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Робота присвячена розробці моделей та методів обробки інформації в
мобільних мережах на основі багатопозиційних широкосмугових сигналів та
створенню для підвищення їх ефективності концепції побудови таких мереж на
нових принципах, що забезпечує одночасно їх високу завадозахищенність,
скритність та стійкість до середовища розповсюдження сигналів. В роботі
зроблено внесок у теорію та практику використання в мобільних мережах
телекомунікаційних систем адаптивних антенних решіток та псевдовипадкових
кодових послідовностей синтезованих з примітивних поліномів.
Розроблені моделі, методи та алгоритми обробки інформації в мобільних
мережах на основі багатопозиційних широкосмугових сигналів. Синтезовано
метод налаштування адаптивної антенної решітки який не потребує формування
опорного сигналу. Враховуючи положення початкового вагового вектору
антенної решітки відносно власних векторів її кореляційної матриці удосконалено
існуючі методи адаптації таких систем. Синтезовано універсальний інтегральний
показник оцінки характеристик налаштування адаптивних антенних решіток без
проведення відповідного комп’ютерного імітаційного моделювання. Досліджено
властивості псевдовипадкових кодових послідовностей щодо їх здібностей
забезпечувати потрібну завадозахищеність та утаємниченість передачі сигналів в
мобільних мережах. Розроблено метод створення телекомунікаційного каналу в
якому

комплексно

використовуються

досліджені

псевдовипадкові

кодові

послідовності. Розглянуто динаміку розвитку поколінь мобільного зв’язку з
першого по п’яте і виявлені проблеми як з існуванням певної концепції побудови
системи мобільного зв’язку, так і з її досконалістю і коректністю реалізації.
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Виходячи зі сформованої за рахунок вищенаведеного необхідності, створена
концепції побудови мереж мобільного зв’язку яка усуває недоліки присутні при
розробці існуючих мереж. Така концепція дозволяє з застосуванням нових
принципів, зокрема принципу синергії, створити високоефективні мережі
мобільного зв’язку. Використовуючи розроблену концепцію та закладені в неї
принципи, отримано метод обробки сигналів в мережах мобільного зв’язку з
багатопозиційними широкосмуговими сигналами. З застосуванням принципу
синергії цей метод дозволяє одночасно забезпечити в системі спеціального
мобільного зв’язку прихованість передачі інформації, її захищеність від
перехоплення та стійкість до багатопроменевого розповсюдження.
В першому розділі роботи проведено аналіз характеристик розповсюдження
сигналів в мобільному радіоканалі. Показано, що існують два типи варіацій
мобільного радіочастотного сигналу на шляху розповсюдження: повільні
завмирання та швидкі. Досліджено фактори, що відповідають за повільні та
швидкі завмирання та показано, що найбільшу загрозу для радіосигналу
створюють швидкі завмирання обумовлені багатопроменевим розповсюдженням,
при яких миттєві зміни огинаючої сигналу можуть перебувати в інтервалі до 40
дБ. Приділено увагу таким характеристикам швидких завмирань як інтервал
когерентності та профіль затримки потужності. Розглянуто різні методи захисту
інформації від перехоплення та прослуховування в телекомунікаційних каналах і
зроблено висновок про їх недостатність.
Проведено аналіз методів протидії швидким завмиранням та захисту
інформації і зазначено, що комплексне вирішення цих проблем можливо
найкращим чином при комбінованому застосуванні адаптивних антенних решіток
та широкосмугових сигналів з прямим розширенням спектру.
Проведений аналіз дозволив уточнити i сформулювати науково-прикладну
проблема дослідження, яка полягає у необхідності розробки моделей та методів
обробки

інформації

в

мобільних

мережах

на

основі

багатопозиційних

широкосмугових сигналів з їх комплексним використанням для підвищення
ефективності обробки інформації в таких мережах за принципом синергії.
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Підвищення ефективності полягає в одночасному забезпеченні стійкості до
багатопроменевого розповсюдження, завадозахищеності, скритності передачі
інформації та захисту її від перехоплення.
Другий розділ присвячено дослідженню методів обробки сигналів в
адаптивних антенних решітках для мобільних мереж. Синтезовано метод
налаштування адаптивної антенної решітки який не потребує наявності опорного
сигналу решітки. Перевірена працездатність методу та досліджені його
характеристики в реальному телекомунікаційному середовищі при використанні
схем ШАРП та жорсткого обмежувача. Вивчено вплив власних чисел та власних
векторів кореляційної матриці антенної решітки на перехідні процеси в
градієнтних алгоритмах найскорішого спуску. З урахуванням наведеного,
удосконалено метод адаптації антенних решіток в якому пропонується примусове
обнуління вагових коефіцієнтів при різкій зміні завадової ситуації. Розроблено
універсальний інтегральний показник оцінки характеристик налаштування
адаптивних антенних решіток. Доведено, що цей показник коректно передбачає
поведінку перехідних процесів в адаптивних антенних решітках з градієнтними
алгоритмами адаптації.
В третьому розділі проведено дослідження використання псевдовипадкових
кодових послідовностей для підвищення завадозахищеності та скритності
передачі інформації. Перевірено автокореляційні властивості псевдовипадкових
кодових послідовностей синтезованих з примітивних поліномів восьмого,
дев’ятого та десятого порядків та їх спроможність бути використаними для
приховування корисного сигналу в адитивній суміші власних шумів та завадового
сигналу. Зроблено висновок про доцільність використання таких послідовностей
для приховування корисного сигналу для втаємничення самого факту передачі
інформації. Досліджено можливість застосування двостороннього обмежувача
сигналів на вході стискаючого фільтра при використанні наведених вище
псевдовипадкових кодових послідовностей для усунення проблеми обмеження
динамічного діапазону приймального пристрою при дії потужної широкосмугової
завади і зроблено висновок про доцільність його використання. Розроблено метод
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створення телекомунікаційного каналу в якому комплексно використовуються
чотири різні псевдовипадкові кодові послідовності по 256 чипів для розширення
спектру бітів корисної інформації та 10 різних псевдовипадкових послідовностей
тривалістю 32768 чипів з 128 циклічними зсувами кожна для позначення меж
кадру та додаткового скремблювання інформації. В такому каналі утворюються
5120

різних

триплетів

псевдовипадкова

«коротка

псевдовипадкова

послідовність-циклічний

зсув

послідовність-тривала

тривалої

псевдовипадкової

послідовності», і перехід від одного триплету до іншого пропонується робити від
кадру до кадру, або за певним законом, або за певною таблицею переходів.
Досліджені характеристики розробленого каналу та зроблено висновок про
можливість його реалізації та високу ефективність.
В четвертому розділі проведено дослідження динаміки розвитку поколінь
мобільного зв’язку та виявлені проблеми як з існуванням певної концепції
побудови системи мобільного зв’язку, так і з її досконалістю і коректністю
реалізації. Виходячи з зазначеного, розроблено концепцію побудови системи
мобільного зв’язку яка усуває недоліки присутні при розробці існуючих мереж
мобільного зв’язку. Відмінністю концепції від існуючих є застосування нових
принципів побудови такої системи, таких як принципи синергії, універсальності,
безперервного розвитку системи, загального блага та інші. Використовуючи
синтезовану концепцію та закладені в неї принципи, отримано метод обробки
сигналів в мережах мобільного зв’язку з багатопозиційними широкосмуговими
сигналами. З застосуванням принципу синергії цей метод дозволяє одночасно
забезпечити в системі спеціального мобільного зв’язку прихованість передачі
інформації, її захищеність від перехоплення та стійкість до багатопроменевого
розповсюдження. В цьому методі передбачається використовувати розроблені в
роботі моделі та методи обробки сигналів в адаптивних антенних решітках та
розширення спектру за допомогою досліджених псевдовипадкових кодових
послідовностей.
Розділ п’ять присвячено розробці комп’ютерних експериментальних
моделей які дозволяють проводити перевірку вже існуючих та нових методів та
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алгоритмів обробки багатопозиційних широкосмугових сигналів. Проведено
тестування цих моделей в простих ситуаціях з наочним фізичним тлумаченням,
яке продемонструвало їх ефективність та адекватність закладеним умовам.
Ключові слова: мобільні мережі, багатопозиційні широкосмугові сигналі,
псевдовипадкові кодові послідовності, адаптивні антенні решітки, градієнтні
алгоритми адаптації, завадозахищеність, прихованість передачі інформації.
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ANNOTATІON
Pliushch O. «Models and methods of information processing in mobile
networks based on multi-positional wideband signals». – Manuscript.
The thesis for the degree of doctor of technical sciences, specialty 05.12.02 Telecommunication systems and networks - State University of Telecommunications,
Kyiv, 2021.
The thesis is devoted to development of models and methods of information
processing in mobile networks based on multi-positional wideband signals and to design
of the conception that relies on new principles to improve efficiency of such networks,
which secures simultaneously their high efficiency, concealment of information
transmission and robustness to the signal propagation environment. The paper has made
a contribution to the theory and practice of use of adaptive antenna array and pseudonoise coding sequences derived from primitive polynomials in mobile networks of
telecommunication systems.
Models, methods and algorithms of information processing in mobile networks
based on multi-positional wideband signals are designed. A method of adaptive antenna
array adjustment is synthesized that does not require formation of the reference signal.
With account of adaptive array initial weight vector position with respect to
eigenvectors of its correlation matrix, existing adaptation methods for such systems are
improved. A universal integral indicator for adaptation performance assessment of
adaptive arrays without carrying out proper computer simulation is synthesized.
Properties of pseudo-noise coding sequences are evaluated with respect to their abilities
to secure required noise immunity and information transfer concealment in mobile
networks. A method of the telecommunication channel creation is designed in which
researched

pseudo-noise

coding

sequences

are

used.

Dynamics

of

mobile

communication generations from first to fifth is considered and some problems are
revealed with both existence of a certain conception of mobile communication systems
design and with its perfection and implementation correctness.
With account of the necessity formed due to the above, a conception of mobile
communication network design is created that eliminates the deficiencies present in the
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development of existing networks. Such a conception permits to create highly-efficient
mobile communication networks with use of new principles, for example synergy. With
utilization of the designed conception and its underlined principles, a method of signal
processing in mobile networks with multi-positional wideband signals is obtained. With
implementation of synergy principle, this method permits in a special mobile
communication network to simultaneously secure information transfer concealment, its
protection from interception and robustness to multipath propagation.
The first chapter aims to analyze characteristics of signal propagation in a mobile
radio channel. It is shown that there are two types of mobile radio signal variations
along the propagation path: slow and fast fading. The factors responsible for slow and
fast fading are researched and it is revealed that the biggest threat to the radio signal is
created by fast variations caused by the multipath propagation, for which instant
fluctuation of the signal envelop can be in the range of 40 dB. An attention is paid to
such parameters of fast fading as coherency interval and power delay profile. Different
methods of information protection from interception and eavesdropping in
telecommunication channels are considered and an inference is made as to their
deficiencies.
An analysis of methods countering fast fading and securing information
protection is carried out and it is noted that a complex solution to these problems is best
possible with combined use of adaptive antenna arrays and wideband signals with direct
spectrum spreading.
The performed analysis permits to clarify and formulate scientific and applied
research problem, which consists in the need to develop models and methods of
information processing in mobile networks based on multi-positional wideband signals
with complex use of these models and methods to improve information processing
efficiency in such systems according to the synergy principle. Efficiency improvement
means simultaneous provision of robustness to multipath propagation, noise immunity,
information

transfer

compromising.

concealment

and

its protection

from

interception

and
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The second chapter deals with research of signal processing methods in adaptive
antenna arrays for mobile networks. A method of adaptive antenna array adjustment is
synthesized that obviates presence of the reference signal. The method’s feasibility and
its performance in the real telecommunication environment with utilization of automatic
gain control and hard limiters are evaluated. Influence of the eigenvalues and
eigenvectors of the correlation matrix of the adaptive antenna array on the transient
performance in steepest descent gradient algorithms is studied. With account of the
research, an improvement to the antenna array adaptation method is proposed that
requires setting to zero of the weight vector when interference environment undergoes a
drastic change. A universal integral indicator of transient performance of adaptive
antenna array is designed. It is proven that this indicator correctly predicts transient
performance in adaptive antenna arrays with gradient algorithms.
In the third chapter, pseudo-noise coding sequences are studied with the aim to
strengthen noise immunity and concealment of information transfer. Autocorrelation
properties of the pseudo-noise coding sequences derived from the primitive polynomials
of the eighth, ninth and tenth degrees and their ability to be used for desired signal
concealment in the additive mixture of the internal noise and the interfering signal are
verified. An inference is made that such sequences can be reasonably used to conceal
desired signal and to hide the mere fact of the information transfer. A possibility of hard
limiter utilization at the input of the despreading filter to eliminate the problem of the
receiver dynamic range limitation in the presence of the powerful interference while
using above-mentioned pseudo-noise coding sequences is studied. It is inferred that the
hard limiters can reasonably be used to improve performance. A method of
telecommunication channel design is created in which four different 256-chip-long
pseudo-noise coding sequences are used to spread desired bits sequences in combination
with ten different 32768-chip-long pseudo-noise sequences with 128 cyclic shifts each
to mark the frame boundaries and to additionally scramble information. In such a
channel 5120 different triplets «short pseudo-noise sequence – long pseudo-noise
sequence – cyclic shift of the long pseudo-noise sequence» are used while transition
from one triplet to the other is proposed to perform on a frame-by-frame basis either
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according to a certain rule or a transition table. Performance of the desired channel is
carried out and an inference is made that it has a high efficiency and can be successfully
implemented in the networks.
In the fourth chapter, dynamics of the mobile networks generations succession is
studied and some problems with an existence of a certain conception of mobile network
creation as well as a perfection and correctness of its realization are revealed. With
account of the above-mentioned, a conception of mobile network design is created
which eliminates deficiencies present in implementation of the existing mobile
networks. The conception is different from the existing ones in a way that it uses new
principles of such a system design, such as those of synergy, universality, uninterrupted
system development, common benefit and so on. With utilization of the synthesized
conception and its underlined principles, a method of information processing in mobile
networks with multi-positional wideband signals is derived. Using synergy principle,
this method permits to simultaneously secure, in a special mobile network, information
transfer concealment, its protection from interception and robustness to multipath
propagation. Developed in this work, models and algorithms of signal processing in
adaptive antenna arrays and spectrum spreading using researched pseudo-noise coding
sequences are proposed to be used in the derived method.
The fifth chapter deals with the development of the experimental computer
models which permit to verify existing and new methods and algorithms of multipositional wideband signals processing. Testing of these models in simple situations
with obvious physical explanations is carried out that demonstrates their efficiency and
adequacy for the tested environments.
Key words: mobile networks, multi-positional wideband signals, pseudo noise
coding sequences, adaptive antenna arrays, gradient adaptation algorithms, noise
immunity, information transfer concealment.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ААР

адаптивна антенна решітка

АЦП

аналогово-цифровий перетворювач

БПБПС

блок поєднання багатопроменевих складових

БПР

блок прийняття рішення

ДН

діаграма направленості

КД

когерентний демодулятор

ЛЗРЗЗ

лінійний зсувний регістр зі зворотним зв’язком

ППЧ

підсилювач на проміжній частоті

ПРЧ

підсилювач на радіочастоті

СКЗ

середньо-квадратичне значення

СФ

смуговий фільтр

СтФ

стискаючий фільтр

УФ

узгоджений фільтр

ФНЧ

фільтр низьких частот

ЦОС

цифрова обробка сигналів

ЧМ

частотна модуляція

ШАРП

шумове автоматичне регулювання підсилення

AMPS

Advanced Mobile Phone System (удосконалена мобільна
телефонна система)

AWGN

Additive White Gaussian Noise (адитивний гаусовський білий
шум)

BER

Bit Error Rate (імовірність появи однобітових помилок)

BPSK

Binary Phase Shift Keying (бінарна фазова маніпуляція)

BW

Beam Width (ширина пелюстки)

CDMA

Code Division Multiple Access (множинний доступ з кодовим
розподілом)

cdmaOne

торгова марка мобільного зв’язку CDMA 2-го покоління
стандарту IS-95
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CDMA2000

еволюція стандарту cdmaOne з характеристиками 3G

DS-CDMA

Direct

Sequence-CDMA (множинний

доступ з

кодовим

розподілом каналів і прямим розширенням спектру)
DSP

Digital Signal Processing (цифрова обробка сигналів)

D2D

Device-to-Device communication (зв'язок пристрій-пристрій)

EDGE

Enhanced Data Rates for GSM Evolution (підвищенні швидкості
даних для еволюції GSM)

EIRP

Equivalent Isotropically Radiated Power (еквівалентна ізотропно
випромінюєма потужність)

FDD

Frequency Division Duplex (дуплексний зв'язок з розподілом за
частотою)

FDMA

Frequency Division Multiple Access (множинний доступ з
частотним розподілом)

FM

Frequency Modulation (частотна модуляція)

GF

Gain Factor (коефіцієнт підсилення або виграшу)

GPS

Global Positioning System (система глобального позиціювання)

GPRS

General Packet Radio Service (загальний сервіс пакетної
радіопередачі)

GSM

Global System for Mobile Communications (глобальна система
мобільного зв’язку)

HSPA

High Speed Packet Access (протокол високошвидкісного
пакетного доступу для UMTS)

IEEE 802.16

A Series of Wireless Broadband Standards from the Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

IP

Internet Protocol (Інтернет протокол)

ITU

International Telecommunication Union (Міжнародний союз
електрозв’язку)

LTE

Long-Term Evolution (довгострокова еволюція)

MIMO

Multiple Input Multiple Output (технологія з багатопозиційними
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передачею та прийомом)
OFDM

Orthogonal frequency division multiplexing (мультиплексування
з ортогональним частотним розділенням каналів)

OFDMA

Orthogonal Frequency Division Multiple Access (множинний
доступ з ортогональним частотним розподілом)

