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Дисертація

присвячена

розробці

багатопозиційних сигналів для
використанням систем

методики

оптимального

прийому

надійної цифрової передачі інформації з

OFDM в технології LTE з метою

створення

високоефективних сучасних мобільних мереж, а також розв‘язанню науковотехнічних задач та розробці алгоритмів оптимізації багатопозиційних сигналів з
амплітудно-фазовою модуляцією в системах с OFDM.
У роботі визначено, що використання систем з OFDM сигналами з ФРМ на
піднесівних забезпечує властивості інваріантності до випадкових збурень.
Досліджено: способи модуляції, які впливають на швидкість і надійність цифрової
передачі систем багатопозиційних сигналів, на базі яких можна досягти швидкості
передачі інформації близької до пропускної спроможності каналів зв‘язку.
Проведено аналіз ситуацій, за яких складаються умови, що відповідають
оптимальному некогерентному та автокореляційному методам обробки прийому
багатопозиційних
реалізують

ці

сигналів,
методи

визначено

прийому.

завадостійкість

Запропоновано

демодуляторів,

універсальний

які

алгоритм

оптимального когерентного прийому багатопозиційних АФМ і АФРМ сигналів в
системах

з OFDM і розроблено конкретні алгоритми когерентної обробки

розповсюджених систем багатопозиційних сигналів. Надано пропозиції щодо
вибору оптимального багатопозиційного сигналу для каналу зв‘язку з заданим
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відношенням

сигнал/шум.

Розроблено

алгоритм

оптимального

прийому

багатопозиційних сигналів на фоні завад за допомогою рангових методів в умовах
апріорної невизначеності.
Отримані результати доцільні до впровадження оскільки дозволяють
забезпечити з заданою вірогідністю передачу даних та ефективно покращити
показники якості каналів зв‗язку в системах з OFDM.
Ключові слова: система з OFDM, технологія LTE, багатопозиційні сигнали,
завадостійкість, модуляція, когерентний прийом, ортогональні сигнали.
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SUMMARY

Khakhlyuk O.A. Development of the method for optimal reception of multiposition signals of modern mobile networks. - Qualifying scientific work on the
rights of manuscripts.
Thesis for a Candidate Degree in Engineering by specialty 05.12.02
"Telecommunication

Systems

and

Networks"

-

State

University

of

Telecommunications, Kyiv, 2019.
The dissertation is devoted to the development of the method of optimal
reception of multiposition signals for reliable digital transmission of information
using OFDM systems, LTE technology in order to create high-efficient modern
mobile networks, as well as solving scientific and technical problems and developing
algorithms for optimization of multiposition signals with amplitude-phase modulation
in OFDM systems with orthogonal signals.
It is determined that the use of OFDM systems with orthogonal signals provides
the properties of invariance to random perturbations. The methods of modulation
influencing the speed and reliability of the digital transmission of the multiposition
signal system are investigated, on the basis of which it is possible to reach the
transmission speeds close to the bandwidth of the communication channels. The
analysis of situations in which the conditions corresponding to the optimal incoherent
and autocorrelation methods of reception of multiposition signals are formed, the
noise immunity of demodulators, which implement these methods of reception, is
determined. A universal algorithm for optimal coherent reception of multiposition
APSK and DAPSK signals in OFDM systems with orthogonal signals is proposed
and specific algorithms for coherent processing of efficient systems of multiposition
signals are developed. The proposals for choosing an optimal multiposition signal for
a communication channel with a definite signal / noise ratio are given. The algorithm
of optimal reception of multiposition signals in the background of interference with
the help of rank methods in the conditions of a priori uncertainty is developed.
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In the first section a comparative analysis of existing radio access technologies
is carried out: СDMA, WiMax, WCDMA (UMTS), LTE. As a result of the analysis,
it was concluded that LTE technology meets the requirements of the radio access
network in the concept of the next generation networks and is regarded as the basis
for the deployment of modern 4th and 5th generation mobile communication
networks.
The necessity of elaboration of the method of optimization of LTE network
protocols for ensuring effective interaction with networks operating on packet
switched and channel switching technologies is determined.
In the second section we analyse the situations that are considered as typical for
LTE systems in modern mobile networks, in which the conditions corresponding to
the autocorrelation method of reception of multiposition signals are formed and the
noise immunity of the demodulators that implement these methods is determined.
It is determined that during autocorrelation of signals from DPSK-1 (differential
phase shift keying modulation of the first order) there are quite strict requirements
applied to the stability of the carrier frequency oscillation. It is established that in the
case of DPSK-1, the autocorrelation technique is much simpler, but for DPSK-2
(differential phase shift keying modulation of the second order), it has a unique
property of invariance to the frequency of carrier oscillation, which neither coherent
nor optimal incoherent processing methods possess. As a result, autocorrelation
algorithms for receiving signals from DPSK-2 should be used in channels with
uncertain signal frequency.
In the third section, the study of methods for processing of multipositional phase
modulated signals, which are the most often used in digital communication systems,
is proposed, and universal methods of coherent reception of multiposition APSK
(amplitude phase shift keying)

and DAPSK (differential amplitude phase shift

keying) modulation signals in OFDM systems are proposed. The synthesis of the
optimal algorithm for quasi-coherent processing of multifrequency group signals was
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made, specific algorithms of coherent processing of perspective sixteen-position
signals with APSK focused on digital realization were developed.
In the fourth section, the notion of the order of the phase difference of the signal
is introduced. It is shown that the transition to the DPSK-2 allows achieving complete
insensitivity not only to an arbitrary initial phase, but also to arbitrary frequency
shifts.
The section deals with the methods of constructing multipositional phase
modulated signals and signals with combined modulation methods.
The general algorithms of formation and processing of multiposition signals
with DPSK modulation are investigated.
The general algorithms of formation and processing of signals with DPSK
modulation of k-th order are developed.
The corresponding structural schemes are presented.
The system invariant to additive interference in the form of harmonic oscillation
with random amplitude, frequency and phase is investigated.
Keywords: OFDM system, LTE technology, multiposition signals, noise
immunity, modulation, coherent reception, orthogonal signals.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
LTE (Long-Term Evolution) – обільний широкосмуговий доступ мережі
наступного покоління;
CDMA (Code Division Multiple Access) – множинний доступ до коду
розділу;
OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing) – ортогональний
частотний поділ з мультиплексуванням;
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) – світова
сумісність для мікрохвильового доступу;
E-UTRA (Evolved UMTS Terrestrial Radio Access) – розвинений наземний
радіодоступ;
NGN (next generation networks) – мережі наступного/нового покоління;
ARP (Address Resolution Protocol) – протокол визначення адреси;
SDN (Software Defined Networking) –програмно-конфігурована мережа;
IPMS (IP Mobility Management Selection) – вибір управління IP
мобільності;
СП– система передавання;
БС – базова станція;
МС – мобільна станція;
ПТС– пристрої тактової синхронізації;
ФНЧ – фільтри нижніх частот;
СФ – смуговий фільтр;
ТЧ – тональна частота;
ФОК – формування опорних коливань;
ФАП– фазове автопідстроювання частоти ;
АФРМ – амплітудно-фазорізницева модуляція;
ЧРМ– частотно-різницева модуляція.
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ВСТУП
У

сучасному

світі

інноваційних

технологій

бездротового

зв'язку

спостерігається стрімкий розвиток. Завдяки величезній кількості різноманітних
планшетних ПК, смартфонів і ноутбуків, які є на вітчизняному ринку,
користувачі

все

більше

і

частіше

потребують

високошвидкісного

безпроводового Інтернет з'єднання. Тому мобільні оператори, з огляду на
величезний попит, просто змушені надавати своїм абонентам більш якісне і
швидкісне з'єднання. Саме з цієї причини в сучасних мережах мобільного
зв'язку активно впроваджуються новітні технології, найбільш перспективною з
яких залишається технологія LTE (Long-Term Evolution). LTE мережі у світі
станом на кінець першого півріччя 2019 мали більше ніж 4.7 млрд
користувачів, що складає 53% всіх підключень до мобільних мереж. Ця
технологія згідно прогнозів 3GPP залишиться домінуючою на світовому ринку
мобільного зв‘язку принаймні до 2025, а кількість підключень перевищить
позначку в 6 млрд (згідно даних Ovum).
Мережі третього покоління (3G UMTS DC-HSPA з застосуванням MIMO
2x2 у смузі частот 10 Мгц) забезпечують теоретичну швидкість передачі даних
від базової станції до користувача до 84 Мбіт/с і у зворотному напрямі до 22
Мбіт/с, а впровадження LTE теоретично дозволяє забезпечити швидкість
передачі даних до 326,4 Мбіт/с (для каналу з шириною смуги 20 Мгц) від
базової станції до користувача і до 172,8 Мбіт/с у зворотному напряму та
навіть більше до декілька Гбіт/с при умові застосування агрегації до 5-ти
несівних з шириною 20Мгц. Мережі п‘ятого покоління (5G) дозволяють

в

залежності від застосованої ширини смуги частот та багатоканальних схем
MIMO отримати теоретичну швидкість від 1 Гбіт/с до 10 Гбіт/с, але все ще
мають обмежене застосування та значно поступаються LTE за кількістю
користувачів та розвитком елементів телекомунікаційних систем.
LTE мережа, яка розглядається як базова в цьому досліджені, ґрунтується
на

трьох

основних

технологіях:

мультиплексування

за

допомогою
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ортогональних несівних OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing), які
транслюються за допомогою багатопроменевих систем, MIMO (Multiple Input
Multiple Output) та на еволюційній системній архітектурі мережі (System
Architecture Evolution). Від модемів OFDM і реалізованих в них принципів
прийому та передачі сигналів в значній мірі залежить ефективність
використання каналів зв‘язку, швидкість передачі, надійність, завадостійкість,
рівень якості інфокомунікаційних послуг. Тому задача оптимізації процедур
обробки багатопозиційного сигналу в сучасних мобільних мережах з
використанням систем

OFDM і технології LTE з метою

створення

високоефективних мереж є доцільною і своєчасною.
Системи OFDM завдяки довгій тривалості тактового інтервалу стійкі до
імпульсних завад. В них застосовується як когерентний, так і некогерентний та
автокореляційний методи прийому, що реалізуються за допомогою алгоритмів
й засобів цифрової обробки сигналів. Однією з умов високої ефективності
модемів OFDM є оптимальний (раціональний) вибір структури і параметрів
групового сигналу. Завдяки тому, що гармонійні сигнали-переносники
(складові OFDM-сигналу) мають вузьку смугу частот, спрощуються задачі
адаптації параметрів групового сигналу (спектру сигналу й розподілу
інформації між ортогональними гармонійними сигналами) та алгоритмів
обробки окремих вузькосмугових сигналів при прийомі з метою об‘єднання
характеристик

підканалів

зв‘язку

з

ненормованими

і

нестабільними

параметрами. У результаті в каналі зв‘язку має місце складний багаточастотний
сигнал з порівняно довгими інформаційними посилками, тривалість яких
значно перевищує перехідні процеси, котрі виникають в каналах зв'язку. Це
забезпечує інваріантність модемів OFDM до лінійних спотворень сигналу і
дозволяє

передавати

групову

інформацію

з

високою

швидкістю

без

корегування, або ж з незначним корегуванням їх частотних характеристик
підканалів. Розвиток цифрових методів обробки й мікропроцесорної техніки
сприяє пошуку нових шляхів розробки і вдосконалення систем OFDM.
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Аналіз науково-технічної літератури доводить, що проблемам дослідження
побудови

ефективних

систем

багаточастотної модуляції

передачі

інформації

з

використанням

присвятили багато робіт вітчизняні та зарубіжні

вчені такі як: Толубко В.Б., Окунєв Ю.Б., Фінк Л.М., Стеклов В.К., Беркман
Л.Н., Климаш М.М., Науменко М.І., Нетес В.А., Зюко О.Г., Кловський Д.Д.,
Назаров М.В., Галлагер Р., Захаров Г.П., Блек Ю., Гандел Р., Девід Е., Болгер
Дж., Сігалл А. та інші.
Проте, у відомій сьогодні науково-технічній літературі недостатньо
досліджені методики оптимізації побудови ефективних систем передачі
інформації на базі сигналів модуляції OFDM, що мають практичний зміст і
враховують багатоваріантний розвиток засобів та сучасних технологій. Як
відомо, на завадостійкість модемів найбільше впливають такі чинники, як
флуктуаційний шум, лінійні спотворення, що проявляються у вигляді
міжканальних перехідних завад і міжсимвольних спотворень, імпульсних завад
і короткочасних перерв зв'язку. Реальним способом подолання комплексу
вищезгаданих впливів є системи з OFDM-сигналами з використанням
взаємоортогональних канальних сигналів і багатопозиційної фазорізницевої
модуляції: вихідний високошвидкісний цифровий потік розподіляється на
декілька низькошвидкісних потоків, що передаються на окремих піднесівних.
Серед невирішених проблем на сьогодні залишається задача пошуку
алгоритмів оптимальної обробки багатопозиційних сигналів з амплітуднофазовою модуляцією в системах з OFDM з ортогональними сигналами; немає
рекомендацій, який саме з методів прийому (когерентний, некогерентний,
автокореляційний) використовувати в конкретних випадках. З розвитком
багатопозиційних систем набула актуальності задача синтезу алгоритмів
когерентного

прийому

багаточастотних

взаємоортогональних

сигналів,

орієнтованих на цифрову реалізацію і придатних для обробки довільних
сигналів із амплітудно-фазовою модуляцією. З цією задачею тісно пов'язана
проблема реалізації систем з OFDM для безпроводових каналів зв‘язку.
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Перспектива активного становлення конвергентних інфокомунікаційних мереж,
як альтернатива існуючим телекомунікаційним мережам, з метою забезпечення
техніко-технологічного розвитку телекомунікацій, є реальністю.
Дисертаційна робота, яка присвячена розробці методики оптимального
прийому багатопозиційих сигналів сучасних мобільних мереж і сприяє
поліпшенню показників якості передачі інформації каналами зв‘язку різних
типів, є актуальною.
Таким

чином

наукове

завдання

полягає

у

розробці

методики

оптимального прийому багатопозиційних сигналів з класу OFDM сучасних
мобільних мереж, що дозволить покращити завадостійкість та швидкість
передачі інформації в мобільних мережах.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Робота виконана відповідно до плану наукової та науково-технічної
діяльності Державного університету телекомунікацій. Основні результати за
темою дисертаційної роботи отримані в процесі виконання науково-дослідної
роботи: «Система управління телекомунікаційною мережею», (Державний
реєстраційний № 0114U000757) та використовуються в навчальному процесі
Державного

університету

телекомунікацій.

Впровадження

результатів

досліджень підтверджується відповідними актами.
Мета та задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення
завадостійкості та швидкості передачі інформації в сучасних мобільних
мережах шляхом розв‘язання комплексу науково-технічних задач, спрямованих
на оптимізацію прийому багатопозиційних сигналів.
Для

досягнення

мети

в

межах

дисертаційних

досліджень

були

сформульовані та розв‘язані часткові наукові задачі:
– системний аналіз методів, протоколів та параметрів багатопозиційних
сигналів в сучасних мобільних мережах;
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– розробка

алгоритмів

багатопозиційних

оптимального

OFDM-сигналів

автокореляційного

із

фазорізницевою

прийому
модуляцією

високих порядків;
– розробка універсального алгоритму оптимального когерентного прийому
багатопозиційних АФМ сигналів в системах з OFDM;
– розрахунок завадостійкості розробленого алгоритму для конкретних
систем сигналів;
– розробка

алгоритму

оптимального

автокореляційного

прийому

багатопозиційних АФМ сигналів в системах з OFDM;
– розробка

алгоритму

когерентної

обробки

ефективних

систем

багатопозиційних сигналів.
Об’єкт дослідження – процес передачі багатопозиційних OFDM-сигналів
в сучасних високоефективних мобільних мережах.
Предмет дослідження – методика та модель оптимізації обробки
багатопозиційних OFDM-сигналів в сучасних мобільних мережах.
Методи дослідження. Для розв‘язання поставлених в дисертаційній роботі
часткових задач застосовані теорія передачі дискретних повідомлень, теорія
спектрального

аналізу,

статистична

теорія

зв‘язку,

елементи

теорії

інваріантності, методи системного аналізу, елементи методів теорії ієрархічних
багаторівневих систем, методи імітаційного моделювання, багатокритеріальної
оптимізації та статистичного моделювання.
Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає у наступному:
– удосконалено метод оптимального автокореляційного прийому сигналів
із ФРМ-2, який, на відміну від існуючих, призначений для застосування в
OFDM-сигналах в каналах з невизначеними початковою фазою та частотою
сигналу та при їх плинній випадковій зміні;
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– удосконалено

метод

автокореляційного

прийому

сигналів

із

фазорізницевою модуляцією високих порядків, який дозволяє отримати системі
властивість інваріантності до випадкових збурюючи факторів;
– удосконалено

метод

оптимального

когерентного

прийому

багатопозиційних АФМ сигналів в системах з OFDM, який на відміну від
існуючих забезпечує завадостійкість системі передавання інформації близьку до
максимально-можливої;
– вперше розроблено для систем з OFDM методику оптимального прийому
багатопозиційних сигналів із фазорізницевою модуляцією високих порядків що
забезпечує

швидкість

передавання

інформації

близьку

до

пропускної

спроможності каналу зв‘язку.
– отримали подальший розвиток алгоритми оптимального прийому
багатопозиційних сигналів.
Практичне значення одержаних результатів. Проаналізовано умови та
фактори, які впливають на розвиток сучасних мобільних мереж зв‘язку. В
роботі

на

базі

багатопозиційних

запропонованої
сигналів

методики

отримані

оптимального

алгоритми

обробки

прийому

сигналів,

які

дозволяють на 20% підвищити енергоефективність системи зв‘язку. Створена
модель фазорізницевої модуляції високих порядків дозволяє забезпечити
системі передавання інформації властивість інваріантності до випадкових
збурень, що зменшує на 30% імовірність помилки.
Результати
багатопозиційного
використовувати

дисертаційної
сигналу

в

роботи

сучасних

науково-дослідним

з

оптимізації

мобільних

організаціям

і

мережах

обробки
доцільно

підприємствам

та

операторам телекомунікацій України при розробці модемів, для систем
багаточастотної передачі інформації в телекомунікаційних мережах з метою
підвищення ефективності існуючих систем.
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Особистий внесок здобувача. У дисертаційній роботі відображено
особистий авторський підхід, проведено дослідження і отримані теоретичні та
прикладні результати за розробленою методикою. У спільних наукових працях
здобувачеві належить наступне:
досліджено алгоритм прийому багатопозиційних сигналів на базі рангових
методів

[1];

проведено

моделювання

завадостійкості

демодуляторів

багатопозиційних сигналів із ФРМ-2 [2,9]; проведено об‘єктно-орієнтований
аналіз з використанням методології проектування, що найбільш природно
відповідає реальному процесу розробки систем управління [3]; обґрунтовано
вибір завадостійкого коду для системи управління [4]; досліджено і розроблено
методику захисту цілісності інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах спеціального призначення [5]; досліджено фазорізницеву модуляцію
високого порядку для мобільної мережі [6]; показано технологічні рішення над
якими працюють постачальники обладнання

для 4G і 5G [7]; досліджено

алгоритми оптимального когерентного та некогерентного прийомів, визначено
рекомендації до їх використання [8]; визначено головні риси мережі
майбутнього, розглянуто основні властивості кільцевих кодів та виконано
аналіз

ступеню

залежності

векторів

зсуву

[9];

розглянуто

підхід

і

запропоновано моделі управління канальним ресурсом з використанням
апарату нечіткої логіки [10].
Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні
результати дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на науковотехнічних конференціях та семінарах професорсько-викладацького складу і
наукових співробітників Державного університету телекомунікацій; на VI
Міжнародному

науково-технічного

симпозіумі

«Нові

технології

в

телекомунікаціях» ДУІКТ – Карпати – 2013р., с. Вишків Івано-Франківської
обл.; на Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні інформаційнотелекомунікаційні технології»

2015 р., Київ; на VI Міжнародній науково-
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технічній конференції «Проблеми інформатизації» 2016 р., Київ; на Х
Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми телекомунікацій» 2016
р., Київ; на ІV Міжнародній науково-технічній конференції «Актуальні
проблеми забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки» 2017 р., Київ;
на ІХ Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми інформатизації»
2017 р., Київ.
Публікації.

На тему дисертаційної роботи опубліковано 11 наукових

праць, в тому числі: 10 наукових статей – у фахових наукових виданнях,
рекомендованих ВАК України , та 3 публікації у матеріалах доповідей на
науково практичних конференціях.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з
анотації, переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів, висновків,
списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає 176
сторінки друкованого тексту, з яких 149 сторінок основного тексту, який
містить 48 рисунків, 2 таблиці. Список використаних джерел на 14 с. включає
142 найменування.
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РОЗДІЛ 1
ТЕХНОЛОГІЯ LTE ЯК СКЛАДОВА ПЕРСПЕКТИВНИХ
СУЧАСНИХ МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖ

Постановка задачі
За останній час оператори телекомунікацій зіткнулися з тим, що
конкурувати за якістю і вартості традиційних послуг стає все складніше,
оскільки різниця між пропозиціями різних компаній стає все менш відчутною.
Одним з варіантів здобуття конкурентної переваги якраз і є конвергенція. За
рахунок об'єднання можливостей різних мереж, послуг і пристроїв компанії
дістають можливість запропонувати споживачам нову якість своїх послуг,
підтримати економіку свого бізнесу, захистити зроблені раніше інвестиції. При
цьому перевагою володіють оператори, які мають в своєму розпорядженні всю
можливу інфраструктуру, включаючи мережі рухомого і фіксованому зв'язку.
Конвергенція – це процес і тенденція до зближення технологій, продуктів і
послуг, різних по своїй початковій природі. Результатом конвергенції стає
деякий новий продукт, об'єднуючий функціонал своїх попередників, який
володіє якоюсь новою якістю, пропонує споживачеві щось нове. Таким чином,
конвергенція – це не просто об'єднання фіксованого і мобільного зв'язку, а
також комбінація передачі голосу, відео та даних.
Стратегію розвитку конвергентної
визначення

завдань

з

розвитку

мережі можна визначити
чотирьох

головних

інфокомунікаційної інфраструктури, а саме:
– магістральних телекомунікаційних мереж;
– телекомунікаційних мереж фіксованого доступу;
– радіомереж доступу для рухомого зв‘язку;
– комп‘ютерно-інформаційних засобів.

шляхом
складових
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Метою даного розділу є аналіз існуючих бездротових технологій зв'язку,
вибір найбільш перспективної з них з точки зору оптимальності її входження до
інфокомунікаціної інфраструктури і визначення стратегії її подальшого
розвитку та дослідження механізмів, забезпечуючих адекватне входження
діючих мереж до конвергентних мереж нового покоління.
Основною перевагою бездротових мереж передачі інформації є їх
гнучкість та мобільність. Передача даних по радіоканалу дозволяє швидко
розгорнути мережу в офісі і організувати розподілену мережу масштабу регіону
або країни. Бездротові технології сприяють інформатизації віддалених районів,
часто будучи єдиним економічно виправданим рішенням проблеми «останньої
милі»,

забезпечують

безпрецедентну

оперативність

підключення

нових

користувачів і гнучкість розгортання мережі. У країнах з недостатньо
розвиненою економікою (у тому числі й в Україні) існує набагато більше
можливостей застосування нових технологій. За статистикою розвиненим
західним країнам доводиться витрачати багато коштів на підтримку існуючих
інфотелекомунікаційних

інфраструктур,

у

той

час

як

держави,

що

розвиваються, можуть відразу ж вкласти кошти в придбання сучасних систем.
За рахунок цього Україна може просунутися вперед дуже швидко,
використовуючи найсучасніші рішення. Базовою та найбільш перспективною
технологією для побудови сучасних телекомунікаційних мереж є технологія
LTE (Long-Term Evolution).
Технологія LTE – це логічне продовження розвитку мереж 3G (UMTS). У
середньостроковій перспективі вона залишиться домінуючою технологією
стільникового зв'язку у світі. Ця технологія здатна забезпечити стрибкоподібне
збільшення швидкості передачі даних в мобільних мережах. Якщо мережі
третього покоління (3G) забезпечують пікову швидкість передачі даних до 21
Мбіт/сек (в смузі 5Mгц) для завантаження даних на абонентський пристрій, то
впровадження LTE теоретично дозволить забезпечити пікову швидкість
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передачі даних до 326,4 Мбіт/с від базової станції до користувача і до
172,8 Мбіт/с у зворотному напрямі (для канала з шириною смуги 20МГц).
1.1 Аналіз технологій радіодоступу в Україні
Мережі доступу з використанням радіотехнологій (випромінювання і
приймання

сигналів

на

радіохвилях)

коротко

називають

мережами

радіодоступу. Забезпечуючи приблизно однакову з дротовими мережами
доступу

функціональність, мережі радіодоступу дозволяють користувачам

отримувати інфокомунікаційні послуги у будь-якому місці, у тому числі, у
важкодоступних місцевостях або у високошвидкісних транспортних засобах. В
залежності від технологічних особливостей і сфери застосування, мережі
радіодоступу поділяються на численні види і підвиди, такі як мережі радіо- і
телевізійного мовлення, мережі стільникового зв‘язку – для фіксованих та
рухомих користувачів, мережі транкінгового зв‘язку, мережі локального
комп‘ютерного зв‘язку, аналогові мережі, цифрові мережі (синхронні і пакетні),
тощо.
В останні 20 років мережі радіодоступу знайшли масове застосування у
наданні

послуг

рухомого

інфокомунікаційних
персональні

телефонного

послуг,

через

інфокомунікаційні

зв‘язку,

мініатюрні

радіоприлади

а

також

додаткових

(кишенькового
–

мобільні

формату)
телефони‖,

―комунікатори‖. Поряд з цими масовими застосуваннями, мережі радіодоступу
широко

використовувались

у

складі

спеціальних

і

виробничих

телекомунікаційних мереж для телефонного зв‘язку і передавання даних.
Сьогодні

без

мережі

радіодоступу

неможливо

уявити

майбутнє

інфокомунікаційної сфери. Саме тому, мережі радіодоступу є однією з
важливіших

архітектурних

і

функціональних

складових

інфотелекомунікаційних мереж наступного покоління.
Варто зауважити, що минулий розвиток мереж радіодоступу відбувався
паралельно і аналогічно розвитку дротових мереж доступу під впливом потреб
користувачів у різних видах інфокомунікаційних послуг, а також під впливом
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зростаючих реалізаційних можливостей, які забезпечував прогрес елементнотехнологічної бази радіоелектроніки. Остання спочатку базувалася на
електронних лампах і дискретних пасивних елементах великого розміру, потім
– на транзисторах і мініатюрних дискретних пасивних елементах, а у останні
20-30 років – на мікроелектронних, інтегрованих у кристал елементах,
щільність упакування на кристалі і швидкодія яких експоненціальне зростає за
законом Мура. Сьогодні елементно-технологічна база радіоелектроніки вже
забезпечує

створення

радіоелектронних

і

в

одній

інтегральній

оптоелектронних

мікросхемі

складних

Плодами

прогресу

систем.

мікроелектроніки однаково користуються як розробники мереж радіодоступу,
так і розробники дротових мереж доступу, підвищуючи функціональність і
техніко-економічну ефективність обох класів мереж доступу.
Прогнозування і визначення завдань розвитку мережі радіодоступу в
Україні доцільно базувати на аналізі світових тенденцій розвитку мережі
радіодоступу, а також на оцінках техніко-економічних характеристик мережі
радіодоступу при наданні основних видів телекомунікаційних послуг в Україні.
В скрутних економічних умовах України фукціональність та економічність
визначатимуть і масштаб, і економічну ефективність застосування сучасних
мереж

радіодоступу.

