики, моделі і алгоритм формують методологію 

цифрової обробки сигналів для створення перспективних програмно-

конфігурованих телекомунікаційних систем, що визначено метою 

дисертаційного дослідження. Таким чином, поставлені наукові задачі вирішено 

в повному обсязі, мету дослідження досягнуто. 
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Макаренко А.О. Методологія цифрової обробки сигналів для 

створення перспективних програмно-конфігурованих телекомунікаційних 

систем. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.12.02 “Телекомунікаційні системи та мережі”. - Державний 

університет телекомунікацій Міністерства освіти і науки України, Київ, 2018. 

Робота присвячена розробці методології цифрової обробки сигналів для 

створення перспективних програмно-конфігурованих телекомунікаційних 

систем, що є актуальним і економічно обґрунтованим напрямом розвитку науки 

та техніки на сучасному етапі. 

Вперше розроблено метод зниження кількості операцій цифрової обробки 

сигналів в частині збільшення ефективності і достовірності передачі 

інформації, відмінною особливістю якого є використання запропонованого 

ортонормованого розрідженого перетворення, що дозволяє ефективно 

зменшувати кількість операцій цифрової обробки сигналів в залежності від 

розміру OFDM-кадру при виконанні ітерацій в ПКТКС. 

Вперше розроблено модель оптимального вибору фазового коефіцієнта 

без передискретизації, відмінною особливістю якої є використання тільки 

одного графа ортонормованого розрідженого перетворення, що дозволяє 

досягти двократного скорочення передачі надлишкових біт інформації при їх 

цифровій обробці в реальному часі без використання передискретизації. 

Надано подальшого розвитку моделі матричного перемежування, в 

частині зниження дії імпульсних промислових завад, в якій запропоновано 

ортонормоване розріджене перетворення з біт-реверсивним перемежуванням 

цифрової послідовності, що на відміну від існуючих зменшує кількість 

операцій цифрової обробки сигналів ПКТКС і ефективно працює при слабких і 

середніх категоріях промислових завад. 

Вперше розроблено метод спільного використання Long Term Evolution 

та PowerLine Communications телекомунікаційної інфраструктури, науковою 

новизною якого є застосування в базовому пулі одного модуля цифрової 
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обробки сигналів з дотриманням умов чергування обчислень, який забезпечує 

зменшення навантаження на ІКТ-інфраструктуру і експлуатаційних витрат 

телекомунікаційних операторів. 

Удосконалено методику оцінки стійкості телекомунікаційних систем до 

перевантаження, яка на відміну від відомих враховує завантаження 

обчислювального ресурсу і середній час очікування, потрібний для проведення 

операцій цифрової обробки сигналів, що дозволило підвищити ефективність 

процесу забезпечення якості обслуговування в мережах четвертого і п’ятого 

поколінь. 

Ключові слова: ІКТ-інфраструктура, цифрова обробка сигналів, 

програмно-конфігуровані телекомунікаційні системи, OFDM, ортонормоване 

розріджене перетворення, Long Term Evolution, PowerLine Communications. 
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Макаренко А.А. Методология цифровой обработки сигналов для 

создания перспективных программно-конфигурируемых телекоммуника-

ционных систем. - Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.12.02 “Телекоммуникационные системы и сети”. - 

Государственный университет телекоммуникаций Министерства образования и 

науки Украины, Киев, 2018. 

Работа посвящена разработке методологии цифровой обработки сигналов 

для создания перспективных программно-конфигурируемых 

телекоммуникационных систем, является актуальным и экономически 

обоснованным направлением развития науки и техники на современном этапе. 

Впервые разработан метод снижения количества операций цифровой 

обработки сигналов в части увеличения эффективности и достоверности 

передачи информации, отличительной особенностью которого является 

использование предложенного ортонормированного разреженного 

преобразования, что позволяет эффективно уменьшать количество операций 

цифровой обработки сигналов в зависимости от размера OFDM-кадра при 

выполнении итераций в ПКТКС. 

Впервые разработана модель оптимального выбора фазового 

коэффициента без передискретизации, отличительной особенностью которой 

является использование только одного графа ортонормированного 

разреженного преобразования, что позволяет достичь двукратного сокращения 

передачи избыточных бит информации при их цифровой обработке в реальном 

времени без использования передискретизации. 

Получила дальнейшего развитие модель матричного чередования, в части 

снижения воздействия импульсных промышленных помех, в которой 

предложено ортонормированное разреженное преобразование с бит-

реверсивным чередованием цифровой последовательности, что в отличие от 

существующих уменьшает количество операций цифровой обработки сигналов 
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ПКТКС и эффективно работает при слабых и средних категориях 

промышленных помех. 