PSD

Power Spectral Density (спектральна щільність потужності)

PN

Pseudo Noise (псевдо випадкова)

QAM16

Quadrature Amplitude Modulation (квадратурна амплітудна
модуляція що передбачає 16 позицій на сузір’ї)

QAM64

Quadrature Amplitude Modulation (квадратурна амплітудна
модуляція що передбачає 64 позиції на сузір’ї)

QAM256

Quadrature Amplitude Modulation (квадратурна амплітудна
модуляція що передбачає 256 позицій на сузір’ї)

QPSK

Quadrature

Phase

Shift

Keying

(квадратурна

фазова

маніпуляція)
RMS

Root Mean Square (середнє квадратичне)

SDMA

Space

Division

Multiple

Access

(множинний

доступ

з

просторовим розподілом)
SDR

Software Defined Radio (програмно-керований приймач)

SF

Spreading Factor (коефіцієнт розширення спектру)

SIR

Signal-to-Interference Ratio (відношення корисного сигналу до
завад)

SLL

Side Lobe Level (рівень бокової пелюстки)

SNR

Signal-to-Noise Ratio (відношення корисного сигналу до
шумів)

TDD

Time Division Duplex (дуплексний зв'язок з розподілом за
часом)

TDMA

Time Division Multiple Access (множинний доступ з часовим
розподілом)
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UMTS

Universal Mobile Telecommunication System (універсальна
система мобільного електрозв’язку)

VoIP

Voice over Internet Protocol (мова через Інтернет протокол)

W-CDMA

Wideband Code Division Multiple Access (широкосмуговий
CDMA)

WiMax

Worldwide Interoperability for Microwave Access (родина
бездротових технологій зв’язку на основі набору стандартів
IEEE 802.16)

3GPP

The 3rd Generation Partnership Project (поєднує велику
кількість організацій, що опікуються стандартами мобільного
зв’язку)

3GPP2

The Third Generation Partnership Project 2 (проект що конкурує
з 3GPP в галузі стандартів)

8PSK

Phase Shift Keying (фазова маніпуляція несучої з 8-ма
фазовими станами)
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ВСТУП
Актуальність теми. В цілому світі упродовж усієї історії свого існування,
люди знаходяться у постійному пошуку нових знань або, по іншому кажучи,
інформації. І це не просто чиясь примха або данина моді, за цим стоїть проста але
і беззаперечна думка, добре засвоєна людством – інформація є одним з найбільш
цінних, якщо не самим цінним, продуктів людської діяльності з величезним
впливом, не обмеженим ані в часі, ані в просторі.
Ті, хто володіють інформацією стають більш впливовими та потужними, і ті
хто отримують доступ до неї раніше за інших завжди мають конкурентні переваги
над тими, хто не спроможній цього зробити. Саме виходячи з цього, люди
постійно шукають нові засоби створювати інформацію, зберігати її, приховувати,
отримувати за потреби миттєвий доступ до неї та, звісно, передавати її так
швидко, як це є тільки можливим.
Ця нестримна жага до отримання та передачі інформації спонукає та
примушує людей бути винахідливими та креативними у багатьох галузях науки та
техніки. І в першу чергу, як на самому головному, інженери та винахідники
зосереджують свої зусилля на пошуку нових засобів та методів передачі
інформації.
В галузі передачі інформації або телекомунікаціях за останні кілька
десятиліть спостерігалися разючі інноваційні зміни. І найбільш наочно ці зміни
відбувалися

в індустрії мобільного

зв’язку.

Головним

результатом

цих

технологічних проривів є те, що новітні технології роблять інші базові послуги які
на них спираються, такі як наукові, медичні, інженерні, сільськогосподарські
тощо, дешевими та достатньо надійними для масового виробництва. Саме це
призводить до докорінної зміни якості життя людей.
Останніми роками всі ці технічні реалізації стали можливими та набули
поширення за рахунок впровадження технологій мобільного зв’язку четвертого та
п’ятого поколінь, які стали відомими в світі як 4G та 5G. Ті вчені, інженери та
винахідники, що розробили та реалізували рішення 4G та 5G, працюють над
подальшим їх вдосконаленням, надають суспільству великі соціальні та
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економічні переваги. Вагомий внесок в розвиток мереж мобільного зв’язку внесли
відомі вітчизняні вчені В.К. Стеклов, В.Б. Толубко, Л.Н. Беркман, М.М. Климаш
та інші.
Головними напрямками удосконалення мереж мобільного зв’язку є
збільшення пропускної здатності, ємності, швидкості передачі інформації та
покращення якості послуг. Ці процеси знайшли своє відображення в роботах
таких вітчизняних фахівців, як И. А. Гепко, В. Ф. Олейник, Ю. Д. Чайка, Е. О.
Сукачов та інші. Але динаміка сучасного розвитку телекомунікаційних систем та
мереж також характеризується гострим протистоянням між тими, хто передає
інформацію до законних її адресатів і тими, хто хоче її отримати не маючи на це
повноважень, тобто зловмисниками або кібернетичними злочинцями. Дуже часто
ціллю кібернетичних злочинців є не тільки намагання завадити передачі
інформації або перехопити повідомлення в телекомунікаційній мережі, а і
підробити інформацію з наступної відправкою її до адресата як справжньої.
Цілком є зрозумілим, що серед усіх телекомунікаційних мереж найбільшою
вразливістю відрізняються ті, що передають інформацію через ефір, тобто є
бездротовими. Тому останні проблеми особливо гостро постають в спеціальних
мережах мобільного зв’язку та в телекомунікаційних каналах управління
безпілотними летальними апаратами. Через це, для таких мереж прихованість
передачі інформації та завадозахищеність є ключовими характеристиками на
відміну від комерційних мереж 4G та 5G.
Поміж усіх практичних засобів поліпшення зазначених характеристик
бездротових телекомунікаційних каналів найбільш привабливим є використання
широкосмугових сигналів. Ця тематика знайшла широке висвітлення в працях В.
К. Стеклова, Л. Н. Беркман, Я. Д. Ширмана, В.Г. Кривуци, В.В. Барковського та
інших. Розширення спектру сигналу зазвичай виконують за рахунок застосування
різних кодових послідовностей, особливо тих, що відомі як псевдовипадкові.
Саме вибір кодової послідовності та кількості чипів в ній визначають
прихованість і завадозахищеність телекомунікаційного каналу. Взаємно та авто
кореляційні властивості зазначених псевдовипадкових кодових послідовностей
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відіграють

вирішальну

роль

в

їх

застосуванні

в

широкосмугових

телекомунікаційних мережах. Гарні кореляційні характеристики демонструють ті
псевдовипадкові кодові послідовності, які синтезуються з примітивних поліномів
певного порядку. Вони складають основу систем мобільного зв’язку третього
покоління створених за технологією CDMA. Велика увага дослідженню
мобільних CDMA мереж приділена в роботах В. К. Стеклова, Л. Н. Беркман, И.
А. Гепко, В. Ф. Олейника, Ю. Д. Чайки та багатьох інших.
Але

в

цих

телекомунікаційних

системах

та

дослідженнях

вони

використовуються виключно для організації багатоабонентського доступу до
мережі, в той час як вивченню застосування зазначених кодових послідовностей
для покращення завадозахищеності та скритності передачі інформації в
спеціальних мобільних мережах не приділено достатньої уваги.
З іншого боку адаптивні антенні решітки (ААР) знаходять все більш широке
використання в телекомунікаційних мережах. Головною ціллю використання ААР
є підвищення завадозахищеності, збільшення пропускної здатності та поліпшення
якості передачі інформації. Дослідженням ААР присвятили свої дослідження такі
вітчизняні та закордонні вчені В.А. Лексаченко, Я. Д. Ширман, А.П. Лукошкин,
Robert A. Monzingo, Randy L. Haupt, Thomas W. Miller, Robert J. Mailloux, John
Volakis та інші.
Існує велика кількість градієнтних алгоритмів налаштування ААР в
телекомунікаціях, але майже всі вони потребують формування опорного сигналу.
Тому гостро постає проблема або синтезу алгоритмів налаштування ААР які не
потребують присутності опорного сигналу, або винайдення поєднання технології
адаптивної фільтрації в антенних решітках з іншими технологіями, що б
дозволило легко отримувати опорні сигнали для налаштування ААР. Як показує
попередній аналіз саме технології прямого розширення спектру за допомогою
псевдовипадкових кодових послідовностей можуть бути використані для
отримання опорних сигналів для ААР.
При побудові сучасних мереж мобільного зв’язку використовуються
недостатньо опрацьовані концепції. В них, як виглядає, не застосовуються такі
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принципи

побудови

мобільних

мереж

як

принципи

універсальності,

безперервного розвитку системи, загального блага, синергії та інші. Вказане не в
повній мірі дозволяє реалізувати можливості існуючих технологій, особливо що
стосується їх поєднання за принципом синергії.
Отже можна сформулювати основне протиріччя між принциповою
можливістю

розроблення

високоефективних,

стійких

до

середовища

розповсюдження, завадозахищених та з підвищеною скритністю передачі
інформації мереж мобільного зв’язку що за принципом синергії поєднують
методи обробки багатопозиційних широкосмугових сигналів і недостатньою
ефективністю існуючих мереж мобільного зв’язку.
Виходячи з цього, для усунення зазначеного протиріччя є актуальним
вирішення науково-прикладної проблеми щодо розробки моделей та методів
обробки

інформації

в

широкосмугових сигналів

мобільних

мережах

на

основі

багатопозиційних

з їх комплексним використанням для підвищення

ефективності обробки інформації в таких мережах за принципом синергії.
Підвищення ефективності полягає в одночасному забезпеченні стійкості до
багатопроменевого розповсюдження, завадозахищеності, скритності передачі
інформації та захисту її від перехоплення та розкриття.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Робота виконана в рамках річних планів наукової, науково-технічної та
інноваційної діяльності Державного університету телекомунікацій на 2016-2020
роки.
Дослідження проведено в межах науково-дослідних робіт: «Створення
сучасної системи радіозв’язку» - шифр «Сакура», замовник - товариство «Автор»;
«Розробка

функціональних

модулів

радіочастотних

трактів

системи

мультімедійного радіодоступу на основі діелектричних інтегральних схем
діапазону частот 160-180 ГГц.» .
Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі
Державного університету телекомунікацій. Впровадження результатів досліджень
підтверджуються відповідними актами реалізації від компаній «Автор» та «Дейта
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Експрес». Питання, розглянуті та розроблені в дисертаційній роботі, відповідають
основним завданням та напрямам створення сучасної телекомунікаційної та
інформаційної інфраструктури України.
Мета i задачі досліджень. Метою дисертаційної роботи є підвищення
ефективності

обробки

багатопозиційних
завадозахищеності,

інформації

широкосмугових
скритності

в

мобільних

сигналів
передачі

для

мережах
забезпечення

інформації

та

на

основі
потрібної
протидії

багатопроменевому розповсюдженню сигналів.
Для досягнення поставленої мети і вирішення зазначеної проблеми
необхідно опрацювати наступні задачі:
Провести аналіз характеристик розповсюдження сигналів в мобільному
радіоканалі та дослідити фактори, що відповідають за завмирання сигналів.
Розглянути

різні методи

захисту

інформації від

перехоплення

та

прослуховування в телекомунікаційному каналі та оцінити їх достатність для
задоволення вимог;
Обґрунтувати доцільність комплексного використання певних технологій
для побудови систем мобільного зв’язку стійких до змін у середовищі
розповсюдження сигналів та таких що здійснюють ефективний захист інформації;
Синтезувати нові методи обробки сигналів в адаптивних антенних решітках
які є більш зручними для використання в мобільних мережах;
Дослідити фактори, що впливають на ефективність перехідних процесів в
адаптивних антенних решітках та розробити рекомендації щодо підвищення їх
ефективності;
Розробити універсальний показник збігання перехідних процесів в
адаптивних антенних решітках;
Проаналізувати використання псевдовипадкових кодових послідовностей
для забезпечення скритності та захищеності інформації в мобільних мережах та
розробити метод їх комплексного використання;
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Розробити концепцію побудови мобільних мереж на основі методів та
алгоритмів обробки сигналів в багатопозиційних телекомунікаційних системах з
широкосмуговими сигналами;
Провести

імітаційне

комп’ютерне

моделювання

для

підтвердження

достовірності отриманих результатів та ефективності розроблених моделей та
методів;
Об'єктом дослідження - процеси функціонування мобільних мереж на
основі багатопозиційних широкосмугових сигналів.
Предметом дослідження - моделі та методи обробки інформації в
мобільних мережах з багатопозиційними широкосмуговими сигналами.
Методи досліджень. В дисертації для отримання нових наукових
результатів та висновків на єдиній методологічній основі використовувалися
відомі підходи та методи математичного аналізу й синтезу складних технічних
систем. Додатково застосовувалися сучасні i класичні методи, математичного й
функціонального аналізу, теорії ймовірності i математичної статистики, теорії
сигналів, систем та зв’язку, методи комп’ютерного моделювання тощо.
Наукова

новизна

роботи.

В

процесі

теоретичних

досліджень

i

комп’ютерного моделювання в дисертаційній роботі отримані наступні нові
наукові результати:
-

розроблено метод обробки сигналів в адаптивних антенних решітках для

мобільних мереж, наукова новизна якого полягає в тому, що він не потребує
наявності опорного сигналу решітки. Це дозволяє суттєво спростити технічну
реалізацію таким систем;
-

удосконалено метод адаптації антенних решіток, який на відміну від

існуючих враховує раптові зміни в завадовому середовищі, що значно покращує
перехідні характеристики решітки і надає виграш у відношенні сигнал/завада;
-

розроблена

модель

оцінки

характеристик налаштування адаптивних

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

розроблено метод дослідження властивостей псевдовипадкових кодових

послідовностей, наукова новизна якого полягає в тому, що він використовує
імітаційне комп’ютерне моделювання суміші корисного сигналу, власних шумів
та завади що маскує для перевірки автокореляційних властивостей цих
послідовностей.

Це

надає

псевдовипадкових

кодових

спроможність

послідовностей

дослідити

синтезований

застосування
з

примітивних

поліномів восьмого, дев’ятого та десятого порядків для розширення спектру
бітової послідовності з метою приховування корисного сигналу в адитивній
суміші власних шумів та завади що маскує;
-

розроблено

метод

двостороннього

обмежування

сигналів

на

вході

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

розроблено метод створення телекомунікаційного каналу, наукова новизна

якого полягає в тому, що він комплексно використовує чотири різні
псевдовипадкові кодові послідовності по 256 чипів для розширення спектру бітів
корисної інформації та 10 різних псевдовипадкових послідовностей тривалістю
32768 чипів з 128 циклічними зсувами кожна для позначення меж кадру та
додаткового скремблювання інформації. Цей метод дозволяє при утворенні 5120
різних

триплетів

псевдовипадкова

«коротка

псевдовипадкова

послідовність-циклічний

зсув

послідовність-тривала

тривалої

псевдовипадкової

послідовності» за рахунок переходу від одного триплету до іншого від кадру до
кадру значно підвищити захист інформації від перехоплення;
-

розроблено концепцію побудови системи мобільного зв’язку, наукова

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

розроблено метод обробки сигналів в мережах мобільного зв’язку з

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

розроблені комп’ютерні експериментальні моделі, наукова новизна яких

полягає в тому, що вони ґрунтуються на моделях та методах обробки інформації в
мобільних мережах з багатопозиційними широкосмуговими сигналами. Це
дозволяє перевіряти характеристики нових моделей та методів без виготовлення
коштовних натурних зразків.
Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що:
розроблена концепція побудови мережі мобільного зв’язку дозволяє на
основі нових принципів розробляти перспективні мережі мобільного зв’язку з
застосуванням

розроблених

багатопозиційних

моделей

широкосмугових

та

методів

системах,

що

обробки

інформації

в

значно

підвищує

їх

ефективність;
отриманий метод обробки сигналів в мережах мобільного зв’язку з
багатопозиційними широкосмуговими сигналами дозволяє одночасно забезпечити
високу прихованість передачі інформації, її захищеність від перехоплення та
стійкість до багатопроменевого розповсюдження в системі спеціального
мобільного зв’язку;
розроблені комп’ютерні експериментальні моделі дозволяють проводити
перевірку вже існуючих та нових моделей і методів обробки багатопозиційних
широкосмугових сигналів для проведення нових перспективних досліджень;
Розроблений метод створення телекомунікаційного каналу в якому
комплексно використовуються чотири різні псевдовипадкові кодові послідовності

30
по 256 чипів для розширення спектру бітів корисної інформації та 10 різних
псевдовипадкових послідовностей тривалістю 32768 чипів з 128 циклічними
зсувами кожна для позначення меж кадру та додаткового скремблювання
інформації дозволяє побудувати завадозахищений та скритний канал для мереж
спеціального мобільного зв’язку та телекомунікаційних каналів управління
автономними летальними апаратами.
Розроблений метод налаштування адаптивних антенних решіток дозволяє
отримати вихідне відношення корисний сигнал завада яке відповідає потенційно
досяжному в антенній решітці.
Удосконалений метод адаптації антенних решіток в якому пропонується
примусове обнуління вагових коефіцієнтів при різкій зміні завадової ситуації
дозволяє отримати в певних ситуаціях виграш до 8дБ у відношенні корисний
сигнал/завада.
Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів. Достовірність
та обґрунтованість отриманих результатів підтверджується тим що вони не
вступають в протиріччя та спираються на відомі положення і використані підходи
теорії інформації, теорії адаптації, системного аналізу, методів комп’ютерного
імітаційного моделювання та теорії оптимізації. Комп’ютерні моделі були
перевірені в простих ситуаціях що мають наочну фізичну інтерпретацію.
Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження оприлюднені
після захисту кандидатської дисертації в 29 наукових працях, серед них 6
одноосібних. З 21 статті, 18 вийшли у фахових виданнях, що входять до переліку
затвердженого ДАК МОН України та 3 у фахових виданнях віднесених до
міжнародних наукометричних баз (Scopus). Зроблено 8 доповідей на міжнародних
наукових конференціях, з яких 6 обліковані в наукометричній базі (Scopus).
Особистий внесок здобувача. В роботах, що написані в співавторстві,
особистий внесок здобувача складається в наступному: [165,166,167,169] синтез
алгоритмів обробки сигналів в адаптивних антенних решітках та проведення
імітаційного

комп’ютерного

моделювання;

[50]

визначення

примітивних

поліномів, синтез на їх основі псевдовипадкових кодових послідовностей та
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комп’ютерне

моделювання

телекомунікаційного

каналу;

[44]

синтез

інтегрального показника оцінювання характеристик налаштування адаптивних
антенних решіток та його перевірка шляхом комп’ютерного моделювання; [42,
43] синтез псевдовипадкових кодових послідовностей та дослідження їх
характеристик; [160] розробка методу жорстокого обмеження сигналів в
телекомунікаційному каналі для підвищення його завадозахищеності та перевірка
працездатності каналу шляхом комп’ютерного моделювання.
Апробація результатів дисертації.
Основні положення і результати дисертації, практичні висновки і
рекомендації, які одержано під час роботи, апробовано та оприлюднено в ході:
4th

International

Scientific

and

Practical

Conference

“Problems

of

Infocommunications, Science and Technology” (PIC S&T-2017), 14th International
Conference on “Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and
Computer Engineering” (TCSET - 2018), 6th International Scientific and Practical
Conference “Problems of Infocommunications, Science and Technology” (PIC S&T2019), 2019 IEEE International Conference on “Advanced Trends in Information
Theory” (IEEE ATIT–2019), 15th International Conference on “Advanced Trends in
Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering” (TCSET - 2020),
ІІІ Міжнародній науково-практична конференції «Проблеми кібербезпеки
інформаційно-телекомунікаційних систем» (PCSIТS), 6th International Scientific
and Practical Conference “Problems of Infocommunications, Science and Technology”
(PIC S&T-2020). Крім того основні положення і результати дисертації, практичні
висновки і рекомендації апробовано на міжкафедральному семінарі ННІТ
Державного університету телекомунікацій.
Обсяг i структура дисертації. Зміст дисертації викладено на 312
сторінках, ілюстровано 168 рисунками та 19 таблицями. Матеріали дисертації
складаються зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел з
202 найменування та 8 додатків.
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РОЗДІЛ 1
АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБКИ
ІНФОРМАЦІЇ В СУЧАСНИХ МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
1.1.