Саме

оцінки

потенційних

техніко-економічних

характеристик мережі радіодоступу дозволять обґрунтовано обрати найбільш
перспективні в умовах України види мереж радіодоступу, зробити оцінки
необхідних

капітальних

і

експлуатаційних

витрат

для

застосування

перспективних технологій у мережах радіодоступу та визначити оптимальну
стратегію розвитку мобільних широкосмугових мереж в Україні.
До основних техніко-економічних характеристик мережі радіодоступу слід
віднести:
1. пропускну здатність на стиках користувач-мережа;
2. необхідний радіочастотний ресурс;
3. капітальні та експлуатаційні витрати.
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Нижче, у відповідних підрозділах наведено результати аналізу тенденцій
розвитку, оцінок основних техніко-економічних характеристик перспективних
мереж радіодоступу та визначення основних завдань розвитку мережі
радіодоступу в Україні.
Численні публікації, які стосуються розвитку мереж радіодоступу,
свідчять, що головною причиною бурхливого розвитку мереж у останні 10-15
років стало використання зростаючих можливостей мікроелектроніки для все
більш складних видів обробки інформаційних- і радіосигналів з метою
покращення техніко-економічних характеристик мереж радіодоступу

та

розширення на цій основі сфер застосування мереж радіодоступу. Внаслідок
безупинності прогресу мікроелектроніки, цю тенденцію можна прогнозувати і
на

найближчі

радіодоступу

10-15
є

років.

подолання

Основними
трьох

напрямками

принципових

розвитку

проблем

мереж

застосування

радіотехнологій:
– підвищення стабільності передавання інформаційних сигналів в умовах
природної нестабільності процесу поширення радіохвиль, особливо, в
застосуваннях мереж радіодоступу для рухомого зв‘язку;
– підвищення спектральної ефективності мереж радіодоступу, тобто
підвищення інформаційної пропускної спроможності персональної радіолінії
при наявному радіочастотному ресурсі, що може бути виділений для мереж
радіодоступу та при наявному співвідношенні потужності сигналу до
потужності шумів і завад;
– освоєння все більш високочастотних діапазонів радіохвиль для
подолання як наявного, так і майбутнього дефіциту радіочастотного ресурсу.
Перша і третя проблеми є суто специфічними для радіотехнологій. Друга
проблема вже зустрічалася і була успішно розв‘язана для дротових мереж
доступу (в модемах для каналів тональної частоти та в DSL-модемах) з
доведенням спектральної ефективності дротових мереж доступу до теоретичної
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границі, яка визначена формулою Шеннона. В радіосистемах розв‘язання
другої проблеми істотно ускладнюється наявністю першої і третьої проблем.
Кожна

з

вищезазначених

проблем

при

їх

детальному

розгляді

розпадаються на ряд дуже складних у практичному розв‘язанні питань. Тому,
весь процес вдосконалення (розвитку) мереж радіодоступу дає вельми складну
і заплутану картину, що швидко змінюється. Характерним в цьому відношенні
є процес зародження і розвитку широко відомої технології мереж радіодоступу
– CDMA (Code Division Multiple Access). Перша комерційна реалізація системи
CDMA (CDMA One або IS-95) могла з‘явитися, за визнанням авторів цієї
технології,

завдяки

зростанню

можливостей

мікроелектроніки

і

підтвердженням перспективи їх подальшого розвитку за законом Мура. В
цьому комерційному продукті окрім принципу кодового поділу каналів було
реалізовано також цілу низку інших прогресивних на той час технічних рішень.
До основних нововведень технології CDMA, основаних на можливостях
мікроелектроніки кінця 80-х років, відносяться:
– множинний доступ з прямим розширенням спектру для збільшення
спектральної ефективності;
– ортогонально-кодове розділення каналів на нисхідному напрямку
передачі;
– випадковий доступ для ефективного розподілу ресурсів радіодоступу між
користувачами;
– швидке регулювання потужності у висхідному напрямку передачі для
зменшення взаємних завад між каналами;
– багатоканальна обробка багатопроменевих радіосигналів у точці
приймання (Rake-приймач);
– ―м‘який‖ перевід сеансу зв‘язку між базовими станціями;
– ―м‘якіший‖ перевід сеансу зв‘язку між секторами базової станції (БС);
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– активний набір функцій ―м‘якого‖ переведення сеансу зв‘язку для
―безшовного‖

обслуговування

користувачів

при

високій

спектральній

ефективності;
– повторне використання однієї частоти (виділеної смуги частот) усіма БС
для збільшення загальної ємності мережі радіодоступу;
– виклик з часовим поділом у нисхідному напрямку передачі для
зменшення

енергоспоживання

абонентською

станцією

(АС)

у

режимі

чергування;
– автоматичне розпізнавання швидкості кодування мови без додаткового
навантаження на радіоканал;
– опорний нисхідний канал з єдиним пілот-сигналом для збільшення
пропускної спроможності усіх каналів;
– спрощена нисхідна канальна структура з використанням функцій Уолша;
– скремблювання групового сигналу для рівномірного розподілу завад,
розподілу каналів у висхідному напрямку і для криптозахисту зв‘язку;
– вокодери з мовним контролем для зменшення завад та збільшення
системної пропускної спроможності.
Подальше

вдосконалення

CDMA-систем

(CDMA-2000)

на

основі

зростаючих можливостей мікроелектронних технологій дозволили реалізувати
такі додаткові функціональні можливості, як:
– ортогональне кодування зі змінною довжиною коду для підтримки
змінних швидкостей передачі даних;
– комплексне розширення спектру у висхідному напрямку передачі для
збільшення швидкості передачі даних і пропускної спроможності

мережі

радіодоступу;
– швидке керування потужності у нисхідному напрямку для зменшення
потужності передавача базової станціїі та збільшення швидкості передачі даних
і пропускної спроможності мережі радіодоступу;
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– конфігурування каналів під швидкість передачі даних для підтримки
необхідного діапазону швидкостей передавання даних;
– двостадійний нисхідний виклик для подальшого зниження споживання
енергії в АС;
–

вдосконалення

висхідної

структури

каналів

для

оптимального

мультиплексування каналів даних і управління;
– випадковий доступ з режимом резервування для більш ефективного
доступу до мережі радіодоступу;
– паралельні турбокоди для збільшення пропускної спроможності мережі
радіодоступу шляхом більш ефективного прямого виправлення помилок;
– когерентне детектування висхідного каналу для збільшення швидкостей
передачі і радіопокриття;
– неперервна робота висхідного каналу для збільшення дальності
передавання за рахунок зменшення перешкод у процесі прослуховування усіх
наявних пристроїв мережі радіодоступу.
Підтвердженням зазначеної тенденції розвитку мереж радіодоступу на базі
зростаючих

можливостей

мікроелектроніки,

зокрема

можливостей

мікропроцесорної обробки сигналів, стала розробка в останні десять років
сукупності технологічних рішень WiMAX (Worldwide Interoperability for
Microwave Access) и LTE (Long-Term Evolution). Головним ініціаторомрозробником WiMAX, як і попередньої технології локального радіодоступу
WiFi (за стандартом ІЕЕЕ 802.11), став лідер мікропроцесорної індустрії –
корпорація Intel.
Технологія WiMAX спочатку (2000-2002 роки) була націлена на
вдосконалення технології пакетних локальних радіомереж за стандартом ІЕЕЕ
802.11 (WiFi – Wireless Fidelity, 1997 рік), які забезпечували на той час
пакетний доступ до базових (дротових) мереж передачі даних з якістю тодішніх
дротових локальних мереж на швидкості передавання

до 11 Мбіт/с у

радіочастотному каналі шириною 20 МГц (за стандартом 802.11b), на
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відстанях, характерних для дротових локальних мереж, – до 100 метрів.
Простота розгортання і зручність користування послугами системи WiFi
сприяла значному поширенню її у світі – на кінець 2007 року. В усьому світі
діяло близько 2,3 мільйони базових станцій (точок доступу) WiFi, а
мікроелектронна промисловість виробила близько 250 мільйонів комплектів
мікросхем для комп‘ютерних адаптерів WiFi. Успіх технології WiFi і
перспектива значного покращення її техніко-економічних характеристик за
рахунок більш складної сигнальної обробки, яку дозволяють всезростаючі
можливості мікроелектроніки, слугували основними стимулами розробки
технології WiMAX.
Метою вдосконалення нових пакетних технологій радіодоступу було
створення універсальної пакетної мережі доступу масштабу міста або великого
сільського району для забезпечення швидкісного доступу до Інтернет і
розгортання багатьох нових мультимедійних застосувань провайдерами
інфокомунікаційних послуг (відео-зв‘язок, телебачення, електронна торгівля,
тощо). Вдосконалення велося у напрямках компенсації принципових проблем
поширення радіохвиль, як це робили розробники технології CDMA, але на
основі вже пакетного (часового) поділу інформаційних потоків користувачів та
використання ортогонально-частотної багатоканальної модуляції (OFDM) для
зменшення впливу багатопроменевості при поширенні радіосигналів. Як
результат, в робочій групі 802.16 ІЕЕЕ у 2005 році було стандартизовано нову
технологію радіодоступу WiMAX для швидкостей передачі у 35 Мбіт/с в
радіочастотному каналі шириною 10 МГц при дальності передачі до 50-70 км.
Успіх стандартизації технології WiMAX з новітніми технічними рішеннями
дозволив ІЕЕЕ буквально через півроку запропонувати вдосконалений стандарт
802.16е,

який

Вдосконалений

дозволяв
стандарт

вже

обслуговувати

використовував

і

рухомих

більш

користувачів.

складну

методику

багатоканального ортогонально-частотного доступу (OFDMA) та систему
кількох передавачів і приймачів (МІМО). Цей варіант стандарту технології
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WiMAX в той час розглядався вже як прямий конкурент численним
технологіям рухомого зв‘язку третього покоління, зафіксованим у стандартах і
документах ITU, ETSI, 3GPP. Варто зазначити, що за останнє десятиріччя і
технологія WiFi не стояла на місці. Редакція стандарту WiFi (802.11n) дозволяє
здійснювати доступ до мереж передавання даних на швидкостях 90 і 150 Мбіт/с
у радіочастотних каналах 20 і 40 МГц, відповідно. В ній також, за допомогою
сучасних мікроелектронних технологій було реалізовано методи OFDMA та
MIMO.
Можливості сучасної мікроелектроніки інтенсивно використовуються і для
вдосконалення традиційних наземних і супутникових мереж радіодоступу, які
забезпечують

поширення

програм

телерадіомовлення.

Тут

основні

вдосконалення спрямовані на підвищення спектральної ефективності і
покращення якості інформаційних сигналів за рахунок впровадження цифрової
форми їх подання і обробки. Підвищення спектральної ефективності
традиційних

мереж

радіодоступу

дозволяє

вивільнювати

дефіцитний

радіочастотний ресурс в діапазонах метрових і дециметрових радіохвиль.
Можна сформулювати деякі основні результати цього розвитку для мереж
радіодоступу в цілому і які особливо важливі для постановки і виконання
завдань розвитку мереж радіодоступу в Україні:
1) Мережі радіодоступу стали масовим, достатньо надійним і якісним
телекомунікаційним середовищем для доступу користувачів до базових
(дротових)

інфокомунікаційних

мереж

і

для

отримання

потрібних

інфокомунікаційних послуг з будь-якого місця перебування користувачів,
включаючи транспортні засоби, що швидко рухаються;
2) питома вартість (на одного абонента) основних засобів для побудови
мереж радіодоступу (АС та БС) поступово зменшується і стає прийнятною для
побудови масових мереж радіодоступу в економічно слабких країнах, що
дозволяє провайдерам мобіьних послуг вести рентабельний бізнес при середніх
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доходах на одного користувача близько 2 USD на місяць. Зустрічаються
повідомлення і масове виробництво АС вартістю меньше 10 USD;
3) більш швидкому зниженню вартості засобів для побудови мереж
радіодоступу перешкоджає тенденція розширення застосувань

у напрямку

більш швидкісних інфокомунікаційних послуг і подальшого вдосконалення
радіотехнологій шляхом все більш складних і ресурсоємних процесів обробки
інформаційних радіосигналів;
4) спектральна ефективність індивідуального радіоканалу між АС та БС
(Se АС-БС) в сучасних мережах радіодоступу LTE досягла рівня 4-5 біт/Гц і є
перспектива її подальшого збільшення до 30-40 біт/Гц;
5) спектральна ефективність системи радіодоступу (Se МРД), яку можна
визначити як відношення сумарної бітової швидкості одночасного передавання
інформації усіма активними АС в мережі радіодоступу до сумарної ширини
смуг радіочастот, виділених для усієї системи, може значно перевищувати
спектральну

ефективність

радіоканалу

АС-БС

за

рахунок

повторного

географічно-просторового використання радіочастотного ресурсу, виділеного
для системи. Системну спектральну ефективність можна орієнтовно оцінити за
виразом:
,
Де

(1.1 )

NБС – кількість базових станцій у мережі,
– середня кількість секторів (передавально-приймальних систем) в

одній БС,
– коефіцієнт досконалості радіопокриття території обслуговування.
Коефіцієнт

залежить, в основному, від коефіцієнту повтору частот

базовими станціями і їх секторами, а також від чіткості границь радіопокриття
між секторами однієї і суміжних БС. Для систем радіодоступу другого
покоління (D-AMPS, GSM, CDMA-One) коефіцієнт kдрп приблизно дорівнює
0,15, а для мереж радіодоступу третього і четвертого поколінь (WCDMA,
WiMAX, LTE) він може досягати 0,9.
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1.2 Технологія LTE як базова радіотехнологія побудови рухомих
мереж наступного покоління
Технологія LTE

– це технологія побудови універсальних мереж

радіозв‘язку, яка ґрунтується на IP-технології, але відрізняється більш
високими швидкостями передавання даних від існуючих стільникових систем,
у тому числі й від системи WCDMA. Стандарт LTE розроблено та затверджено
міжнародним партнерським об‘єднанням 3GPP.
Розробка технології LTE як стандарту офіційно почалася в кінці 2004 року.
Основною метою досліджень на початковому етапі був вибір технології
фізичного рівня, яка змогла б забезпечити високу швидкість передачі даних. Як
основні були запропоновані два варіанти: розвиток існуючого радіоінтерфейсу
W-CDMA і створення нового на основі технології OFDM. В результаті
проведених досліджень єдиною відповідною технологією виявилася OFDM, і в
травні 2006 року в 3GPP був розроблений стандарт на радіоінтерфейс Evolved
UMTS Terrestrial Radio Access (E-UTRA). Перші, попередні специфікації LTE
створювалися в рамках так званого 3GPP Release 7.
В порівнянні з раніше розробленими системами 3G, радіоінтерфейс LTE
забезпечує покращені технічні характеристики. Зокрема, в LTE ширина смуги
пропускання може варіюватися від 1,4 до 20 Мгц, що дозволяє задовольнити
потребам

різних

операторів

зв'язку,

що

володіють

різними

смугами

пропускання. При цьому обладнання LTE повинне одночасно підтримувати не
менше 200 активних з'єднань на кожну 5-МГц чарунку. LTE покращує
ефективність використання радіочастотного спектру, тобто зростає об'єм даних,
переданих в заданій смузі частот. LTE дозволяє досягти значних пікових
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швидкостей передачі даних – до 50-75 Мбіт/с для висхідного з'єднання (від
абонента до базової станції) і до 300 Мбіт/с для низхідного з'єднання (від
базової станції до абонента) (у смузі 20 МГц та застосуванні багатоканальних
схем MIMO) на абонентський пристрій у ненавантаженому секторі базової
станції. При цьому

забезпечується підтримка з'єднань для абонентів, які

рухаються зі швидкістю до 350км/ч. Зона покриття однієї БС – до 30 км. в
штатному режимі, але можлива робота з чарунками радіусом більше 100 км.
Підтримуються багатоантенні системи MIMO.
Радіоінтерфейс LTE розглядається як домінуючий стандарт на світовому
ринку мобільного звязку в наступні 10 років. LTE мережі у світі станом на
кінець другого кварталу 2019 року мали більше ніж 4.7 млрд користувачів що
складало 53% всіх підключень до мобільних мереж (згідно даних Ovum).
Більшість операторів в найближчі роки прискореними темпами виводитимуть з
експлуатації застарілі мережі на основі стандартів 3GPP і 3GPP2 і
здійсниватимуть конверсію частотного ресурсу який раніше застосувався
застарілими радіотехнологіямі в в LTE [134].
LTE ґрунтується на трьох основних технологіях: мультиплексування за
допомогою ортогональних OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)
несівних, що транслюються за допомогою багатопроменевих систем MIMO
(Multiple Input Multiple Output) і еволюційна системна архітектура мережі
(System Architecture Evolution).
Також принциповим рішенням є організація дуплексного розділення
каналів яке може бути як частотним (FDD), так і часовим (TDD).
Обмін між базовою станцією (БС) і мобільною станцією (МС) будується за
принципом передавання радіокадрів, що циклічно повторюються. Тривалість
радіокадра становить 10 мс. В технології LTE всі часові параметри
розраховуються на основі мінімального часового кванта:
де ∆f – крок між несівними, який дорівнює 15кГц.
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Таким чином, тривалість радіокадру складає 307200 Ts. Сам же квант часу
відповідає тактовій частоті 30,72 МГц, яка кратна стандартній для 3G-систем
частоті 3,84МГц.
В технології LTE передбачено два типи радіокадрів. Тип 1 призначений
для організації частотного розділення дуплексних каналів. При використанні
даного радіокадру можливе створення як повнодуплексного режиму зв'язку, так
і напівдуплексного. Радіокадр типу 1 складається з 20 часових слотів
(тривалістю 0,5 мс), що нумеруються від 0 до 19. Два суміжні часові слоти
утворюють субкадр (рис.1.1).

Рис.1.1 – Структура кадру LTE при частотному розділенні дуплексних
каналів
При функціонуванні у повнодуплексному режимі радіокадри у висхідному
та низхідному каналах передаються паралельно, але з обумовленим в стандарті
часовим зсувом.
Радіокадр типу 2 (рис. 1.2) призначений для організації часового
дуплексного розділення каналів. Він складається з двох напівкадрів тривалістю
по 5 мс. Кожен напівкадр включає 5 субкадрів тривалістю 1 мс. Стандарт
передбачає два цикли часового дуплексування – 5 і 10 мс. У першому випадку
1-й та 6-й субкадри ідентичні і містять службові поля DWPTS, UPPTS та
захисний інтервал GP.
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Рис.1.2 – Структура кадру LTE при часовому розділенні дуплексних
каналів
При 10-мс циклі шостий субкадр використовується для передачі даних в
низхідному каналі. Нульовий і п'ятий субкадри, а також поле DWPTS завжди
відносяться до низхідного каналу, а другий субкадр
висхідного.

і поле UPPTS– до

Можливі декілька варіантів тривалості полів DWPTS, UPPTS і

GP, але їх сума завжди повинна дорівнювати 1 мс.
У LTE використовується модуляція OFDM, яка передбачає передачу
широкосмугового сигналу за допомогою незалежної модуляції вузькосмугових
несівних:
[

]

розташованих з певним кроком по частоті ∆f (15 кГц). Один OFDM-символ
містить набір модульованих несівних. У часової області OFDM-символ включає
поле даних (корисна інформація) і так званий циклічний префікс CP (Cyclic
Prefix) – переданий в друге фрагмент закінчення попереднього символу
(рис.1.3). Призначення префікса – боротьба з міжсимвольною інтерференцією в
приймачі внаслідок багатопроменевого поширення сигналу.

CP

Дані

Рис.1.3 – OFDM-символ з циклічним префіксом
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Відбитий сигнал, що приходить із затримкою, потрапляє в зону префікса і
не накладається на корисний сигнал. Стандартний крок між несівними ∆f = 15
кГц,

що

відповідає

тривалості

OFDM-символа

66,7

мкс.

Кожному

абонентському пристрою в кожному слоті призначається певний діапазон
канальних ресурсів в частотно-часової області (рис.1.4) – ресурсна сітка.
Чарунка ресурсної сітки – так званий ресурсний елемент – відповідає одній
несісвної в частотної області і одному OFDM-символу в часовій.
Ресурсні елементи утворюють ресурсний блок – мінімальну інформаційну
одиницю в каналі. Ресурсний блок займає 12 несівних (тобто 180 кГц) та 7 або
6 OFDM-символів, залежно від типа циклічного префікса. Число ресурсних
блоків в ресурсній сітці залежить від ширини смуги каналу і складає від 6 до
110 (ширина частотних смуг висхідного/низхідного каналів – від 1,4 до 20
Мгц). Ресурсний блок – це мінімальний ресурсний елемент, що виділяється
абонентському пристрою планувальником базової станції. В спеціальному
управляючому каналі базова станція повідомляє абонентські станції про певний
розподіл ресурсів в кожному часовому слоті.
Тривалість префікса в 4,7 мкс дозволяє боротися із затримкою відбитого
сигналу, який пройшов відстань на 1,4 км. більше, ніж сигнал, що поширюється
прямо. Для систем стільникового зв'язку в умовах міста цього зазвичай цілком
достатньо. Якщо ж цього не достатньо то використовується розширений
префікс, що забезпечує придушення міжсимвольної інтерференції у чарунках
радіусом до 120 км. Такі величезні чарунки корисні для різного роду
широкомовних сервісів (MBMS), таких як трансляція телевізійних програм для
мобільних абонентів. Для цих же режимів (лише у низхідному каналі)
передбачена особлива структура слота, з кроком між несівними у 7,5 кГц і
циклічним префіксом в 33,4 мкс. У слоті при цьому всього три OFDM-символа.
Особливий випадок широкомовного сервісу представляє режим MBSFN
(мультимедійний широкомовний сервіс для одночастотної мережі). У цьому
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режимі декілька базових станції в певній MBSFN-зоні одночасно і синхронно
транслюють загальний широкомовний сигнал.

Рис.1.4 – Ресурсна сітка
Кожна несівна модулюється за допомогою 4-, 16-, 64- і 256- позиційної
квадратурної фазово-амплітудної модуляції (QPSK, 16-QAM 64-QAM або 256QAM, останній варіант з‘явився у спеціфікації 3GPP Rel. 12). Відповідно, один
символ на несівній містить 2, 4, 6 або 8 біт. При стандартному префіксі
символьна швидкість складе 14000 символів/с, що відповідає, при частотному
розділенні дуплексних каналів, швидкості від 28 до 112 кбит/с на несівну.
Сигнал із смугою 20 МГц містить 100 ресурсних блоків або 1200 несівних, що
дає загальну агрегатну швидкість в каналі від 33,6 Мбіт/с до 195,8 Мбіт/с (для
256- QAM з MIMO 2x2, з урахуванням LTE header: PDCP, RLC, MAC).
Специфікації LTE визначають декілька фіксованих значень для ширини
висхідного і низхідного каналу між базовою і абонентською станціями (у
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мережах E-UTRA). Оскільки в OFDM використовується швидке перетворення
Фур'є (БПФ), кількість несівних для спрощення процедури цифрової обробки
сигналу має бути кратною N = 2n (тобто 128, 256, ..., 2048). При цьому частота
взяття відліків повинна складати Fs = ∆f N. При заданих в стандарті значеннях
вона виявляється кратною 3,84МГц – стандартній частоті вибірок в технології
WCDMA. Це дуже зручно для створення багатомодульних пристроїв, що
підтримують як WCDMA, так і LTE. Зрозуміло, що при формуванні сигналу
амплітуди "зайвих" несівних (включаючи центральну частоту каналу)
вважаються рівними нулю.
У низхідному і висхідному каналі вживання технології OFDM різне. У
низхідному каналі ця технологія використовується не лише для передачі
сигналу, але і для організації множинного доступу (OFDMA) – тобто для
мультиплексування абонентських каналів.
Окрім описаного фізичного структурного блоку вводиться поняття
логічного

структурного

блоку.

По

числу

ресурсних

елементів

вони

еквівалентні, проте можливі два варіанти відображення ресурсних елементів
фізичного блоку в логічний – один в один і розподілений. У останньому
випадку елементи логічного ресурсного блоку виявляються розподіленими по
всій доступній ресурсній сітці. На відміну від пакетних мереж, в LTE немає
фізичної преамбули, яка необхідна для синхронізації і оцінки зсуву несівної.
Замість цього в кожен ресурсний блок додаються спеціальні пілотний і
синхронізуючі сигнали. Пілот-сигнали можуть бути трьох видів – пілотний
сигнал, що характеризує чарунку (Cell-specific), сигнал, пов'язаний з
конкретним

абонентським

пристроєм,

і

сигнал

для

спеціального

широкомовного мультимедійного сервісу. Пілотний сигнал служить для
безпосереднього визначення умов в каналі передачі (оскільки приймачу відоме
його місце розташування і вихідна форма). На основі цих вимірів можна
визначити реакцію каналу для інших несівних і за допомогою інтерполяції
відновити їх вихідну форму.
Пілот-сигнал, що характеризує чарунку, має бути присутнім в кожному
субкадрі

нисхідного

каналу.

Форма

сигналу

визначається

на

основі
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псевдовипадкової

послідовності

Голда

(варіант

m-послідовності),

при

ініціалізації якої використовується ідентифікаційний номер чарунки БС (Cell
ID). Такий пілотний сигнал рівномірно розподілено по ресурсних елементах
(рис.1.5).

Рис.1.5 – Розташування пілотного сигналу LTE
Таким чином, при стандартній довжині префікса він транслюється в 0-му і
4-му OFDM-символі, при розширеному СР – під час 0-го і 3-го OFDM-символу.
У частотній області опорні сигнали передаються через кожних шість несівних,
причому зсув визначається ідентифікатором чарунки, узятим по модулю 6.
Окрім

опорних

сигналів,

в

низхідному

каналі

транслюються

і

синхронізуючі сигнали. Синхронізуючі сигнали також однозначно визначають
ідентифікаційний номер чарунки БС. У LTE прийнята ієрархічна структура
ідентифікації чарунки, як і в попередньої технології WCDMA. Передбачається,
що на фізичному рівні доступно 504 ідентифікаційних номери для чарунок БС.
Вони розбиті на 168 ID-груп, по 3 ідентифікатори в кожній. Номер групи №1
(0–167) і номер ідентифікатора в ній №2 (0–2) однозначно визначають ID
чарунки. Використовується два синхросигнали – первинний і вторинний.
Первинний синхросигнал є 62-елементною послідовністю в частотному плані,
що задається послідовністю Задова-Чу на основі ідентифікатора №2. Така
послідовність з

62 несівних, розподілених по ресурсній сітці симетрично

відносно її центральної частоти, передається в радіокадрі типа 1 в останньому
OFDM-символі слотів 0 і 10 (субкадри 0 і 5). В радіокадрі типа 2 для передачі
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первинного синхросигналу використовується третій OFDM-символ субкадрів 1
і 6. Вторинний синхросигнал генерується на основі номера ID-группы №1. Він
передається в слотах 0 і 10 радіокадру типа 1 (п'ятий OFDM-символ при
стандартному СР) і в слотах 1 і 11 радіокадру типа 2 (шостий OFDM-символ
при стандартному СР). Формування сигналу в низхідному каналі достатньо
стандартне для сучасних систем цифрової передачі інформації. Воно включає
процедури канального кодування, скремблювання, формування модуляційних
символів, їх розподілу по антенних портах і ресурсних елементах та синтезу
OFDM-символів. Канальне кодування вимагає обчислення контрольних сум
(CRC-24) для блоків даних, що поступають з МАС-рівня. Потім блоки з
контрольними сумами обробляються за допомогою кодеру із швидкістю
кодування 1/3. У LTE передбачено використання або згортальних або турбокодів. Кодована послідовність після перемеження (интерлівінга) надходить в
скремблер (для вхідної послідовності {x(i)} виконується процедура вигляду
dscr(i)= x(i)+з(i), де з(i) – певна скремблююча послідовність). Потім
формуються комплексні модуляційні символи (QPSK, 16-QAM, 64-QAM і 256QAM) і розподіляються по ресурсних елементах. Далі відбувається синтез
OFDM-символів, їх послідовність надходить в модулятор, що формує вихідний
ВЧ-сигнал в заданому частотному діапазоні. На стороні прийому всі процедури
виконуються в зворотному порядку [136].
Використання OFDM у поєднанні з циклічним префіксом робить зв'язок
стійким до часової дисперсії параметрів радіоканалу, в результаті на
приймальній стороні стає не потрібним складний еквалайзер. Це дуже корисно
для організації низхідного каналу, оскільки спрощується обробка сигналу
приймачем, що знижує вартість термінального пристрою і споживану ним
потужність.
У висхідному каналі допустима потужність випромінювання значно
нижча, ніж в низхідному. Тому первинною стає енергетична ефективність

40
методу передачі інформації з метою збільшення зони покриття, зниження
вартості термінального пристрою і споживаної ним потужності.
Основний недолік технології OFDMА – високе співвідношення пікової і
мсередньої потужності сигналу (PAR). Це пов'язано з тим, що в часової області
спектр OFDM-сигналу стає аналогічним Гаус шуму, що характеризується
високим PAR. Крім того, сама по собі технологія OFDMА, з врахуванням
необхідності мінімізувати крок між піднесучими і скорочувати відносну
тривалість СР, пред'являє дуже високі вимоги до формування композитного
сигналу. Мало того, що частотні розбіжності між передавачем і приймачем і
фазовий шум в сигналі, що приймається, можуть привести до міжсимвольної
інтерференції окремих піднесівних (тобто до інтерференції між сигналами
різних абонентських каналів). При малому кроці між піднесівними до
аналогічних наслідків може привести і ефект Доплера, що дуже актуально для
систем стільникового зв'язку, що передбачають високу мобільність абонентів. В
зв'язку з цим для висхідного каналу LTE було запропоновано нову технологію –
SC-FDMA (Single-Carrier Frequency-Division Multiple Access). Принципова її
відмінність в тому, що в OFDMA символи передаються паралельно, в SCFDMA

–

послідовно.