Впервые разработан метод совместного использования Long Term 

Evolution и PowerLine Communications телекоммуникационной 

инфраструктуры, научной новизной которого является применение в базовом 

пуле одного модуля цифровой обработки сигналов с соблюдением условий 

чередование вычислений, который обеспечивает уменьшение нагрузки на ИКТ-

инфраструктуру и эксплуатационных расходов телекоммуникационных 

операторов. 

Усовершенствована методика оценки устойчивости 

телекоммуникационных систем к перегрузке, которая в отличие от известных 

учитывает загрузки вычислительного ресурса и среднее время ожидания, 

необходимое для проведения операций цифровой обработки сигналов, что 

позволило повысить эффективность процесса обеспечения качества 

обслуживания в сетях четвертого и пятого поколений. 

Ключевые слова: ИКТ-инфраструктура, цифровая обработка сигналов, 

программно-конфигурируемые телекоммуникационные системы, OFDM, 

ортонормированное разреженное преобразование, Long Term Evolution, 

PowerLine Communications. 

 

 

ABSTRACT 

 

Makarenko A.O. The methodology of digital signal processing for the 

creation of promising software-configurable telecommunication systems. - 

Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

A thesis submitted in fulfilment of the Doctor of Engineering Science degree 

on specialty 05.12.02 – telecommunication systems and networks.- State University 

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

2018. 

The thesis is devoted to the development of the methodology of digital signal 

processing for the creation of promising software-configurable telecommunication 

systems (SCTCS), which is an actual and economically grounded trend in the 

development of science and technology at the present stage. 

For the first time, a method has been developed to reduce the number of digital 

signal processing operations in terms of increasing the efficiency and reliability of the 

transmission of information, the distinguishing feature of which is the use of the 

proposed orthonormal sparse transformation, which effectively reduces the number of 

digital signal processing operations depending on the size of the OFDM frame when 

performing iterations in the SCTCS. 

The model of optimal block selection for reducing the peak factor of the power 

amplifier of the transmission part of the OFDM system, which proposes the use of 

orthonormal sparse transformation with breakdown into the blocks of input modified 

sequence, which, unlike the existing, does not increase the requirements of the 

hardware and software complexity of the SCTCS. 
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The further development of the model of the optimal choice of phase 

coefficient for reducing the peak factor of the power amplifier, which uses 

orthonormal sparse transformations with the definition of sets of phase sequences, 

which, unlike the existing ones, does not lead to an increase in the complexity of the 

OFDM-algorithms. 

For the first time, a model of optimal phase-shift factor selection without re-

sampling was developed, the distinctive feature of which is the use of only one graph 

of orthonormal sparse transformation, which allows to achieve a two-fold reduction 

of the transmission of excessive bits of information in their digital processing in real 

time without the use of re-sampling. 

An improved model of matrix interleaving, in part to reduce pulsed industrial 

disturbances, proposes orthonormal, rarely transformed with bit-reversible 

interleaving of the digital sequence, which, unlike the existing ones, reduces the 

number of digital processing operations of SCTCS signals and works efficiently in 

weak and medium categories of industrial interference. 

The further development of the nonlinearity suppression model is developed to 

reduce impulse-induced industrial disturbances, which uses orthonormal sparse 

transformation with the definition of the optimal quenching threshold, which, unlike 

existing ones, does not increase the complexity of the OFDM-system execution 

algorithms and works efficiently with powerful categories of industrial disturbances. 

The method of estimation of the efficiency of functioning of 

telecommunication systems in conditions of interference, which, in contrast to the 

known ones, takes into account the computational complexity of digital signal 

processing operations, has been further developed. This enables the design of 

telecommunication equipment with the improvement of its functioning. 

For the first time, the method of sharing Long Term Evolution and PowerLine 

Communications telecommunication infrastructure with scientific novelty is the 

application of a single digital signal processing module in the base pool, which 

complies with computing conditions, which provides reduction in the ICT 

infrastructure and operating costs of telecommunication operators. 

Improved methods for assessing the stability of telecommunication systems to 

overload, which, unlike the known ones, takes into account the loading of computing 

resources, and the average waiting time is required for performing digital signal 

processing operations, which has allowed to improve the efficiency of the process of 

providing quality of service in the networks of the fourth and fifth generations. 

Key words: ICT infrastructure, digital signal processing, software-

configurable telecommunication systems, OFDM, orthonormal sparse transformation, 

Long Term Evolution, PowerLine Communications. 
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