Умови функціонування сучасних та перспективних мобільних мереж

та виклики щодо покращення їх ефективності
1.1.1. А н а л і з
мобільного

проблем

зв’язку

розповсюдження
у

реальному

сигналів

середовищі.

Найважливішою ланкою мобільних мереж, і одночасно їх самою слабкою, є
розповсюдження сигналів у вільному просторі між антенною передавача (базова
станція або мобільна станція) та приймача (мобільна станція або базова станція,
відповідно). В літературних джерелах ця телекомунікаційна ланка отримала назву
мобільний радіоканал. Знання характеристик розповсюдження сигналів в
мобільному радіоканалі є надзвичайно важливим для розуміння роботи мобільних
систем, так само як і їх розробки та вдосконалення. Наприклад, відповідна модель
розповсюдження сигналів необхідна для оцінки бюджету радіозв’язку (рівнів
потужності, відповідних її підсилень та втрат у будь якій точці мобільного
радіоканалу), або розрахунку розміру частотного каналу при виборі певної
технології багатоабонентського доступу.
Існують два типи загально відомих варіацій мобільного радіосигналу в
радіоканалі.
По перше, середнє значення сигналу в любій точці радіоканалу залежить від
її відстані до передавача, несучої частоти, типу використаних антен, висот
розташування електричних центрів антен, атмосферних умов, і так далі. Також це
значення сигналу може змінюватися завдяки затіненню викликаному рельєфом
місцевості та завадами, такими як гори, будинки та інші перепони. Цей тип змін
рівня сигналу спостерігається на відносно тривалих відстанях, таких як кілька
десятків

або

навіть

характеризується

сотень

тривалостей

логарифмічно-нормальним

хвиль

радіонесучої

розподіленням

частоти

вірогідності.

науковій літературі такі варіації сигналу відомі як повільні завмирання.

і
В
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Другий тип флуктуацій радіосигналу викликається багатопроменевим
розповсюдженням. В міському або щільному міському середовищі, прямого
шляху розповсюдження (шляху прямого бачення) між антенами базової та
мобільної станцій може не існувати. Замість цього, радіосигнал може потрапляти
до антени мобільної станції через певну кількість різних променів як результат
відбиття від висотних будинків, дерев, веж, тощо. Виходячи з того, що
радіосигнал прийнятий з кожного з цих шляхів має випадкові амплітуду та фази,
миттєве значення сумарного сигналу, як доводять результати досліджень,
змінюється випадково навколо середнього значення. Вважається що виникає
завмирання коли рівень сигналу падає нижче його середнього значення. Відомо,
що ці завмирання, які трапляються з інтервалом приблизно пів тривалості хвилі,
можуть бути достатньо великими. З наукових джерел відомо [7, 10, 11], що ці
завмирання можуть становити 25 дБ та навіть більше, відносно від середнього
значення в певній точці прийому. Тому, наприклад, сигнал прийнятий мобільним
телефоном в автомобілі, що пересувається з високою швидкістю, матиме швидкі
флуктуації. Частота з якою у прийнятому сигналі виникають завмирання залежить
від швидкості пересування мобільного телефону, тривалості хвилі радіонесучої,
та від глибини завмирань, яка, в свою чергу, залежить від навколишніх умов
розповсюдження.
Потрібно зауважити, що існують і інші ефекти викликані пересуванням
мобільного телефону. Наприклад, при руху з постійною швидкістю мобільного
телефону, спектр потужності прийнятого сигналу починає змінюватися, а саме
переміщується на частотній вісі в вузькій смузі частот навколо несучої. Цей ефект
відомий в літературі як ефект Допплера. До того ж, так як пряма і квадратурна
компоненти сигналу, що завмирає, природно змінюються в часі, частота
прийнятого сигналу з частотною модуляцією (ЧМ) варіює випадковим чином.
Загалом, чим глибші завмирання тим більші відповідні відхилення частоти.
Фактично, ці варіації можуть бути навіть більшими ніж зсув за рахунок ефекту
Допплера.
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Метою цього розділу є розглянути характеристики розповсюдження
сигналу у мобільному радіоканалі. Спершу будуть розглянуті повільні завмирання
сигналу та досліджені вплив рельєфу місцевості та перепон на шляху
розповсюдження, які зазвичай існують у міському середовищі. Доцільно
розглянути ці варіації сигналу в залежності від дальності передачі, несучої
частоти, висот підйому антен, і також характеристик розповсюдження у міському
та приміському середовищах. Це пов’язано з тим, що ці середовища є головними
площадками для розміщення мобільних мереж четвертого та п’ятого поколінь.
Виходячи з того, що не існує прямого співвідношення між прийнятим
сигналом та наведеними вище факторами, що призводять до повільних завмирань
цього сигналу, в поточному розділі будуть розглянуті моделі втрат на шляху
розповсюдження, що базуються на емпіричних взаємозалежностях. Далі будуть
розглянуті більш часті зміни в рівнях мобільного радіосигналу викликані
багатопроменевим розповсюдженням та вплив цих змін що характеризується
смугою когерентності радіоканалу та профілем затримки потужності.
1.1.1.1.

Вплив

повільних

завмирань

сигналу.

Розглянемо спочатку варіації сигналу у вільному просторі. Візьмемо ідеальну
антену без втрат, яка випромінює потужність сигналу рівномірно у всіх
напрямках. Така антена відома в літературі як ізотропна. Якщо її вхідна
потужність складає Pпер, щільність потужності (тобто, потужність на одиницю
площі) на відстані r може бути представлена як:

p ізот ( r ) =

P пер
4p r 2 .

(1.1)

В (1.1) враховані припущення, що випромінювання відбувається у вільному
просторі і відсутні будь які перешкоди, штучні або природні.
Для направленої антени, щільність потужності залежить від напрямку
випромінювання. Якщо для кута випромінювання θ досягається максимальне
значення щільності потужності випромінювання pθ(r), тоді коефіцієнт підсилення
антени (виграш за рахунок направлених властивостей) A по відношенню до рівня
випромінювання ізотропної антени визначається як:
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A=

pнапр ( r )
pізот ( r ) .

(1.2)

Таким чином, поєднуючи (1.1) та (1.2), отримуємо наступний вираз для
pнапр(r):

pнапр (r ) =
Зазвичай

підсилення

антени

APпер
4pr 2 .

обраховується

(1.3)
в

дБ

і

при

цьому

використовується логарифм по основі десять. Тоді коефіцієнт підсилення антени
може бути представлений як:

GдБ = 10lg( A) .

(1.4)

Виходячи з наведеного, в наукових джерелах часто використовують термін
еквівалентна ізотропно випромінюєма потужність [equivalent isotropically radiated
power (EIRP)] направленої антени. Вона визначається як вхідна потужність
ізотропної (ненаправленої) антени, при якій вона має ту ж саму щільність
потужності, що і направлена антена. Інакше кажучи, якщо направлена антена має
вхідну потужність Pпер та коефіцієнт підсилення A як визначено в (1.2), тоді
ефективна ізотропна потужність випромінювання буде дорівнювати:
E IR P = A Pпе р .

(1.5)

Потужність прийнята антеною Pпр залежить від розмірів приймальної
антени, тобто її апертури, яка в свою чергу прямо пропорційна коефіцієнту
підсилення антени та квадрату тривалості хвилі. Використовуючи (1.3), прийнята
потужність Pпр може бути представлена як:

A перP пер æç A прl 2 ö÷
÷÷
Pпр ( r ) =
ç
4 p r 2 çè 4 p ø÷ ,

(1.6)

де Aпер та Aпр є, відповідно, коефіцієнти підсилення передавальної та
приймальної антен по відношенню до ізотропної антени, і λ є тривалість хвилі
несучої частоти радіосигналу. Вираз в дужках в (1.6) являє собою ефективну
апертуру приймальної антени.
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Формула (1.6) демонструє прийняту потужність сигналу в вакуумі (або
іншому середовищі без втрат). В реальній атмосфері існують багато факторів, що
впливають на затухання або втрати сигналу. Серед цих факторів потрібно
виділити такі як дощ, сніг, туман та інші атмосферні явища. До того ж, затухання
сигналу збільшується з частотою і воно тим більше, чим більше частота. В
літературних джерелах, наприклад, наводяться наступні значення затухання
сигналу за рахунок дощу [10,11]: воно складає 0.01 дБ/км при дощових опадах 1
мм/год. на частоті 10 ГГц, і різко зростає до приблизно 5 дБ/км для інтенсивності
дощових опадів 100 мм/год. Зростання втрат від опадів при збільшенні частоти
ілюструється наступними даними: при інтенсивності дощових опадів 1 мм/год.
затухання складає 0.1 дБ/км на частоті 20 ГГц, і різко зростає до 1 дБ/км на
частоті 100 ГГц.
Розглянемо спочатку варіації сигналу в міському середовищі викликані
профілем місцевості та різними перепонами на шляху розповсюдження.
При

отриманні

рівняння

(1.6)

було

зроблене

припущення,

що

випромінювання відбувається через відкритий простір і прийнятий сигнал
складається тільки з прямого променя між двома антенами. В реальних
середовищах розповсюдження існують будинки, башти, дерева та горби на шляху
розповсюдження радіосигналу. В результаті цього прийнятий сигнал може не
мати в своєму складі компоненту отриману на лінії прямого зору; таким чином,
прийнятий сигнал буде складатися тільки з відбитих променів або, в крайньому
випадку, з комбінації як прямого променя, так і кількох відбитих хвиль, як
показано на рис.1.1.
Характеристики розповсюдження мобільних радіосигналів були глибоко
досліджені в роботах багатьох авторів: [133, 134], [156], та [172, 200]. Наприклад,
Янг (Young) [200] вимірював потужність мобільного радіосигналу в Нью-Йорку
на частотах 150, 450, 900 та 3700 МГц. Окамура (Okumura) та інші [156] провели
вимірювання потужності сигналу прийнятого мобільною антеною навколо Токіо в
частотній смузі від 200 МГц до 1920 МГц використовуючи різні базові станції та
висоти підйому мобільних антен. Блак (Black) та Рейдінк (Reudink) [101, 172]
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дослідили характеристики мобільного радіосигналу на частоті 800 МГц в
Філадельфії.

Рис. 1.1. Розповсюдження сигналу між базовою станцією та мобільним
пристроєм
Аналізуючи дослідження цих та інших авторів можливо прийти до
висновку, що потужність прийнятого мобільним телефоном сигналу залежить не
тільки від потужності випромінювання, відстані між мобільною та базовими
станціями, несучої частоти сигналу, та висоти розміщення антени, як
підкреслювалось вище, але і від профілю та характеристик місцевості. Останні
включають в себе будинки, різні висотні структури, дерева, озера, або інші
водоймища; ширини вулиць що перетинає мобільний пристрій; кут за яким сигнал
падає на приймальну антену; та напрямок в якому переміщується мобільний
телефон відносно напрямку розповсюдження сигналу. Рельєф місцевості може
бути плоским або майже плоским з малими пагорбами в середньому до 20 метрів;
також він може бути досить пересічним та нерегулярним, таким як череда
пагорбів або протяжний нахил, гірська гряда або окрема гора. Інколи шлях
розповсюдження сигналу може включати великі резервуари води, такі як моря або
озера. Виходячи з профілю місцевості, територія надання мобільних послуг може
бути за своїм характером міською, щільною міською, де переважають зони
багатоповерхової забудови. Подібним чином, можуть бути і приміські зони з
будинками не такими високими, та сільські місцевості де є дуже мало перепон,
хіба що дерева та пагорби.
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В подальшому розглянемо більш детально вплив відстані, частоти, висоти
підйому антени, та декількох інших параметрів на прийнятий сигнал для міського
середовища. Це пов’язано з тим, як зазначалося вище, що новітні технології
мобільного зв’язку 4G та 5G розгортаються та будуть розширятися саме в цих
локаціях. Результати дослідження наведені в [156] відображають загальний тренд
щодо змін у затуханні мобільних сигналів в міському середовищі, і тому можуть
бути використані для будь-якого іншого міста подібного типу.
Розглянемо вплив відстані.
Рис.1.2 демонструє варіації радіосигналу на різних відстанях від передавача
на двох різних частотах [156]. Значення втрат розраховуються відносно рівню
сигналу у вільному просторі на відстані 1 км від передавача. В цьому випадку
рельєф вважається майже плоским з середньою висотою складок місцевості до 20
метрів. Для порівняння, рівень сигналу у вільному просторі обрахований з
рівнянь (1.1) та (1.2) також представлено на рис.1.2 (лінія 1).

Рис. 1.2. Відносна потужність сигналу в зоні міської забудови в залежності від
відстані від базової станції для двох різних частот
Данні наведені на цьому рисунку дозволяють зробити наступні висновки.
По-перше, треба звернути увагу не те, що рівень сигналу у вільному просторі
зменшується на 6 дБ на октаву або 20 дБ на декаду. По-друге, різниця між реально
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виміряною потужністю сигналу в зоні міської забудови та розрахованої для
вільного простору різко зростає на відстані приблизно 25 км. Згідно з [156] ця
ризниця визначається особливостями профілю забудови щільно-заселеного міста
Токіо, в якому Окамура зі співавторами здійснював вимірювання. В [156] також
показано, що для будь-якої заданої частоти, рівень сигналу змінюється з
відстанню відповідно до наступного емпіричного виразу:

Pпр (r ) =

k
rn ,

(1.7)

де k є константою. В виразі (1.7) показник експоненти n не є постійним і
змінюється відповідно як з відстанню, так і висотами антен. Наприклад, при
висотах антен базових станцій від 20 до 200 метрів, значення n для типової
міської забудови може знаходитися в діапазоні від 1.5 до 3.5.
Розглянемо тепер вплив частоти на завмирання.
Рівень прийнятого сигналу також вочевидь є функцією частоти, спадаючи зі
зростанням частоти. Як випливає з рис.1.2., середнє значення цього падіння
змінюється від 4.0 дБ на відстані 3 км до приблизно 7 дБ на відстані приблизно 50
км. Фактично рівень сигналу представляється таким що змінюється від частоти
відповідно до відношення:

Pпр =

k
fn ,

(1.8)

де k є константою. В табл. 1.1 наведені приблизні значення n для різних
відстаней та частотних діапазонів.
Розглянемо вплив висоти підйому антени.
Цілком природно, що рівень прийнятого сигналу зростає разом з висотою
підйому антени базової станції, як випливає з рис. 1.2. Це збільшення рівня
сигналу також залежить від відстані між антенами базової та мобільної станцій.
Для відстаней до 10 км, рівень сигналу зростає на 6 дБ/октаву. На більших
відстанях рівень сигналу зростає на 9 дБ/октаву, якщо антена базової станції вища
за 200 метрів, але це зростання складає тільки 6 дБ/октаву якщо висоти антен є
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меншими. Ця тенденція змін рівня сигналу від висоти підйому антени майже не
залежить від частоти.
Таблиця 1.1.
Значення показника експоненти n в виразі (1.8) для потужності прийнятого
сигналу в залежності від частоти
Відстань від передавача
(км)

Значення n в виразі Значення n в виразі (1.8) в
(1.8) в діапазоні 500— діапазоні 1000—2000 МГц
1000 МГц

1—20

0.35—0.42

0.5—0.6

20—100

0.42—0.66

0.6—0.8

Треба зауважити, що рівень сигналу також залежить від висоти
розташування антени мобільного телефону. Наприклад, якщо висота збільшується
з 1.5 м до 3 м, відповідне збільшення рівню сигналу складає приблизно 3 дБ [156].
Але це збільшення залишається константою на всіх відстанях від базової станції.
Розглянемо вплив інших факторів.
Інші фактори що впливають на затухання сигналу включають в себе
нерегулярний рельєф місцевості, до якого можна віднести пагорби, що йдуть один
за одним, окремо розташовані гори, змішані траєкторії типу «земля-море», тунелі,
листяний покров, водоймища, тощо, та орієнтацію вулиці по якій пересувається
абонент по відношенню до радіусу проведеного від базової станції. Хоча було
проведено деякі експериментальні дослідження цих параметрів, немає достатніх
даних щоб прийти до якогось певного висновку щодо їх впливу. Окамура (156) та
інші запропонували деякі коефіцієнти кореляції, що можуть бути використані для
прогнозування рівнів сигналу на хвилястій місцевості с пагорбами. Загалом,
рівень сигналу зменшується по мірі того як усереднена на відстані кількох
кілометрів хвилястість рельєфу зростає. Більш детальну інформацію наведено в
[133], [156].
Розглянемо варіації сигналу в приміському та сільському середовищі.
Вище було розглянуто зміни рівня сигналу в міському середовищі. Тому що
вплив забудови в приміській та сільській місцевості не такий значний як в місті,
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усереднені рівні сигналів в цих областях у порівняні є кращими. Це поліпшення у
рівнях сигналів зростає з частотою, але, як виглядає, не залежить від відстані між
базовою станцією та мобільним терміналом, або від висот розміщення антен. У
порівнянні з міською територією, середній рівень сигналу на частоті 920 МГц є
вищим на 10 дБ в приміській зоні, і на 29 дБ в сільській місцевості. Для частоти
1920 МГц, ці покращення складають відповідно приблизно 12 дБ та 32.5 дБ.
Окамура зі співавторами [156] запропонував використовувати деякі прогнозні
криві для розрахунку цього покращення сигналу, що є статистично адекватним
для більшості приміських та сільських середовищ. Рис.1.3 ілюструє вказані
залежності.