Таке

рішення

забезпечує

менше

відношення

максимального і середнього рівнів потужності в порівнянні з використанням
звичайної модуляції OFDM, внаслідок чого підвищується енергоефективність
абонентських пристроїв і спрощується їх конструкція (істотно знижуються
вимоги до точності частотних параметрів передавачів).
Структура SC-FDMA-сигналу багато в чому аналогічна технології OFDM.
Так само використовується композитний сигнал – модуляція множини
несівних, розташованих з кроком ∆f. Принципова відмінність в тому, що
несівні модулюються однаково – тобто одноразово передається лише один
модуляційний символ.
При цьому ресурсна сітка повністю аналогічна низхідному каналу. Так
само кожен фізичний ресурсний блок, відповідний часовому слоту, займає 12
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несівних з кроком ∆f = 15кГц в частотній області (всього 180 кГц) і 0,5 мс– в
часовій.

Ресурсному

блоку

відповідають

7

SC-FDMA-символів

при

стандартному циклічному префіксі і 6 – при розширеному. Тривалість SCFDMA-символа (без префікса) дорівнює тривалості ОFDMA-символа і складає
66,7 мкс (тривалості відповідних циклічних префіксів також рівні). У сітці
може бути від 6 до 110 ресурсних блоків, але їх число має бути кратне 2; 3 або
5, що пов'язане з процедурою дискретного перетворення Фур'є. Ще одна
особливість – підтримка модуляції 64-QAM (з‘явилася у 3GPP Rel. 13) в
абонентському пристрою не обов'язкова.
Кожному абонентові мережі для передачі даних від базової станції за
допомогою функції планування на певний час виділяється певне число
ресурсних блоків. Розклад передається абонентам по службових каналах в
низхідному радіоканалі.
Проте якщо при OFDMA один модуляційний символ (QPSK, 16-, 64- або
256-QAM) відповідає OFDM-символу на несівну (15 кГц, 66,7 мкс), то при SCOFDMA ситуація інша. У частотному плані ширина модуляційного символу
виявляється рівною всій доступній смузі частот (він передається на

всіх

несівних). При цьому один SC-FDMA-символ містить декілька модуляційних
символів – в ідеалі стільки ж, скільки несівних – але у відповідне число разів
коротших в порівнянні з OFDMA, що повністю відповідає умовам теореми
Котельникова-Шеннона.
Сама процедура формування SC-FDMA-сигнала відрізняється від схеми
OFDMA.

Після

канального

кодування,

скремблювання

і

формування

модуляційних символів вони групуються в блоки по М символів – субсимволів
SC-FDMA. Вочевидь, що безпосередньо віднести їх на несівні з кроком 15 кГц
неможливо – потрібна в N разів вища частота, де N – це число доступних для
передачі несівних. Тому, сформувавши групи по М модуляційних символів (М
< N), їх піддають точковому для М дискретному перетворенню Фур'є (ДПФ),
тобто формують аналоговий сигнал. А вже потім за допомогою стандартної
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процедури зворотного N-точечного перетворення Фур'є синтезують сигнал,
відповідний незалежній модуляції кожної несівної, додають циклічний префікс
і генерують вихідний ВЧ-сигнал. В результаті такого підходу передавач і
приймач

OFDMA-

і

SC-FDMA-сигналов

мають

схожу функціональну

структуру.
Абонентський пристрій може використовувати як фіксований частотний
діапазон (використовуються суміжні ресурсні блоки, тобто суміжні несівні), так
і розподілений – так званий режим стрибкоподібної перебудови частоти. У
останньому

випадку

для

кожного

часового

слота

висхідного

каналу

використовується новий ресурсний блок з доступною ресурсною сіткою.
Параметри

перебудови

частоти

задаються

мережним

обладнанням

і

повідомляються як при ініціалізації абонентської станції в мережі, так і по ходу
роботи в каналі управління. В разі розподіленого способу – інформація від
кожного абонента розподілена у всьому спектрі сигналу, тому даний спосіб
стійкий до частотно-селективного завмирання. З іншої сторони, при
локалізованому способі розподілу можливо визначити смугу, в якій для даного
абонента досягається максимальна стійкість каналу до завмирань. Оскільки
області завмирання сигналу для всіх абонентів різні, то можна досягти загальну
максимальну ефективність використання радіоканалу. Проте це вимагає
безперервного сканування частотної характеристики каналу для кожного
пристрою і організації функції диспетчеризації.
Окрім інформації, що генерується функціями верхніх рівнів, у висхідному
каналі передаються опорні сигнали. Їх призначення – допомогти приймачу БС
налаштуватися на певний передавач абонентського пристрою. Крім того, ці
сигнали дозволяють оцінити якість каналу, що використовується в БС при
диспетчеризації ресурсів. Опорні сигнали у висхідному каналі бувають двох
видів – так звані "демодульовані" і зондуючі (sounding). Опорні сигнали, що
демодулюються, аналогічні опорним сигналам низхідного каналу. Вони
передаються на постійній основі. Так, в інформаційному каналі послідовність
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опорного сигналу, що демодулюється, передається в четвертому SC-FDMAсимволі кожного часового слота при стандартному префіксі . Зондуючі сигнали
аперіодичні. Їх основне призначення – дати БС можливість оцінити якість
каналу, якщо передача ще не ведеться.
1.3. Взаємодія мережі LTE з іншими мережами
1.3.1 Взаємодія мережі LTE з іншими мережами стандартів 3GPP
Важливим завданням, що виникає при взаємодії мережі LTE з мережами
мобільного зв'язку стандартів 3GPP, є підтримка мобільності терміналу при
його переміщенні із зони обслуговування однієї мережі в зону обслуговування
іншої.
Алгоритми взаємодії мережі LTE з мережами 3GPP можна класифікувати
таким чином:
– алгоритми забезпечення дискретної мобільності (роумінгу);
– алгоритми забезпечення безперервної мобільності (хэндовера).
Спрощена схема мережі LTE при її взаємодії з доменом пакетної комутації
(PS-доменом) інших мереж 3GPP згідно технічної специфікації 3GPP TS 23.401
показана на рис. 1.6. Як мережі радіодоступу на рисунку використовуються
мережі GERAN, UTRAN і E-UTRAN. Відзначимо, що на практиці мережні
елементи (сервісний вузол SGSN, обслуговуючий шлюз S-GW і шлюз пакетної
комутації P-GW) конструктивно можуть бути поєднані.
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Рис. 1.6 – Схема взаємодії мережі LTE з доменом інших мереж 3GPP
На рис. 1.6 під PSS (PSTN/ISDN Simulation Services) розуміється імітація
(симуляція) програмно-апаратними засобами IP-мереж послуг телефонного
зв'язку, аналогічних послугам, підтримуваним в мережах ТФОП на базі
технології комутації каналів.
Згідно схемі рис. 1.6 основними інтерфейсами взаємодії мережі LTE з
мережами 3GPP (GERAN/UMTS) є інтерфейси S3, S4 і S12. Інтерфейси S3 і S4
забезпечують взаємодію логічного елементу управління мобільністю ММЕ і
шлюзу S-GW мережі LTE з сервісним вузлом SGSN мереж 3G за допомогою
тунельного протоколу GTP (GPRS Tunnelling Protocol). Друга версія протоколу
GTP (GTPv2) розроблена з врахуванням особливостей побудови базової мережі
SAE (ЕРС). Інтерфейс S12 по своєму призначенню аналогічний інтерфейсу Gn
між сервісним вузлом SGSN і шлюзом GGSN мережі GPRS.
Протокол GTP підрозділяється на два види: протокол передачі даних
площини управління (GTP-C) і протокол передачі даних площини користувача
(GTP-U). Протокол GTPv2-C (технічна специфікація 3GPP TS 29.274)
використовується на інтерфейсах S3 і S4 для підтримки мобільності терміналу в
мережах GERAN/LTE/UMTS. Протокол GTPvl-U (технічна специфікація 3GPP
TS 29.281) використовується на інтерфейсах S4 і S12 для передачі даних
користувача за допомогою тунелів.
Сервісний вузол SGSN мережі GERAN/UMTS при взаємодії з мережею
LTE виконує наступні основні функції: вибір логічного елементу ММЕ і
взаємодія з ним для підтримки мобільності терміналу (наприклад, реєстрації
мобільності терміналу в мережі GERAN/UMTS; оновлення зон місця
розташування мобільного терміналу (Routing Area Update — RAU); хэндовера
в мережі GERAN/UMTS із зміною вузла SGSN і шлюзу S-GW; хэндовера із
зміною технології мережі доступу (INTER-RAT Handover)); вибір і взаємодія з
шлюзами S-GW і P-GW для підтримки мобільності терміналу і передачі даних
користувачів (реалізація функцій елементу ММЕ).
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Шлюз S-GW мережі LTE при взаємодії з мережею GERAN/UMTS
забезпечує виконання наступних основних функцій: взаємодія з сервісним
вузлом SGSN для підтримки мобільності терміналу; маршрутизація і передача
трафіку користувача між вузлом SGSN і шлюзом P-GW; управління якістю
передачі даних по методу DiffServ і маркіровка пакетів даних відповідно до
індикатора якості QCI.
Елемент ММЕ мережі LTE при взаємодії з мережею GERAN/UMTS
забезпечує виконання наступних основних функцій: вибір вузла SGSN і
взаємодія з ним для підтримки мобільності терміналу; аутентифікація і
авторизація користувачів[137].
Спрощена схема взаємодії мережі LTE з доменом пакетної комутації (PSдоменом) інших мереж 3GPP в умовах роумінгу показана на рис. 1.7. Як видно
з рисунка, в умовах роумінгу шлюзи S-GW і P-GW взаємодіють один з одним
по інтерфейсу S8, а не S5, як показано на рис. 1.6.

Рис. 1.7 – Схема взаємодії мережі LTE з доменом інших мереж 3GPP в
умовах роумінга
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На рис. 1.7 наведений приклад схеми взаємодії з термінацією трафіку
користувачів в домашній мережі за допомогою інтерфейсу SGi. Інші варіанти
схеми мають на увазі термінацію трафіку користувачів у візитній мережі (рис.
1.7), а також можливість надання послуг з використанням ресурсів (наприклад,
підсистеми IMS) візитного оператора (рис. 1.8).

Рис. 1.8 – Схема взаємодії мережі LTE з доменом інших мереж 3GPP
в умовах роумінга і термінації трафіка в гостьовій мережі
У схемі, показаній на рис. 1.8, використовується шлюз P-GW візитної
мережі. При цьому управління доступом до послуг і тарифікація здійснюються
згідно «політикам» модуля V-PCRF візитної мережі, що взаємодіє з модулем HPCRF домашньої мережі по інтерфейсу S9.
На рис. 1.9 взаємодія з сервісними платформами оператора візитної мережі
(наприклад, підсистемою IMS) реалізується модулем V-PCRF по інтерфейсу Rx.
Взаємодія мережі LTE з іншими мережами 3GPP для надання традиційних
послуг телефонії виконується відповідно до схеми організації голосових
викликів SRVCC, представленої в технічній специфікації 3GPP TS 23.216.
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Згідно даній схемі голосові виклики в мережах 3GPP можуть здійснюватися за
допомогою як традиційній технології комутації каналів (TDM), так і технології
комутації пакетів на базі сервісної підсистеми IMS. Взаємодія логічного
елементу ММЕ з сервером MSC при здійсненні хэндовера голосових викликів з
мережі LTE в традиційний домен комутації каналів (CS-домен) іншої мережі
3GPP відбувається за допомогою інтерфейсу Sv, представленого в технічній
специфікації 3GPP TS 29.280.

Рис. 1.9 – Схема взаємодії мережі LTE з PS-доменом інших мереж 3GPP
в умовах роумінгу, терминації трафіку і використання сервісних платформ
у візитній мережі.
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Рис. 1.10 – Схема організації мовних викликів SRVCC при взаємодії
мережі LTE з іншими мережами 3GPP

Розглянемо принципи взаємодії мережі LTE з мережами стандартів He3GPP на основі IP-протоколів управління мобільністю.
Алгоритми взаємодії мережі LTE з мережами стандартів He-3GPP можна
розділити на алгоритми взаємодії з мережами з гарантованою безпекою –
«надійними» (trusted) і алгоритми взаємодії з мережами з негарантованою
безпекою – «ненадійними» (non-trusted). Як надійні мережі можуть виступати
приєднані мережі інших стандартів (наприклад, мережі cdma 2000, WIMAX), як
ненадійні – публічні IP- мережі Інтернет. Взаємодія мережі LTE з надійними
мережами стандартів He-3GPP здійснюється за допомогою шлюзу P-GW,
взаємодія з ненадійними мережами – за допомогою шлюзу ePDG.
Алгоритми взаємодії мережі LTE з мережами He-3GPP забезпечують:
– підтримку роботи мобільного терміналу в стані IDLE
– підтримку роботи мобільного терміналу в стані CONNECTED.
Підтримка гетерогенними мережами стану мобільного терміналу
CONNECTED забезпечує так звану безперервну мобільність терміналу,
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підтримка стану IDLE – дискретну мобільність терміналу. Безперервна
мобільність терміналу реалізована у вигляді процедур хендовера;
дискретна мобільність – у вигляді процедур підтримки роумінгу.
З врахуванням концепції побудови базової мережі ЕРС «все на основі ІР
протоколу» мобільність терміналу при взаємодії мережі LTE з мережами He3GPP заснована на протоколах управління мобільністю в IP-мережах.
Протоколи управління мобільністю в IP-мережах підрозділяються на два види:
– протоколи управління мобільністю на базі хостов (Host Based Mobility –
НВМ);
– протоколи управління мобільністю на базі мережі (Network Based
Mobility – NBM).
Протоколи

управління

мобільністю

вигляду

НВМ

реалізовані

безпосередньо в мобільному терміналі. Протоколи вигляду NBM призначені
для максимального розвантаження мобільного терміналу від виконання завдань
підтримки мобільності і досягнення наступних цілей:
– підвищення ефективності використання мережних ресурсів за рахунок
значного

скорочення

сигнальних

повідомлень,

що

передаються

приймаються мобільним терміналом (наприклад, повідомлень

або

стосовно

оновлення даних місця розташування абонента типу location update), а також
відсутність тунелів безпосередньо між мобільним терміналом і мережними
елементами;
– підвищення продуктивності роботи і економії енергії мобільного
терміналу;
– спрощення мобільного терміналу за рахунок відсутності в стеку
протоколів управління мобільністю.
Прикладом протоколів вигляду НВМ є протоколи MIPv4 (Mobile IP version
4) і DSMIPv6 (Dual-Stack Mobile IP version 6), прикладом протоколу вигляду
NBM — протокол PMIPv6 (Proxy Mobile IP version 6).
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Функціональні можливості протоколу MIPv4 що до забезпечення
мобільності ширші за можливості протоколу IPv4 (специфікація RFC 3344).
Згідно цієї специфікації мобільний термінал завжди ідентифікується своєю
домашньою IP-адресою незалежно від задіяної мережі доступу, хоча у візитній
мережі він отримує іншу IP-адресу – СОА (Care-of-Adress). Призначення IPадрес виконується згідно протоколу динамічної конфігурації DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol).
Протокол MIPv4 реалізується при взаємодії наступних мережних
елементів:
– мобільного терміналу MN (Mobile Node);
– агента домашньої мережі НА (Home Agent);
– агента візитної мережі FA (Foreign Agent);
– кореспондентського вузла CN (Correspondent Node).
Агент домашньої мережі НА має інформацію про адресу СОА мобільного
терміналу, зареєстрованого у візитній мережі за допомогою агента FA. Після
розпізнавання IP-сесії, агент НА пересилає дейтаграми, призначені мобільному
терміналу MN, на його адресу СОА, використовуючи спеціальний IP-тунель.
Адреса СОА призначається мобільному терміналу у момент реєстрації і
може відноситись до двох типів: «Foreign Agent Care-of Address» (FACoA) і
«Со-lо-cated Care-of Address».
Адреса типа «Foreign Agent Care-of Address» є IP-адрес агента візитної
мережі FA, який одночасно є однією з кінцевих точок IP-тунелю (іншою
кінцевою точкою IP-тунелю є агент НА). Отримавши дані з тунелю, агент FA
декапсулірує пакет даних, після чого передає його мобільному терміналу.
Адреса типа «Соlocated Care-of Address» є IP-адрес мобільного терміналу MN,
який одночасно є кінцевою точкою IP-тунелю. В цьому випадку MN самостійно
здійснює декапсуляцію даних IP-тунелю. Взаємодія агентів FA і НА при
реєстрації мобільного терміналу MN здійснюється за допомогою повідомлень
«Agent Advertisements Крім того, в процесі ідентифікації мобільного терміналу
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на основі МАС-адресов може бути використаний протокол ARP (Address
Resolution Protocol). Протокол ARP визначений в специфікації RFC 826 і є
протоколом канального рівня (data link layer), призначеним для визначення
МАС-адреса терміналу по його IP-адресу. Взаємодія мобільного терміналу MN
з агентом FA здійснюється за допомогою повідомлень «Agent Solicitations. На
основі даних повідомлень MN визначає своє місце (домашня, візитна мережа)
розташування, отримує інформацію про будь-які конфігураційні зміни агента
FA. При поверненні мобільного терміналу з візитної мережі в домашню він
відміняє свою зовнішню реєстрацію у агента НА за допомогою пари
повідомлень: «Registration Request» і «Registration Reply».
Коли мобільний термінал MN зареєстрований у візитній мережі, пакети
даних від кореспондентського вузла CN, призначені для MN, переадресуються
у візитну мережу за допомогою агента НА. Переадресація може виконуватися
або спочатку агентові FA і далі терміналу MN, або безпосередньо терміналу
MN, залежно від типа адреси СОА. Таким чином, передача пакетів даних від
терміналу MN кореспондентському вузлу CN може здійснюватися або через
агента FA, або безпосередньо.
Недоліком протоколу MIPv4 є неоптимальне використання мережних
ресурсів. Цей недолік усунений в протоколі MIPv6, який має розширені
функціональні можливості відносно протоколу IPv6. Оптимальне використання
мережних ресурсів забезпечується впровадженням механізмів оптимальної
маршрутизації (Route Optimization – RO). При оптимальній маршрутизації
пакети даних передаються від кореспондентського вузла CN безпосередньо
мобільному терміналу MN. Для сповіщення вузла CN про зміну IP-адреса
терміналом MN використовуються спеціальні повідомлення «Binding Update».
Поступове впровадження IP-протоколів версії 6 наводить до ситуації, коли
одна частина мережного устаткування використовує адресацію протоколу IPv4
(наприклад, велика частина хостів WWW Інтернету, сервери обміну
повідомленнями), а інша – адресацію протоколу IPv6 (наприклад, сервери DNS,
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невелика частина хостів WWW Інтернету, поштові сервери (mail servers), а
також сервери VOIP і сервери відеострімінгу). У цій ситуації підтримка
мобільності терміналу може бути забезпечена дуальним протоколом DSMIPv6,
що формує тунелі, використовуючи як протокол IPv4, так і протокол IPv6.
Протокол управління мобільністю PMIPv6 визначений специфікацією RFC
5213. Його функціональні можливості багато в чому схожі на можливості
протоколу MIPv6. Основною відмінністю цих протоколів є те, що протокол
PMIPv6 головним чином реалізований в мережному сегменті. Перевагою
даного протоколу є звільнення мобільного терміналу від виконання частини
завдань керування мобільністю, що дозволяє ефективно використовувати як
ресурси мережі доступу, так і ресурси терміналу. Ці переваги особливо
актуальні для мереж радіодоступу. Згідно технічної специфікації 3GPP TS
23.402 Release 8 протокол PMIPv6 є одним з базових протоколів управління
мобільністю в мережах LTE під час їх взаємодії не лише з мережами доступу
He-3GPP, але і з мережами доступу 3GPP (в цьому випадку як альтернатива
протоколу GTP).
Протокол PMIPv6 реалізується під час взаємодії наступних мережних
елементів:
– мобільного терміналу MN, який підтримує протокол IPv6 і має доступ до
радіо мережі доступу, а також має можливість змінювати своє місце
розташування; у MN не реалізовані протоколи управління мобільністю;
– локального вузла управління мобільністю LMA (Local Mobility Anchor),
який підтримує протокол IPv6; функціональні можливості вузла LMA (інколи
званого «якорем») багато в чому схожі на можливості агента НА, але вузол має
розширені можливості з підтримки мобільності терміналу MN без участі власне
самого терміналу; елементи LMA і НА розміщуються, як правило, в одному
мережному вузлі;
– шлюзу мобільного доступу MAG (Mobile Access Gateway), що
безпосередньо забезпечує мобільність; шлюз MAG відповідає за передачу
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повідомлень сигналізації вузлу LMA; через шлюз MAG здійснюється доступ
мобільного терміналу MN до домену з протоколом PMIPv6;
– мережної бази даних (policy profile), яка містить дані про параметри
терміналу MN, потрібні для забезпечення роботи шлюзу MAG і вузла LMA.
Згідно концепції протоколу PMIPv6 він підтримує наступну адресацію:
– адреса PCoA (Proxy Care of Address) – мережна адреса шлюзу MAG, якв є
кінцевою точкою двонаправленого тунелю між LMA і MAG; адреса РСоА
асоціюється вузлом LMA з адресою СОА мобільного терміналу MN,
зареєстрованого у візитній мережі;
– адреса MN-HoA (Home Address of Mobile Node) – мережна адреса
мобільного терміналу MN, використовується для приєднання терміналу до
домена з протоколом PMIPv6;
– ідентифікатор мобільного терміналу MN-NAI (Mobile Node Identifier),
використовуваний терміналом MN для виконання процедур аутентифікації в
домені з протоколом PMIPv6;
– префікс MN-HNP (Home Network Prefix), що забезпечує топологічну
прив'язку вузла LMA і мобільного терміналу MN.

1.3.2 Використання IP-протоколів управління мобільністю під час
взаємодії мережі LTE з мережами стандартів не-ЗGРР
Мережі LTE при взаємодії з мережами не-3GPP можуть використовувати
різні протоколи управління мобільністю. Вибір конкретного протоколу
залежить від технічних можливостей мобільного терміналу і від мережі
доступу, а саме – від типів підтримуваних ними протоколів (наприклад, MIPv4,
DSMIPv6 або PMIPv6). Механізм такого вибору реалізований у вигляді
мережної процедури IPMS (IP Mobility Management Selection).
Процедура IPMS виконується у випадках, коли:
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– мобільний термінал здійснює реєстрацію за допомогою мереж доступу
He-3GPP;
– мобільний термінал здійснює хендовер в мережу доступу He-3GPP.
Процедура IPMS не використовується, коли доступ до базової мережі ЕРС
відбувається за допомогою мереж доступу стандартів 3GPP.
В процесі реєстрації мобільного терміналу за допомогою мережі доступу
He-3GPP процедура IPMS здійснюється до моменту виділення мобільному
терміналу IP-адреса[137].
Виконання процедури IPMS при реєстрації мобільного терміналу
засноване на наступних принципах:
– вибраний протокол управління мобільністю повинен підтримуватися
одночасно і мобільним терміналом, і мережею доступу (інтерфейсом S2c);
– в разі, якщо мобільний термінал і мережа доступу He-3GPP підтримують
різні протоколи, то як протокол управління мобільністю вибирається протокол
PMIPv6.
При реєстрації мобільного терміналу за привласнення локальної адреси
СОА відповідає або мережний елемент надійної мережі доступу He-3GPP, або
шлюз ePDG ненадійної мережі доступу. В разі, якщо як протокол управління
мобільністю вибирається протокол DSMIPv6, то адреса СОА привласнюється
безпосередньо мобільним терміналом, а якщо протокол MIPv4, – то агентові FA
(адреса СОА стає адресою типа FACoA).
1.4 Технології мобільного зв’язку п’ятого покоління (5G)
Згідно з прийнятим у грудні 2017 року 3GPP Rel 15, 5G NR (нове радіо)
визначає специфікації фази №1 у розвитку технології 5G.
5G Фаза 1 включає загальну архітектуру нової мережі радіодоступу та ядра
та специфікації які визначають підтримку вдосконаленого мобільного
широкосмугового доступу (eMBB) та надзвичайно надійне з‘єднання з дуже
низьким значенням затримки пакетів (uRLLC).
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5G Фаза 2 яка запланована на 2020 рік передбачає підтримку масового
застосування рішень Інтернету речей та подальші вдосконалення що до
технологій що вже підтримуються у 5G Фазі 1.
Слід зазначити що провідні оператори на розвинутих ринках

США,

Китаю, Японії, Великобрітанії, Південної Кореї та Європейського Союзу вже
активно розгортають комерційні мережі 5G. Кількість абонентів 5G у другому
кварталі 2019 року сягнула 1.4 млн. (згідно звіту Ovum). Але дійсно масове
впровадження мереж 5G на розвинутих та платоспроможних ринках слід
очікувати у 2020-2021 року.
Потенційними перевагами 5G у порівняні з 4G вважаються наступні три
основні напрямки технологічного розвитку: підвищена швидкість передачі
даних (1-10 Гбіт/с), дуже низька затримка пакетів (1 мс), ще більша надійність
з‘єднання.
Завдяки рефармінгу існуючих частотних смуг 3400-3800 Мгц, 4400-5000
Мгц та головним чином залучення нового високочастотного міліметрового
діапазона (>26 Ггц) з доступним частотним ресурсом який більш ніж в 10 разів
перевищую наявний частотний ресурс що може бути задіяних у спектрі частот
до 6 Ггц, більш ніж в 20 разів більшу кількість антенних елементів що можуть
бути використані, та застосуванням ще більшої ніж в LTE ширини каналів
передачі та прийому (100-400 Mгц), 5G пропонує швидкості від декілька Гбіт/с
до десятків Гбіт/с (пікова швидкість яка вже була продемонстрована в
лабораторних тестах сягнула позначки 10/20 Мбіт/с у висхідному/низхідному
напрямку відповідно), з ємністю до 10 Мбіт/с на 1м2 підтримкою швидкості
руху

мобільного

пристрою

до

500

км

на

годину,

координований

багатостанційний доступ (Coordinated Multi-Point access (COMP), та високу
спектральну ефективність (до 15/30 біт/Гц у висхідному/низхідному напрямку,
відповідно) завдяки застосування багатоканального MIMO, 3D beamforming
(формування діаграми направленості антени шляхом застосування великої
кількості програмно керованих антенних елементів), та інших технологічних
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переваг. Покращена якість з‘єднання з низькою затримкою пакетів (від 1 до 10
мс) та підтримкою мереж з високою щільністю низькошвидкісних пристроїв
Інтернету Речей (швидкість таких пристроїв / сенсорів зазвичай у межах 1-100
кбіт/с, а їх кількість може становити до 1 млн. пристроїв на 1 км2)
забезпечується такими рішенями як розміщення на сайтах базових станцій 5G
потужних сервісних платформ що реалізують комп‘ютерні обчислювання та
надання додаткових іноваційних послуг абонентам - Multi-access Edge
Computing (MEC),

програмно конфігуровані мережі Software Defined

Networking (SDN). Надійність з‘єднання буде додатково підвищена з метою
підтримки критичних до затримки пакетів та надійності зв‘язку додатків
наприклад

у

рішеннях

з

впровадження

систем

громадської

безпеки,

дистанційному проведенню хірургічних операцій з застосуванням спеціальних
дистанційно керованих медичних роботів.
5G дозволить реалізувати нове покоління мобільних сервісів таких як
віртуальна та доповнена реальність, телебачення та відео з ультра високою
розподільчою здатністю, безпілотні автомобілі та громадський транспорт,
телемедицина, промислова автоматизація (смарт фабрики) та керування
роботами в режимі реального часу.
Нові 5G мережі мають бути гнучкими, програмно конфігурованими та
легко масштабованими з підтримкою можливості програмного поділу (network
slicing) одної фізичної мережі на декілька ізольованих віртуальних мереж,
віртуалізація функцій мережі (NFV), та новий рівень радіодоступу та взаємодії
з транспортними мережами (Transport Interaction - RTI).
Щоб в повному обсязі реалізувати цей потужний потенціал 5G необхідні
добре скоординовані зусилля з розробки інтеграції

та тестування всіх

елементів цієї екосистеми.
Незважаючи на певні технічні переваги, розгортання фрагментів мереж 5G
в Україні слід очікувати не раніше 2022 року і лише в обмеженому переліку
сценаріїв де застосування 5G може бути економічно виправдано через дуже
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малу зону покриття БС, наприклад, для забезпечення підтримки високої
щільності абонентів та підвищеної пропускної спроможності під час масових
заходів в приміщеннях стадіонів, концертних залів, фан зонах, торговельних та
розважальних центрів, у центрах великих мегаполісів а також для підключення
базових станцій LTE та 5G до опорної пакетної мережі оператора (back hauling)
на смартфабриках для керування роботами [130].

Висновки до розділу 1
1. Проведено аналіз тенденцій розвитку сучасних мобільних
Україні. Визначено загальні вимоги до перспективних мереж

мереж в

наступного

покоління.
2. Проведено порівняльний аналіз існуючих технологій радіодоступу:
СDMA, WiMax, WCDMA (UMTS), LTE. В результаті проведеного аналізу
зроблено висновок, що технологія LTE задовольняє умовам мережі доступу в
концепції мережі наступного покоління і є основою створення сучасних мереж
мобільного зв'язку 4-го і 5-го покоління з комутацією пакетів.
3. Визначено необхідність розробки методики оптимізації протоколів
мережі

LTE

для

забезпечення

ефективної

взаємодії

з

мережами,

функціонуючими за технологіями з комутацією пакетів та комутацією каналів.

58

РОЗДІЛ 2
ОПТИМАЛЬНИЙ МЕТОД АВТОКОРЕЛЯЦІЙНОЇ ОБРОБКИ
ФАЗОМОДУЛЮВАНИХ СИГНАЛІВ

Постановка задачі
У теорії прийому сигналів, їх обробки отримана велика кількість
оптимальних алгоритмів. Найкращим при будь-яких умовах алгоритмом,
(що

ґрунтується

відповідаючим

на

фундаментальному

крітеріям

деякої

положенні

оптимальності

в

теорії

систем),

залежності

від

встановлених обмежень, зумовлених характеристиками каналу і сигналу та
особливостями режиму роботи системи зв'язку в цілому за деякими наперед
заданими критеріями може бути визнаний той чи інший алгоритм [80].
Найбільш

адекватна

класифікація

умов,

при

яких

синтезуються

різноманітні оптимальні алгоритми, ґрунтується на тому, яка інформація про
сигнал відома до його прийому, тобто за ступенем апріорної неозначеності
ситуації. Між відомою або зовсім невідомою початковою фазою, є великий
спектр проміжних ситуацій. Ієрархію оптимальних алгоритмів відкриває
когерентний прийом, оптимальний в умовах, коли варіанти сигналу, який
передається, повністю відомі. Оптимальний некогерентний прийом має статус
оптимального з варіантами сигналу з невідомою та рівномірно розподіленою
початковою фазою. Якщо піти далі шляхом зменшення апріорних відомостей
про надходжуваний сигнал, то можна синтезувати і інші методи прийому, які
підходять при відповідних умовах. При цьому чим менше ми маємо апріорних
відомостей

про

завадодостійкість.

параметри
Завершують

сигналу

при

ієрархію

його

обробці,

оптимальних

тим

методів

нижча
прийому

алгоритми обробки сигналів невідомої форми і до них відносяться алгоритми
автокореляційної обробки фазомодульованих сигналів.
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В другому розділі проведено дослідження ситуацій, характерних для
систем LTE, при яких складаються умови, що відповідають автокореляційному
методу

обробки

прийому

багатопозиційних

сигналів

і

визначено

завадостійкість демодуляторів, які реалізують ці методи.
2.1. Зміст

та умови застосування автокореляційної обробки

сигналів
Нехай є два варіанти переданого сигналу S1 (t ) або S2 (t) (сигнали
невідомої форми) та відомий інтервал їхнього існування (0, τ). Ці сигнали
можна представити у виді розкладу по системах ортонормованих функцій
{ } {

}:
(2.1)
∑

∑

де 2B  база очікуваних сигналів;
(2.2)
∫

∫

Сигнали S1 (t ) і S 2(t) називаються сигналами невідомої форми, якщо
відсутня будь-яка інформація про коефіцієнти
базисні функції

і

. При цьому відомі

, де система функцій { } визначає підпростір

можливих форм сигналу S1 (t ) , а система функцій {

} - підпростір

можливих форм сигналу S2(t). Можна вважати, що в розглянутому випадку
відомі підпростори очікуваних сигналів, визначаються відповідним набором
базисних функцій і часовим інтервалом їхнього існування.
Якщо відомі розподіли коефіцієнтів

і

то для синтезу оптимального

алгоритму прийому сигналів S1 (t ) і S 2(t) можна скористатися простим
правилом максимальної правдоподібності; якщо ж розподіли

і
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невідомі,

то

варто

скористатися

правилом

загальної

максимальної

правдоподібності, відповідно до якого з двох можливих гіпотез

або

вибирається та, для якої більший максимум функції правдоподібності.
Для випадку сигналів з однаковою енергією, коли відомо, що
(2.3)
∑

∑

варто вважати переданим сигнал

, якщо
(2.4)

∑ [∫

]

∑ [∫

]

і сигнал S2 (t) у протилежному випадку.
Неважко помітити, що в квадратних дужках у (2.4) стоять коефіцієнти
розкладу прийнятого сигналу за базисними функціями  i и  i , а суми
квадратів цих коефіцієнтів (ліва і права частини (2.4)) дорівнюють енергії
прийнятого сигналу в підпросторах { } і {

} відповідно. Тому алгоритм

(2.4) можна представити в виді:
(2.5)
∫

∫

де x1 (t ) і x2 (t )  частини прийнятого сигналу, що знаходяться в
підпросторах { } і {

} . Зміст отриманого алгоритму в наступному:

необхідно обчислити енергію сигналу, прийнятого в підпросторах першого і
другого варіантів сигналу, і вважати переданим той варіант, у підпросторі
якого обчислена енергія більша. У зв'язку з цим алгоритми прийому виду
(2.4) і (2.5) називають енергетичними або автокореляційними, маючи на
увазі в останньому випадку, що при їх використанні в приймачі
обчислюється згортка прийнятого сигналу з самим собою при тому або
іншому часовому зсуві (в (2.5) цей зсув дорівнює нулю). Ці алгоритми
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справедливі при різних видах модуляції сигналу, причому для одержання
відповідного часткового алгоритму варто підставити в (2.4) базисні функції,
що відповідають даному виду модуляції [84].
Проведемо дослідження прийому сигналів з частотною модуляцією.
Нехай частоти несівних коливань сигналів
відомі підпростори цих сигналів:

і

невідомі, проте

існує в смузі частот f1 , a

у

смузі f 2 , причому f1 і f 2 не перекриваються. Такі сигнали є частковим
випадком сигналів невідомої форми. Їх прийом відповідно до приведеного
алгоритму енергетичної (автокореляційної) обробки проводиться в такий
спосіб. На інтервалі посилки Т обчислюється енергія прийнятого сигналу в
смугах частот f1 і f 2 . Переданим вважається сигнал S1 , якщо енергія
виявилася більшою в смузі f1 і сигнал S2 у протилежному випадку. При
цьому інтеграл у лівій частині (2.5) є енергія сигналу, прийнятого в смузі
частот f1 , а інтеграл у правій частині (2.5) - енергія сигналу, прийнятого в
смузі частот f 2 . Відповідно базисна функція { } і в (2.4) є гармоніки
частоти 2π/T, що потрапляють в смугу

, а функція {

}– гармоніки, що

попадають в смугу
Розглянуті алгоритми працюють не тільки при невідомій, але і при
змінній формі сигналів. Проте, строго кажучи, допустимі лише такі зміни,
при яких кожний з варіантів переданого сигналу не виходить за рамки
певного для нього підпростору. При фазорізницевій модуляцції (ФРМ-1) це
означає, що сигнали з точністю до знаку повинні повторюватися на інтервалі
двох посилок. Звідси, зокрема, випливають досить жорсткі вимоги до
стабільності частоти несівного коливання при автокореляційному прийомі
сигналів із ФРМ-1.
Автокореляційні демодулятори сигналів із ФРМ-1 привертають увагу
надзвичайною простотою, тому що для їх реалізації не потрібно ні
пристроїв виділення когерентних опорних коливань, як у когерентних
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демодуляторах, ні кореляторів з квадратурними опорними коливаннями, як
в

оптимальних

некогерентних

демодуляторах

[117].

Але

потрібно

враховувати, що потенційно автокореляційні демодулятори поступаються
за завадостійкостю когерентним і оптимальним некогерентним. На відміну
від них завадостійкість автокореляційних (енергетичних) демодуляторів
залежить не тільки від відношення h2 енергії сигналу до спектральної
щільності потужності шуму, але і до бази прийнятої суміші сигналу з
шумом, що залежить, у свою чергу, від ширини смуги пропускання F
вхідного

фільтра

приймача.

завадостійкість при тій же

Чим

більше

база

2FT ,

тим

нижча

; чим складніший сигнал, тим більша його

розмірність і тим більша за інших рівних умов ймовірність помилки - такі
особливості автокореляційного прийому. Разом з тим при прийомі
вузькосмугових сигналів з базою
незначно

поступаються

оптимальним

, автокореляційні демодулятори
некогерентним.

При

оцінці

порівняльної завадостійкості когерентних і максимальних некогерентних
демодуляторів, з одного боку, і автокореляційних, з іншого - не слід
забувати, що перші мають перевагу лише при виконанні умов їх
оптимальності і працездатності. Якщо ці умови не виконуються і має місце
прийом

сигналу

апріорно

невідомої

форми,

то

автокореляційний

демодулятор може забезпечити меншу ймовірність помилки. Тому можна
зробити

висновок,

що

строгий

мінімум

імовірності

помилки

автокореляційний прийом (як метод, що випливає з правила узагальненої
максимальної правдоподібності) забезпечує при рівномірно розподілених
невідомих параметрах (коефіцієнтах розкладу сигналу невідомої форми).
Алгоритми автокореляційної обробки сигналів із ФРМ-1 безпосередньо
випливають із правила загальної максимальної правдоподібності і в цьому
змісті

є

оптимальними

для

сигналів

невідомої

форми.

Аналогічний

оптимальний алгоритм обробки сигналів із ФРМ-2 приводить до схеми
енергетичного демодулятора. Як і у випадку оптимального некогерентного
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прийому, енергетичний демодулятор сигналів із ФРМ-2 перевершує за
завадостійкістю еквівалентний йому автокореляційний демодулятор сигналів із
ФРМ-1. Разом з тим, завадостійкість демодуляторів цих типів залежить від
стабільності частоти несівного коливання. Уникнути цю залежність вдається в
автокореляційному демодуляторі ФРМ-2.
Якщо при ФРМ-1 автокореляційний прийом привабливий, головним
чином, своєю простотою, то при ФРМ-2 автокореляційний прийом, що є в
цьому випадку однією із субмаксимальних модифікацій алгоритму прийому
відповідних

сигналів

невідомої

форми,

має

унікальну

властивість

інваріантості до частоти несівного коливання, яка не має місця ні при
когерентному, ні при максимальному некогерентному методах обробки. Тому
автокореляційні алгоритми прийому сигналів із ФРМ-2 мають принципове
значення в мережах мобільного зв‘язку. Їх доцільно застосовувати в каналах
з невизначеною частотою сигналу [67].
Дослідимо ситуації при яких складаються умови, що відповідають каналу
з невизначеною частотою, внаслідок нестабільності частоти задавальних
генераторів, у всіх ланках системи зв'язку невизначена частота несівного
коливання має місце на початку будь-якого сеансу зв'язку, протягом всього
інтервалу прийому при короткочасних сеансах, при передачі інформації в
імпульсному або пакетному режимі, особливо якщо пакети формуються
різними передавачами або в різних лініях зв'язку, а також у всіх інших
випадках, коли до моменту початку обробки передісторія сигналу або
відсутня, або дуже короткочасна. Невизначеність частоти сигналу, крім того, є
наслідком ефекту Доплера, що виникає при зв'язку з швидкорухомими
об'єктами або ретрансляції сигналів через рухомий ретранслятор. При різних
випадках руху об'єкта зв'язку можуть виникати непередбачені зміни частоти
несівного коливання, що важко компенсувати за короткий час за допомогою
пристроїв

частотного

автопідстроювання.

В

ряді

випадків

частотне

автопідстроювання не можливо реалізувати і у системах безперервної
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передачі інформації, якщо останні працюють по каналах зі змінними
параметрами.
Таким чином, при передачі цифрової інформації різними каналами
зв'язку виникають ситуації, при яких приймач повинний обробляти сигнал з
невідомою або неточно відомою частотою несівного коливання - канали з
невизначеною частотою сигналу. Для таких каналів і ситуацій найкраще
відповідає автокореляційний метод прийому при використанні сигналів із
ФРМ другого порядку.
Автокореляційні модеми з ФРМ-2 володіють властивістю відносної або
абсолютної

інваріантості

до

зміни

частоти

несівного

коливання,

використовуються в системах передачі цифрової інформації при зв'язку з
швидкорухомими об'єктами, в системах супутникового зв'язку, а також в
системах

волоконно-оптичного

зв'язку,

мобільного

широкосмугового

доступу з підтримкою технології LTE (Long Term Evolution) [120].
2.2.

Оптимальні

автокореляційні

(енергетичні)

демодулятори

сигналів із ФРМ першого порядку
Скористаємося алгоритмом прийому сигналів невідомої форми (2.5) для
синтезу відповідного алгоритму прийому сигналів з однократною ФРМ-1. У
цьому випадку варіанти сигналу невідомої форми на інтервалі двох посилок
можуть бути представлені:
(2.6)

{
{

}

де f (T )  невідома функція. Для представлення сигналів
вибрати

базисні

функції

наступного

і

можна
виду:
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(2.7)

{
{
де

}

. Функції (2.7) при i=1 представлені на рис. 2.1.

Базисні функції (2.7) визначають два непересічні підпростори, що
відповідають двом варіантам переданого сигналу, один із яких має стрибок
фаз усіх частотних складових на 180°, а другий не має стрибка фаз.
Поряд із зазначеною розбивкою переданих при ФРМ сигналів на два
непересічні підпростори можна запропонувати й іншу розбивку, при якій ці
підпростори мають різні частотні складові. Дійсно, оскільки сигнал

на

інтервалі (T , 2T ) такий же, як на інтервалі (0, T ) , то в розкладанні сигналу
по гармоніках частоти  / T відповідають всі непарні гармоніки, а в
аналогічному розкладі сигналу

, що на інтервалі (T , 2T ) повторює

сигнал на інтервалі (0, T ) зі зворотним знаком, відповідають всі парні
гармоніки [119].
Таким чином, при ФРМ базис підпростору сигналу
гармоніки частоти  / T , а базис підпростору сигналу

складають парні
– непарні:
(2.8)

∑

∑

}

Схематичне зображення відповідних (2.8) підпросторів сигналів
представлений на рис. 2.2, де

.

і
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Знайдемо оптимальний алгоритм прийому сигналів невідомої форми з
ФРМ. Для цього перепишемо загальний алгоритм (2.4) у наступному виді:
(2.9)
∑ {[∫

∑ {[∫

]

[∫

]

] }

[∫

] }

У порівнянні з (2.4) у (2.9) прийнятий інтервал інтегрування   2T ,
так як при ФРМ кожний інформаційний символ визначається двома
посилками сигналу. Підставивши (2.7) у (2.9), отримаємо
∫

∑ {[∫

]

∫

[∫

] }
(2.10)
∫

∑ {[∫

[∫

∫

]

] }

Звівши до квадрату і скоротивши однакові члени в лівій і правій
частинах (2.10), одержимо:
(2.11)
∫

∑ [∫

∫

∫

]
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Інтеграли в (2.11) в межах 0, T пропорційні коефіцієнтам розкладу
прийнятого сигналу на інтервалі від 0 до Т, а інтеграли в межах T , 2T –
коефіцієнтам розкладу прийнятого сигналу на інтервалі від Т до 2T .

Рис. 2.1. Варіанти сигналу невідомої форми з ФРМ та їх базисні
функції на двох посилках
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Рис. 2.2. Підпростори варіантів сигналу з ФРМ невідомої форми
Отже, сума добутків цих коефіцієнтів пропорційна скалярному добуткові
сигналів на двух сусідніх посилках, тобто (2.11) можна записати у виді:
(2.12)
∫
що співпадає з алгоритмом автокореляційного прийому сигналів з
однократною ФРМ.
Таким чином, використання оптимального алгоритму прийому сигналів
невідомої

форми,

що

реалізує

правило

загальної

максимальної

правдоподібності, у випадку ФРМ-1 приводить до автокореляційної схеми
обробки сигналу, представленої на рис. 2.3.

СФ

sgn

Рис. 2.3. Оптимальний автокореляційний демодулятор
сигналів з однократною ФРМ-1
Вхідний сигнал надходить на смуговий фільтр (СФ), що відіграє в
автокореляційному демодуляторі двояку роль.
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По-перше, він виконує звичайну функцію селекції корисного сигналу по
частоті. Така селекція необхідна в тих випадках, коли на вхід демодулятора
надходить груповий сигнал системи передачі з ЧРК та в інших випадках. У
цій функції аналогічний вхідний смуговий фільтр застосовується і на вході
когерентних і оптимальних некогерентних демодуляторів. По-друге, вхідний
смуговий фільтр служить для обмеження спектра (а, отже, і потужності)
флуктуаційного шуму, що надходить на вхід демодулятора, оскільки при
автокореляційному методі прийому, на відміну від кореляційних методів –
когерентного й оптимального некогерентного, завадостійкість залежить від
ширини смуги частот (потужності) шуму, а не тільки від його спектральної
щільності [66].
На перший погляд, може здаватися, що в алгоритмі автокореляційної
обробки (2.12) не передбачається смугова фільтрація сигналу. Проте, якщо
звернутися до алгоритму (2.9), з якого отриманий алгоритм (2.12), то
видно, що сигнал x(t ) представлений у виді розкладання по сукупності В
гармонійних складових і, отже, обмежений по частоті смугою F=B/T.
Фактично пропускна смуга фільтра в схемі рис. 2.3, тобто при прийомі
сигналів із ФРМ, повинна вибиратися компромісно: з одного боку, вона
повинна бути по можливості більш вузькою, щоб зменшити вплив шуму, а з
іншого боку, досить широкою, щоб лінійні спотворення сигналу і так звана
міжсимвольна

інтерференція

незначно

знижували

завадостійкість.

В

автокореляційних демодуляторах вузькосмугових ФМ сигналів значення бази
FT, як правило, вибирають у межах від одиниці до двох, причому найбільш
часто використовують вхідні фільтри зі смугою F  1,5/T. З точки зору
впливу на завадостійкість міжсимвольної інтерференції має значення не
тільки ширина пропускної смуги вхідного фільтра демодулятора, але і вся
наскрізна частотна характеристика [127].
Принципово важливим елементом автокореляційного демодулятора
сигналів із ФРМ-1 є елемент пам'яті або лінія затримки сигналу на
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тривалість посилки Т. До тривалості затримки тут пред'являються досить
жорсткі вимоги. Якщо в системах з автокореляційним прийомом сигналів
ФРМ першого порядку співвідношення між частотою несівного коливання
і тривалістю посилки не може бути довільним: в посилці тривалістю Т
повинно укладатися ціле число періодів несівного коливання частоти  ,
тобто T  2k , де k – ціле, тільки в цьому випадку, форма сигналу
повторюється на двох посилках, що є необхідною умовою оптимальності
алгоритму прийому сигналів з ФРМ-1 невідомої форми. Відхилення від
співвідношення T  2k викликані нестабільністю частоти



, або ж

затримки Т, приводять до зниження завадостійкості, а потім і до втрати
працездатності демодулятора. Допустимі відхилення частоти  і затримки

T можна визначити із співвідношення
(2.13)
де

допустимий паразитний фазовий зсув між коливаннями

сусідніх елементів сигналу з ФРМ-1. Для збереження досить високої
завадостійкості значення

не повинно перевершувати частки (5..10%)

мінімального дозволеного стрибка фази, що складає  при однократній
ФРМ,  / 2  при двократній,  / 4  при трикратній і т.д. Варто звернути
увагу на те, що, як видно з (2.39), відхилення частоти і затримки можуть
компенсувати один одне, якщо вони мають різні знаки. На цьому, зокрема,
базуються методи адаптивної корекції нестабільності затримки. Звичайно
допустимі відхилення частоти і затримки визначають при фіксованому і
рівному номінальному значенні одного з цих параметрів, наприклад
визначають

при Т  0 або

Ò доп

при   0 . При точній частоті

несівного коливання (   0 ) припустима нестабільність тривалості затримки
випливає з простого співвідношення
.

(2.14)
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Звідси видно, що краще зменшувати частоту  несівної, щоб послабить
вимоги до стабільності лінії затримки. У зв'язку з цим, в автокореляційних
демодуляторах іноді звертаються до переносу спектра прийнятого сигналу на
більш низьку проміжну частоту. Граничним випадком такого перетворення є
«перенесення на нульову частоту», тобто виділення квадратурних обвідних
сигналів, за допомогою згортки з опорним коливанням, що співпадає за
частотою з несівним коливанням, котре приводить до схеми, еквівалентної
оптимальному некогерентному демодулятору [80] .
Поряд з алгоритмом (2.12) і схемою, приведеної на рис. 2.3, існують і
інші еквівалентні їм алгоритми та схеми автокореляційної обробки сигналів
із ФРМ-1, котрі не потребують безпосереднього обчислення коефіцієнта
кореляції прийнятого сигналу.
При цифровій реалізації зручно користуватися алгоритмом (2.12) і
схемою рис. 2.3, причому, питання реалізації вирішується в значній мірі в
залежності від наявної елементної бази для конкретного діапазону частот і
швидкостей передачі. В автокореляційному демодуляторі використовується
такий же корелятор, як у когерентному й оптимальному некогерентному
демодуляторах. Відмінність полягає в тому, що в ролі опорного коливання в
даному випадку виступає попередня посилка прийнятої суміші корисного
сигналу із шумом. Тому в автокореляційному демодуляторі небажане
застосування ключових помножувачів – це приводить до помітних втрат у
завадостійкості. Так що помножувач у схемі автокореляційного приймача,
якщо він реалізується аналоговим способом, є порівняно складним вузлом.
При цифровій реалізації особливостей у даному випадку немає.
Як правило, у схемах автокореляційних демодуляторів інтегратори
заміняються фільтрами нижніх частот (ФНЧ), на виході яких з визначеними
спотвореннями відтворюється сигнал, що модулює. Відповідна модифікація
основної схеми автокореляційного демодулятора показана на рис. 2.4. Подібні
схеми, на відміну від схем з інтеграторами зі скиданням, працездатні без
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тактової

синхронізації

зі

зниженою

завадостійкістю.