Рис.1.3 Покращення рівня сигналу в приміських та сільських місцевостях
відносно міської
Розглянемо варіації середньоквадратичного значення рівню сигналу.
Як випливає з попереднього аналізу, навіть якщо такі фактори, як відстань
від базової станції, висоти підйому антен, частоти і так далі, залишаються тими
самими, середньоквадратичне значення сигналу буде змінюватися випадково,
головним чином за рахунок рельєфу місцевості. Встановлено, що ці зміни
підкоряються логнормальному розподіленню [133, 134, 156]. Для стандартного
відхилення цього розподілення не існує загального значення. Для міста Нью-Йорк
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воно складає приблизно 8 дБ на відстані 2 км від базової станції, та зростає до 12
дБ для мобільних пристроїв, що розташовані далі від передавача. В інших містах,
стандартне відхилення може або зменшуватися з дальністю, або не змінюватися
взагалі, при цьому воно може залежить тільки від частоти. Загалом, виходячи з
наведеного, прийнятий сигнал на відстані r від передавача може бути
представлений як:
Pпр ( r ) =

kA перA прP пер
,
rn

(1.9)

де k є константою, що залежить від висот розташування антен передавача та
приймача. Показник експоненти n залежить від рельєфу. Значення n для кількох
середовищ наведені в табл. 1.2.
Таблиця 1.2.
Значення показника експоненти n що визначає завмирання радіосигналу в різних
середовищах
Середовище передачі

Значення n в рівнянні (1.9)

Назовні в міському середовищі та 3.0—4.0
щільному міському середовищі
В середині приміщень в міському 4.5—6.0
середовищі та щільному міському
середовищі
В сільському середовищі
2.0—3.0
Якщо потужність Pпер виражена у ватах, тоді логарифм від виразу (1.9) для
прийнятої потужності Pпр в дБ виглядає наступним чином,
Pпр = 10log(k) + 10logPпер + 10logAпер + 10logAпр. - 10nlog(r).
Якщо Pпер представлено в дБ, та Gпер і Gпр є відповідно підсилення
передавальної та приймальної антен в дБ, тоді попередній вираз може бути
представлений як,
Pпр (дБ) = a + Pпер(дБ) + Gпер + Gпр - 10nlog(r).
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де a є константа. Потужність прийнятого сигналу Pпр (в дБ) може бути
представлена за допомогою потужності сигналу Pr0 (в дБ) на опорній відстані,
наприклад, r0:
Pпр = Pпр0 - 10nlog(r/r0).
Опорна дистанція r0 може бути прийнята за 1 км для стільників середнього
розміру. В цьому випадку,

Pпр = Pпр0 - 10nlog(r).

(1.10)

Візьмемо до уваги, що якщо прийняти що n дорівнює 4, середній рівень
сигналу на відстані 10 км складатиме менше на 40 дБ за рівень сигналу на відстані
1 км. Подібно до показника експоненти n, рівень сигналу Pпр0 на опорній відстані
r0 також залежить від рельєфу. Для сільської місцевості, це значення вище ніж
відповідне значення для міського середовища. Наприклад, припустимо що 1 Вт
(тобто 30 дБм) випромінюється антеною базової станції, тоді типові варіації
сигналу в залежності від відстані можуть бути представлені як показано на
рис.1.4.

Рис.1.4. Приклад залежностей рівнів прийнятих сигналів від дальності для
міської, приміської та сільської забудови
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Реальні рівні сигналів виміряні в будь-який точці відрізняються від тих що
розраховані відповідно до (1.9). Ця різниця, відома в технічній літературі як
надлишкові втрати на шляху розповсюдження, також підкоряється логнормальному розподіленню. Виміри реальних сигналів в Нью-Йорку та НьюДжерсі [156] демонструють, що для міської забудови розподілення надлишкових
втрат на шляху розповсюдження має стандартну девіацію приблизно від 8 до 12
дБ для позицій на відстані приблизно однієї милі від базової станції. На практиці
при розробці мобільних систем ці невизначеності в рівнях сигналів враховуються
забезпеченням відповідних допусків в розрахунках.
Розглянемо моделі розповсюдження що використовуються приблизного
розрахунку затухань.
Як вказувалося вище, втрати на шляху розповсюдження в любій точці
залежать від певного набору факторів, головними серед яких є природний чи
рукотворний рельєф місцевості, відстань від передавача, частота сигналу, висота
підйому антенної системи базової станції, та, у набагато меншій ступені, висота
підйому антени мобільного телефону. Ця залежність вважається такою складною,
що дуже важко описати її точними математичними виразами. Тим не менш,
розроблено певну кількість моделей розповсюдження, що базуються на
емпіричних формулах і можуть бути використані для оцінки втрат на шляху
розповсюдження і, відповідно, закон розподілення сигналу, який є необхідним
для проектування стільникової мережі. Використання цих обчислених даних дає
змогу визначити розмір стільника та число базових станцій необхідних для
задовільного покриття в зоні обслуговування. Більш детальне обговорення
моделей розповсюдження можливо знайти в [130, 146].
Однією

з

простих

моделей

чия

достовірність

є

підтвердженою

теоретичними дослідженнями та практичними вимірюваннями є та, що визначає
втрати на шляху розповсюдження на відстані r по відношенню до втрат на
відстані r0:

PL (r ) = PL (r0 ) + 10n log(r / r0 ) .

(1.11)
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Якщо опорна відстань r0 складає 1 км від передавальної антени, вираз (1.11)
перетворюється на

PL ( r ) = PL ( r0 ) + 10 n log( r )

,

в якому r виражено в кілометрах. Втрати на шляху представлені на рис. 1.5.

Рис.1.5 Проста модель втрат на шляху розповсюдження
Інша подібна модель, яка має назву моделі Хата-Окумура (Hata-Okumura),
базується на реальних вимірах сили електромагнітного поля Окамурою, про які
згадувалося вище. Як і в рівнянні (1.11), втрати на шляху в любій точці відповідно
до цієї моделі можуть бути представлені як:

PL = a + b log( r ) ,

(1.12)

де r є відстань в кілометрах до точки вимірювання від передавача, PL є
втрати на шляху, і a та b постійні коефіцієнти. Ці константи залежать від
характеристик місцевості, частоти несучого коливання та висот антен. Наприклад,
якщо висота підйому антени базової станції складає 50 м і висота підйому антени
мобільної станції складає 1.5 м, ця модель дає наступні втрати на шляху на
частоті 900 МГц для типової міської забудови [130]:
PL = 123.33 + 33.77 log( r )дБ, r ³ 1(км), f c = 900МГц .

(1.13)

Необхідно зауважити, що втрати на шляху на відстані 1 км від передавача
складають 123.33 дБ, і це є дуже значна величина.
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Подібним чином, втрати сигналу на шляху розповсюдження для цієї ж
висоти підйому антен на частоті 1900 МГц надається формулою:
PL = 131.82 + 33.77 log(r )дБ, r ³ 1(км), f c = 1900МГц .

(1.14)

Втрати на шляху розповсюдження в приміських та відкритих територіях
завжди менші ніж в міських. Наприклад, на частоті 1950 МГц, це покращення у
втратах на шляху складає приблизно 12 дБ для приміського середовища та 32 дБ
для відкритого простору.
1.1.1.2.

Вплив

швидких

завмирань

с и г н а л у . Як

зазначалося вище, в міському та щільному міському середовищах часто-густо є
відсутнім прямий промінь, або промінь прямого бачення, між мобільної та
базовою станціями. В цих випадках, сигнал складається з великої кількості
променів відбитих та розсіяних від будинків та перепон. Як результат, на
коротких дистанціях, припустимо приблизно кілька тривалостей хвиль, середній
рівень прийнятого в любій точці сигналу залишається майже постійним, в той час
як його миттєве значення (тобто, огинаюча радіочастотного сигналу) змінюється
випадковим чином навколо середнього значення згідно з розподіленням Релея
(Rayleigh), в той час як його фаза рівномірно розподілена на проміжку від 0 до 2π.
Виходячи з того, що у випадках, що є цікавими для дослідження, сигнал e
прийнятий мобільною антеною може складатися з набору компонентів що
випадково змінюються і ми можемо його представити у вигляді
e = x1 cos( wc t ) + x2 sin( wc t ) ,

(1.15)

де x1 та x2 є дві незалежні змінні розподілені за законом Гауса (Gaussian) з
нульовим середнім значенням та рівними дисперсіями, які дорівнюють наприклад
E2скз, та з частотою wc [134]. Амплітуда змінної e визначається випадковою
змінною

z=

x12 + x 22 . Змінна z, визначена таким чином, має Релеевське

розподілення [158] з функцією щільності вірогідності наданою наступним
виразом:

47

f (z) =

2z
e
2
E скз

z2

-

2
E скз

,z ³ 0

.

(1.16)

Рис. 1.6 демонструє амплітудні зміни сигналу з Релеевським завмиранням
[158]. В той час як мобільна станція пересувається уздовж такого профілю
завмирання сигналу, амплітуда прийнятого сигналу змінюється, відповідно
проходячи максимуми та мінімуми. Коли амплітуда падає нижче певного рівня по
відношенню до середнього значення, вважається що мобільний телефон
потрапляє в зону завмирання. Рис.1.6 демонструє завмирання сигналу з рівнем R
по відношенню до середнього значення сигналу. Мінімуми сигналу трапляються
приблизно з інтервалом половини тривалості хвилі.

Рис.1.6 Сигнал с завмиранням за законом Релея.
Темп, Nпр, з яким миттєве значення прийнятого сигналу занурюється нижче
рівня z=E зветься темпом перетинання рівня і може бути визначений як [134]:
N пр = 2p f Д

-

E
e
Eскз

E2
2
Eскз

,

(1.17)

де fД є зсув частоти за рахунок Ефекту Допплеру, що визначається
швидкістю мобільного телефону та тривалістю хвилі несучої.
Середня тривалість завмирання на рівні z=E надається формулою [134]:
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w=

2
1
E скз E скз
(e
- 1)
.
2p f Д E

(1.18)

Вочевидь, темп перетинання рівня, який ще відомий як кількість завмирань
за секунду, та тривалість завмирання залежать від рівня завмирання, серед
багатьох інших параметрів. Табл.1.3 демонструє число завмирань за секунду на
частоті 850 МГц. Середня тривалість завмирання для тієї самої несучої надано в
табл. 1.4. Слід зауважити, що чим глибше рівень завмирання (тобто, чим більше
абсолютне значення R на рис. 1.6 по відношенню до середнього значення сигналу,
тим менша кількість завмирань на секунду і коротша тривалість завмирання.
Таблиця 1.3
Кількість завмирань за секунду на частоті 850 МГц
Швидкість пересування

Завмирання рівнем 10 дБ

Завмирання рівнем 15 дБ

32

18

10.8

112

64

38.4

(км/год)

Таблиця 1.4
Середня тривалість завмирання (в мс) на частоті 850 МГц
Швидкість пересування

Завмирання рівнем 10 дБ

Завмирання рівнем 15 дБ

32

5.31

2.88

112

1.49

0.81

(км/год)

Припускаючи що передається немодульована несуча на частоті wc, якщо
мобільний телефон пересувається з постійною швидкістю v, спектр потужності
прийнятого сигналу більше не є обмеженим wc, навпаки він є розподіленим у
частотній смузі |w-wc|≤wД, де, як і вище,
wД =

2 pV
cos(a ) ,
l

(1.19)
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представляє Допплерівський зсув в радіанах. В цьому виразі, α є кут між
напрямком надходження сигналу та напрямком руху мобільного телефону, як
ілюструється рис. 1.7. Спектральна щільність потужності S(w) огинаючої
прийнятого сигналу може бути виражена наступним чином [134]:
2ù
é
E ê æç w - wс ö÷÷ ú
S ( w) =
ê1 - ç
÷ú
w Д ê èçç w Д ø÷÷ ú
ëê
ûú

-0.5

2
скз

,

(1.20)

Рис.1.7 Напрямок приходу сигналу по відношенню до напрямку пересування
мобільного телефону
для |w-wc|≤wД і ілюструється рис.1.7. Рис.1.8(a) показує спектр не модульованої
несучої що передається базовою станцією. В цьому випадку, вся енергія сигналу
сконцентрована на одній частоті wc. У випадку коли цей сигнал приймається
антеною мобільної станції, що рухається зі швидкістю v, енергія сигналу більше
не є сконцентрованою на виключно несучий частоті, а замість цього
розподіляється у смузі частот 2wД навколо wc як показано на рис. 1.8 (б).
Наведений аналіз базується на припущенні, що антена мобільного телефону є
всенаправленою і що, відповідно, сигнал потрапляє до цієї антени під усіма
кутами з рівною вірогідністю [134]. Як вже підкреслювалося вище, Eскз є середньо
квадратичне значення (СКЗ) огинаючої сигналу. Рівняння (1.17) та (1.18)
демонструють, що випадкові флуктуації огинаючої прийнятого сигналу залежать
від швидкості пересування мобільного телефону та несучої частоти сигналу і
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можуть, в деяких випадках, призводити до падіння рівня сигналу до 30 дБ, або
навіть більше, відносно середнього значення сигналу.
В приміських районах, сигнал може, інколи, мати прямий промінь та також
кілька непрямих, хоча кількість непрямих промінів не така велика як у міському
середовищі. У сільських районах дуже часто існує прямий промінь, та в
залежності від місцевості сигнал може також потрапляти до мобільної станції
через один або два відбитих промені. Коли існує складова прямого променя на
додачу до одного або більше відбитих променів, вважається що канал має
завмирання розподілене за законом Райса (Rician) [158].

Рис.1.8. Вплив мобільності на радіочастотний сигнал. (a) Спектр потужності
сигналу у вигляді немодульованої несучої що передається базовою станцією. (б)
Спектр потужності огинаючої сигналу що приймається антеною мобільного
телефону під час пересування.
Розглянемо вплив швидких завмирань.
В цифровій системі зв’язку швидкі варіації радіосигналу призводять до
пакетних помилок у потоці даних, що приймаються мобільним телефоном. Коли
прийнятий сигнал завмирає, біти даних в частині потоку даних що має
завмирання стають помилковими з вірогідністю, що зазвичай залежить від рівня
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завмирання. Для розуміння впливу помилок в відповідному пакеті помилок,
розглянемо вузькосмугову систему мобільного зв’язку (таку як TDMA на основі
GSM). Припустимо що несуча частота складає 850 МГц і що швидкість
мобільного телефону складає 32 км/год. В цьому випадку, сигнал спадає на 15 дБ
нижче за відповідне середнє значення в точці приблизно 11 разів за секунду, і
залишається кожний раз на цьому рівні нижче за середнє значення упродовж
приблизно 3 мс (див. табл. 1.3 та 1.4). Таким чином, прийнятий сигнал
знаходиться в стані завмирання приблизно три відсотки часу. Таким чином, для
завмирання 15 дБ, припускаючи, що вірогідність того, що біт в зоні завмирання
стає помилковим з вірогідністю 0.5, помилки за рахунок цих пакетних помилок
призводять до відсотку помилок що складає 0.015. Відомо, що широкосмугові
CDMA системи є природно менш вразливими до завмирань, тому відсоток
помилок за рахунок пересування мобільного телефону є менш жорстким у цих
системах.
Додатковим ефектом швидких флуктуацій є те, що частота сигналу
прийнятого мобільною станцією має випадкові варіації в часі. Це обумовлено тим,
що на додачу до зміни в часі мобільного радіоканалу свій вплив виказує ефект
Допплера, зсув за рахунок якого змінюється залежно від швидкості мобільного
телефону. Це явище, відоме як випадкова частотна модуляція, проявляє себе як
додатковий шум на відео частоті, що в цифровій системі мобільного зв’язку може
викликати ще більші зростання відсотку помилок.
Розглянемо інтервал когерентності та профілі затримки потужності.
Інтервал когерентності відіграє велику роль в оцінці радіоканалу в
мобільному зв’язку. Для розуміння поняття інтервалу когерентності, припустимо
для простоти що два сигнали передаються на двох різних частотах через
мобільний радіоканал. Якщо різниця між частотами мала, ці два сигнали
завмирають подібним чином. Інакше кажучи, їх швидкі варіації (в часі) мають
ідентичні статистичні характеристики і відповідно вони є корельованими один з
одним. Якщо різницю між частотами збільшувати, ці два сигнали починають
завмирати по-різному; і якщо ця різниця стає достатньо великою, варіації сигналів
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стають статистично незалежними. Смуга частот в якій варіації вказаних сигналів
зберігають кореляцію ї зветься інтервалом когерентності. Якщо ширина спектру
реального мобільного сигналу менша за інтервал когерентності каналу,
завмирання що при цьому виникають звуться плоскими.
Якщо ширина спектру сигналу більша за інтервал когерентності, це
призводить до частотно-селективних завмирань. Припустимо, що мобільна базова
станція передає один імпульс в когерентному каналі як показано на рис. 1.9. Як
було попередньо продемонстровано, це призводить до появи кількох відбитих
променів, кожний з яких проходить до мобільного телефону уздовж різної
траєкторії. Завдяки затуханню, тільки кінцева кількість променів має достатню
енергію що може бути корисною для мобільної станції.
На рис. 1.9 (б) відображені тільки три відбиті хвилі що мають достатньо
значну кількість енергії. Дві останні хвилі є затриманими по відношенню до
першої на час відповідно τ1 та τ2. Іншою важливою характеристикою радіоканалу
є профіль затримки потужності. Під профілем затримки потужності розуміється
варіації потужності сигналу в залежності від затримки, що характеризує відбиті
промені. Максимальна затримка сигналу в межах якої енергія сигналу є такою що
нею неможливо знехтувати зветься діапазон затримок. На рис. 1.9, діапазон
затримок складає величину τ2.

Рис. 1.9 Розповсюдження сигналу в когерентному каналі.
(а) сигнал що передається складається з одного імпульсу.
(б) прийнятий сигнал складається з трьох хвиль що мають достатньо важливу
кількість енергії.
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Виходячи з того, що статистичні властивості що характеризують зміни
сигналу у відбитих хвилях на рис. 1.9 (б) є однаковими, вони не можуть бути
використані для поєднання в приймачі з різноманітністю для компенсації або хоча
б зменшення завмирання. З іншого боку в широкосмугових системах мобільного
зв’язку третього покоління CDMA, де ширина смуги каналу може складати 5
МГц, 10 МГц або навіть більше, вона є набагато більшою ніж інтервал
когерентності для більшості міських середовищ (приблизно від 100 до 200 кГц). В
цьому випадку кожна з відбитих хвиль з будь-якою значною кількістю енергії, що
мають затримки кратні періоду одного чипу (наприклад 0.26 мкс для смуги
каналу 5 МГц), можуть бути когерентно поєднані в RAKE приймачі, що
використовує цю декореляцію компонент. На практиці, значення для діапазону
затримок та інтервалу когерентності каналу можливо отримати за рахунок
вимірювання профілю затримки потужності. Тому що автокореляційна функція
прийнятого сигналу є мірою енергії, що сигнал в собі вміщує, профіль затримки
може також розглядатися як автокореляційна функція [116].
Виходячи з важливості профілю затримки, розглянемо фактори що його
визначають. В будь-якому регіоні профіль затримки залежить від його
природнього та рукотворного рельєфів і є добре дослідженим в літературі,
наприклад [116, 117], [90, 180]. Джерело [133] надає детальний математичний
опис діапазону затримки, кореляції огинаючої сигналу та фазової кореляції як
функції різниці частот. Кокс (Cox) та Лек (Leck) [116, 117] вивчили діапазони
затримок, надлишкові затримки, та розподілення діапазонів затримок в вибраних
районах Нью-Йорку та встановили, що на частоті 910 МГц максимальний розмір
діапазону затримки складає 3.5 мкс. При цьому діапазон затримок перевищував 3
мкс у 5 відсотках районів, де відбувалися вимірювання, 2.5 мкс в приблизно 10
відсотках районів та 1.2 мкс в 50 відсотках районів. При визначенні
узагальнюючого розподілення на цьому наборі даних вказує, що діапазон
затримок підкоряється логнормальному розподіленню з середньоквадратичним
значенням 1.3 мкс та стандартним відхиленням 0.6 мкс. Надлишкова затримка, з
іншого боку, було встановлено, має середнє значення 1.1 мкс, стандартну
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девіацію 0.9 мкс та максимальне значення приблизно 4 мкс. При цьому ця
надлишкова затримка перевищує поріг 2 мкс в, приблизно, 10 відсотків
досліджених районів. Очевидно, діапазон затримок є меншим у приміських
районах та сільських місцевостях та можливо припустити є найменший з усіх
можливих в тих ситуаціях, що мають потужний прямий промінь, наприклад в
супутникових телекомунікаційних системах [148]. Табл.1.5 представляє середні
діапазони

затримок

для

типових

міських,

приміських,

сільських

телекомунікаційних каналів та каналів всередині приміщень. Джерело [117] надає
виміряні профілі затримки потужності для кількох районів Нью-Йорку. Ці профілі
зазвичай не є гладкими функціями від часу затримки. Для того, щоб пояснити
практичні шляхи обрахування та використання інтервалу когерентності, два
простих, можливо навіть сказати ідеалізовані, профілі затримки потужності
представлені на рис.1.10. На цьому рисунку максимальна затримка, що може бути
врахована при побудові RAKE приймача, складає 4 мкс. Тим не менш, очевидно
що більшість енергії сигналу сконцентрована в відбитих променях, що мають
затримки 2.0 мкс або менше.
Таблиця 1.5
Діапазони затримок для типових міських, приміських, сільських каналів та
каналів всередині приміщень
Тип середовища

Середній діапазон затримки (мкс)

Міське

2.5

Приміське

0.5—1.5

Сільське/відкрита місцевість

0.1—0.25

Всередині приміщень

<0.1
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Рис.1.10 Два ідеалізовані профілі затримки потужності що показують енергію
сигналу як функцію від затримки відносно прямого променя
В літературних джерелах приводиться кілька емпіричних формул для
інтервалу когерентності що отримані базуючись на польових дослідженнях [117],
[125, 127]. Як приклад, наступний вираз визначає інтервал когерентності Bког
через середню затримку:
Bког= 0.16/ τсер,

(1.21)

де τсер є середнє значення діапазону затримки. Якщо рис. 1.10 (б) являє
собою профіль затримки потужності для певної міської території, тоді виходячи з
того що τсер=1.5 мкс, та застосовуючи (1.21), інтервал когерентності складатиме:
Bког= 0.16/ τсер=106.67 кГц.

1.1.2

Аналіз

методів

захисту

інформації

в

к а н а л а х з в ’ я з к у . Проблема захисту інформації в сучасному житті постає
як ніколи гостро. Особливо це стосується систем мобільного зав’язку, в яких дані
передаються через відкритий простір або ефір. Шифрування інформації що
передається в таких системах вважалося головним методом її захисту. Але з
появою все більш потужних комп’ютерів та, особливо, квантових комп’ютерів

56
шифрування інформації стає вразливим та все менш достатнім само по собі.
Особливо це стосується корпоративних та спеціальних мереж мобільного зв’язку,
де передається надзвичайно важлива інформація [7, 8, 20, 27] .
В

джерелах

відомі

кілька

інших

методів

захисту

інформації

в

телекомунікаційних каналах, які можуть використовуватися комплексно в
системах мобільного зв’язку [27].
Розглянемо стисло ці методи.
Спочатку дослідимо скремблювання інформації в телефонному каналі.
При застосуванні такого методу передача інформації здійснюється в три
фази. Спочатку мовне повідомлення обробляється за певним алгоритмом. При
цьому ширина спектру, який займає сигнал, не збільшується та відповідає
стандартному телефонному каналу. В результаті цієї операції вважається, що
зловмисник буде не в змозі розібрати, що передається. Потім сигнал передається
через канал зв’язку або телефону лінію. На приймальні стороні здійснюється
дескремблювання інформації за зворотнім алгоритмом.
Для

перехоплення

та

декодування

скрембльованого

повідомлення

зловмисником, йому потрібно коштовне обладнання та певний час для аналізу
сигналів, за який інформація може вже застаріти та втратити свою актуальність
[27].
Для надійного захисту інформації за рахунок використання скремблювання
необхідно використовувати таємний алгоритм або той, що постійно змінюється.
Аналогові алгоритми скремблювання є більш простими і тому менш стійкими ніж
цифрові системи.
Перевагами скремблювання без збільшення займаного спектру є те, що
захист інформації здійснюється на усій дистанції лінії зв’язку та той факт, що
зловмиснику для її перехоплення треба зрозуміти як працює вся системи
скремблювання [27].
Недоліками захисту інформації за рахунок скремблювання без розширення
спектру є необхідність установки сумісного обладнання для усіх абонентів що
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приймають участь у сеансі зв’язку. Іншим недоліком є те, що не при збереженні
вузького спектру не можливо приховати сам факт передачі інформації.
Тепер розглянемо маскування мови.
Пристрої маскування мови можуть

бути або односторонніми або

двосторонніми. Суть роботи полягає в тому що при прийомі важливого мовного
повідомлення від віддаленого абонента, той абонент що приймає, підключає до
лінії пристрій маскування. При цьому в канал зв’язку подається інтенсивний
шумовий сигнал в смузі частот телефонного каналу що розповсюджується на всій
відстані каналу та маскує корисний сигнал. Оскільки характеристики шумового
сигналу відомі для того, хто його подає в лінію (приймальна сторона), в пристрої
маскування здійснюється автоматична компенсація сигналу маскування та
виокремлення корисного телефонного сигналу за допомогою адаптивного
фільтру.
Для тримання інформації що передається зловмисник може спробувати
наступне [8, 20, 27]:
- записати адитивну суміш корисного та шумового сигналу;
- проаналізувати характеристики шумового сигналу в паузах мовного
повідомлення;
- спробувати очистити мовний сигнал від завади, що маскує, в адаптивному
фільтрі по отриманим характеристикам шумового сигналу.
Виконання наведених вище умов потребує значних апаратурних витрат та
часу.
Адаптивний фільтр, що входить в пристрій маскування та використовується
для компенсації шуму має певний час адаптації, при цьому чим швидше час
адаптації тим краще якість прийнятого корисного сигналу.
Зменшити час адаптації при маскуванні можливо за рахунок використання
більш однорідного шумового сигналу, але вирахувати характеристики такого
сигналу зловмиснику простіше. Якщо для маскування використовувати такий
шумовий сигнал, характеристики якого постійно (динамічно) змінюються, це
значно ускладнить вирішення своїх задач зловмисником. Але при цьому, якість
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компенсації такого шуму що маскує погіршиться, так само як і якість корисного
сигналу що передається.
Перейдемо до широкосмугових систем.
Під скремблюванням речового сигналу, що було розглянуто вище,
розуміється така обробка цього сигналу за певним алгоритмом, що отриманий
змінений сигнал займає ту ж саму смугу частот що і висхідний сигнал [27].
На відміну від сказаного вище, в широкосмугових системах після обробки
сигнал займає набагато більшу смугу частот і така операція зветься частотним
розширенням (spreading). При цьому відбувається і скремблювання за рахунок
підбору коду що розширює спектр.
Широкосмугові методи передачі інформації в зв’язку застосовують для
забезпечення високої завадостійкості, скритності та ускладнення процесу
перехоплення. Головна ідея широкосмугових підходів полягає в тому, що смуга,
яку займає сигнал, розширюється і стає набагато більшою ніж це необхідно при
реальній передачі інформації. Розширення спектру сигналу здійснюється за
рахунок спеціальної кодової послідовності, що не залежить від даних що
передаються. Корисна інформація розподіляється по усій смузі частот та може
бути навіть схована у власних шумах каналу.
Для приховування інформації використовуються два основних способи
розширення

спектру,

такі

як

обробка

за

допомогою

псевдовипадкової

послідовності та використання стрибаючих частот, коли несуча частота сигналу
змінюється за псевдовипадковим законом [27].
Серед технологій створення широкосмугових систем для втаємничення
мови є також різні типи модуляції. Серед основних з них можливо виділити
адаптивну диференціальну та імпульсно-кодову модуляції і також дельтамодуляцію [27]. Слід зауважити, що промодульована таким чином цифрова мова
може передаватися лише через спеціальні виділені широкосмугові телефонні
канали зі смугою пропускання порядку 19 кГц та вище. Це означає, що вона не
може передаватися по телефонним каналам загального користування [27].
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1.2. Аналіз існуючих технологій підвищення ефективності мобільних мереж
1.2.1.
протидії

Використання

технології

багатопроменевому

CDMA

розповсюдженню.

для
При

багатопроменевому розповсюдженні сигналу в радіоканалі, широкосмугові
технології, такі як CDMA, надають деякі переваги яких не має у вузькосмугових
системах. Однією з таких переваг є зменшене завмирання, в той час як інша
відноситься до багатопроменевої різноманітності. Як було вище зазначено, сигнал
прийнятий антеною мобільної станції складається з певної кількості променів,
кожний з яких має своє завмирання та затримку. По мірі того, як мобільний
телефон переміщується у просторі, завмирання та затримка, пов’язані з кожним
шляхом розповсюдження, також змінюється з часом. Як результат, прийнятий
сигнал природно постійно змінюється.
Розглянемо вузькосмугові мобільні системи. Якщо ширина смуги сигналу є
малою у порівнянні з інтервалом когерентності каналу, різні частотні компоненти
сигналу мають ідентичні статистичні характеристики та мають тенденцію
змінюватися в часі однаковим чином. В результаті, вони при обробці в приймачі
заважають одна одній що призводить до корельованого завмирання сигналів. Цей
тип завмирання зветься плоским завмиранням.
Звернемо тепер увагу до широкосмугових сигналів. В них, на відміну від
вузькосмугових систем, ширина спектру є набагато більшою, як наприклад в WCDMA, ніж інтервал когерентності каналу. В цьому випадку різні частотні
компоненти сигналу також впливають одна на одну при обробці в приймачі, але
виходячи з того, що вони є статистично незалежними, їх варіації не є
корельованими одна з одною. Завмирання, що випливає з цієї ситуації відоме як
частотно-селективне завмирання. В цьому випадку, якщо одна частотна складова
знаходиться нижче середнього рівня сигналу, інша компонента з високою
вірогідністю буде вище цього рівня, і, як результат, забезпечується суттєве
зниження загального рівня завмирання [174]. Це поліпшення щодо рівня
завмирання ілюструється рис. 1.11, на якому термін глибина завмирання

60
визначається як величина на яку падає рівень сигналу відносно свого середнього
значення з вірогідністю 0.1.
Проведемо порівняльний аналіз для різних систем мобільного зв’язку [174].
Якщо ширина смуги каналу складає тільки 30 kГц, як це насправді реалізовано у
стільниковому стандарті AMPS (Advanced Mobile Phone System), прийнятий
мобільний радіосигнал наражається на завмирання рівнем -10 дБ з вірогідністю
0.1. З іншого боку, в мобільних мережах на основі стандарту cdmaOne, в якому
ширина частотного каналу складає 1.25 МГц, прийнятий мобільний сигнал має
завмирання 8.75 дБ, в той час як в W-CDMA, з шириною смуги частотного каналу
5 МГц, мобільний сигнал наражається на завмирання 5.75 дБ з тією самою
вірогідністю 0.1. Таким чином, завмирання суттєво зменшується зі зростанням
ширини смуги пропускання.