Для

підвищення

завадостійкості варто реєструвати знаки коливань на виході ФНЧ у суворо
визначені моменти. Оптимальний момент визначення знаку сигналу залежить,
зокрема, від частотних характеристик каналу і модему і пов'язаний з тактовим
імпульсом, створюваним пристроєм тактової синхронізації (ПТС).
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T

Рис. 2.4 Модифікація схеми автокореляційного демодулятора
сигналів з однократною ФРМ-1
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Рис. 2.5 Оптимальний енергетичний демодулятор
сигналів з однократною ФРМ-1
Поряд з алгоритмом (2.12) і схемою на рис. 2.3, існують і інші еквівалентні
їм алгоритми і схеми автокореляційної обробки сигналів із ФРМ-1, які не
потребують безпосереднього обчислення коефіцієнта кореляції прийнятого
сигналу. Для їхнього розгляду звернемося знову до загального алгоритму (2.9)
або (2.10) оптимального прийому сигналів невідомої форми з ФРМ.
У квадратних дужках у лівій частині (2.10) стоять суми коефіцієнтів
розкладу прийнятого сигналу на двох сусідніх посилках. Отже, сума квадратів
величин, що стоять у квадратних дужках, пропорційна енергії суми сигналів на
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двох сусідніх посилках. Аналогічно в квадратних дужках у правій частині (2.10)
стоять різниці коефіцієнтів розкладання прийнятого сигналу на двох сусідніх
посилках; отже, сума квадратів цих різниць пропорційна енергії різниці
сигналів на двох сусідніх посилках. Таким чином, (2.10) можна представити в
наступному виді:
(2.15)
∫[

]

∫[

]

Еквівалентність (2.15) і (2.12) очевидна. Нерівність (2.15) можна
представити у виді алгоритму обчислення переданого двійкового символу
аналогічно (2.12):
(2.16)
{∫[

]

∫[

]

}

Відповідна алгоритму (2.16) схема демодулятора представлена на рис. 2.5.
За завадостійкостю, а також вимогах до стабільності несівної частоти сигналу і
тривалості затримки демодулятори на рис. 2.3 і 2.5 еквівалентні. Однак у
демодуляторі рис. 2.5 відсутній помножувач сигналів на сусідніх посилках.
Замість цього сума і різниця цих посилок зводяться в квадратори (КВ) і
інтегруються. Результати потім порівнюються в схемі вирахування: якщо
більша енергія суми сигналів, то фіксується передана нульова різниця фази і
символ +1 , якщо ж більша енергія різниці сигналів – то фіксується різниця
фази і символ -1. Практично квадратори і інтегратори можуть бути реалізовані у
вигляді інерційного квадратичного детектора [83] .
Таким чином, при аналоговій реалізації автокореляційного прийому
алгоритм (2.16) і схема рис. 2.5 можуть виявитися кращими. При цифровій
реалізації зручніше скористатися алгоритмом (2.12) і схемою рис. 2.3. Проте,
питання про реалізацію вирішується в значній мірі в залежності від наявної
елементної бази для конкретного діапазону частот і швидкостей передачі.
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Переходячи

до

розгляду

автокореляційного

прийому

сигналів

з

багатократної ФРМ, відзначимо, що тут діють ті ж, що і при інших методах
обробки, закономірності: при збільшенні числа позицій різниці фази і
відповідному

збільшенні

швидкості

передачі

завадостійкість

помітно

зменшується; при переході від однократної ФРМ до двократної з незмінною
швидкістю передачі завадостійкість ненабагато зменшується і т.д. Найбільш
часто використовуються на практиці автокореляційні модеми з двократною
ФРМ-1, що дозволяють при тій же швидкості передачі, що і модеми з
однократною ФРМ-1, майже вдвічі скоротити займану смугу частот при
незначних енергетичних втратах.
При двократній ФРМ, як правило, використовуються дві системи
інформаційних різниць фаз: 1)  /4, 3  /4, 5  /4 та 7  /4 або 2) 0,  /2,  та 3 
/2. В обох випадках використовується маніпуляційний код Грея. Зазначені
системи представлені на рис. 2.6 у векторному виді.
Для синтезу алгоритмів автокореляційних демодуляторів сигналів із ФРМ1 при маніпуляційному коді Грея зручніше скористатися загальними
алгоритмами

декодування

багатопозиційних

сигналів

із

ФРМ,

що

представляють передані двійкові символи через синус і косинус прийнятої
різниці фаз [53].
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Рис. 2.6 Системи сигналів при двократній ФРМ:  /4, 3  /4, 5  /4 та 7  /4
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При використанні першої системи сигналів (рис. 2.6) алгоритми
демодуляції першого і другого двійкових підканалів мають вигляд:
(2.17)
∫

∫
}
де зірочкою позначено перетворення Гільберта. Схема демодулятора, що
реалізує алгоритм (2.17), представлена на рис. 2.7.
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Рис. 2.7. Автокореляційний демодулятор сигналів із
двократною ФРМ-1 при різницях фази  /2
При використанні іншої системи сигналів алгоритм автокореляційної
обробки такий:
(2.18)
[

∫

∫

]

[

∫

∫

]
}

Схеми демодуляторів, що реалізують цей алгоритм, представлені на рис.
2.8.
Розглянуті автокореляційні демодулятори сигналів із двократною ФРМ
містять фазообертач на  /2, що виконує функції перетворювача Гільберта. Цей
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фазообертач повинен бути широкосмуговим і здійснювати фазове зсунення на

 /2 для всіх частотних складових прийнятого сигналу.
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Рис. 2.8 Модифікації схеми автокореляційного демодулятора сигналів з
двократною ФРМ-1 при різницях фази 0,  /2,  і 3  /2
З порівняння схем (рис. 2.7 і 2.8), вигідно застосовувати різниці фаз  /4, 3

 /4, 5  /4, і 7  /4, тому що при цьому схема демодулятора трохи спрощується.
У той же час, для реалізацій таких різниць потрібно трохи складніший
модулятор, тому що в цьому випадку несівне коливання має вісім значень фази.
Але можна підібрати таке співвідношення між  і Т, що несівне коливання буде
мати тільки чотири фази: 0,  /2,  і 3  /2, а демодулятор буде будуватися по
найпростішій для двократної ФРМ схемі, приведеній на рис. 2.7.
Для цього необхідно зміщувати в демодуляторі коливання кожної посилки,
що відбувається автоматично при виконанні співвідношення
⁄
де k – ціле.

(2.19)
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Взагалі, слід зазначити, що в автокореляційних демодуляторах зміною
тривалості затримки сигналів можна переходити до прийому різних систем
сигналів (з різними значеннями мінімальної різниці фази). Такого ж ефекту
можна досягти, варіюючи частоту несівного коливання, без будь-яких змін у
схемі автокореляційного демодулятора [141] .
При двократній ФРМ, так само як і при однократній, можна синтезувати
алгоритми роботи і схеми енергетичних демодуляторів, аналогічно (2.16), (2.15)
і рис. 2.5. Наприклад, для випадку системи сигналів з різницями фази 0,  ,  /2
і 3  /2 схема демодулятора без пристроїв помножувачів сигналів має вигляд,
показаний на рис. 2.9.
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Рис. 2.9 Енергетичний (автокореляційний) демодулятор сигналів з
двократною ФРМ-1 при різницях фази 0,  ,  /2 і 3  /2
Цей енергетичний демодулятор містить чотири кроки обробки – по числу
варіантів сигналу. У схемі порівняння (СП) визначається крок з найбільшим
вихідним сигналом: якщо найбільший сигнал на першого кроку, то фіксується
передана нульова різниця фази, якщо на кроку 2 – різниця фази  , якщо в
кроках 3 і 4 – різниці фази  /2 і 3  /2, відповідно.
Схему енергетичного демодулятора сигналів із двократною ФРМ можна
побудувати таким чином, що на її виході будуть двійкові символи, передані
підканалами. Наприклад, схему автокореляційного демодулятора (рис. 2.7)
можна привести до виду енергетичного демодулятора (рис. 2.10). Формально по
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числу вузлів ця схема складніша, проте вона не містить помножувачів сигналів,
що в деяких випадках може виявитися привабливим варіантом реалізації.
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Рис. 2.10 Енергетичний (автокореляційний) демодулятор сигналів
з двократною ФРМ-1 при різницях фаз  /4, 3  /4, 5  /4 і 7  /4
При

реалізації

розглянутих

автокореляційних

демодуляторів

чотирьохпозиційних ФМ сигналів повинні бути виконані ті ж вимоги і можуть
використовуватися ті ж підходи, що і стосовно до демодуляторів двопозиційних
сигналів. Зокрема, при аналоговій реалізації, як правило, заміняють інтегратори
зі скиданням фільтрами нижніх частот зі зняттям відліку на їхніх виходах у
моменти, обумовлені імпульсами тактової синхронізації, а при цифровій
реалізації використовують цифрові регістри пам'яті замість ліній затримки і
цифрові корелятори [106].
При трикратній ФРМ, як правило, використовують одну з двох систем
різниць фаз у поєднанні з кодом Грея, що у цьому випадку, як і при двократній
ФРМ, є єдиним оптимальним маніпуляційним кодом. Ці системи можна
представити в такий спосіб:
𝜏
𝜏

𝜏

𝜏

(2.20)
𝜏

…

(2.21)
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Як і у випадку двократної ФРМ, алгоритми демодуляторів при трикратній
ФРМ отримаються підстановкою в загальні алгоритми декодування виразів для
синуса і косинуса першої різниці фаз.
При використанні системи різниць фази (2.20) алгоритм автокореляційного
прийому, що визначає передані по трьом підканалам двійкові символи, має
такий вигляд:
(2.22)
[ ∫

]

∫

]

[

[ ∫

×

[ ∫

∫

]×

∫

]
}

Відповідно цьому алгоритмові схема зображена на рис. 2.11.
При використанні системи різниць фази (2.21) алгоритм демодуляції
сигналів із трикратною ФРМ-1 такий:
(2.23)

[

×

[

[

∫

[

∫
3

3

∫

∫
3

∫

∫

3

]

]

∫

∫

]×

]
}
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Рис. 2.11 Автокореляційний демодулятор сигналів
з трикратною ФРМ-1 при різницях фази 1 𝜏 =(2𝜏 -1)  /8
Відповідна (2.23) схема автокореляційного демодулятора сигналів із
трикратною ФРМ-1 помітно складніше схеми, показаної на рис. 2.11. Тому і при
використанні різниць фази (2.21) доцільно перейти до алгоритму обробки (2.22)
введенням додаткового фазового зсуву на кожній посилці. Це можна зробити,
вибравши частоту несівного коливання, і тривалість посилки і затримки такими,
щоб виконувалася рівність
(2.24)
де k- ціле число. При цьому в кожній посилці укладається k+1/16 періодів
несівного коливання.
Проблемою автокореляційного прийому сигналів із ФРМ-1 є створення
достатньо точного і стабільного пристрою затримки сигналу на одну посилку.
Ця проблема аналогічна проблемі забезпечення точної і стабільної фази
несівного коливання на виході пасивного виділення основного коливання в
схемі когерентних демодуляторів. Задане значення тривалості затримки з
необхідною згідно (2.13), (2.14) точністю потрібно забезпечити при всіх
режимах роботи апаратури і з обліком інших дестабілізуючих факторів. У ряді
ситуацій це зробити важко. Відомі випадки, коли через неможливість реалізації
досить стабільної лінії затримки приходилося переходити від ФРМ-1 до ФРМ-2,
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тому що остання виявляється не чуттєвою до нестабільності затримки, якщо
застосувати інваріантні до частоти сигналу автокореляційні алгоритми обробки.
2.3. Оптимальні автокореляційні (енергетичні) демодулятори сигналів
із ФРМ другого порядку
Дослідження алгоритмів роботи демодуляторів сигналів із ФРМ-2
проводяться аналогічно демодуляторам сигналів із ФРМ-1 за загальним
оптимальним алгоритмом прийому сигналів невідомої форми. Особливість
синтезу оптимального автокореляційного алгоритму прийому сигналів із ФРМ2 у порівнянні з ФРМ-1 полягає в тому, що варіанти переданого сигналу при
ФРМ-2 не ортогональні. Внаслідок цього підпростори варіантів сигналу при
ФРМ-2 перетинаються, і енергія одного з варіантів сигналу, що попадає в
підпростір іншого, не дорівнює нулеві. Неважко, переконатися, що
перетинання

підпросторів

варіантів

сигналу

при

однократній

ФРМ-2

симетричні, тобто частка енергії першого варіанта, що попадає в підпростір
іншого, дорівнює частці енергії іншого, що попадає в підпростір першого. У
даному випадку, як і при ортогональних сигналах, загальний алгоритм (2.4)
може бути використаний для синтезу алгоритму прийому, що відповідає
правилу узагальненої максимальної правдоподібності [83]. На рис. 2.12
представлені чотири можливі варіанти довільного двопозиційного сигналу на
трьох посилках при фіксованому сигналі на першій посилці: S 1 , S 2 , S 3 і S 4 .
На кожній з посилок тривалістю Т сигнал може приймати одне з двох
значень, що відрізняється знаком. Якщо передаються варіанти S 1 або S 2 , це
відповідає другій різниці фаз 2  0 , якщо ж S 3 або S 4 , то 2   .
Знайдемо згортки варіантів сигналу
∫

{

3

(2.25)
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де Е – енергія сигналу на одній посилці; i, j  1, 2, 3, 4. Сигнали S1...S 4
неортогональні, проте їх взаємні скалярні добутки рівні по модулю. Для того
щоб скористатися загальним алгоритмом прийому сигналів невідомої форми,
варто підставити в нього базисні функції варіантів сигналу:

{

3

(2.26)

3
3

де

}

 0  2 / T . На рис. 2.12 як приклад показані базисні функції
.
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Рис. 2.12. Варіанти сигналу невідомої форми на трьох посилках та їх
базисні функції
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Вимоги до стабільності частоти сигналу і тривалості затримки
демодуляторів сигналів із ФРМ-2 такі ж, як для автокореляційних
демодуляторів сигналів із ФРМ-1.

Кв
Кв

СФ
Інв

Кв

Інв

Кв

СП

Рис. 2.13. Оптимальний енергетичний (автокореляційний)
демодулятор сигналів з однократною ФРМ-2
Відповідно до загального алгоритму в демодуляторі варто обчислити
енергію прийнятого сигналу в підпросторах кожного з чотирьох варіантів
переданого, тобто
(2.27)
∑ {[∫

]

[∫

] }

де x(t) – прийнятий сигнал; j=1,2,3,4. Для прикладу розпишемо більш
докладно:
(2.28)
∫

∑ {[∫

∫

∫

∫

∫

]

] }
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Інтеграли в квадратних дужках - не що інше, як коефіцієнти розкладу
прийнятого сигналу на першій, другій і третій посилках. Сума цих коефіцієнтів
дорівнює коефіцієнтові розкладання суми прийнятих на трьох посилках
сигналів, і, отже, V 1 є енергія суми трьох послідовних посилок прийнятого
сигналу. Аналогічно одержуємо, що V 2 - енергія суми першої і третьої посилок
за винятком другої і т.д.
Таким чином
(2.29)
∫[

]

∫[

]

∫[

]

∫[

]
}

Отриманий оптимальний алгоритм прийому сигналів невідомої форми з
ФРМ-2 формулюється в такий спосіб: якщо максимальні значення V 1 або V 2 , то
передана друга різниця фази  2 =0, якщо ж максимальні V 3 або V 4 , то –
різниця фази 2   .
Схема

оптимального

автокореляційного

демодулятора

сигналів

з

однократною ФРМ-2 представлена на рис. 2.13. Цей демодулятор за аналогією з
демодулятором сигналів із ФРМ-1 на рис. 2.5 можна також назвати
енергетичним. У схемі за допомогою «пристроїв затримки сигналу, інверторів
(Інв), суматорів, квадраторів (Кв) і інтеграторів обчислюються величини (2.29),
пропорційні енергії відповідних комбінацій посилок прийнятого сигналу; потім
у пристрої порівняння вибирається максимальне значення.8
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Порівнюючи дві схеми оптимальних автокореляційних (енергетичних)
демодуляторів (рис. 2.5 для ФРМ-1 і рис. 2.13 для ФРМ-2), можна відзначити,
що друга з них майже вдвічі складніша. Проте, як оптимальний некогерентний
демодулятор сигналів із ФРМ-2 забезпечує більш високу завадостійкість, ніж
оптимальний

некогерентний

демодулятор

сигналів

із

ФРМ-1,

так

і

автокореляційний демодулятор сигналів із ФРМ-2 (рис. 2.13) має кращу
завадостійкість, ніж автокореляційний демодулятор сигналів із ФРМ-1
[118,135].
Алгоритм обробки (2.29) неважко представити через звичайні для
автокореляційних алгоритмів скалярні добутки сусідніх посилок, якщо
розкрити підінтегральні вирази і скоротити загальні члени:
(2.30)

}
де
(2.31)
∫

∫

∫
}
Відповідна (2.30) схема демодулятора представлена на рис. 2.14,
побудована на базі двох автокореляторів і за завадостійкістю еквівалентна схемі
демодулятора на рис. 2.13. Ця схема, звичайно, значно складніша схеми
найпростішого автокореляційного демодулятора сигналів із ФРМ-1 (рис. 2.3),
однак

володіє

трохи

більшою

завадостійкістю.

Демодулятор

включає

субоптимальний демодулятор сигналів із ФРМ-2 (обведений штриховою
лінією), у якому обчислюється скалярний добуток посилок прийнятого сигналу,
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що відстоїть на два інтервали. Ця частина схеми зображена на рис. 2.15 як
демодулятор сигналів з однократною ФРМ-2, що реалізує наступний алгоритм:
(2.32)
∫
Порівняюючи (2.32) з (2.12) і рис. 2.15 з рис. 2.3, можна зробити висновок,
що стосовно флуктуаційного шуму даний субоптимальний автокореляційний
демодулятор сигналів із ФРМ-2 має таку завадостійкість, як оптимальний
автокореляційний демодулятор сигналів із ФРМ-1.
 xn xn1 
∫

x

∑

Інв

T

∑
T

V1

V2

Інв

T

СР
∑
Інв

∫

x

V3

 xn xn2 

∑

V4

Рис. 2.14 Варіант оптимального автокореляційного демодулятора сигналів з
однократною ФРМ-2

x

∫

J

sgn

2T

Рис. 2.15 Субоптимальний автокореляційний демодулятор
сигналів з однократною ФРМ-2
Розглянуті демодулятори не забезпечують інваріантість до частоти
несівного коливання ФМ сигналу, хоча він і модулюється за правилом ФРМ
другого порядку. Алгоритми роботи цих демодуляторів отримані безпосередньо
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з загального алгоритму прийому сигналів невідомої форми; при їхньому синтезі
передбачалося, що, хоча форма сигналу і невідома, але вона в точності
повторюється принаймні на трьох сусідніх посилках. Для сигналів у виді
відрізків гармонійних коливань це означає, що частота і тривалість посилки
сигналу жорстко зв'язані таким чином, що в посилці укладається ціле число
періодів несівного коливання. Будь-яке відхилення від цього співвідношення
приводить спочатку до зниження завадостійкості, а потім і до порушення
працездатності демодуляторів. Таким чином, вимоги до стабільності частоти
сигналу і тривалості затримки для розглянутих демодуляторів сигналів із ФРМ2 такі ж, як для автокореляційних демодуляторів сигналів із ФРМ-1 [78].
2.4. Інваріантні до частоти несівного коливання автокореляційні
демодулятори сигналів із ФРМ
При дослідженні встановлено, що дискретно-різницеве перетворення
сигналу дозволяє послабити або навіть цілком усунути вплив негативних
флуктуацій параметрів сигналу. Це перетворення має властивість інваріантості
(нечутливості) до тих або інших впливів. Зокрема, дискретно-різницеве
перетворення, що складається в модуляції других різниць початкової фази
сигналу, тобто фазорізницева модуляція другого порядку (ФРМ-2), дозволяє в
принципі побудувати систему передачі цифрової інформації, інваріантну до
частоти несівного коливання, що у багатьох каналах зв'язку піддається
випадковим відхиленням, викликаним нестабільністю задавальних генераторів
ефектом Допплера й іншими факторами [129]. Однак для реалізації цієї
потенційної

властивості інваріантості

необхідно синтезувати

відповідні

алгоритми обробки сигналів із ФРМ-2 [118]. Отримані алгоритми прийому
сигналів з ФРМ-2 для цієї мети непридатні, тому що вони працездатні тільки
при тій умові, коли частота сигналу f=k/Т, де k - ціле число.
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Для синтезу алгоритму прийому, інваріантного до довільних відхилень
частоти

(звичайно,

автокореляційного

у

межах

смуги

демодулятора),

пропускання

скористаємося

модемного

загальним

фільтру

алгоритмом

демодуляції сигналів з однократною ФРМ-2
(2.33)
де  2n – друга різниця початкової фази прийнятого сигналу на n-й
посилці; J n – переданий на n-й посилці двійковий символ. Розкриваючи
косинус другої різниці фази  2n на n-й посилці через тригонометричні функції
перших різниць фази на посилках, одержуємо:
(2.34)
Косинуси і синуси (2.34) перших різниць фази при автокореляційному
прийомі
(2.35)
∫

∫

∫

∫
}
де

,

,

– три послідовні за часом посилки сигналу;

с – коефіцієнт пропорційності, що залежить від енергії сигналу і не
залежний від його фази.
Таким чином, потрібний алгоритм автокореляційного прийому сигналів з
однократною ФРМ-2 має вигляд:
(2.36)
[∫

∫
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∫

∫

]

а реалізована схема зображена на рис. 2.16.
Випишемо оператор перетворення сигналу, що стоїть в квадратних дужках
(2.36):
(2.37)
𝐼[

]

𝐴

∫

∫

∫

∫

Оператор (2.37) має властивість: при відсутності шуму, його значення, по
якому визначається переданий символ, не залежить від частоти несівного
коливання прийнятого сигналу, внаслідок чого, ймовірність помилки (при
наявності шуму) не залежить від частоти несівного коливання. Відповідно
алгоритму (2.36) демодулятор (рис. 2.16) вважається інваріантним до частоти
несівного коливання.
x t 

x

∫

T

x

T
J

+



T

2

x

sgn

∫

x

Рис. 2.16. Інваріантний до частоти несівного коливання автокореляційний
демодулятор сигналів з однократною ФРМ-2
Аналізуючи схему демодулятора, можна помітити, що деяка її частина
цілком співпадає з відповідною частиною оптимального некогерентного
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демодулятора сигналів з однократною ФРМ-1. Відмінність лише в тому, що в
одному з них у якості опорного використовується гармонійне коливання з
частотою, що співпадає з частотою корисного сигналу, а в іншому – попередня
посилка сигналу.. Можна сказати, що корелятори в схемі автокореляційного
демодулятора сигналів із ФРМ-2 перетворять невизначеність частоти в
невизначеність фази, що потім усувається за таким же способом, як і в
оптимальному некогерентному демодуляторі сигналів із ФРМ-1. У той же час,
оптимальний некогерентний демодулятор сигналів із ФРМ-1, що знімає
невизначеність початкової фази сигналу, перетвориться в пристрій, що знімає
невизначеність

частоти

заміною

гармонійного

опорного

коливання

попередньою посилкою сигналу.
Ґрунтуючись на проведеному аналізу, можна побудувати ряд модифікацій
інваріантного до частоти автокореляційного демодулятора сигналів із ФРМ-2.
У розглянутому демодуляторі вхідний фільтр виконує ту ж роль, що й в
автокореляційних демодуляторах сигналів із ФРМ-1 – обмежує спектр
(потужність) шуму, що надходить на вхід демодулятора, знижуючи тим самим
збитки завадостійкості. При цьому смуга пропускання фільтра повинна бути
якнайменшою [76].
Проаналізований демодулятор призначений, головним чином, для роботи в
каналах з відхиленнями частоти. Так, смуга пропускання його вхідного фільтра
повинна бути розширена таким чином, щоб він не спотворював сигнал при всіх
можливих змінах частоти несівного коливання. Якщо позначити через  f,
різницю між максимальною і мінімальною частотами несівного коливання
тобто  f  f max  f min , то вхідний фільтр повинний мати смугу пропускання F ' =

 f+F, де F - смуга пропускання вхідного фільтра демодулятора при абсолютно
стабільній частоті несівної, що дорівнює 1,5/Т. Таким чином, при відхиленнях
частоти, порівняних або переважаючих частоту маніпуляції 1/Т, база F ' Т=1,5+ 
fТ помітно збільшується, що призводить до додаткових втрат у завадостійкості.
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При відсутності частотного розладу завадостійкість автокореляційного
демодулятора сигналів із ФРМ-1 (рис. 2.3) вище завадостійкості інваріантного
демодулятора сигналів із ФРМ-2 (рис. 2.16). Інваріантість до частоти отримана
ціною зниження завадостійкості стосовно шуму. Однак у міру відхилення
частоти несівного коливання від номінального значення перевага ФРМ-1
зменшується і переходить до класу недоліків. Інваріантний демодулятор
сигналів із ФРМ-2 ефективніше ніж автокореляційний демодулятор сигналів із
ФРМ-1 при розладах частоти  f 1/6Т. Таким чином, при розладах частоти,
порівняних з частотою модуляції, перевага ФРМ-2 є безперечною [84].
Для алгоритмів роботи інваріантних автокореляційних демодуляторів
сигналів із багатопозиційною ФРМ-2 скористаємося загальними алгоритмами
демодуляції ФМ сигналів при використанні маніпуляційних кодів Грея. Якщо
другі різниці фази приймають значення  2  1 =  /4,  2  2 =3  /4,  2  3 =5  /4 і

 2  4 =7  /4, то загальний алгоритм демодуляції двійкових підканалів має
вигляд (  2n  1 - прийнята друга різниця фаз):
𝐼

𝛥

𝐼

𝛥

(2.38)

Розкриваючи тригонометричні функції, одержуємо
𝛥
𝛥

𝛥

𝛥
𝛥

𝛥

(2.39)

𝛥

Синуси і косинуси перших різниць фази прийнятого сигналу на n-й
посилці визначаються по (2.35). Підставивши їх у (2.39), одержимо потрібний
алгоритм, що реалізований в схемі демодулятора (рис. 2.17).
При використанні інших варіантів переданих різниць фази алгоритми і
схеми демодуляторів багатопозиційних сигналів із ФРМ-2 синтезуються
наступним чином: вибирається загальний алгоритм демодуляції, виражений
через синуси і косинуси других різниць фази, потім синуси і косинуси других
різниць фази представляються через синуси і косинуси перших різниць, а
останні – через згортки сусідніх посилок прийнятого сигналу по (2.35).
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Інваріантний до частоти несівного коливання автокореляційний

демодулятор сигналів з двократною ФРМ-2 при другорядних різницях фази

 /4, 3  /4, 5  /4 і 7  /4
Так,

якщо

в

системі

з

трьохкратною

ФРМ-2

використовуються

маніпуляційний код Грея і різниці фаз (2.20), то загальний алгоритм демодуляції
трьох двійкових підканалів має вигляд:
𝛥
𝛥

𝛥
Δ

𝛥

(2.40)
𝛥

З (2.40) одержуємо алгоритм роботи інваріантного до частоти несівного
коливання демодулятора сигналів із трьохкратною ФРМ-2 (рис. 2.18).
Вищерозглянуті демодулятори є інваріантними до частоти несівного
коливання, що є наслідком застосування оператора обробки (2.37). Доцільно цей
оператор обробки використовувати для побудови інваріантної до частоти
системи не тільки при ФРМ-2, але і при інших видах модуляції, наприклад
ФРМ-1 або ЧМ [46].
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Рис. 2.18 Інваріантний до частоти несівного коливання автокореляційний
демодулятор сигналів з трьохкратною ФРМ-2 при других різницях фази  2  i =
(2і-1)  /8
У випадку прийому сигналів з однократною ФРМ-1 аналогічний (2.36)
алгоритм демодуляції має такий вид:
(2.41)
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Аналогічно тому, як в автокореляційному демодуляторі сигналів із ФРМ-2
обробляються три посилки сигналу, у відповідному (2.41) демодуляторі
сигналів із ФРМ-1, інваріантному до частоти сигналу (рис. 2.19), обробляються
три послідовні половини посилок сигналу. Ці половини позначені на часовій
діаграмі, що пояснює принцип його роботи (рис. 2.20) через (n-1)*1, (n-1)*2,
n*1 і n*2. Спочатку обчислюється косинус другої різниці фаз для елементів (n-
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1)*1, (n-1)*2 і n*1 – виразу в перших квадратних дужках (2.41), а потім косинус
другої різниці фаз для елементів (n-1)*2, n*1 і n*2- виразу в других квадратних
дужках (2.41). Переданий символ визначається як знак суми цих косинусів.
Пояснимо принцип роботи демодулятора на прикладі гармонійного сигналу з
амплітудою  , частотою  і фазами n1 і  n на сусідніх посилках.
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Рис. 2.19 Інваріантний до частоти несівного коливання автокореляційний
демодулятор сигналів з двократною ФРМ-1
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Рис. 2.20 Часова діаграма обробки сигналу в демодуляторі, схема якого
наведена на рис. 2.19
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Відлік сигналу на виходах інтеграторів у моменти Т, 3T/2 і 2Т
𝑈
𝑈

5
5

5
5

(2.42)

𝑈 3 ⁄

5

5

𝑈 3 ⁄

5

5

𝑈
𝑈

5
5

5
5

}

Відлік сигналів на виході суматора в моменти 3Т/2 і 2Т
𝑈 3 ∕
𝑈

𝑈

𝑈 3 ∕
5
𝑈 3 ⁄ 𝑈
5

𝑈

𝑈 3 ∕

(2.43)

𝑈 3 ⁄ 𝑈
}

а відлік на виході схеми демодулятора
𝑈

𝑈 3 ⁄

𝑈

5

5

(2.44)

Таким чином, відлік на виході даного автокореляційного демодулятора
пропорційний косинусові першої різниці фаз посилок переданого сигналу і не
залежить від частоти останнього.
За завадостійкістю автокореляційний демодулятор (рис. 2.19) поступається
автокореляційним

демодуляторам сигналів з однократною ФРМ-2, що

пояснюється втратами при некогерентному додаванні сигналів (2.43) [48].
Разом з тим, у демодуляторі на рис. 2.19 для досягнення інваріантості до
частоти необхідна сталість лише останньої на інтервалі півтори посилки (рис.
2.20) замість трьох посилок в автокореляційному демодуляторі сигналів із
ФРМ-2.
На основі оператора згортки (2.37) можна аналогічним чином синтезувати
алгоритми роботи інваріантних до частоти демодуляторів з частотним і іншими
видами модуляції. Отримані демодулятори мають властивість інваріантості до
частоти несівного коливання. Тобто ймовірність помилки, викликаної дією
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шуму, не залежить від частоти несівного коливання прийнятого сигналу, якщо
цей сигнал не виходить за смугу пропускання вхідного смугового фільтру. При
фіксованій і точно відомій частоті інваріантні автокореляційні демодулятори з
ФРМ-2, поступаються за завадостійкістю автокореляційним демодуляторам
ФРМ-1,

і

тим

більше

оптимальним

автокореляційним

(енергетичним)

демодуляторам із ФРМ-2, причому їхній енергетичний програш, що залежить
від бази системи і необхідної ймовірності помилки, досягає 2...3дБ [98] .
Прагнення підвищити стійкість автокореляційних демодуляторів сигналів
із ФРМ-2 до шуму, практично зберігши їх властивість інваріантості до частоти,
привело до розробки різних варіантів щодо інваріантних автокореляційних
демодуляторів із ФРМ-2.
2.5. Можливості використання автокореляційного прийому при
швидкозмінній частоті сигналу
Властивості інваріантості дискретно-різницевого перетворення ФРМ-2
дозволяють усунути вплив на завадостійкість постійної і лінійної складових
відхилення фази сигналу або постійної складової частоти сигналу в каналі
зв'язку. З приводу того, що інформація вкладається в другу різницю фаз трьох
сусідніх посилок, необхідною умовою інваріантості системи є сталість частоти
несівного коливання на інтервалі трьох посилок [67,129]. Однак у каналах
зв'язку з швидкорухомими об'єктами (доплерівських каналах зв'язку) і в ряді
інших каналів з перемінними параметрами часто виникають ситуації, коли
зазначена умова не виконується і частоту сигналу можна представити у вигляді
лінійної функції часу
(2.45)
де  приймає позитивні і негативні значення в залежності від величини та
знаку швидкості зміни частоти. Вираз (2.45) відповідає, зокрема, різним видам
прискореного руху об'єкта.
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Дослідимо вплив лінійних змін частоти сигналу на працездатність
автокореляційного демодулятора з однократною ФРМ-2, що працює по
алгоритму (2.36). Для цього підставимо в (2.37) вираз для трьох сусідніх
посилок, що з врахуванням (2.45) і в припущенні відсутності адитивної завади
[

]

[

(2.46)
] }
]

[

Після підставлення, обчислення інтегралів і спрощення одержимо
𝐼

⁄

5

(2.47)

Як видно з (2.47), лінійні відхилення частоти сигналу (   0) можуть
привести до зміни знаку напруги на виході демодулятора (так звана зворотна
робота), а також викликати зменшення рівня вихідного сигналу, що знижує
завадостійкість прийому. Цей результат фізично подібний ефектам, що мають
місце при автокореляційному прийомі сигналів із ФРМ-1 і невиконанні рівності
(k – ціле число).
Для оцінки впливу цих факторів у реальних умовах проаналізуємо, що
залежить від частини виразу (2.54); При  2n  =0 дорівнює
𝐼 𝛾

𝛾
⁄𝛾

𝛾

(2.48)

де 𝛾
З проведеного дослідження, встановлюємо, що з ФРМ-2 практично не
зменшує своєї завадостійкості через зміну частоти сигналу, викликаного
переміщенням передавачів і приймачів. Разом з тим, при зв'язку з більш
швидкісними об'єктами або в режимах передачі інформації з дуже низькими
швидкостями, умова застосування ФРМ-2 може виявитися неефективною [66].
У цих випадках варто звернутися до ФРМ третього порядку, що
принципово інваріантна до всіх лінійних змін частоти сигналу.
Для ФРМ-З повинні бути розроблені адекватні методи демодуляції, що
дозволили б реалізувати зазначену властивість інваріантості. Справа полягає в
тому, що при звичайному автокореляційному методу прийому кінцеві різниці
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фаз високого порядку обчислюються через тригонометричні функції перших
різниць фаз sin 1 і cos 1 . Останні ж визначаються скалярними добутками
сусідніх посилок сигналу і фактично співпадають із синусом і косинусом
різниці фаз цих сигналів тільки при постійній на інтервалі обчислення частоті
несівного

коливання.