Рис.1.11. Вплив ширини смуги частотного каналу на завмирання. На рисунку
глибина завмирання визначається як величина сигналу падає нижче за його
середнє значення з вірогідністю 0.1.
Вказане вище наочно ілюструє переваги широкосмугових сигналів при
багатопроменевому розповсюдженні сигналів. Але існує ще одна технологія, яка
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дозволяє не тільки послабити вплив завмирання на прийнятий сигнал, але і
використати ефект багатопроменевого розповсюдження для збільшення рівня
прийнятого сигналу. Коли ширина частотного спектру сигналу є достатньо
великою, і багатопроменеві компоненти затримані одна відносно інших на час
більший ніж період чипів в технології CDMA, ці складові сигналу можуть
розглядатися як різні копії одного і того ж сигналу. Як результат вони можуть
бути розділені та узгоджено поєднані в приймачі з часовою різноманітністю, як це
буде розглянуто нижче.
Розглянемо роботу Rake приймача.
Дослідження профілів затримки потужності в міському та щільному
міському середовищі на частотах навколо 900 МГц демонструють, що більшість
енергії прийнятого сигналу зосереджена в відбитих променях з затримками не
менше 0.75 мкс. В W-CDMA, завдяки достатньо малому періоду чипу (приблизно
0.2604 мкс для чипової швидкості 3.84 Мч/с) у порівнянні з діапазоном затримок,
багатопроменеві компоненти з затримками більше ніж період одного чипу можуть
мати значну енергію. Таким чином, якщо ширина смуги сигналу є більшою за
інтервал когерентності каналу, різні багатопроменеві компоненти можуть бути
використані як різні гілки приймача з часовою різноманітністю. Ця ідея, по суті, і
є покладеною в основу функціонування RAKE приймача [109], [127], [129], [143],
[170].
Робота RAKE приймача полягає в наступному. Кожна гілка приймача
отримала назву «палець» (finger) [143]. Тому що автокореляція псевдовипадкових
кодів при зсуві на кілька періодів чипів, що слідують один за одним є дуже
малою, тобто, значення R(nt) є дуже малим при n>0 у порівнянні зі значенням для
n=0, копії корисного сигналу можуть бути виділені якщо їх відповідні затримки є
кратними до періоду чипів. Виділені компоненти можуть потім бути поєднані
оптимальним чином, так, що завмирання зменшується і, відповідно, відсоток
бітових помилок приймача значно покращується.
Треба обов’язково зауважити, що ці затримки, хоча і повинні бути більші за
період одного чипу, щоб RAKE приймач працював належним чином, повинні в
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той же час бути достатньо меншими ніж період одного біту (або період
псевдовипадкової кодової послідовності, що розширює спектр одного біту).
Остання вимога дозволяє уникнути суттєвих міжсимвольних завад.
Проілюструємо роботу RAKE приймача за допомогою рис.1.12 який,
припустимо, представляє профіль затримки потужності для міського середовища.
На рис.1.12 можуть бути ідентифіковані два окремих промені розповсюдження
сигналу, перший з діапазоном затримок від 0 до τ1 і інший від τ1 до τ2. Якщо
діапазон затримок є більшим за період одного чипу, два променя або шляхи
розповсюдження можуть бути розділені і використані з користю в RAKE
приймачі. Функціональна схема RAKE приймача показана на рис. 1.13 [129].
Після когерентної демодуляції, сигнали прямого I та квадратурного Q каналів
перемножуються зі своїми відповідними псевдовипадковими PN кодами. Виходи
aI та aQ додаються в квадратурі та перемножуються на наданий користувачу
псевдовипадковий код. Для кожної гілки приймача присутній узгоджений фільтр,
який інтегрує вхідні сигнали на проміжку часу, що залежить від діапазону
затримок пов’язаної гілки. Наприклад, починаючі з будь-якого символу, скажімо,
nT, де n є ціле число і T представляє собою період символу, перша гілка
інтегрується від nT до (n+1)T, друга галка інтегрує від nT+τ1 до (n+1)T+τ1, і так
далі. Узгоджені фільтри розроблені таким чином, щоб створювати максимальне
значення сигнал/завада (SNR) в присутності Гаусового (Gaussian) шуму. Сигнали
на виходах кожного з фільтрів зважуються за допомогою коефіцієнта підсилення
αi, додаються один до одного в блоці що позначено як БПБПС (блок поєднання
багатопроменевих складових), та поступають на вхід блоку прийняття рішення
(БПР), де здійснюється прийняття рішення про отриманий сигнал.
Коефіцієнт підсилення αi може бути або постійним або динамічно
підлаштовуватися, як показано на рис. 1.13., з використанням відповідного
алгоритму поєднання різноманітних компонент. На приклад, в схемі поєднання з
однаковими рівнями підсилення, коефіцієнти αi для всіх шляхів є однаковими і
постійними.
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Рис.1.12 Приклад профілю затримки потужності що обробляється в RAKE
приймачі

Рис.1.13 Функціональна схема RAKE приймача для W-CDMA
Альтернативним варіантом є схема, в якій при поєднання для отримання
максимального відношення сигнал/завада, кожний коефіцієнт підсилення αi
підлаштовується таким чином, щоб він був пропорційним до відношення
сигнал/завада в відповідній гілці. Коли коефіцієнти підсилення підлаштовуються
подібним чином, отримується оптимальне значення SNR для RAKE приймача.
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Тому що модель каналу може бути представлена як лінія затримки з
відгалуженнями, дослідження встановили, що в цьому випадку коефіцієнти
підсилення αi для будь-якої гілки є комплексно спряженими до коефіцієнтів
пов’язаного шляху розповсюдження сигналу. Виходячи з того, що канал зазвичай
є змінним в часі, існує необхідність періодично відслідковувати та оцінювати
канал. Це може бути досягнуто або за рахунок регулярного пересилання відомої
тестової послідовності від передавача (як у стандарті IS-136) або за рахунок
додаткового пілотного каналу, як це зроблено в W-CDMA.
Максимальна кількість багатопроменевих траєкторій, що може бути
використана в RAKE приймачі, зазвичай обмежена і визначається профілем
затримки потужності. Розглянемо, наприклад, данні отримані для міста подібного
до Нью-Йорку, де діапазон затримок потужності знаходиться в межах 0.25—2.5
мкс. Таким чином, в UMTS (W-CDMA), де чипова швидкість складає 3.84 Мч/с,
затримка буде в інтервалі 1—10 чипів. Хоча використання багатопроменевого
розповсюдження є характерним для всіх CDMA систем, тільки W-CDMA може
використовувати багатопроменеве розповсюдження, що виникає в маленьких
стільниках (таких як мікро та піко стільники). Дійсно, розглянемо стандарт IS-95
в якому ширина спектру несучої складає 1.25 МГц. В цьому випадку, виходячи з
того, що чипова швидкість для стандарту складає 1.2288 Мч/с, та затримка
повинна складати щонайменше тривалість одного

чипу, щоб з’явилася

можливість використати різноманітність за рахунок багатопроменевості, різниця
в протяжності різних шляхів повинна бути не менше ніж 244 метрів. З іншого
боку, для стандарту W-CDMA зі смугою спектру сигналу 5 мГц (і більше в
наступних релізах), чипова швидкість дорівнює 3.84 Мч/с, і таким чином ця
різниця у вимірах шляхів розповсюдження зменшується до 81 метра.
Оцінимо виграш в ефективності що реалізується за рахунок використання
багатопроменевого розповсюдження при обробці сигналів у RAKE приймачі
CDMA. Наприклад, припускаючи що використовується BPSK модуляція і
застосовується 4-гілковий RAKE приймач з поєднуванням сигналів гілок з
однаковим підсиленням, значення Eb/N0 що потрібно для забезпечення бітової
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помилки 10-3 в каналі с завмиранням складає 10 дБ. Для порівняння, потрібне
відношення Eb/N0 для того ж самого відсотка бітової помилки складає 14 дБ при
тільки двох гілках і приблизно 24 дБ з однією гілкою, що по суті є схемою без
використання RAKE приймача, який забезпечує виграш при багатопроменевому
розповсюдженні [127]. При цьому зважене додавання багатопроменевих
компонент, коли складові з більшим відношенням сигнал/шум мають відповідно
більші ваги, призводить до ще більшого виграшу.
Слід додати, що якщо вся енергія сигналу зосереджена тільки в одній гілці
RAKE приймача, звичайний приймач буде мати кращі показники ніж RAKE
приймач, що використовує додавання складових з постійними і однаковими
коефіцієнтами [109]. Фізично зрозуміло, що в цьому випадку гілки з дуже малим
корисним сигналом, або навіть зовсім без нього, будуть додавати до кінцевого
сигналу тільки шуми.
1.2.2.
решіток

Використання
для

адаптивних

протидії

антенних

багатопроменевому

р о з п о в с ю д ж е н н ю . Попередньо були розглянуті ізотропні та направлені
антени. Ізотропна антена – це та що випромінює енергію сигналу однаково у всіх
напрямках як у горизонтальній так і вертикальній площині. Антени, що
використовуються на практиці однак не є ізотропними. Наприклад, для такої
антени як вертикально орієнтований пів-хвильовий вібратор, або короткий
монополь, потужність сигналу що випромінюється буде однаковою на любій
відстані від антени у всіх напрямках в горизонтальній площині. В вертикальній
площині, однак, потужність цього сигналу в любій точці буде залежати від кута
між цим напрямком та вертикальною віссю антени. Цей ефект демонструється на
рис. 1.14(а). Щільність потужності що випромінюється уздовж вертикальної вісі
антени дорівнює нулю, і зростає разом зі збільшенням кута θ, досягаючи
максимуму на горизонтальній площині проведеній через антену, коли θ=90
градусів. Не треба забувати, що як зазначалося вище, потужність сигналу спадає
за певними законами при віддаленні від передавальної антени. Прикладами
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всенаправленої антени є антена мобільного телефону або штирова антена базової
станції.
Як випливає з назви, направлена антена випромінює більшість, енергії що
до неї подається тільки у певних напрямках, передаючі сигнал у формі пелюстки
у потрібному напрямку. Діаграма направленості для вертикально встановленої
направленої антени показана на рис.1.14 (б). Треба привернути увагу до того, як
потужність сигналу змінюється навіть в горизонтальній площині. Що стосується
задньої пелюстки, то в залежності від реалізації, енергія в задній пелюстці антени
зазвичай

є

дуже

малою.

В

мобільному

зв’язку

направлені

антени

використовуються для забезпечення покриття на автомагістралях та у трьохсекторних стільниках, де кожний сектор має кутову ширину 120 градусів. Дійсно
існує багато переваг у використанні направлених антен. Наприклад, при
фіксованій потужності передачі, вони дозволяють розширити зону покриття,
зменшити вірогідність виникнення проблеми віддалена мобільна станціянаближена мобільна станція у CDMA, послабити завади для певного мобільного
телефону від інших активних користувачів на тій самій частоті, і, таким чином,
збільшити ємність системи (наприклад кількість користувачів в CDMA системі).
В трьох секторних стільниках, сектор може бути охоплений певною
кількістю антен з вузькими пелюстками, як показує рис. 1.15. Проміні, що
формуються такими антенами є фіксованими і кожний з них може покривати тих
користувачів, що є сконцентрованими в певних напрямках. В цьому випадку,
базова станція повинна бути спроможною відслідковувати кожного користувача
та перемикати пелюстки відповідним чином по мірі того, як мобільна станція
переходить з зони покриття однієї пелюстки до зони покриття іншої. Головним
недоліком системи з фіксованими пелюстками вважається той факт, що якщо
типова схема трафіку змінюється від тієї схеми, для якої вона була розрахована,
рівень ефективності системи загалом може погіршуватися.
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Рис. 1.14 Діаграми випромінювання двох антен:
(a) Всенаправлена антена, (б) Направлена антена
Виходячи з того, що кожна мобільна станція має унікальне фізичне
розташування, сигнал отриманий від кожної з них може бути оброблений в
реальному часі та відокремлений від сигналів всіх інших користувачів, навіть
якщо ці сигнали можуть перекриватися в частотних та часових вимірах. Обробка
сигналів, що потребується для виконання цієї функції, відома в літературі як
просторова фільтрація або фільтрація в просторовому вимірі. Ця технологія також
тримала назву від деяких авторів як множинний доступ з просторовим розподілом
[space division multiple access (SDMA)], виходячи з того що вона дозволяє
виділяти один від одного багато абонентів, хоча вони і займають ту ж саму
частоту та часовий проміжок. Дійсно, секторизація стільників за допомогою
направлених антен та фіксованих вузьких пелюсток може розглядатися як
різновид просторової фільтрації.
Іншим шляхом реалізації просторової фільтрації є використанні адаптивних
антенних решіток, в яких сигнал прийнятий кожним елементом решітки
перемножується з комплексним коефіцієнтом, що зветься ваговим, об’єднується з
іншими і оброблюється використовуючи технології цифрової обробки сигналів
для максимізації характеристик системи за певним вибраним критерієм. Вагові
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коефіцієнти динамічно налаштовуються

використовуючи алгоритми адаптації

щоб досягти певних очікуваних цілей.
Однією з цілей, наприклад, може бути утворення променю у вибраному
напрямку таким чином, що у цьому напрямку сигнал максимізується та
мінімізується з усіх інших, або навіть зводиться до нуля. Формування цих нулів є
бажаним у напрямках мобільних телефонів які працюють на тих самих частотах
та в ті ж самі проміжки часу. Така технологія зветься цифровим утворенням
пелюсток антени.
Іншою ціллю процесу налаштування може бути мінімізація відсотку
помилок для користувачів розташованих у певній географічній зоні; інакше,
відсоток помилок в цій зоні, що виникає завдяки її рельєфу та іншим
особливостям, буде перевищувати той що може бути виправлений іншими
засобами. Зазвичай в літературних джерелах термін розумні антени відноситься
до антен з пелюстками що комутуються та до адаптивних антенних решіток.

Рис. 1.15 Фіксовані пелюстки що формуються антенами з високою
роздільною здатністю
Фундаментальною особливістю, так само як і перевагою функціонування,
адаптивних антенних решіток є їх здатність оцінювати кут надходження сигналів
від різних користувачів в напрямку нагору та, базуючись на цій оцінці,
направляти промінь в каналі донизу. Звичайно існують труднощі при практичній
реалізації. Кут приходу сигналу є добре артикульованим в сільській місцевості,
але в щільній міській забудові в маленьких стільниках та всередині приміщень з
цим виникають певні проблеми. Тому, що в великих стільниках кут приходу
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змінюється набагато повільніше ніж миттєвий завмираючий сигнал, виміри
отримані мобільним телефоном також можуть використовуватися в алгоритмі
адаптації антенної решітки.
Теорія та концепції застосування адаптивних антен добре висвітлені в
джерелах [31], [113], [144]. Різні автори приділили в своїх роботах увагу
застосуванню адаптивних антен в мобільних телекомунікаційних системах з
різними цілями [91], [126], [185], [197]. Наприклад, в праці [136] обговорюється
можливість розширення ємності існуючої стільникової системи за рахунок
обслуговування розумними антенами зон з високою щільністю трафіку або
абонентів. Можлива користь від застосування розумних антен в мобільному
зв’язку, включаючи 3G системи, була вивчена під егідою Європейського проекту
Технології

розумних

антен

для

універсальної

просунутої

мобільної

інфраструктури. Опрацьовані переваги використання технології включають
наступні [188, 189]:
· Розширення розміру зони покритті у бажаному напрямку за рахунок
технології утворення променів;
· Збільшення ємності системи в зонах з великою щільністю трафіку (тобто
так звані гарячи точки (hot spots));
·

Динамічне підлаштування зони покриття (наприклад, від 120 до 45
градусів);

· Створення нулів до/від со-канальних утворювачів завад, щоб мінімізувати
со-канальні завади;
·

Відслідковування певних мобільних телефонів використовуючи окремі
вузькі промені в напрямках де вони знаходяться;

· Зменшення

ослаблення

сигналу

за

рахунок

багатопроменевого

розповсюдження;
Розглянемо стисло, як процедура формування променів може бути
досягнута в адаптивних антенних решітках.
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Рис. 1.16 демонструє функціональні схеми системи в якій адаптивна
антенна решітка використовується для максимізації сигналу від одного
користувача на проміжній та на відео частотах. Формування променів у певному
напрямку, так само як і створення нулів (від со-канальних завадових джерел або
від різних багатопроменевих компонент в TDMA системах) є в принципі
подібним. На рис.1.16 показані смугові фільтри (СФ), підсилювачі на радіочастоті
(ПРЧ),

підсилювачі

на

проміжній

частоті

(ППЧ),

аналогово-цифрові

перетворювачі (АЦП), когерентні демодулятори (КД), стискаючі фільтри (СтФ),
узгоджені фільтри (УФ) та блок прийняття рішення (БПР).
При утворенні променів на проміжній частоті, як показано на рис.1.16 (а),
обробка сигналів здійснюється наступним чином: сигнали від різних каналів
адаптивної антенної решітки фільтруються у СФ, підсилюються на високій та
проміжних частотах, перетворюються в цифровий вигляд, перемножуються на
вагові коефіцієнти Wi, додаються один до одного, та, після демодуляції в
когерентному

демодуляторі,

стискаючому

фільтрі,

як

піддаються
це

робиться

звуженню
зазвичай

спектру
в

CDMA

сигналу

в

системах,

використовуючи місцеві копії відповідних ортогональних каналоутворюючих
кодів (наприклад коди Уолша (Walsh), Галуа (Galoi), тривалі та короткі
псевдовипадкові кодові послідовності, тощо). Вихід узгодженого фільтру
декодується

в

блоці

прийняття

рішення.

Вихідний

результат

також

використовується контролером алгоритму адаптації для налаштування вагових
коефіцієнтів з метою максимізації відношення сигнал/завада для певного
користувача, майже таким самим чином як і розглянутий вище RAKE приймач.
Тому що сигнали зважуються та додаються на проміжній частоті, при
використання цього підходу виникають проблеми пов’язані з тим, що точність
налаштування є дещо обмеженою, та можуть з’явитися труднощі при практичній
реалізації, виходячи з того, що система може стати досить громіздкою та
складною, особливо при великій кількості елементів антени.
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Рис.1.16 CDMA система мобільного зв’язку з використанням адаптивної антенної
решітки:
(a) Утворення променів виконується на проміжній частоті.
(б) Утворення променів виконується на відео частоті.
Функціональна схема системи, що виконує формування променів на відео
частоті, наведена на рис.1.16 (б). Як зазначається в літературі [31], [113], [144],
виходячи з того, що обробка сигналів виконується на відео частоті, стає
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можливим використовувати 16-разрядну обробку замість 5 або 6 розрядної, що є
характерною для утворення променів на проміжній частоті.
На рис.1.17 зображено діаграму направленості адаптивної решітки що
формує максимуми на корисні сигнали та мінімум на со-канальні завади.

Рис.1.17 Формування променів та наведення нулів під певними кутами
використовуючи адаптивні антени
В джерелах повідомляється, що покращення характеристик адаптивних
антен залежить від типу антени — лінійна, планарна або кругова — кількості
елементів в антенній решітці, та відстані між сусідніми елементами. Ця відстань
зазвичай складає половину тривалості хвилі несучої. Згідно з [126], покращення у
відношенні сигнал/завада складає приблизно 3 дБ для двох елементів в антенній
решітці, 6 дБ для чотирьох елементів, 7.75 дБ для шістьох елементів та 9 дБ для
восьми елементів.
Використання

1.2.3.
протидії

технології

багатопроменевому

OFDM

розповсюдженню.

для
Як

було зазначено вище, головною проблемою що потребує свого вирішення при
проектуванні систем мобільного зв’язку є багатопроменеве розповсюдження
сигналів. Були розглянуті два методи боротьби з цим викликом, а саме
використання приймача RAKE з широкосмуговими сигналами та адаптивних
антенних решіток. Але з літературних джерел є відомим ще один можливий шлях
вирішення проблеми. Він полягає у наступному.
Без

спеціальних

схем

захисту,

багатопроменеве

розповсюдження

призводить до виникнення міжсимвольних завад, що означає перекриття або
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накладання суміжних символів. Міжсимвольні завади можливо уникнути за
рахунок вставлення між ними захисних інтервалів, що відомі як захисні префікси.
Вони можуть бути пасивними або активними. Головною вимогою до захисних
префіксів є те, що вони повинні трохи перевищувати максимальну можливу
затримку в радіоканалі. Вище було зазначено, що максимальна затримка для
міського середовища може складати від 3.5 до 4 мкс, тобто захисний префікс
повинен складати трохи більше 4 мкс.
Розглянемо практичну можливість реалізації цього методу [7]. В системах з
однією несучою, тривалість символу Tсим що передається, є тісно пов’язаною з
шириною спектру сигналу. Наприклад, в стандарті GSM розмір частотного каналу
складає 200 кГц при символьній швидкості 270.833 кСим/с, що призводить до
тривалості символу 3.69 мкс. Є не дуже практичним вставляти захисний префікс
тривалістю 4 мкс між такими короткими символами, так як це призведе до втрати
більш ніж половини ємності або швидкості передачі системи.
Для порівняння, W-CDMA має ширину частотного каналу 5 МГц та
символьну швидкість 3.84 Мч/с, що призводить до тривалості символу 0.26 мкс. В
цьому випадку гіпотетичне погіршення швидкості передачі буде складати 20
разів.
Виходячи з

наведеного,

системи

мобільного

зв’язку з

короткими

тривалостями символів відносно діапазону затримок повинні покладатися на
канальні еквалайзери, як в стандарті GSM, або на RAKE приймачі, як в стандарті
CDMA, для виділення сигналу що передається.
Якщо не застосовувати будь-яких заходів проти багатопроменевого
розповсюдження, то в каналі передачі з діапазоном затримок τзат, прийом сигналів
вільних від можливих міжсимвольних завад є можливим тільки при наступній
умові [7]:
τзат <<Tсим.
Відомим підходом до вирішення цієї проблеми є застосування технології
OFDM. В її основі для вирішення обмежень накладених багатопроменевим
розповсюдженням покладена проста ідея розщеплення потоку даних на K
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піднесучих з набагато меншою швидкістю передачі даних на сусідніх піднесучих.
Такий підхід може розглядатися як паралельна передача в частотному вимірі, і це
не впливає на загальну потрібну смугу частот ∆F. Кожна піднесуча має ширину
смуги ∆F/K, в той час як тривалість символу Tсим може бути збільшена в K разів. В
результаті, це дозволяє теоретично в К разів збільшити загальну швидкість
передачі даних для наявного діапазону затримок.
Існують обмеження на збільшення тривалості одного символу в одному
підканалі, тому проблема компенсації багатопроменевого розповсюдження
залишається, але вона просто вирішується за рахунок застосування циклічного
префіксу.
Ідеальна тривалість символу в OFDM системах визначається числом
зворотним до відстані на частотній вісі між сусідніми каналами і вибрана
достатньо тривалою у порівнянні з діапазоном затримок. В стандарті LTE
відстань між сусідніми піднесучих складає 15 кГц, що визначає тривалість
символу 66.7 мкс [7].
Хоча очікуваний діапазон затримок 4 мкс є набагато меншим ніж тривалість
символу (16 разів), в OFDM використовується захисний інтервал або циклічний
префікс

між

кожними

двома

сусідніми

символами

для

протидії

багатопроменевому середовищу розповсюдження. Циклічний префікс є активним,
та являє собою копію кінця символу, що вставляється на його початку. Шляхом
обробки прийнятого сигналу в підканалі у певний час, приймач може запобігти
всім міжсивмольним завадам, що викликані багатопроменевим розповсюдженням
розміром, який не перевищує тривалість циклічного префіксу.
Для стільникових LTE систем, стандартний префікс має тривалість 4.69 мкс,
що дозволяє системі впоратися з варіаціями затримки розповсюдження до 1.4 км.
Треба зауважити, що ця цифра представляє різницю в тривалості різних шляхів, а
не розмір стільника. І звичайно вставлення циклічного префіксу між кожними
двома символами зменшує пропускну здатність і, відповідно, ємність системи на
відношення тривалості циклічного префіксу до тривалості одного символу. Для
LTE, як зазначалося вище, тривалість символу складає 66.7 мкc, що призводить до
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малих, але все ж таки суттєвих втрат в ємності системи у розмірі приблизно 7-ми
відсотків. Але це не йде в порівняння з тими втратами, що були б у разі
використання циклічного префіксу в системах з однією несучою, таких як GSM та
CDMA. За рахунок зазначеного зв’язку між шириною смуги частот, що
використовується, та тривалістю символу, при зростанні ширини каналу переваги
систем на основі OFDM зростають ще більше по відношенню до систем з однією
несучою.
Іншою перевагою OFDM над системами з однією несучою є легкість з якою
вона може адаптуватися до частотних та фазових пошкоджень у прийнятому
сигналі, неважливо чи вони викликані погіршенням роботи приймача чи
недосконалістю радіоканалу. Це пов’язано з тим, що сигнали, що передаються та
приймаються, є представленими в частотному вимірі фазою та амплітудою
піднесучих. Розташовуючи на різних піднесучих в частотній області велику
кількість опорних або контрольних сигналів (в інших системах відомих як пілотні
або тестові) з заздалегідь визначеними амплітудами та фазами, приймач може
легко

виправляти

частотно-залежні

пошкодження

сигналів

до

процесу

демодуляції. Ця корекція є особливо необхідною при використанні модуляцій
вищого порядку (таких як QAM16, QAM64), які є дуже вразливими до
помилкових демодуляцій символів викликаних навіть маленькими помилками в
фазі та амплітуді. Ця здатність легко маніпулювати фазою та частотою також
створює багато зручностей для обробки сигналів в антенних технологіях відомих
як MIMO, наприклад просторове мультиплексування та створення (управління)
пелюстками діаграми. Потрібні маніпуляції з фазою та амплітудою сигналів
набагато простіше реалізувати в OFDM системах, ніж в системах мобільного
зв’язку з однією несучою, в яких сигнал є представленим в часовому вимірі.
Підсумовуючи переваги OFDM систем потрібно підкреслити наступне [7]:
такі системи передають багато низько-швидкісних піднесучих, що успішно
протидіють багатопроменевому розповсюдженню, сотні і тисячі яких сумісно
використовуються для створення загальної частотної смуги та пов’язаних
швидкостей передачі даних, що легко масштабуються. Додатково треба
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зазначити, що представлення сигналів в частотній області спрощує корекцію їх
помилок в приймачі та зменшує складність практичної реалізації технологій
MIMO. На відміну від OFDM, мобільні системи з однією несучою погано
масштабуються по смузі частот, та є не практичними коли ширина смуги каналу
перевищує

5

МГц,

якщо

існують

великі

різниці

траєкторій

при

багатопроменевому розповсюдженні.
Головним недоліком цієї технології є те, що вона не забезпечує достатню
завадозахищеність та скритність передачі інформації.
1.3. Обґрунтування використання багатопозиційних та широкосмугових
сигналів як перспективних технологій для підвищення ефективності мобільних
мереж
Використання

1.3.1.
решіток
мереж.
системах

для

підвищення

адаптивних

антенних

ефективності

мобільних

Проведемо аналіз використання адаптивних антенних решіток в
з

особливостей

багатопозиційними
які пов’язані з

сигналами.
типом

Спочатку

розглянемо

технології мобільного

кілька

зв’язку що

використовується, а потім проаналізуємо ті переваги які вони надають.
Проаналізуємо особливості передачі в каналі донизу в системі мобільного
заявку.
Дуже важливою проблемою для адаптивних антенних решіток є передача по
каналу донизу. Для систем з часовим дуплексом (TDD), напрямки «нагору» та
«донизу» можуть вважатися взаємними, при умові що характеристики каналу не
змінилися значним чином між часовими проміжками (або слотами) приймання та
передавання. По-іншому кажучи, припускається, що рух користувачів між
слотами передачі та прийому є обмеженим. В цих умовах, вагові коефіцієнти
пораховані адаптивною антеною для напрямку «нагору» можуть бути використані
для напрямку «донизу» для досягнення просторової адаптивної фільтрації.
Застосування адаптивних антен для напрямку «донизу» для систем з частотним
дуплексом (FDD) створює виклики для цієї технології. Фундаментальною
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відмінністю є те, що характеристики завмирання каналу «донизу» в FDD системах
є незалежними від тих, що є в каналі «нагору» - тобто вказана вище взаємність є
відсутньою. Це, звичайно, викликано частотної дуплексною різницею яка складає
типово 40 МГц, в той час як кути приходу багатопроменевих сигналів
залишаються тими ж самими. Вирішення цієї проблеми потребує додаткових
зусиль, в той час як системи мобільного зв’язку з CDMA використовують часовий
дуплекс і, таким чином, є дуже зручними для застосування адаптивних антенних
систем.
Розглянемо характер існуючих завад.
Різні технології ефірного інтерфейсу мають різний вплив на розробку та
оптимальний підхід до реалізації адаптивних антен, що пов’язано з різними
рівнями завад. В TDMA системах, завдяки повторному використанню частот (в
GSM дорівнює 7), існує невелика кількість потужних завадових сигналів, для як
напрямків «нагору» так і «донизу» (зазвичай 2-4) [89]. Виходячи з того факту, що
в CDMA системах наявна частотна смуга повторно використовується у всіх
суміжних стільниках, створюється багато джерел завад у каналі нагору, які
завдяки розширенню та стисканню спектру є малопотужними. В каналі «донизу»
як правило налічується 6-12 слабких джерел завад з тієї ж самої причини. Таким
чином завадова ситуація що виникає в системах на базі CDMA є більш зручною
для функціонування адаптивних антенних решіток.
Розглянемо проблеми технічної реалізації.
Виглядає так, що можливо найбільший виклик пов’язаний з адаптивними
антенами є їх практична реалізація. Отримання усіх переваг від реалізації цих
технологій як в базовій станції, так і в мобільному телефоні буде означати суттєве
зростання складності відповідного обладнання та значно збільшені обчислювальні
витрати. Радіочастотні технології та технології цифрової обробки сигналів (ЦОС)
повинні можливо зробити крок вперед для того щоб адаптивні антени стали
доцільними по критерії «вартість-ефективність». Тим не менш, кілька фактів
вказують на те, що широке використання адаптивних антен є багатообіцяючим
шляхом розвитку мобільних мереж. По-перше, перехід на все більш високі
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частоти робить розміри антенних решіток дуже малими, що створює можливості
використання антен з великою кількістю елементів на базових станціях та
введення адаптивних антенних систем в мобільні пристрої. По-друге, завжди
існує варіант часткової реалізації адаптивних антенних решіток для зниження
складності, наприклад застосування антенної решітки тільки в базовій станції та
все-направленої антени в мобільному телефоні. Більш того, якщо вартість
розгортання та реалізація адаптивних антенних решіток вважається зависокою у
порівнянні з традиційними все-направленими або секторними антенами, при
урахуванні виграшу в дальності зв’язку, ємності та інших переваг в розрахунку
вартості, стає наочним що адаптивні антені решітки є достатньо ефективними та
не дуже коштовними.
Проаналізуємо переваги від використання адаптивних антенних решіток.
Головною перевагою при застосуванні адаптивних антенних решіток є
протидія

багатопроменевому

розповсюдженню.

Ця

перевага

реалізується

наступним чином [89]. Через просторову фільтрацію багатопроменевого
розповсюдження

на

базовій

станції

та/або

на

мобільній

станції,

середньоквадратичне значення інтервалу затримок каналу може бути зменшено.
Ця перевага збільшується в середовищах, де інтервал кутів надходження сигналу
за рахунок багатопроменевого розповсюдження є великим, тобто в малих
стільниках. Приклади зменшення СКЗ діапазону затримок за допомогою
адаптивних антенних решіток в мікростільниках при розташуванні поза
приміщеннями наведено на рис.1.18 [95, 96].
Для отримання результатів показаних на рис.1.18 були застосовані наступні
методи: використання інструментів відслідковування промінів представлених в
[95] та [96], щоб оцінити імпульсні характеристики радіоканалів; переміщення
максимуму діаграми направленості антени (15 дБ підсилення, ширина основної
пелюстки діаграми 26° по рівню 3 дБ) від 0° до 360° с кроком 5°; і розрахунок для
кожного кроку потужності та СКЗ діапазону затримок. Результати наведені для
точки прийому з присутньою складовою лінії прямого бачення. Взаємозв’язок між
високою прийнятою потужністю та малим СКЗ інтервалу затримок може бути
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наочно виявлений на цих рисунках, наприклад, для кутів 270°-300°. При цьому
треба зауважити, що цей зв’язок не завжди такий прямий та наочний, особливо
для ситуацій без прямого променя.

Рис.1.18 Зменшення СКЗ інтервалу затримок з застосуванням адаптивних
антен в мікростільниках
В сенсі СКЗ інтервалу затримки, направлена антена має вагому перевагу як
в ситуації з променем прямого бачення, так і в ситуації з його відсутністю, коли
вона адаптивно налаштовується у напрямку максимальної потужності. Коли
основна пелюстка діаграми направленості антени помилково налаштовується на
інші (не пікові) напрямки приходу сигналу, більше багатопроменевих сигналів
приймаються базовою станцією, їх відносні рівні збільшуються і таким чином
зростає СКЗ діапазону затримок.
Радикальним підходом до протидії багатопроменевому розповсюдженню є
відслідковування усіх багатопроменевих компонент та формування кількох
пелюсток, які приймають від трьох до п’яти компонент з наступним їх
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поєднанням. Така технологія може вважатися просторовою RAKE технологією і
звичайно представляє суттєвий інтерес для розробки майбутніх систем.
Застосування адаптивних антенних решіток в системах мобільного зв’язку
надає багато і інших переваг, які наведені в табл.1.6 [89].
Таблиця.1.6
Переваги застосування адаптивних антенних решіток в мобільних системах
Функціональні переваги від застосування адаптивних
антенних решіток
Більш ефективний контроль потужності
Розумна передача обслуговування
Зменшення потужності випромінювання
Розширення покриття
Збільшена ємність
Розумне балансування бюджету зв’язку
Розумне планування
Підтримка додаткових послуг

Розглянемо ці переваги більш детально.
По-перше проаналізуємо як отримується більш ефективний контроль
потужності та розумна передача обслуговування.
Виграш за рахунок просторової різноманітності, що реалізують адаптивні
антенні решітки зменшує завмирання радіосигналу, та, таким чином, послабляє
вимоги до контролю потужності, особливо в системах з CDMA. При наявності
інформації про розташування та швидкість переміщення мобільного користувача,
рішення про те, до якої базової станції передати користувача є набагато
простішою задачею [89]. Поєднання цього типу інформації з процесом передачі
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обслуговування може створити умови для «розумної» передачі обслуговування,
замість «м’якої» або «жорсткої» передачі. До того ж, для того щоб підтримувати
м’яку передачу обслуговування в DS-CDMA зі стільниками різного розміру, всі
типи стільників повинні працювати на ідентичних (однакових) несучих частотах.
Одним з можливих шляхів забезпечення балансу потужності на радіочастоті при
ситуації переходу між стільниками різного розміру є застосування властивостей
просторової фільтрації що мають адаптивні антенні системи. Це може
забезпечити безшовну передачу обслуговування та одночасно уникнути ефекту
«далеко-близько» [89] .
Розглянемо зменшення потужності випромінювання.
Зменшення потужності, що випромінюється, може бути необхідним
виходячи з кількох причин. Головною з них є приховування інформації що
передається в мобільних мережах спеціального призначення. Окрім того,
обмеження на максимальну потужність EIRP можуть бути введені регуляторними
органами, що означатиме неможливість використання виграшу від застосування
антенної решітки для розширення покриття. Політика меншої потужності
випромінювання буде в першу чергу стосуватися мобільних телефонів, виходячи,
наприклад, з медичних міркувань. В такому випадку, існує можливість
компенсування зменшеної потужності випромінювання абонентського терміналу
за рахунок підсилення антени базової станції при збереженні якості зв’язку. Це
зменшення є надзвичайно корисним для мобільного телефону, виходячи з того що
при цьому послабляються вимоги до його акумулятору, що створює умови для
збільшення часу розмов на одній зарядці або зменшення розмірів та ваги
абонентських пристроїв. Більш того, якщо припустити що вимоги до потужності
прийнятої мобільним телефоном залишаються тими ж самими і антенна решітка
на базовій станції має N елементів, тоді вихідна потужність підсилювачів
потужності базової станції може бути зменшена у N2 разів. Наприклад, десять
антенних елементів зменшать повну потужність передачі на 10дБ, в той час як
вихідна потужність кожного підсилювача може бути зменшена на 20 дБ. Останнє
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має наочні наслідки стосовно вартості обладнання, виходячи з того, що
підсилювачі потужності є коштовними компонентами системи.
Розглянемо використання адаптивних антенних решіток для розширення
покриття.
Адаптивні антенні решітки можуть збільшувати покриття мережі через
застосування своїх направлених властивостей та придушення завад [89].
Припускаючи, що ефективність антени стовідсоткова та немає взаємного впливу
елементів, коефіцієнт підсилення G, що може бути отриманий з N елементною
антенною решіткою складає:
G » 1 0 lg ( N )

(можливо довести, що це значення також представляє покращення у відношенні
сигнал/шум). Додатковий виграш в потужності (у порівнянні з підсиленням
стандартного елементу антени) може, звичайно, бути використаним для
збільшення дальності зв’язку. При малій кутовій швидкості, та з моделлю
завмирання на шляху з одним нахилом з показником експоненти n, коефіцієнт
збільшення дальності (КЗД), може бути порахований наступним чином [89]:
К

ЗД
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1
n

,

або, при використанні для опису втрат на шляху моделі Хата (Hata):

К

ЗД

= N

0 .3

,

де rl та r2 є звичайна (з одним елементом антени) та розширена (з багатьма
елементами) дальності, відповідно. Коефіцієнт покращення зони покриття (КПЗП),
складатиме:
ær ö
= ççç 2 ÷÷÷ = К
çè r ø÷
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2
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.