При

змінах

частоти

на

інтервалі

обчислення

автокореляційний демодулятор дає осереднене значення тригонометричних
функцій різниці фаз, і внаслідок цього не забезпечує строгої інваріантості
системи до цих змін [49].
Розглянемо на прикладі ФРМ-3. При однократній маніпуляції з варіантами
різниць фаз 0 і  алгоритм демодуляції відповідних сигналів має вигляд
(2.49)
Розкриваючи косинус третьої різниці фаз через косинус і синус першої
різниці, а останні через скалярні добутки посилок, одержуємо:
[

(2.50)
]

[
]

{[

]×[

]

[

]×

×[

]}

де круглими дужками позначені скалярні добутки (згортки) відповідних
посилок. Вважаємо, що частота сигналу змінюється за законом (2.45).
Представимо вхідні в (2.50) сигнали у виді (2.46) і розкриємо скалярні добутки.
У результаті обчислень одержимо:
[

5

]

(2.51)

Як випливає з (2.51), при автокореляційному прийомі сигналів із ФРМ-3 по
алгоритму (2.50) знак вихідного сигналу демодулятора не залежить від
швидкості зміни частоти сигналу, однак цей сигнал є функцією параметру
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(2.52)

можна

(2.52)

одержати

аналогічну

(2.50)

умову

застосування

автокореляційного прийому сигналів із ФРМ-3 при швидкій зміні частоти.
Якщо, вважати припустимим зміну вихідного сигналу демодулятора не
більше ніж на 20%, то ця умова має такий вигляд:

f '  df

dt

 2 f 0  0,1Fm2 ,

(2.53)

тобто у даному випадку швидкість зміни частоти сигналу не повинна
перевершувати 10% квадрату швидкості маніпуляції.
Умова (2.53), як і (2.50), звичайно виконується в реальних системах зв'язку.
Разом з тим з порівняння (2.53) з (2.50) видно, що при лінійній зміні частоти
сигналу застосовувати ФРМ-3 з автокореляційним прийомом замість ФРМ-2
недоцільно, тому що обмеження на швидкість зміни частоти в обох системах
практично однакові. Різниця полягає лише в тому, що при лінійній зміні частоти
в системі з ФРМ-2 може відбуватися явище зворотної роботи, а при ФРМ-3
воно неможливе [8].
Таким чином, для реалізації строгої інваріантості до лінійних змін частоти
сигналу в системах із ФРМ третього порядку необхідно розробити алгоритми
безпосереднього перебування кінцевих різниць фази, не зв'язані з обчисленням
скалярних добутків елементарних сигналів.
Висновки до розділу 2
В другому розділі проведено дослідження методик, при яких складаються
умови, що відповідають оптимальності автокореляційних методів обробки
багатопозиційних сигналів. При синтезі алгоритмів обробки багатопозиційних
сигналів зроблено наступні висновки:
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1. Оператор (2.37) має властивість: при відсутності шуму, його значення, по
якому визначається переданий символ, не залежить від частоти несівного
коливання прийнятого сигналу, внаслідок чого, ймовірність помилки (при
наявності шуму) не залежить від частоти несівного коливання.
2. Визначено, що при автокореляційному прийомі сигналів із ФРМ-1
випливають досить жорсткі вимоги до стабільності частоти несівного
коливання. Встановлено, що при ФРМ-1 автокореляційний прийом значно
простіший, але при ФРМ-2 – має унікальну властивість інваріантості до частоти
несівного коливання, котру не мають ні когерентний, ні оптимальний
некогерентний методи обробки. Внаслідок цього автокореляційні алгоритми
прийому

сигналів

із

ФРМ-2

доцільно

застосовувати

в

каналах

з

невизначеною частотою сигналу.
3. Разом з тим з порівняння (2.53) з (2.50) видно, що при лінійній зміні
частоти сигналу застосовувати ФРМ-3 з автокореляційним прийомом замість
ФРМ-2 недоцільно, тому що обмеження на швидкість зміни частоти в обох
системах практично однакові.
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РОЗДІЛ 3.
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ І ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ
ОБРОБКИ СИГНАЛІВ БАГАТОКАНАЛЬНИХ МОДЕМАХ
ОРТОГОНАЛЬНИМ ПОДІЛОМ КАНАЛІВ

Постановка задачі
У випадку, коли фаза сигналу, що надходить, змінюється повільно, є
можливість шляхом аналізу попередніх елементів сигналу, що надходить
визначити з певним ступенем точності початкову фазу очікуваних сигналів і
реалізувати близький до когерентного, так званий квазікогерентний прийом.
Ступінь точності залежить, з одного боку, від того, з якою швидкістю флуктує
фаза сигналу, що надходить, а з іншого боку, від відношення енергії до
спектральної щільності шуму, оскільки наявність шумів не дозволяє точно
вимірити значення фази попередніх елементів [3].
Вплив шуму можна зменшити, проводячи осереднення результатів виміру
за великий проміжок часу. Але збільшення

часу приводить до появи

погрішності в оцінці очікуваної фази внаслідок того, що враховуються відрізки
сигналу, прийняті набагато раніше за часом від прийнятого в даний момент
елемента сигналу, тобто, менш кориговані з ним по фазі. Таким чином, існує
деякий оптимальний інтервал осереднення, тим більше тривалий, чим
повільніше змінюється фаза і чим більший рівень шуму в каналі. Застосування
когерентного прийому для двійкових сигналів дозволяє одержати енергетичний
виграш ~ 1дБ у порівнянні з оптимальним некогерентним прийомом. У
перспективних багатоканальних модемах ТЧ (тональної частоти) каналу для
досягнення високих питомих швидкостей передбачається використовувати
багатопозиційний сигнал. Для прийому таких сигналів, як відомо, доцільно
використовувати когерентний прийом, оскільки при збільшенні числа варіантів
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сигналу ефективність когерентного прийому в порівнянні з некогерентним
складає 3-5 дБ.
До нинішнього часу у багатоканальних модемах за рідкісними винятками
використовувався некогерентний прийом. Це викликано, в основному, двома
причинами.
Перша – відомі методи реалізації квазікогерентного прийому базувалися,
головним чином, на безпосередній обробці фазоманіпульованого сигналу у той
час як у багатоканальних модемах з ортогональними сигналами після поділу
каналів мають місце тільки значення проекції кожного початкового сигналу на
взаємно ортогональні опорні коливання з довільною початковою фазою.
Наприклад, одним з методів формування опорних коливань (ФОК) є метод
множення частоти чи фази, що полягає в нелінійному перетворенні ФМ сигналу.
Відсутність поділених канальних сигналів на вході багатоканального модему з
ортогональним поділом вилучає можливість реалізації когерентного прийому на
основі подібних методів. Відомі також методи ФОК, засновані на виведенні
проекції прийнятого сигналу, підстроюванні частоти і фази керованого
генератора. При застосуванні таких методів необхідно було б у кожному каналі
багатоканального

модему

використовувати

автономне

кільце

фазового

автопідстроювання частоти (ФАП) з керованим генератором, що звичайно
ускладнює побудову системи.
Друга причина – реалізація багатоканального модему з когерентним
методом прийому на базі елементної бази середньої інтеграції представляла
деяке ускладнення і не знайшла поширення. З появою мікропроцесорної техніки
з'явилася можливість реалізувати практично будь-які алгоритми, що лежать в
основі таких систем [22].
Відомі окремі алгоритми когерентної обробки багаточастотних сигналів
призначені для конкретної 16-позиційної конструкції сигналу з квадратурною
амплітудною модуляцією QAM-I6. Когерентне підстроювання проводиться в
такий спосіб: аналізуються проекції прийнятого сигналу на некогерентні осі,
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потім

знаходиться

величина

розбіжності

від

положення

пропонованих

когерентних осей. Ця величина (кут) протягом деякого часу усереднюється,
потім підкоректовуються осі і знаходяться нові проекції, після цього
приймаються рішення. Розглянемо особливості цих алгоритмів. По-перше, в них
осереднена величина піддається нелінійним перетворенням, що погіршує
характеристики

оцінок

у

порівнянні

з

максимально

правдоподібним

оцінюванням. По-друге, застосування цих алгоритмів має труднощі, тому що
вони сконструйовані тільки для однієї визначеної конструкції сигналів. Нарешті,
дослідження числа операцій показало, що програмна реалізація демодулятора,
яка використовує такого типу алгоритми обробки сигналу, складна.
Таким чином, становить інтерес розробка універсального алгоритму
когерентної обробки багатопозиційних сигналів у багатоканальних модемах.
Один з можливих підходів до рішення цієї задачі полягає в наступному.
3.1. Особливості і шляхи рішення задачі когерентного прийому багато
частотних групових сигналів
Як відомо, поділ канальних сигналів у демодуляторі когерентного модему
здійснюється

за

допомогою

активних

фільтрів

(кореляторів),

у

яких

обчислюються проекції сигналів на координатній осі приймача. Алгоритм
обчислення синфазної квадратурної проекції ( xn , yn ) k -го канального сигналу
на n-й посилці має вид:
(3.1)
∫

∫
де S(t) – прийнятий груповий сигнал.
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Як відомо, алгоритм оптимального демодулятора полягає в обчисленні
відстані між прийнятим і варіантами переданого сигналу й у виборі варіанта з
найменшою відстанню. Якщо позначити через x*j , y*j проекції j -го варіанта
переданого сигналу (j=1, 2, …, m) на ті ж опорні коливання (вираз 3.1)
(3.2)
∫

∫

то вище зазначену відстань можна представити як:
(3.3)

√

і, отже, номер переданого сигналу є:
[

]

(3.4)

Для реалізації алгоритму (3.4) необхідно за проекцією прийнятого сигналу

xn , yn на деякій множині посилок оцінити значення x*j , y*j для усіх варіантів
сигналу. Алгоритми оцінювання засновані на осередненні тих чи інших
параметрів сигналу. При цьому в якості осереднених величин варто вибирати
деякі перетворення

вихідних параметрів xn , yn , які інваріантні до номера

переданого сигналу. Таким інваріантним перетворенням є, зокрема, кут між
прийнятим і найближчим до нього переданим варіантами сигналу [118].
Розглянемо метод оцінювання варіантів переданого сигналу шляхом
осереднення кута між прийнятим і найближчим до нього переданим вектором
сигналу.
Обчислюємо на N посилках середню амплітуду сигналу
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(3.5)

∑√

𝐴

Визначаємо осереднені значення амплітуд усіх варіантів сигналу
𝐴

𝐴

…

(3.6)

де  j – коефіцієнт, що відповідає j-у варіанту сигналу, що залежить від
типу обраної конструкції сигналу.
Знаходимо cos  і sin  , де  - кут між прийнятим вектором xn , yn і
дозволеним вектором (оцінкою), найближчим до прийнятого

, тобто
(3.7)

√

√

В даному випадку передбачається, що є деякі оцінки проекцій x*j , y *j
варіантів переданого сигналу, на підставі яких демодулятор прийме рішення,
який із сигналів переданий. В якості початкових оцінок можуть бути
використані проекції першої з прийнятих посилок.
Усереднюємо отримані cos n і sin n :
(3.8)

̃

∑

̃

∑

Тепер варто змінити оцінки проекцій сигналу таким чином, щоб фаза
відповідних векторів змінилася на n , а амплітуда стала рівної A j . Уточнені
оцінки проекції j–го варіанта x*j* і y *j* дорівнюють:
𝐴

(

̃ )

𝐴

(

̃ )

(3.9)
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чи після тригонометричних перетворень:
𝐴

̃

̃

𝐴

̃

̃

(3.10)

Розкривши значення sin *j й cos *j , одержимо:
̃

̃

̃

̃

(3.11)

де  j - коефіцієнт, що приймає визначене значення у залежності від номера
вектора й вибраної конструкції сигналів. Цей алгоритм когерентного прийому
багатопозиційних сигналів у багатоканальних модемах не є алгоритмом
максимально правдоподібного оцінювання. Розглянутий алгоритм, на відміну
від відомих, є універсальним, тобто його можна застосовувати в системах
багатопозиційних сигналів. При зміні системи сигналів змінюються тільки
коефіцієнти  j у формулі (3.11). Цей алгоритм орієнтований на реалізацію
демодулятора за допомогою мікропроцесорів. Він, проте, володіє тим
недоліком, що внаслідок нелінійного перетворення (див. формулу 3.7) оцінки
проекції варіантів сигналу не є ефективними.
Для одержання ефективних оцінок варіантів сигналу x j і

y j варто

скористатися правилом максимальної правдоподібності, що у сполученні з
правилом вибору (3.4) дасть оптимальний алгоритм когерентної обробки
розглянутих групових сигналів багатоканальних модемів.

3.2. Синтез оптимального алгоритму когерентної обробки багаточастотних
групових сигналів
Сигнали

з

амплітудно-фазовою

й

амплітудно-фазорізницевою

модуляцією (АФРМ) звичайно застосовуються для досягнення високих
питомих швидкостей цифрової передачі (3 біт/сек. на 1 Гц і більше) у каналах з
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жорстким обмеженням смуги частот і порівняно доброю енергетикою.
Найбільш відомими і часто використовуваними є 16-ти позиційні системи
АФМ і АФРМ сигналів, що відповідає 4-и кратній маніпуляції. Відомі випадки
практичного використання сигналів і більш високої кратності [128].
Розглянемо загальний випадок цифрової передачі за допомогою m –
позиційного сигналу з довільними амплітудами a1 , a2 ...a і початковими фазами

1, 2 , ..., m , не роблячи поки що різниці між АФМ і АФРМ. При такій
постановці задачі i -й варіант переданого сигналу можна представити в
наступному вигляді:
…

(3.12)

У каналі з гауссовським некорельованим шумом оптимальний алгоритм
прийому сигналів (3.12) може бути сформульований таким чином: фіксується
переданий i-й варіант сигналу, якщо при усіх j  i має місце нерівність
(3.13)
∫[

де

]

∫[

]

– прийнятий сигнал, Т – тривалість посилки.
(3.14)
∫[

]

При цифровій обробці зручно переходити від високочастотного сигналу
(3.13) до його відображення через координати в двомірному просторі, що на
практиці відповідає, наприклад, операціям перенесення чи спектру поділу
ортогональних канальних сигналів у багатоканальній системі [132].
Отже, нехай відомі обчислені на інтервалі однієї посилки проекції
прийнятого сигналу x(t) і сигналів (3.12) на опорні коливання з довільною
фазою 0 :
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(3.15)
∫

∫
}
(3.16)
∫

∫
}

i  1,2,...,m.
Тоді оптимальний алгоритм (3.14) можна представити в наступному виді
(3.17)
∫[

]

Вхідні в (3.17) i  1,2,...,m величини x0 і y0 визначаються, як видно з
(3.15), у результаті обробки поточної прийнятої посилки сигналу, а величини

x j і y j , число яких дорівнює 2m, повинне бути відомим апріорно чи в
обчислені (оціненні) у процесі прийому попередніх посилок сигналу.
Для обчислення оцінок проекції варіантів сигналу x j і y j скористаємося
методом приведення й осереднення проекції прийнятого сигналу. На роль
осереднених величин виберемо для визначеності проекції першого варіанту
(3.12), тобто величини x1 і y1 (див. 3.16), до них же будемо перетворювати
(приводити) інші варіанти прийнятого сигналу в процесі підстроювання по
інформаційному сигналу. Якщо прийнятий сигнал xt  містить на інтервалі N
посилок сигналу S1 t  в суміші з гауссовським шумом, то, як відомо,

x1 і ~
y1 рівні:
максимально правдоподібні оцінки цих величин ~
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(3.18)
̃

∑

̃

∑

}

де xon і yon - величини проекції (3.16) на інтервалі n–ої посилки, а хвилястою
лінією над x1 і y1 відзначається, що це оцінки. Оцінки (3.18) є незміщеними й
ефективними. Їх можна сформувати у незсунуті й ефективні оцінки проекції
всіх інших варіантів сигналу, що входять в оптимальний алгоритм (3.17). Для
цього введемо позначення  j  1   j , утворимо проекцію в такий спосіб:
∫

∫
(3.19)

∫

[

]

∫

[

∫

∫

]

(

)

Аналогічним чином одержуємо проекцію y j . Замінивши тепер величини

x1 і y1 їхніми оцінками, отримаємо:
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̃
̃

(̃

̃

(̃

̃

(3.20)

)
)

}

де  j - відома різниця фаз між сигналами S j (t ) і S1 (t ) .
Зазначимо, що при обчисленні оцінок по (3.20) немає необхідності мати
інформацію про амплітуди варіантів сигналу a j і

a1 , а досить знати

відношення цих амплітуд a j / a1 .
Отримані

алгоритми

вирішують

задачу

когерентного

прийому

багатопозиційного АФМ сигналу при наявності спеціального синхросигналу,
що,

наприклад,

передує

передачі

інформаційних

посилок:

по

(3.16)

обчислюються проекції синхросигналу на опорне коливання з довільною
початковою фазою, потім по (3.18) визначаються оцінки проекцій першого
варіанта сигналу

~
x1 і ~y1 , по (3.19) обчислюються оцінки проекцій усіх m

~
~
варіантів сигналу і, нарешті, отримані оцінки x j і y j ; усі варіанти сигналу
підставляються замість x j і y j в алгоритм (3.17), по якому проводиться
демодуляція інформаційних посилок.
Підкреслимо, що розглянутий алгоритм орієнтований на прийом сигналу
з абсолютною ФМ, тому що наявність синхросигналу виключає невизначеність
початкової фази, що заважає застосуванню абсолютної фазової модуляції.
Повернемося тепер до розглянутого алгоритму і пристосуємо його до
випадку – практично найбільш важливого – коли синхросигнал відсутній і
―підстроювання‖ проекції зразків сигналу приходиться вести безпосередньо по
інформаційних посилках. У даному випадку необхідно усереднювати не
проекції прийнятого сигналу, а зведені проекції. При цьому операція зведення
полягає в перетворенні прийнятих проекцій до проекцій, наприклад, першого
варіанта сигналу з використанням прийнятого рішення про переданий зразок
сигналу.
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Нехай, як і раніше, ~n - різниця фаз між варіантом сигналу, на користь
якого прийняте рішення на n-ій посилці і першим варіантом сигналу, a~n амплітуда сигналу, на користь якого прийняте рішення на n-ій посилці. Тоді
~n приймає значення з дискретної множини дозволених фаз, визначених в

~
(3.12). Що стосується a n , то ця величина дорівнює фактичній амплітуді,
прийнятій на n-ій посилці змішаних сигналу з шумом, однак надалі вона
ототожнюється з амплітудою того варіанту сигналу, на користь якого винесене
рішення на n-ій посилці. Хвилястою лінією в обох випадках підкреслюється, що
ці оцінки фактично можуть бути помилковими. Тоді зведені проекції x1n і y1n
прийнятого сигналу на n-ій посилці обчислюються через прийняті проекції

xon

і y on за формулами:
̃
̃

̃

̃

̃

̃

(3.21)

~
Підкреслимо, що a n і ~n визначаються рішенням про переданий на n-ій
посилці варіант сигналу, прийнятим за результатами обробки величини xon і

yon
Далі, як і в алгоритмі прийому по синхросигналу, величини (3.21)
усереднюються:
(3.22)
̃

∑

̃

∑

̃
̃

̃

̃

̃

̃

}
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Відмінність алгоритму (3.22) від (3.18) полягає в тому, що в (3.18)
осереднення проводиться на інтервалі синхросигналу, а в (3.22) – на
―плинному‖ інтервалі в М посилок, що передують оброблюваній в даний
момент.
Відзначимо, що при обчисленні оцінок по (3.22) немає необхідності в
апріорних даних про середню потужність сигналу, що надходить, тому що в
цей алгоритм входять тільки відношення амплітуд.
Таким чином, співвідношення (3.21), (3.22) разом з (3.17) утворять
шуканий алгоритм когерентної обробки.
5
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6


8
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8

8
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10

11

16
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Рис. 3.1
Варіанти різниць фаз  j , необхідні для обчислення по формулах (3.20) і
(3.21), неважко визначити за рис.3.2.
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Рис. 3.2. Шістнадцятипозиційний сигнал з квадратурно-амплітудною
модуляцією (QAM)

Для деяких варіантів зручно обчислити безпосередньо cos j і sin j .
Наприклад, для сигналу з номером 4 маємо:
(

√

(3.24)

)
(

√ √

3
√

√

)

(

√

√5
)

√5

Таким чином, при прийомі 4-го варіанту сигналу зведені проекції згідно
(3.21), (3.22) і (3.24), обчислюються за формулою:
(3.25)
√5

√5

5

√5

√5

5
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Аналогічним
sin  2  

чином,

1
2 ,
, cos  2 
5
5

для

2-го

варіанта

сигналу

одержуємо

а зведені проекції при прийомі 2-го варіанта сигналу

дорівнюють:
(3.26)
5
5
Тригонометричні функції інших фазових вузлів системи сигналів рис.3.21
одержуємо з фазових кутів сигналів 1, 2, 3, 4.
Дійсно, ця система сигналів формується шляхом подвійної фазової
модуляції, так що сигнали 5, 6, 7, 8 будуються поворотом сигналів 1, 2, 3 і 4 - на
90  , сигнали 9, 10, 11 і 12 – поворотом сигналів на 180 , сигнали 13, 14, 15, 16 –

поворотом на - 90 .
Ці зведені проекції усереднюються, у результаті чого одержуємо оцінки

~
~
проекцій першого варіанта сигналу x1 і y1 . По формулах (3.20) далі
~ ~
обчислюються оцінки всіх проекцій x j і y j .
Слід зазначити, що розглянуті тут алгоритми когерентної обробки
багатопозиційних

АФМ

чи

АФРМ

сигналів

особливо

зручні

для

багатоканальних (багаточастотних) систем з ортогональними канальними
сигналами, тому що в цих системах для поділу ортогональних сигналів
використовуються ті ж, що й у розглянутих алгоритмах, процедури обчислення
проекцій прийнятого сигналу на два взаємоортогональних опорних коливання
з довільною початковою фазою .
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3.3. Моделювання когерентного багаточастотного модему.
Задачі, що можуть бути вирішені шляхом моделювання, формулюють
таким чином. Зауважимо, що запропоновані алгоритми когерентної обробки
багатопозиційних

АФМ

чи

АФРМ

сигналів

особливо

зручні

для

багатоканальних (багаточастотних) систем з ортогональними канальними
сигналами, тому що в цих системах для поділу ортогональних сигналів
використовуються ті ж процедури обчислення проекцій прийнятого сигналу на
два взаємоортогональних опорних коливання з довільною початковою фазою.
У багаточастотних демодуляторах опорні коливання всіх каналів
звичайно формуються від загального задаючого генератора. Разом з тим
початкові фази канальних сигналів мають різні зсуви, а в ряді випадків вони
взагалі слабо зв'язані (наприклад, у радіоканалах із селективними затуханнями
– некорельованні). Унаслідок цього в багатоканальних демодуляторах важко
використовувати методи формування опорних коливань, заснованих на
підстроюванні фази керованого генератора.
Описані алгоритми когерентної обробки не потребують підстроювання
фази опорних коливань канальних сигналів і дозволяють досить просто
реалізувати як ортогональний поділ сигналів, так і когерентний прийом.
Дійсно, для поділу каналів використовуються ті ж опорні коливання, що і при
оптимальному некогерентному прийомі. Когерентний прийом здійснюється на
підставі підстроювання варіантів сигналу в кожному каналі багатоканального
модему.
1.

Визначення

ймовірності

помилки

при

ідеальних

опорних

коливаннях для різних відношень сигнал/завада. Це дозволить визначити
потенційну завадостійкість демодулятора при використанні різних груп
багатопозиційних сигналів.
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2.

Визначення ймовірності помилки при формуванні варіантів

сигналів для різних інтервалів осереднення. Визначення мінімального інтервалу
осереднення, при якому завадостійкість близька до потенційної.
3.

Порівняння різних систем сигналів за завадостійкістю при

розглянутому методі обробки.
4.

Визначення тривалості початкового входження в зв'язок, а також

тривалість входження після різних за величиною стрибків фази сигналу.
При дослідженні був використаний метод статистичного моделювання, у
якому всі процеси задаються у виді алгоритмів орієнтованих на використання
для розрахунків на ЕОМ.
Як джерело дискретної інформації для моделювання була використана
програма формування псевдовипадкової послідовності чисел від 0 до 15.
Моделювання

впливу адитивного

флуктуаційного

шуму засновано

на

формуванні чисел з нормальним законом розподілу, нульовою середньою і
заданою дисперсією. Ці числа, у свою чергу, можуть бути отримані з
послідовності псевдовипадкових чисел, рівномірно розподілених на інтервалі
(0, 1), на підставі центральної граничної теореми теорії ймовірностей.
Моделююча програма складається з головної і дев'яти підпрограм.
В задачу головної моделюючої програми входить: введення робочих
масивів; завдання початкових значень окремим змінним і масивам, введення
вихідних даних сигналів, що характеризують задану систему, і відношення
сигнал/шум; звертання до різних підпрограм. головною програмою також
здійснюється підрахунок ймовірності помилки, керування роботою всіх блоків
моделі і вивід на друк (принтер) необхідних вихідних даних і результатів.
Для зручності опису позначимо підпрограми відповідно номерами 1, 2, ..., 9.
підпрограма 1 установлює початкові параметри системи і задає необхідне
число посилок осереднення.
підпрограма 2 забезпечує підрахунок витраченого часу при розрахунку.
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підпрограма 3 здійснює видачу випадкових чисел від 0 до 15, а також при
необхідності завдання різних стрибків фаз і амплітуди вхідного сигналу.
підпрограма 4 виконує об'єднання вхідного сигналу з шумом; відносне
кодування сигналу; обчислення по формулі 3.17.
підпрограма 5 проводить обчислення за формулами 3.21 і 3.22.
підпрограма 6 здійснює обчислення дисперсії завади у залежності від
заданої величини відношень сигнал/шум.
підпрограми 7-8 задають систему сигналів. Зазначимо, що при переході в
іншу систему сигналів потрібні лише невеликі зміни в підпрограмах 7 і 8.
Розрахунок проводився окремо для кожного сигнального сузір‘я за
допомогою системи „Mathcad ® v.7.0 professional edition‖. В результаті
зроблених розрахунків визначені імовірності похибки для різних відношень
сигнал/завада. Імовірність похибки визначалася таким чином. Порівнювалися
номери переданих і прийнятих векторів сигналів, потім визначалося
відношення помилково прийнятих векторів сигналу до загального числа
переданих векторів, причому, у залежності від очікуваної ймовірності похибки
був заданий необхідний обсяг вибірки q.
При визначенні обсягу вибірки доцільно скористатися результатами. Як
відомо [9] для кожного Q і заданої імовірності ―довірення‖  побудувати область,
всередині якої значення імовірності помилки ( Pпом ) сумісно зі знайденим у
*
) . Зображені криві, що обмежують також області
іспиті значенням частоти ( Pпом
*
 0.1 для
для різних Q при імовірності ―довірення‖   0.9 . Наприклад, при Pпом

забезпечення інтервалу ―довірення‖ [0.09 - 0.11], необхідний обсяг вибірки
складе  200, при

*
Pпом
 0.07 для

забезпечення інтервалу ―довірення‖ [0.065 - 0.075]

необхідний обсяг складе  1000. Таким чином, обсяг вибірки необхідно вибирати
не менш

20
*
Pпом

.
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Рис. 3.3 Залежність імовірності помилок від відношення сигнал-шум
Графіки, приведені на рис.3.3 ілюструють залежність імовірності
помилки

Pпом

від відношення енергії сигналу до спектральної щільності

потужності шуму для системи сигналів АФМ, зображеної на рис. 3.1. Криві на
рисунку позначені цифрами 1, 2...9. Крива 1 характеризує потенційну
завадостійкість даної системи сигналів при строго когерентному прийомі.
Крива 2 отримана в результаті моделювання при точних опорних коливаннях і
характеризує потенційну завадостійкість розробленого алгоритму обробки.
Криві 3...7 отримані в результаті моделювання і характеризують завадостійкість
демодулятора при когерентному прийомі сигналів для різних інтервалів
осереднення М, що відповідно вибиралися рівними 1, 5, 10, 20 і 100.
- М = 100 (крива 3)
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- М = 20 (крива 4)
- М = 10 (крива 5)
- М = 5 (крива 6)
- М = 1 (крива 7)
Крива 8 характеризує теоретичну завадостійкість для 4 - кратної ФРМ
при когерентному методі прийому. Крива 9 отримана експериментально в
результаті лабораторних досліджень 48 - канального модему за допомогою
імітатора каналу Т4 типу ―канал 2‖. Ця крива визначає реальну завадостійкість
демодулятора 48 - канального модему з оптимальним некогерентним методом
прийому, у якому використаний 16 - позиційний сигнал, приведений на рис. 3.2
(ч2 у два рази більше ніж ч1).
Аналіз цих графіків (рис. 3.3) підтверджує висновок про перевагу
використання когерентних методів прийому для багатопозиційних сигналів.
Енергетичний виграш можна одержати як від застосування більш ефективної
системи сигналів (наприклад, QАМ чи АФМ), так і від використання
розробленого алгоритму когерентного прийому.
У даному випадку, порівнявши криву 3 і криву 9, видно, що сумарний
виграш складає  3дБ.
Мінімальний інтервал осереднення, обумовлений числом посилок М, при
якому реальна завадостійкість близька до потенційного (рис. 3.22), складає  20
посилок.
На рис. 3.4 зображені криві, що характеризують завадостійкість
когерентного прийому сигналів для різних М при використанні конструкції
сигналу QАМ-16, представленої на рис. 3.2. Криві позначені цифрами 1, 2...7,
де:
- крива 1 - теоретична завадостійкість для цієї системи сигналів;
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- крива 2 - отримана в результаті моделювання для точних опорних
коливань;
- крива 3 - для М = 100;
- крива 4 - для М = 20;
крива 5 - для М = 10;
- крива 6 - для М = 5;
- крива 7 - для М = 1;
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Рис.3.4. Залежність імовірності помилок від відношення сигнал-шум
На графіку представлена кількісна залежність наближення до ідеального
варіанта (ідеальним є варіант, при якому опорні коливання - точні; на графіках
рис. 3.3 і рис. 3.4 - це криві 2) при різних інтервалах осереднення М для систем
сигналів QАМ і АФМ, причому   hM2  hnд2 . Для обох систем сигналів число
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осереднених посилок, при якому завадостійкість

близька до потенційної,

повинне бути не менш 20.
На

графіку

рис.

3.5

представлені

криві,

що

характеризують

завадостійкість двох систем сигналів QАМ і АФМ при М=100. Порівняння цих
кривих показує, що застосування системи сигналів, позначеної АФМ дає якийсь
(незначний) енергетичний виграш у порівнянні з QАМ, однак, іноді на практиці
доцільно використовувати і систему QАМ, якщо це спрощує реалізацію
демодулятора. Потім порівнювалася послідовність векторів переданого і
прийнятого сигналів, і фіксувався номер посилки, починаючи з якої ці
послідовності збігалися. Це дозволило визначити кількість неправильно
прийнятих посилок сигналу, а, отже, і час входження в синхронізм.
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Рис.3.5. Залежність імовірності помилок від відношення сигнал-шум для
системы сигналів АФМ і QАМ
Відзначимо, що в процесі входження в синхронізм осереднення
проводиться не на плинному інтервалі в М посилок, а на інтервалі прийнятих
посилок сигналу доти, поки кількість прийнятих посилок не досягне М. Тому,
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визначаючи, що система входить у синхронізм через інтервал часу до к
посилок, необхідно врахувати, що задана завадостійкість, буде забезпечуватися
через інтервал часу М посилок. На рис.3.6 представлена кількісна залежність
завадостійкості демодулятора до ідеального варіанту при різних M.

Рис. 3.6 Кількісна залежність наближення до ідеального варіанту при
різних М
Графіки, представлені на рис.3.7 і рис.3.8, ілюструють залежність
початкового входження в синхронізм (рис.3.7), а також залежність тривалості
входження в синхронізм після стрибка фази (рис.3.8) від відношення
сигнал/шум і величини розбіжності переданого сигналу від оцінок варіантів
сигналу в демодуляторі і величини стрибка. По осі абсцис відкладені різні кути
(  , град), що характеризують розбіжність переданого сигналу від оцінок
варіантів сигналу в демодуляторі (рис.3.8) і величину стрибка фази переданого
сигналу.

По осі ординат - відповідно тривалість початкового входження і

тривалість входження в синхронізм після стрибка фази. Кожна крива отримана
для визначення відношенням сигнал/шум при числі осереднених посилок
рівному 10 (М=10).
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Рис. 3.7. Залежність тривалості входження у зв'язок від величини стрибка фази
при різних відношеннях сигнал-шум

Рис.3.8. Залежність тривалості початкового входження при різних відношеннях
сигнал-шум (для М=10)
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Можна зробити висновок, що при відношенні сигнал/шум не менше 20дБ
тривалість початкового входження в синхронізм, а також після стрибка фази
складає  2 посилки.
Висновки до розділу 3
У розділі розроблено методику і

досліджено універсальні алгоритми

оптимального когерентного прийому багатопозиційних АФМ і АФРМ сигналів
багатоканальних модемів з ортогональними сигналами.
1.

Розроблений

універсальний

алгоритм

оптимального

прийому

багатопозиційних АФМ сигналів в багатоканальних модемах з взаємо
ортогональними сигналами, оснований на максимально правдоподібному
оцінювані варіантів сигналу.
2. Розроблені конкретні алгоритми когерентної обробки ефективних
систем багатопозиційних сигналів.
3.

За

допомогою

статичного

моделювання

на

ЕОМ

знайдені

характеристики завадостійкості розроблених алгоритмів в залежності від
тривалості інтервалу осереднення оцінюваних параметрів.
4. Визначено, що завадостійкість розробленого алгоритму когерентного
прийому сигналів з плинно змінними параметрами наближена до потенційного
при тривалості осереднення більше 20 посилок.
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РОЗДІЛ 4.
РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ ОПТИМАЛЬНОГО ПРИЙОМУ
СИГНАЛІВ ІЗ ФАЗОРІЗНИЦЕВОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ ВИСОКОЇ
КРАТНОСТІ
Постановка задачі
Звичайно, коли досліджуються сигнали з фазорізницевою модуляцією і
методи прийому цих сигналів, то це відноситься до часткового випадку ФРМ,
названому фазорізницевою модуляцією першого чи порядку кратному ФРМ-1.
Підкреслимо, що мова тут йде не про позиційність системи (не про кратність
модуляції), обумовленої числом дискретних значень сигналу чи його
інформаційного параметра в каналі зв'язку, а про порядок різностей фази,
використовуваних як інформаційний параметр.
У розділі вводиться поняття порядку різниці фази сигналу. Показано, що
перехід до ФРМ-2 дозволяє досягти повної нечутливості не тільки до довільної
початкової фази, але і до довільних зрушень частоти.
У

розділі

розглядаються

принципи

побудови

багатопозиційних

фазомодульованих сигналів і сигналів з комбінованими способами модуляції.
Досліджуються

загальні

алгоритми

формування

й

обробки

багатопозиційних сигналів з фазорізницевою модуляцією.
Показано,

що

властивості

ФРМ,

які

називають

властивостями

інваріантності до відповідних заважаючих впливів, є насправді наслідком
фундаментальних властивостей кінцевих різностей функцій, що відображають
реальні сигнали.
Розроблено загальні алгоритми формування й обробки сигналів з
фазорізницевою модуляцією k-го порядку.
Представлено відповідні структурні схеми.
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4.1. Фазорізницева модуляція першого та другого порядків та
властивості інваріантності
Поняття порядку різниць фази сигналу вводиться наступним чином.
Нехай ми маємо послідовність посилок, що передаються за допомогою
гармонійного ФМ сигналу з початковими фазами:
…

…

(4.1)

Різниці фаз між кожною парою сусідніх посилок:
(4.2)
……………………

……………………
Різниці фаз (4.2) називають ще різницями фаз першого порядку (чи
просто першими різницями фаз), тому що вони отримані з вихідної
послідовності фаз (4.1) шляхом однократної операції віднімання. Ця обставина
підкреслюється верхнім індексом 1 при операторі обчислення різниці . Таким
чином, позначення 1n показує, що мова йде про розрахунок різниці фаз
першого порядку між n- ої та (n - 1)-ої посилками сигналу. Послідовність
різниць фаз першого порядку, так як і послідовність початкових фаз,
розвертається в часі в міру передачі посилок сигналу:
……

…

(4.3)

З цієї послідовності чисел можна скласти нові різниці за тим же
правилом, за яким з (4.1) складались (4.2):
(4.4)
……………………

……………………
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Різниці фаз (4.4) називають різницями другого порядку (чи просто
другими різницями фаз), тому що вони отримані з вихідної послідовності фаз
(4.1) шляхом двократного застосування операції віднімання. Ця обставина
підкреслюється верхнім індексом 2 при операторі віднімання . Різниці фази
другого порядку утворюють часову послідовність, аналогічну послідовностям
(4.1) і (4.3):
……

…

(4.5)

Можна й надалі продовжувати обчислення різниць фаз третього та більш
високих порядків. Процес формування різниць фази високого порядку
ілюструється в табл.4.1. Кожен елемент цієї таблиці дорівнює різниці двох
сусідніх елементів рядку, розміщеного вище [84].
Зосередимо однак увагу на використанні різниць фаз перших двох
порядків.
Зараз можна визначити введену раніше ФРМ наступним чином:
0

1

2

3

4

5

11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26
33 34 35 36
44 45 46
55 56

Таблиця
4.1

66

6

фазорізницевою

модуляцією

першого

порядку називається спосіб формування
фазомодульованого сигналу, при якому
інформація

вкладається

різниць першого
фази

посилок.

в

значення

порядку початкової
Інформаційним

параметром сигналу при ФРМ-1 є різниця
фаз, що визначається двома посилками

Таблиця 4.1
Формування різниць фази
високого порядку

сигналу:

(4.6)
звідки випливає, що початкова фаза чергової п-посилки переданого в канал
зв'язку сигналу:
(4.7)
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Вирази (4.7) і (4.6) визначають загальний алгоритм формування й
обробки фазомодульованого сигналу при ФРМ-1, який ілюструється схемою,
приведеною на рис.4.1.а. На передаючій стороні системи цифрової передачі
дискретному інформаційному символу Jn ставиться у відповідність одне з
1
припустимих значень різниці фаз першого порядку  n , потім за допомогою

елемента затримки на посилку та суматора відповідно до (4.7) формується
початкова фаза наступної n-ї посилки сигналу, який передається. На прийомній
стороні після вимірювання початкових фаз двох сусідніх посилок сигналу за
допомогою елементу затримки та пристрою віднімання обчислюється
1
інформаційна різниця фаз  n , яка ототожнюється з переданим дискретним

символом.
Jn

n

+

J n : 1n

 n 1

...

n

Т

Т

передача

1n

 n 1

прийом

а)
Jn J

n

:

 2n 

+

n

+

1n  1

Т

 n 1

...

n

Т

Т

передача

1n 

 n 1

Т

 2n 

1n  1

прийом

б)
Рис.4.1.а,б. Принципи формування і обробки фазомодульованих сигналів:
а) ФРМ-1; б) ФРМ-2
Визначимо фазорізницеву модуляцію другого порядку (ФРМ-2) як спосіб
формування ФМ сигналу, при якому інформація вкладається в значення
різниць другого порядку початкової фази посилок сигналу. Інформаційним
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параметром сигналу при ФРМ-2 є різниця між різницями фаз, що визначається
трьома посилками:
(4.8)
З (4.8) випливає, що початкова фаза наступної n-ї посилки переданого в
канал зв'язку сигналу:
(4.9)
Її також можна представити аналогічно (4.7) у вигляді двох рекурентних
співвідношень:
(4.10)

}

Формувач початкових фаз посилок сигналу при ФРМ-2, який працює за
алгоритмом (4.10), складається з двох послідовно підключених формувачів
фази при ФРМ-1, а пристрій обробки – з двох послідовно підключених
обчислювачів різниць фази першого порядку (рис.4.1,б).
Звернемося до основної властивості ФРМ-1 і ФРМ-2 - властивості
інваріантності. У техніці цим терміном позначають нечутливість системи до
тих чи інших зовнішніх дій або дестабілізуючих факторів. При цьому деяка
характеристика чи параметр системи є інваріантом перетворень, які
викликаються дією завад чи дестабілізуючими факторами [83].
За

допомогою

ФРМ-1,

як

вже

зазначалося,

вдається

усунути

неоднозначність рішення на виході демодулятора, викликану невизначеністю
початкової фази прийнятого сигналу. Це пояснюється тим, що різниця фази
першого порядку є інваріантом перетворення, яке полягає в додаванні до
інформаційних фаз посилок сигналу довільної загальної початкової фази.
Дійсно, якщо до інформаційних фаз (п-1)-ї і п–ї посилок сигналу п-1 і п
додалася довільна і невідома в місці прийому початкова фаза п , то різниця
фаз (п-1)-ї та п-ї посилок ніяк не зміниться від такого доданку:
(4.11)
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Таким чином, фазорізницева модуляція першого порядку інваріантна до
початкової фази сигналу. Важлива позитивна сторона ФРМ-1 полягає ще й в
тому, що зазначена властивість інваріантності фактично зберігається при всіх
методах прийому відповідних сигналів. При оптимальному некогерентному й
автокореляційному прийомі не потрібно ніякої інформації про початкову фазу,
а при когерентному прийомі початкова фаза повинна бути відома з точністю до
фіксованих зсувів, які залежать від кратності модуляції, наприклад з точністю
до 180° при однократній ФРМ-1, що цілком можливо здійснити. Найпростіші
схеми модемів з ФРМ-1, які реалізують властивість інваріантності до
початкової фази сигналу, приведені в попередньому параграфі. Можна сказати,
що розглянуті некогерентні демодулятори сигналів з ФРМ-1 інваріантні, тобто
цілком нечутливі до початкової фази сигналу.
Перехід до ФРМ-2 дозволяє досягнути повної нечутливості не тільки до
довільної початкової фази, але й до довільних зсувів частоти. Це пояснюється
тим, що різниця фази другого порядку є інваріантом перетворення, яке полягає
в довільному зсуві частоти несівного коливання. Дійсно, припустимо, що
номінальна частота несівного коливання  = m2/T, де m — ціле число,
змінилася на довільну величину . Тоді якщо фаза (п - 1)-ї посилки дорівнює
(п-1 + 0 ), то фаза п-ї посилки стане дорівнювати (п-1 + 0 +Т), а фаза (п
+1)-ї посилки (п-1 + 0 +2Т). Неважко тепер побачити, що різниці фази
першого порядку
не залежать від початкової фази 0 , однак залежать від зсуву частоти , у той
час як різниця фази другого порядку не залежить ні від 0, ні від :
(

)

(4.12)

Таким чином, фазорізницева модуляція другого порядку інваріантна до
частоти несівного коливання. Ця унікальна властивість ФРМ-2 значно
розширює можливості систем цифрового зв'язку з фазомодульованими
сигналами. При абсолютній ФМ прийом сигналів можливий тільки при точно
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відомій початковій фазі, що надзвичайно обмежує сферу практичного
використання

абсолютної

фазової

модуляції.

При

ФРМ-1

з'являється

можливість прийому фазомодульованих сигналів з невизначеною початковою
фазою. При ФРМ-2 до цього додається можливість прийому фазомодульованих
сигналів з невизначеною частотою несівного коливання [70].
Сигнали з ФРМ-2 так як і сигнали з ФРМ-1, можна приймати за
допомогою

алгоритмів

автокореляційного

когерентного,

прийому.

При

оптимального

перших

двох

некогерентного

методах

й

властивість

інваріантості до частоти, природно, не реалізується, оскільки когерентний і
оптимальний некогерентний методи прийому досягають своїх потенційних
можливостей лише при точно відомій частоті несівного коливання, а при
відхиленнях частоти сигналу від частоти опорних коливань демодуляторів
швидко втрачають працездатність. Важливою перевагою ФРМ-2 є те, що при
відомій частоті сигналу вона володіє такою ж завадостійкістю, як ФРМ-1 при
когерентному прийомі, і більш високою завадостійкістю, ніж ФРМ-1 при
оптимальному некогерентному прийомі.
Властивість абсолютної інваріантості до частоти несівного коливання
досягається

при

автокореляційному

прийомі

сигналів

із

ФРМ-2.

У

найпростішому випадку однократної ФРМ-2 із другими різницями фази 21=0,
22= алгоритм роботи відповідного демодулятора можна одержати,
представивши косинус другої різниці фази прийнятого сигналу через скалярні
добутки сусідніх посилок аналогічно тому, як це було зроблено в попередньому
параграфі

для

ФРМ-1.

Очевидно, що

в

даному випадку переданий

інформаційний символ Jn визначається знаком косинуса другої різниці фаз 2n
на n-й посилці:

j n  sgn cos 2n  sgn(cos1n cos 1n1  sin 1n sin 1n1 ).

(4.13)

Вхідні в (4.13) косинуси і синуси перших різниць фази надаються
формулами векторної алгебри аналогічно (4.14) у вигляді:
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(4.14)
|

‖

|

|

‖

|

∫

∫
}
де xn(t) та xn-1(t) - п-а і (п - 1)-а посилки сигналу на вході демодулятора.
Підставивши (4.14) у (4.13), одержимо шуканий алгоритм автокореляційної
обробки сигналів з однократною ФРМ-2, котрий, як неважко перевірити,
абсолютно інваріантний до частоти

несівного

коливання. На рис.4.2

відповідний демодулятор представлений у складі найпростішої системи
цифрової передачі з ФРМ-2. У цій системі є також модулятор сигналів ФРМ-2,
який складається, як і модулятор сигналів ФРМ-1, з генератора несівного
коливання, перемножувача та перекодовуючого пристрою. Останній містить
елемент затримки двійкового символу на дві посилки і перемножувач
двійкових символів ±1. Алгоритм роботи даного перекодовуючого пристрою,
неважко отримати із співвідношення (4.9). Оскільки при однократній ФРМ-2
всі вхідні в це співвідношення фази рівні або 0, або , операції їхнього
додавання можна замінити додаванням по модулю двох чисел 0 і 1 або
перемноженням чисел 1 і -1. В останньому випадку алгоритм перекодування
переданих двійкових символів Jn приймає вигляд рекурентного співвідношення:
(4.15)
Алгоритм (4.15) реалізований у схемі, приведеній на рис.4.2.
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Рис.4.2. Модем системи з однократною ФРМ-2, забезпечуючий
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Припустимо, що в каналі частота несівного коливання змінилася таким
чином, що в посилці укладається не ціле число періодів несівного коливання, як
було на виході модулятора, а непарне число напівперіодів. Тоді сигнали з ФРМ1 і ФРМ-2 на вході відповідних демодуляторів будуть мати вигляд, показаний
на рис.4.3, г і е відповідно.
На

рис.4.3,д

приведений

вихідний

сигнал

автокореляційного

демодулятора сигналів із ФРМ-1. Виходячи з порівняння діаграм рис.4.3,д і а,
при даній зміні частоти несівного коливання автокореляційний демодулятор
сигналів із ФРМ-1 видає двійкові символи, протилежні переданим, тобто
поводиться так як і когерентний демодулятор сигналів з абсолютною ФМ при
невідповідності фаз прийнятого сигналу й опорного коливання [82].
Звернемося тепер до автокореляційного демодулятора сигналів із ФРМ-2.
Сигнал на виході верхнього корелятора (точка ж на рис.4.2) представлений на
діаграмі рис.4.3,ж. Сигнал на виході нижнього корелятора в даному випадку
дорівнює нулеві, так як при обраному співвідношенні між частотою сигналу і
тривалістю посилки сигнали на входах цього корелятора ортогональні.
Враховуючи сказане, одержуємо, що вихідний сигнал демодулятора виходить у
результаті перемножування знаків сусідніх посилок сигналу, зображеного на
діаграмі рис.4.3,ж. Цей вихідний сигнал показаний на діаграмі рис.4.3,з. Як
видно, він співпадає з переданим сигналом.
Така

коротка

процедура

обробки

сигналів

із

ФРМ-2

дозволяє

демодулювати їх безпомилково при невідомих зсувах несівного коливання.
4.2. Багатопозиційні фазомодульовані сигнали
Існують різні способи формування і обробки фазомодульованих сигналів,
які відповідають ФМ, ФРМ-1 та ФРМ-2, ілюструвалися головним чином на
прикладі двопозиційних (однократних) сигналів, в яких фаза чи різниця фаз
(першого або другого порядків) приймає тільки два значення: 0 або π.
Насправді ж багато які з розглянутих властивостей фазомодульованих сигналів,
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наприклад властивості інваріантності ФРМ-1 до початкової фази і ФРМ-2 до
несівної частоти, відносяться в рівній мірі до всіх багатопозиційних сигналів.
Розглянемо принципи побудови багатопозиційних фазомодульованих
сигналів і сигналів з комбінованими способами модуляції. Як правило, якщо це
спеціально не обговорено, не робляться відмінності між ФМ, ФРМ-1 чи ФРМ-2.
Якщо, наприклад, розглядається деяка сукупність сигнальних векторів, то вони
можуть відноситися до кожного з цих способів модуляції, а варіанти фаз
сигналів можуть бути в однаковій мірі варіантами різниці фаз. Це застереження
необхідне для того, щоб не підкреслювати щоразу, що сигнал, який
розглядається, може бути використаний і при ФМ, і при ФРМ лише з тією
відмінністю, що в першому випадку відкладені на векторній діаграмі - передані
абсолютні фази, а у другому - різниці фаз сусідніх посилок [104,128].
Принцип побудови m-позиційних фазомодульованих сигналів дуже
простий: т сигнальних точок розташовуються по окружності із радіусом,
залежним від потужності (або енергії посилки) сигналу на рівних відстанях з
кутовим інтервалом 2 /т радіан. Такі сукупності сигнальних точок-векторів
для випадків т = 2, 3, 4, 8 показані на рис.4.4. Радіуси всіх окружностей, на
яких розташовані сигнальні точки, співпадаючі з кінцями відрізків, прирівняні
до кореня квадратного з енергії посилок сигналу: R  E .
Якщо на посилці передане гармонійне коливання з параметрами а, ω і φ,
то ця величина дорівнює:
(4.16)
√

√∫

√
√

Значення (4.16) збігається з евклідовою відстанню між центром окружності і
будь-якою точкою на ній.
На рис.4.4,а показаний двопозиційний (однократний) сигнал з фазами 0 і
π.
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Рис.4.4. Багатопозиційні фазомодульовані сигнали: а) двійкові
(однократні); б) трійкові; в,г) четвіркові (двократні);
д,е) восьмирічні (трикратні)
Відстань між сигнальними точками в даному випадку d 2  2 E - це
максимально можлива відстань між точками кола з радіусом

E . Вона цілком

визначає потенційну завадостійкість даної двопозиційної системи. Відстань
d 2  2 E є відліковою величиною, з якою зіставляється відстань між

варіантами сигналу в різних багато позиційних системах. Двопозиційний

138
сигнал кодується елементарно: до одного з його варіантів ставиться у
відповідність символ 0, а іншому - символ 1, як показано на рис.4.4,а.
На рис.4.4,б показаний трипозиційний ФМ сигнал з векторами, що
знаходяться один від одного на 120°. Це єдина з багатопозиційних систем із
ФМ, у якій відстані між усіма варіантами сигналу однакові (еквідистантні
сигнали).
Відмітимо що відстань між двома гармонійними сигналами S1 і S 2
тривалістю Т, які відрізняються за фазою на  :
(4.17)
√∫[

√

]

√∫[

√

]

√

де E  a 2T / 2. У табл. 1.2 приведені розраховані за формулою (1.50) відстані
між ближніми варіантами сигналу в т-позиційних системах з ФМ і програш (за
мінімальною сигнальною відстанню) т-позиційної системи двопозиційної. У
загальному випадку мінімальна відстань між сигналами не є характеристикою,
що однозначно визначає завадостійкість. Ймовірність похибки в ідеальному
приймачі залежить від системи сигналів у цілому, а не тільки від відстані між
найближчими варіантами сигналу. Однак для заданої конфігурації сигнальних
точок ймовірність похибок є монотонно спадаючою функцією мінімальної
відстані [128]. Цей параметр зручний для якісного співставлення різних систем
сигналів.
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Таблиця 1.2
Кратність
модуляції

Число Мінімальна Мінімальна евклідова відстань d 2 / d m,
дБ
фаз m різниця фаз між сигналами d
m

N
1

2

π

log 2 3

3

2π/3

2

4

π/2

3

8

π/4

2 E

0

3E  1,73 E

1.25

2E  1,41 E

3.01

(2  2 ) E  0,765 E

8.34
(2  2  2 ) E  0,39 E

4

16

π/8

5

32

π/16

(2  2  2  2 ) E  0,196 E

14.2

20.2

У випадку трипозиційної системи, яка розглядається, (див. рис.4.4,б)
відстань між сигналами d 3  3E і відрізняється від d 2 на 1.25 дБ. Тому при
рівній тривалості посилки трипозиційна система незначно поступається
двопозиційній за завадостійкістю, перевершуючи її по швидкості передачі в
log 2 3  1,58 рази. Як буде показано нижче, розглянута трипозиційна система ФМ

сигналів при заданій ймовірності похибки є оптимальною по енергетичних
витратах, які припадають на передачу одного біта інформації. Незважаючи на
це, вона використовується порівняно рідко через необхідність спеціального
перетворення двійкового коду у трійковий.

140
Найбільш

широке

розповсюдження

на

практиці

одержали

чотирипозиційні (двократні) сигнали, показані на рис.4.4,в і г. Двократна
система представлена в двох найбільш популярних варіантах: з фазами (або
різницями фаз) 0, π/2, π і Зπ/2 (рис.4.4,в) або π/4, Зπ/4, 5π/4 і 7π/4 (рис.4.4,г). В
обох випадках мінімальна відстань між варіантами сигналу d 4  2 E , що
відповідає відстані між ортогональними сигналами. Показані чотирипозиційні
сигнали є найкращими за завадостійкістю з усіх двовимірних чотирипозиційних
сигналів. Крім того, ці сигнали мають чудову властивість: при однаковій
швидкості передачі вони забезпечують таку ж завадостійкість, як і двопозиційні
сигнали з ФМ (див. рис.4.4,а), тому що зменшення відстані між сигналами в 2
рази цілком компенсується подовженням посилки сигналу вдвічі. Кожна
посилка з двократною ФМ чи ФРМ несе два біти інформації. На рис.4.4,в і г
показана типова система кодування двократних сигналів дворозрядними
двійковим комбінаціями. Ця система називається кодом Грея, який має ту
властивість, що кодові комбінації, які відповідають найближчим фазам (або
різницям фаз), відрізняються тільки одним двійковим символом. При
двократній ФМ код Грея є єдиним маніпуляційним кодом, який має таку
властивість. У результаті його використання помилковий прийом, як правило,
приводить до спотворення тільки одного з двох переданих двійкових символів.
Відзначимо, що системи сигналів, показані на рис.4,4,в і г, мають
однакову потенційну завадостійкість і відрізняються тільки реалізаційними
аспектами. У системі рис.4.4,г мінімальне фазовий зсув рівний π/4; в ній
завжди, тобто на кожній посилці, є той чи інший ненульовий стрибок фази на
відміну від системи рис.4.4,в. у якій при передачі комбінації 00 фазовий зсув
дорівнює нулеві. Це визначає деякі особливості реалізації модулятора і
демодулятора, про що ще буде йти мова надалі.
На рис.4.4,д і е представлені два варіанти восьмипозиційних (трикратних)
фазомодульованих сигналів. У першому варіанті фази чи різниці фаз
приймають значення (i  1) / 4 , де і = 1,2,...,8, а в другому варіанті — значення
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(2i  1) / 8 . Перший варіант начебто поєднує сигнали двох чотирипозиційних

систем (рис.4.4,в і г), зсунутих один по відношенню до іншого на π/4. Варіант
не містить нульової фази і має постійний зсув щодо першого на π/8. Кожна
посилка восьмипозиційного сигналу несе три двійкові одиниці інформації. В
трикратній системі, так як і в двократній, існує єдиний оптимальний
маніпуляційний код, у якому трирозрядні двійкові комбінації, відповідні
найближчим один до одного сигнальним векторам, відрізняються тільки в
одному двійковому символі — це код Грея. На рис.4.4 комбінації
маніпуляційного коду Грея проставлені у відповідних векторах.
Відстань між найближчими векторами в трикратних системах сигналів,
показаних на рис.4.4, d 8  (2  2 ) E , що на 8.3 дБ менше, ніж в однократній
системі. Ця відстань вже не є мінімальною, як у розглянутих раніше сигналах
меншої кратності.
Рівномірне розміщення всіх сигнальних точок на окружності, тобто
використання рівнопотужних сигналів, які відрізняються лише фазою, є
оптимальним тільки для двох-, трьох- і чотирьох-позиційних випадків (див.
рис.4.4,а-г).

При

т>4

оптимальними

є

нерівнопотужні

сигнали,

що

відрізняються як фазою, так і амплітудою і розміщені рівномірно всередині
окружності, радіус якої визначається максимально припустимою енергією
сигналу. З точки зору теорії модуляції такі сигнали відносяться до
комбінованих способів модуляції, при яких одночасно змінюються декілька
параметрів сигналу - у випадку, який розглядається, амплітуда і фаза чи різниця
фаз.

Сигнали

з

амплітудно-фазовою

чи

амплітудно-фазорізницевою

модуляцією (АФМ) розглянуті в [14, 29, 95, 126, та ін.].
Найпростіший принцип побудови сигналів з АФМ виявляється в тому,
що сигнальні точки розміщуються на двох концентричних окружність. Цей
шлях, однак, не завжди приводить до оптимального результату [6]. В якості
прикладу на рис.4.5 показаний побудований таким чином восьмипозиційний
сигнал з АФМ - сигнальні точки позначені хрестиками. Чотири сигнали
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розміщені на окружності радіусом R  E , а чотири — на окружності радіусом

r  R із зсувом по фазі на π/4. Дана сукупність сигналів оптимізується за
критерієм максимуму мінімальної відстані між сигналами шляхом вибору
відношення радіусів R і r . Дійсно, чим більше r при фіксованому R , тим
більша відстань між точками внутрішньої окружності, але тим менша відстань
між точками внутрішньої і зовнішньої окружностей. Тому шуканий максимум
досягається, коли ці відстані стають рівними, тобто коли трикутник abc на
рис.4.5 – рівносторонній:
ab=bc=ca

(4.18)

Найдемо співвідношення R / r , при якому виконується умова (4.18).
Очевидні наступні рівності:
(4.19)
Підставивши (4.19) у (4.18), одержимо:
3

(4.20)
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окружностях

При цьому оптимальному відношенні R / r мінімальна відстань між
сигналами
√

(4.21)

3√

Ця відстань трохи менша, ніж у системи восьмипозиційних ФМ сигналів,
розташованих на одній окружності радіусом R  E (див. рис.4.4,д і е і
табл.4.2). Таким чином, у випадку трикратної системи розміщення сигнальних
векторів на двох концентричних окружностях замість однієї не дає виграшу.
Оптимальною за критерієм максимуму мінімальної відстані виявляється
найпростіша восьмипозиційна система з АФМ, у якій сім сигналів розміщені
рівномірно на окружності радіусом R  E , а восьмий сигнал дорівнює нулеві
[135]. Така сукупність сигнальних точок показана на рис.4.6. Мінімальна
відстань у цій системі:
√

(4.22)

√

Недолік сигналу, показаного на рис.4.6, той же, що й у всіх сигналів з
АФМ, - нерівнопотужність варіантів. Нерівнопотужність сигналів викликає
певні труднощі як при їх передачі по каналі зв'язку (особливо при наявності
нелінійних перетворень), так і при реалізації оптимальної обробки. Не
дивлячись

на

відомі

недоліки

АФМ,

цей

спосіб

модуляції

широко

використовується, так як при зростанні т рівнопотужні фазомодульовані
сигнали швидко втрачають завадостійкість.
Розглянемо 16-позиційні сигнали з ФМ і АФМ.
На рис.4.7 у якості першого прикладу показані дві системи подібних
сигналів. Точками на окружності радіусом R  E позначені 16 варіантів
сигналу з ФМ. Сигнальні точки в цьому випадку розміщені рівномірно вздовж
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окружності з кроком π/8. Зазвичай вони кодуються чотирирозрядними
двійковими комбінаціями чотирикратного коду Грея.
Відстань між найближчими сигнальними точками в 16-позиційній
системі з ФМ чи ФРМ d16 (ФМ )  0.39 Е (див. табл.4.2), що відповідає
програшу більше 14 дБ у порівнянні з двопозиційною системою. Зрозуміло, що
в колі даного радіусу можна побудувати кращу систему сигналів з АФМ.
Система з 16 сигналів з АФМ позначена на рис.4.7 хрестиками.

0.39 E

5




6





4

7
8









2



10





12



11



12




8

14

0 . 48

2

14



 /8

1


16

6


13





7

4

8

R E

3



6

0.47 E

0 .39 E

0.765 E



r  0.63R

15

E

Рис.4.7. Шістнадцятипозиційний сигнал
із АФМ із сигнальними точками на двох
концентричних окружностях
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Рис.4.8. Шістнадцятипозиційні сигнали
із ФМ та АФМ із сигнальними точками
у вузлах квадратної решітки при
обмеженій максимальній потужності

Непарні сигнали цієї системи рівномірно розміщені на окружності
більшого радіусу з інтервалом π/4. Непарні сигнальні точки системи з АФМ
збігаються з непарними сигнальними точками системи з ФМ. Парні сигнали
системи з АФМ рівномірно розміщені на окружності меншого радіусу r  R з
тим же інтервалом π/4 і з загальним зсувом відносно непарних варіантів на π/8.
Мінімальна відстань між точками системи максимізується вибором такого
співвідношення R / r при якому відстань між сусідніми точками на окружності
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радіусом r дорівнює відстані між найближчими точками на двох окружностях:

ab  bc  ca . Аналогічно (4.18) - (4.20):
⁄

(4.23)

∕

(4.24)

⁄

⁄

Порівнюючи (4.23) і (4.24), одержуємо:
5

5

(4.25)

При даному оптимальному співвідношенні R / r мінімальна відстань між
сигналами:
∕

√

√

5 ∕

(4.26)

яка, як видно, більша, ніж d16 (ФМ).
В якості другого прикладу на рис.4.8 показана 16-позиційна система
сигналів з АФМ, у якій сигнальні точки, позначені хрестиками і пронумеровані,
розташовані у вузлах квадратної решітки. Розмір решітки визначається тим, що
діагональ великого квадрата дорівнює діаметру описаної довкола нього
окружності 2R  2 E . На окружності для зіставлення розміщені 16 сигнальних
точок системи з ФМ. У розглянутому прикладі обидві системи, що
зіставляються, мають однакове обмеження на максимальну потужність сигналу,
яка у системі з АФМ досягається при передачі сигналів з номерами 3, 7, 11 і 15.
За таких умов мінімальна відстань між сигнальними точками:
√

3

√

(4.27)

Це більше, ніж у системі з 16-позиційною ФМ, і майже стільки ж, скільки
в системі сигналів з АФМ, представленої на рис. 4.7.
Найбільший ефект дає перехід від ФМ до АФМ у системах з обмеженою
середньою потужністю [6]. У цьому випадку сигнальні точки 3, 7, 11 і 15
системи сигналів, показаної на рис.4.8, будуть лежати на окружності радіусом,
більшим, ніж R  E , і, отже, мінімальна відстань буде більшою, ніж 0.47 E ,
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у той час як для сигналів із ФМ усі параметри, у тому числі мінімальна
відстань, зберігається попереднім, так як для цих сигналів середня і
максимальна потужності рівні один одному.
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Рис.4.9. Шістнадцятипозиційні сигнали з ФМ і АРМ із сигнальними
точками у вузлах квадратної решітки при обмеженій середній
потужності
На рис.4.9 у якості прикладу представлені ті ж, що і на рис.4.8, 16позиційні сигнали з ФМ і АФМ, але для випадку обмеженої середньої
потужності. На окружності радіусом R  E , де Е — енергія посилки сигналу з
ФМ, показані 16 сигнальних точок чотирикратного фазомодульованого сигналу.
Шістнадцять сигнальних точок системи з АФМ, відзначені хрестиками,
розташовані у вузлах квадратної решітки, яка у даному випадку виходить за
межі окружності радіусом

E . Для знаходження порівняльних енергетичних

параметрів сигналів необхідно виходити з рівності середньої потужності або
середньої енергії сигналів із ФМ і АФМ. У сигналів із ФМ середня і
максимальна енергії посилок сигналу
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ФМ

(4.28)

У сигналів з АФМ середня енергія виражається через енергію варіантів:
(4.29)
∑
Максимальна енергія має місце в сигналах з номерами 3, 7, 11 і 15:
(4.30а)
Енергія інших сигналів виражається через E max :
3

(4.30б)

√5

3

(4.30в)

Таким чином, підставивши (4.30) у (4.29), одержимо:
(

√5)

⁄

(4.31)

Прирівнюючи (4.28) і (4.31), маємо:
√

√5 √

√

(4.32)

Як видно, при обмеженій середній потужності максимальна довжина
вектора сигналу розглянутої системи з АФМ приблизно на 20% більша від
довжини вектора сигналу з ФМ. При цьому мінімальна відстань між векторами
збільшується з 0.47 E при обмеженій максимальній потужності (див. рис.4.8)
до
5 √

(4.33)

при обмеженій середній потужності (див. рис.4.9).
Розрахунки, аналогічні приведеним, показують, що для випадку сигналів
з АФМ, розташованих на двох концентричних окружностях (див. рис.4.7), ті ж,
що й у (4.32) і (4.33) параметри при обмеженій середній потужності:
√

√

5 √

(4.34)
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Таким чином, розглянуті 16-позиційні сигнали з АФМ - один варіант на
рис.4.7, а другий на рис.4.8 і 4.9 - приблизно еквівалентні за потенційною
завадостійкістю при обмежених як максимальній, так і середній потужностях.
Ці варіанти не є строго оптимальними, однак близькі до оптимального за
завадостійкістю [131]. Вони зручні для реалізації і внаслідок цього часто
використовуються на практиці.
Розглянуті багатопозиційні фазомодульовані сигнали і багатопозиційні
сигнали з амплітудно-фазовою (фазорізницевою) модуляцією найбільш часто
використовуються у системах цифрового зв'язку. В радіоканалах майже
виняткове застосування знаходять сигнали з одно-, дво- і трикратною ФМ і
ФРМ, а також засновані на них сигнально-кодові конструкції. У каналах
проводового і радіорелейного зв'язку крім них використовуються чотирикратні
сигнали з АФМ і сигнали більш високої кратності.
Докладні відомості про багатопозиційні сигнали з амплітудно-фазовою
модуляцією, включаючи питання їхнього кодування й аналіз завадостійкості,
можна знайти в [16, 129,136,131].
4.3. Фазорізницева модуляція високого порядку
Фазорізницева

модуляція

є

найбільш

важливим

у

практичному

відношенні частковим випадком різничної модуляції. Володіючи достоїнствами
класичної фазової модуляції в області досягнення високої швидкості і вірності
передачі інформації, ФРМ як різнична модуляція дозволяє досягнути
інваріантості системи передачі інформації до змін фази і частоти сигналу.
Останньою властивістю володіє і частотно-різницева модуляція (ЧРМ), однак
за інших рівноправних умов ФРМ забезпечує більш високі питому швидкість
передачі інформації та завадостійкість [133].
При ФРМ k -го порядку інформація вкладається в послідовність k -х
різниць фаз несівного коливання, які можуть приймати кінцеве число значень:
…

Відповідна система називається т-позиційною системою
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з ФРМ k -го порядку чи при m  2 N системою з N-кратною ФРМ k -го порядку.
У N-кратних системах варіанти переданих k -х різниць фаз приймають значення
…

, де

- початкове значення

k -ї різниці фаз, яке обирається виходячи зі зручності реалізації операцій

модуляції та демодуляції.
Вибір порядку ФРМ або ЧРМ у тій чи іншій системі визначається
характером неадитивних дій, що приводять до нестабільності частоти і фази
сигналу, і апріорними відомостями про ці дії. Розглянемо це питання
докладніше.
Нехай сигнал-переносник має коливання виду:
(4.35)
Виділимо із аргументу даної тригонометричної функції лінійну складову
, яка не приводить до змін початкової фази в моменти, кратні тривалості
посилки Т, що, справедливо при

, де l - ціле число. Тоді різниця фаз

буде характеризувати зміни початкової фази сигналу в
зазначені моменти, а сигнал (4.35) можна представити у вигляді:
[
При

цифровій

передачі

]
повідомлень

(4.36)
по

каналах

зв'язку

фазомодульованими сигналами функція  (t ) відображає як інформацію, що
передається, так і збурюючі дії. Останні називаються завадами, а також
нелінійними і параметричними перетвореннями сигналу в каналі зв'язку. Ці
перетворення, як правило, можна представити на кінцевому інтервалі
поліноміальною моделлю з випадковими коефіцієнтами  0 , 1 ,  2 , , що
характеризують постійні, лінійні, квадратичні і т.д. зміни початкової фази
сигналу,
(4.37)
∑
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де  и - інформаційна фаза сигналу. Так як відхилення частоти сигналу  від
номінального значення  0 дорівнює похідній від (4.37), то:
(4.38)
∑
де  и - інформаційне відхилення частоти сигналу. З (4.37) та (4.38):
[

]

[

]

(4.39)

звідки у відповідності з доведеною вище властивістю інваріантності дискретно
різничного перетворення випливає, що k -я різниця фаз сигналу і ( k -1)-я
різниця частоти не залежать від збурюючих дій, які описуються функцією
(4.37).
Таким чином, якщо паразитна зміна фази сигналу на інтервалі тривалістю
( k +1)Т можна представити у вигляді полінома ( k -1)-го порядку, то абсолютну
інваріантість системи до цих змін може забезпечити ФРМ k -го порядку чи ( k 1)-го порядку.
Розглянемо найбільш характерні часткові випадки:
1. Невизначена, але незмінена початкова фаза сигналу:
(4.40)
Ця ситуація виникає внаслідок некогерентності задаючих генераторів у
лінії зв'язку або нестрогої когерентності сигналу та опорного коливання в
демодуляторі (когерентність з точністю до дискретного зсуву). Так як у цьому
випадку
[

]

(4.41)

то
Це означає, що абсолютну інваріантість до постійних відхилень фази
сигналу забезпечує ФРМ першого порядку і ЧРМ нульового (тобто ЧМ)
порядку.
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2. Невизначена і лінійно змінна початкова фаза (невизначена, але
постійна частота сигналу):
(4.42)
Ця ситуація виникає в наслідок нестабільності та нееталонності задаючих
генераторів у лінії зв'язку та ефектом Допплера при зв'язку з рухомим чи
нестаціонарним об'єктом із рівномірною у часі зміною відстані між
передавачем і приймачем. Так як у даному випадку:
[

]

[

]

то

(4.43)
Це означає, що абсолютну інваріантість до лінійних відхилень фази

сигналу може забезпечити ФРМ другого порядку і ЧРМ першого порядку.
3. Невизначена і квадратично змінна фаза сигналу (невизначена і лінійно
змінна частота сигналу):
(4.44)
Ця ситуація виникає внаслідок нестабільності задаючих генераторів у
лінії зв'язку та через ефект Допплера при рівноприскореній зміні відстані між
передавачем і приймачем. Так як у даному випадку
[
то

]

[
(

)

]
(4.45)

Це означає, що абсолютну інваріантість до квадратичних змін фази
(лінійних відхиленнях частоти) сигналу можуть забезпечити ФРМ третього
порядку і ЧРМ другого порядку.
Деякі додаткові зауваження слід зробити з приводу умов і засобів
досягнення інваріантості в розглянутих ситуаціях.
Щодо умов відзначимо, що апроксимаційна модель змін фази і частоти,
яка задається співвідношеннями (4.37) і (4.38), повинна бути справедливою для
інтервалів спостереження, тривалість яких дорівнює тривалості k +1 посилки
сигналу. Якщо, наприклад, використовується ФРМ-1, то для досягнення
абсолютної інваріантності до початкової фази остання повинна бути незмінною
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на інтервалі двох посилок. Якщо ж використовується ФРМ-2, то для досягнення
абсолютної інваріантості до частоти несівного коливання ця частота повинна
бути незмінної на інтервалі трьох посилок. Якщо зазначені умови не
виконуються і випадкові зміни фази не виражаються точно через поліном ( k -1)го ступеня на інтервалі k +1 посилки, то застосування ФРМ- k може
забезпечувати лише відносну інваріантість до відповідних паразитних змін
фази і частоти сигналу, тобто послабити, а не усунути вплив збурюючих дій.
Ступінь такого ослаблення потрібно розраховувати для кожної конкретної
ситуації окремо.
Засобами досягнення інваріантності до змін частоти та фази сигналу є
адекватні

алгоритми

формування

(модуляції)

і

обробки

(демодуляції)

відповідних сигналів.
Реалізація модуляторів у системах із ФРМ- k не містить ніяких
принципових труднощів. Із загальних алгоритмів сигналів з ФРМ неважко
одержати відповідні алгоритми для ФРМ- k . Загальні схеми формування
сигналів з різничною модуляцією показані на рис.4.1,а і 4.2, також містять
вичерпну інформацію, необхідну для складання функціональних схем
модуляторів сигналів із ФРМ- k . У якості прикладу на рис.4.4 показані схеми
модуляторів сигналів із ФРМ-2 і ФРМ-3. Вони містять кодери, фазові
модулятори (ФМ) і пристрої перетворення різниць фаз другого або третього
порядку в значення поточної фази сигналу, які, зазвичай, називають
перекодовуючими пристроями (обведені штриховими лініями). Питання
побудови кодерів, що входять у ці схеми, розглядаються в наступному
параграфі.
Більш складним є питання про реалізацію демодуляторів сигналів з ФРМk . Загальні схеми обробки сигналів з різничною модуляцією (див. рис.4.1,б і

4.3) містять вимірювач інформаційного параметра, алгоритм якого важко
отримати в загальному вигляді. При ФРМ - це вимірювач-демодулятор сигналу,
що будується по-різному в залежності від апріорних відомостей про прийнятий

153
сигнал і з врахуванням порядку обчислюваних надалі різниць фази. Так, при
ФРМ-1, як зазначалося вище, властивість абсолютної інваріантості, стосовно
невизначеної початкової фази сигналу, досягається за допомогою будь-якого
некогерентного демодулятора сигналів із ФРМ-1, у тому числі за допомогою
оптимального некогерентного й автокореляційного демодуляторів. Алгоритми
роботи і схеми таких демодуляторів докладно розглядаються нижче. При ФРМ2 властивість абсолютної інваріантості до частоти несівного коливання
досягається тільки при використанні автокореляційних демодуляторів, що
також

докладно

вивчаються

нижче.

При

ФРМ-3

автокореляційний

демодулятор, як буде наведено, забезпечує тільки відносну інваріантість до
лінійних змін частоти, а для досягнення абсолютної інваріантості потрібно
синтезувати спеціальний недвовимірний вимірювач поточної фази сигналу. У
загальному випадку вимірювач фази в системах із ФРМ високого порядку являє
собою пристрій оптимального оцінювання фази сигналу при апріорних
відомостях, які відповідають тій ступені невизначеності, яку дана система
повинна подолати [137].
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Рис.4.4. Модулятори сигналів з ФРМ другого (а) та третього (б) порядків

Висновки до розділу 4
У розділі проаналізований метод фазорізницевої модуляції високих
порядків, розроблені принципи формування й обробки фазомодульованих
сигналів із ФРМ високих порядків.
1. Розроблено методи формування й обробки сигналів з фазорізницевою
модуляцією k-го порядку.
2. Проведено дослідження різних багатопозиційних сигналів, визначені їхні
основні властивості. Дано рекомендації з їхнього практичного застосування.
3. Представлено реалізацію модуляторів сигналів із ФРМ другого і третього
порядків.

155
4. Показано, що при ФРМ-2 властивість інваріантості до частоти несівного
коливання

досягається

демодуляторів.

тільки

при

використанні

автокореляційних
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ВИСНОВКИ
Сукупність наукових положень, сформульованих та обґрунтованих в
дисертаційній роботі, складає розв‘язання науково-технічного завдання з
розробки методики оптимізації структури демодуляції багатопозиційного
сигналу в сучасних мобільних мережах.
В дисертаційній роботі отримано такі теоретичні та науково-практичні
результати:
1. В результаті проведеного аналізу тенденцій розвитку сучасних
мобільних мереж в Україні визначені загальні вимоги до перспективних мереж
наступного покоління.
2. Здійснюючи порівняльний аналіз існуючих технологій радіодоступу:
СDMA, WCDMA (UMTS), WiMAX, LTE зроблено висновок, що технологія
LTE задовольняє умовам мережі доступу в концепції мережі наступного
покоління і є основою створення сучасних мереж мобільного зв'язку 4-го
покоління.
3. В результаті дослідження методики синтезу алгоритмів оптимального
некогерентного прийому сигналів із ФРМ-1, встановлено, що демодулятор за
завадостійкістю рівний ідеальному когерентному демодулятору для двійкових
сигналів, але при цьому не вимагає знання про початкову фазу і простіший за
схемою реалізації.
4. За допомогою методики статистичного

моделювання

отримано

характеристики завадостійкості розроблених алгоритмів в залежності від
тривалості інтервалу осереднення оцінюваних параметрів, що дозволило
збільшити завадостійкість на 15%.
5. В

результаті

розробки

методики

вибору

оптимального

багатопозиційного сигналу для каналу зв‘язку з заданим відношенням
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сигнал/шум,

встановлено,

що

завадостійкість

розробленого

алгоритму

когерентного прийому сигналів з плинно змінними параметрами наближена до
потенціальної при тривалості усереднення довжиною 20 посилок та більше, в
залежності від динаміки їх поведінки в часі.
6. Розроблено

універсальний

алгоритм

оптимального

прийому

багатопозиційних АФМ сигналів, що базується на оцінюванні сигналів за
критерієм максимальної правдоподібності.
7. За розробленою методикою одержані алгоритми когерентної обробки
розповсюджених багатопозиційних сигналів, які забезпечують зменшення
ймовірності помилки на 30%.
8. Розроблено методики оптимізації формування й обробки сигналів з
фазорізницевою модуляцією довільного порядку.
9. Проведено

дослідження

різноманітних

багатопозиційних

сигналів,

визначені їхні основні властивості. Сформульовані рекомендації з їхнього
практичного застосування.
10. Представлено варіант реалізації демодуляторів сигналів із ФРМ другого і
третього порядків.
11. Доведено, що при ФРМ-2 властивість інваріантності до частоти несівного
коливання

досягається

тільки

при

використанні

автокореляційних

демодуляторів.
Представлені дослідження та розроблені методики оптимального прийому
багатопозиційних сигналів сучасних мобільних мереж охоплюють новітні
технологічні рішення, дозволяють покращити завадостійкість та підвищити
швидкість передачі інформації високоефективними системами зв‘язку, і
доцільні до впровадження в сучасних комплексах та системах зв‘язку.
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