Величина зворотна до коефіцієнту покращення зони покриття представляє
собою коефіцієнт зменшення необхідного числа базових станцій для покриття тієї
ж області з застосуванням тільки одного елемента в антені. Вочевидь, повне
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розширення дальності зв’язку за рахунок направлених властивостей антени
можливо отримати тільки коли інтервал кутів приходу корисного сигналу є
меншим за ширину основної пелюстки (в протилежному випадку корисний
сигнал буде частково втрачений). В [89] наведені данні досліджень, які
демонструють що з десятьма елементами антени (10 дБ покращення SNR)
дальність зв’язку може майже подвоюватися, в той час як зона покриття
збільшується майже в чотири рази; як результат, кількість базових станцій може
бути зменшена до 25% від початкового їх числа. Також в цьому джерелі
зауважено, що з меншим значенням експоненти у виразі для втрат на шляху в
моделях розповсюдження розглянутих раніше, коефіцієнт покращення є вищим;
при цьому покращення будуть значнішими в ситуаціях наявності променя
прямого бачення у порівнянні з ситуацією його відсутності.
Розглянемо

збільшення

ємності

системи

за

рахунок

використання

адаптивних антенних решіток. Адаптивні антени можуть збільшувати ємність
системи мобільного зв’язку через кілька механізмів.
Розглянемо перший з них. Взявши за основу рівняння Шенона (Shannon)
для ємності каналу з шириною частотної смуги W, та при наявності адитивного
Гаусовського (Gaussian) шуму,

C = W ln(1 + SNR )(біт/с) ,
можливо показати, що з антенною решіткою що розділяє потужність передачі на
N частин та пересилає її через N паралельних незалежних каналів (N є число
елементів антени), ємність одного каналу буде виражатися як [89]:

é
æ SNR÷öù
æ SNRö÷
ú = NW lnçç1+
Cреш = åêW lnçç1+
÷
÷(біт/с) .
çè
ê
èç
N ÷øûú
N ø÷
k =1 ë
N

(1.22)

Використовуючи (1.22) можливо обрахувати виграш у спектральній
ефективності за рахунок використання адаптивних антенних решіток. Так,
наприклад, при відношенні сигнал/завада що складає 15дБ спектральна
ефективність для антени з одним елементом становитиме приблизно 4 біт/с/Гц, в
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той час як для 16 елементів спектральна ефективність зростає до приблизно 12
біт/с/Гц при тому ж значенні SNR [89].
По-друге, з всенаправленою антеною тільки невелика частина потужності
випромінювання дійсно приймається визначеним користувачем, в той час як
більшість випроміненої енергії утворює завади для інших потенціальних
абонентів. Таким чином проблема має два виміри: цей тип всенаправленого
зв’язку є не тільки неефективним в сенсі потужності, але також і в сенсі ємності.
Одним з практичних шляхів для збільшення ємності є зменшення
потужності випромінювання пов’язане з направленою передачею у поєднанні з
направленим прийомом базовою станцією, що дозволяє суттєво зменшити рівні
випромінювання

мобільних

телефонів.

Інакше

кажучи,

використовуючи

просторову фільтрацію, що надають адаптивні антени, стає можливим з
застосуванням адаптивних методів обмежити енергію радіосигналу необхідну для
певного мобільного телефону до малого обґрунтованого рівня, таким чином
зменшуючи завади що створюються для со-канальних користувачів. Цей підхід є
цілком природнім для CDMA систем, так як абоненти використовують одночасно
одну й ту ж саму смугу частот, в той час як в TDMA системах це може бути
досягнуто через зменшення коефіцієнта перевикористання частот [89].
Ще одним підходом до збільшення ємності є застосування динамічного
планування перевикористання частот. Коли відома інформація про розташування
користувачів у просторі, канали передачі інформації можуть перерозподілятися в
динаміці до зон з високою щільністю абонентів, що таким чином сприяє
підвищенню ємності системи.
Хоча, як було показано вище, отримати переваги від зазначеного
покращення ємності можливо кількома шляхами, один підхід заслуговує на
окрему увагу. Він полягає в зменшенні потреби для застосування малих
стільників

(для

інфраструктурну

збільшення
вартість.

ємності),

Коли

що

розглядається

відповідно
дилема

значно

знижує

або використання

адаптивних антенних решіток або малих стільників для збільшення ємності, треба
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брати до уваги всі переваги наведені в цьому розділі, які надають адаптивні
антенні решітки.
Розглянемо розумне балансування бюджету зв’язку.
Дослідження бюджетів зв’язку в напрямках «нагору» та «донизу» виявляє
дисбаланс, який виникає виходячи з різниці підсилювачів потужності, що
застосовуються на двох кінцях лінії зв’язку. Цей дисбаланс зазвичай складає 1020 дБ і його реальне уточнене значення залежить від типу та моделі підсилювача
потужності розгорнутого на обладнанні базової станції [89] .
Розглянемо приклад, коли встановлено підсилювач 13 дБВт з антенною з
підсиленням 17дБi, що створює 1кВт EIRP на базовій станції (в цьому прикладі не
враховуються втрати в кабелях, з’єднаннях та за рахунок неузгодженої передачі
тощо, а також допуск на завмирання на мобільній та базовій станціях). Мобільний
пристрій може бути здатним досягти 1 Вт EIRP, що разом з підсиленням 17 дБ від
антени базової станції при прийомі створить дефіцит потужності в напрямку
«нагору» у розмірі більш ніж 13 дБ, і, таким чином, дисбаланс напрямків.
Виходячи з того що виграш за рахунок антени використовується з обох кінців
лінії (при прийманні та передаванні), стає очевидним, що напрямки «нагору» та
«донизу» можуть бути збалансовані за рахунок додаткової направленості, що
створюється антеною базової станції. Припустимо, що підсилювач потужності на
базовій станції має коефіцієнт підсилення a дБВт, а приймач на базовій станції
має додаткову чутливість (суперчутливість) у порівнянні з приймачем мобільної
станції S дБ і застосовано деякі інші покращення. Тоді, якщо мобільний телефон
має EIRPМС дБВт, додатковий виграш за рахунок адаптивної антени на базовій
станції при прийманні, щоб збалансувати бюджети напрямків зв’язку, повинен в
ідеалі складати G (дБ) = a - S - EIRPМС.
Таким чином, використовуючи адаптивні властивості антенних решіток,
може бути удосконалена концепція застосування розумного 'smart' управління
потужностями в напрямках вниз та нагору для динамічної оптимізації бюджетів
зв’язку для різних сценаріїв роботи системи.
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Розглянемо оптимальне розумне «smart» планування системи мобільного
зв’язку з використанням адаптивних антенних решіток.
Зазвичай

планування

мережі

здійснюється

теоретично

і

після

її

імплементації вона перевіряється через проведення обмеженого тестування. Один
важливий елемент, що є відсутнім у процесі планування та тестування є те, що
розробники рідко знають де знаходяться бездротові прилади, коли певна базова
станція обробляє проблемний виклик (зв'язок). Вочевидь, ця ситуація може бути
значно покращена за рахунок можливостей адаптивних антен встановлювати
місцезнаходження абонентів.
Крім зазначеного, з використанням адаптивної антени розробниками може
бути створена просунута розумна мережа, яка буде спроможною зменшити
проблеми з плануванням та покращити ефективність мережі на основі певного
числа критеріїв, що оптимізуються через інформацію надану антенною базової
станції [89]. Оптимізація параметрів включає в себе планування повторного
використання частот в межах одного стільника та між різними стільниками,
потреби балансування напрямків зв’язку, вимоги для передачі обслуговування,
щільність трафіку та багато чого іншого. Коли така інформація отримана на
базовій станції підкріплюється даними зібраними на рівні мережі зв’язку, самоконфігурація та загальна оптимізація системи стають реальними на практиці.
Розглянемо підтримку додаткових послуг за рахунок використання
адаптивних антенних систем і почнемо з підвищення якості корисного сигналу та
забезпечення вищих швидкостей передачі.
В середовищах з шумами та завадами, виграш, що може бути досягнутий за
рахунок антенних решіток, може бути розміняний на значне збільшення якості
сигналу, тобто менше значення імовірності появи однобітових помилок (BER).
Якщо використовується узгоджений фільтр (детектор що максимізує
вірогідність виявлення на фоні адитивного шуму) для кожного елементу антени,
вірогідність виявлення корисного сигналу можу бути представлена як:

PВ = Q(Q-1 ( PХ ) - N ´ SNR ) ,

(1.23)
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де Q(.) є Q функція, PВ є вірогідність виявлення, PХ є поріг вірогідності
хибної тривоги, N є число елементів антени та SNR являє собою відношення
сигнал/шум. З аналізу (1.23) зрозуміло, що характеристики виявлення сигналу
можуть бути суттєво покращені за допомогою антенних решіток. Наприклад, для
SNR що дорівнює 0 дБ, існує 10 відсоткова вірогідність виявлення корисного
сигналу з одноелементною антеною, 20 відсоткова з двома елементами, 35
відсоткова з чотирма, 65 з вісьмома, 85 з дванадцятьма, 95 з шістнадцятьма та
майже 100 відсоткова з двадцятьма [89].
Інший приклад стосується DS-CDMA систем, в яких може бути використана
наступна приблизна формула для розрахунку BER:

PВ = Q ( 3SF ´ SIRВСЕН ´ k -1 ) ,

(1.24)

де SF є коефіцієнт розширення спектру (у прикладі 64), SIRВСЕН є
відношення сигнал/завада для всенаправленої антени, та k визначається
наступною формулою:
k=

æ
BW
BW ö÷
+ SLL çç1 ÷
çè
360
360 ø÷ ,

де BW є ефективна ширини основної пелюстки антени (в градусах) та SLL є
середній рівень бокових пелюсток (в лінійних одиницях). В літературних
джерелах наводяться данні [89], що якщо адаптивна антенна решітка, яка
встановлена на базовій станції центрального стільника може забезпечити
ефективну діаграму направленості з шириною пелюстки 20°, тоді покращення
BER приблизно від 1 до 7 порядків може бути досягнуто з середніми ефективними
рівняти бокових пелюсток в діапазоні від -10 дБ до -20 дБ. Аналіз дозволяє
стверджувати, що забезпечений рівень бокових пелюсток має такий глибокий
ефект на значення BER тому, що адаптивна антена зменшує рівні усіх завад в
тому регіоні та покращує загальне SIR, як випливає з рівнянь (1.24) [89].
Розглянемо можливість встановлення місцезнаходження користувача за
допомогою адаптивної антенної решітки.
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В США встановлення місцезнаходження користувача з визначеною
точністю при, наприклад, здійсненні невідкладного повідомлення про скоєння
злочину або виклику швидкої медичної допомоги, давно є обов’язковим для
операторів

мобільного

зв’язку.

Адаптивні

антени

можуть

забезпечувати

інформацію про місцезнаходження потрібного користувача і, по суті, методи
винайдення напрямків на певне джерело випромінювання є природно створеними для цієї цілі.
Розглянемо встановлення місцезнаходження шахраїв.
Суттєва кількість злочинів, як проти фізичних осіб так і проти мобільних
операторів, здійснюється використовуючи мобільний зв'язок. Існує багато
ефективних технологій для того, щоб ідентифікувати сам факт здійснення
злочину. Але вони тільки ведуть до дезактивації мобільного телефону яким
користується зловмисник і це не вирішує проблему в далекоглядній перспективі –
затримання зловмисника та притягнення його до відповідальності. Виходячи з
того, що адаптивні антенні решітки можуть забезпечувати встановлення
місцезнаходження користувача, притягнення до відповідальності шахраїв може
бути значно полегшено.
За допомогою адаптивних антенних решіток можливо і покращити
тарифікацію абонентів. Тарифікація стає залежною від місця знаходження.
За

допомогою

швидкого

точного

визначення

місцезнаходження

користувачів мобільні оператори будуть в змозі контролювати свою мережу за
рахунок заохочення (або не заохочення) певного типу поведінки користувачів, що
дозволить оптимізувати мережу. Це стосується в першу чергу покращення
ємності мережі найбільш ефективним чином. Також цей підхід дозволяє підігнати
тарифні плани під потреби індивідуальних користувачів, за рахунок створення
для них зон з низькою вартістю послуг в їх вибраній або бажаній локації.
Адаптивні антенні решітки також можуть бути корисними при здійснені
специфічних послуг для певного місцезнаходження абонента за вимогою. Такі
послуги можуть включати допомогу в дорозі, наприклад при поламці автомобіля,
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оновлення інформації про дорожній трафік в реальному часі, інформацію про
заклади харчування та розваги в певній локації.
Сучасні технології управління автомобілями використовують супутникову
навігацію. В певних випадках визначення місцезнаходження та навігація можуть
бути зроблені за допомогою адаптивних антен. Також виглядає перспективним
відслідковування викрадених транспортних засобів.
Хоча адаптивні антенні решітки і мають багато переваг, головними з них є
боротьба

з

багатопроменевим

розповсюдженням

та

забезпечення

завадо

захищеності передачі інформації.
Використання

1.3.2.
для

підвищення

широкосмугових

ефективності

сигналів

мобільних

мереж.

Проведений аналіз виявив, що до найбільших проблем систем мобільного зв’язку
відносяться протидія багатопроменевому розповсюдженню та захист інформації,
що передається, від перехоплення. Останнє є особливо важливим для
корпоративних мереж мобільного зв’язку та мобільних мереж спеціального
призначення.
Широкосмугові сигнали що працюють за технологією CDMA є надзвичайно
ефективними для виконання обох цих завдань одночасно.
Розглянемо спочатку використання сигналів з розширеним спектром для
захисту інформації що передається в каналах систем мобільного зв’язку.
Ідея використання систем з розширенням спектру за допомогою кодів
датується

ще

періодом

Другої

Світової

війни,

коли

вони

широко

використовувалися у військових розробках [7, 109]. Наступні кілька десятиліть
саме ці застосування були головними для технологій розширення спектру. При їх
використанні, основними перевагами розширення спектру є здатність приховати
сигнал, захистити його від прослуховування та досягти високу стійкість та
надійність передачі в присутності навмисних завад. Останнє означає бути
спроможнім відділити достатньо слабкий корисний сигнал від потужного
завадового.
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Розширення спектру (spread spectrum) означає розширення смуги частот яку
займає сигнал далеко за межі того, що є необхідним для швидкості потоку даних
що передається через радіоканал. При цьому спектральна щільність потужності
[power spectral density (PSD)] корисного сигналу зменшується до такої ступені, що
стає набагато нижчою ніж спектральна щільність шуму. Звичайно зрозуміло, що
це є дуже цінною властивістю для військових застосувань тому, що це допомагає
приховати сигнал та робить його набагато більш стійким при дії навмисних
завадових сигналів. Розширення досягається – простіше кажучи – за рахунок
перемноження символів даних на псевдовипадкову кодову послідовність що і
збільшує розмір займаного спектру.
Потрібно підкреслити, і ця думка часто-густо оминається в літературних
джерелах [7] [29], що розширення спектру само по собі не призводить до будьякого виграшу в каналі з адитивним гаусовським білим шумом (AWGN) для
одного користувача при передаванні сигналів у відкритому просторі (без швидких
та повільних завмирань). Як випливає з принципу роботи CDMA, для одного
користувача розширення спектру означає не що інше, ніж вибір спектрально
достатньо неефективної форми одного біту (огинаючої сигналу) що «розмазує»
спектральну потужність на ділянці спектру у SF разів більшою ніж та, що була
або просто потрібна. Дійсно, таким чином для тієї ж самої потужності сигналу
SNR зменшується на коефіцієнт SF. Однак відомо, що необхідна потужність на
один біт, яка дорівнює енергії на один біт, Eb, не залежить від форму імпульсу.
Таким чином, потрібно уникати використання як такого, що вводить в оману, але
досить «популярного» терміну для коефіцієнту розширення спектру SF як виграш
за рахунок обробки (processing gain). Для одного користувача в каналі з
адитивним білим Гаусовським шумом без швидких та повільних завмирань
розглянутих вище це є просто нерозумне використання наявного спектру.
Щоб проілюструвати попередню думку, проведемо порівняльний аналіз
двох ситуацій передачі інформації в телекомунікаційному каналі: перша ситуація
це є передача з модуляцією BPSK імпульсу заданої форми в той час як інша –
передача сигналу з розширеним в SF спектром за рахунок псевдовипадкової
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кодової послідовності, що складається з чипів з формою, що відповідає формі біту
в першій ситуації. Наприклад, візьмемо BPSK передачу на основі дискретизації по
Найквісту (Nyquist) з коефіцієнтом спадання імпульсу до його країв, що дорівнює
1 і яка займає смугу частот 200 кГц щоб передавати біти зі швидкістю Rb = 100
кБіт/с. Для BPSK модуляції в каналі з адитивним білим Гаусовим шумом потрібно
мати Eb/N0 = 9.6 дБ щоб досягти бітову помилку 10−5. Для модуляції BPSK та
дискретизації по Найквісту виконується наступне рівняння SNR = Eb/N0. Тепер
порівняємо цей тип передачі з передачею цієї ж бітової послідовності з
розширеним спектром. Наприклад, ця сама бітова послідовність передається з
тією ж бітовою швидкістю але з коефіцієнтом розширення спектру SF = 100 і з
тією ж формою чипа, що і у бітів у попередньому випадку. Як відомо,
характеристики лінійної схеми модуляції не залежать від форми імпульсів. Таким
чином, щоб тримати відсоток бітової помилки на рівні 10−5, потрібне відношення
сигнал завада залишається тим самим, а саме - Eb/N0 = 9.6 дБ. І при цьому
потужність, що є потрібною для передачі вибраної послідовності бітів з
необхідною швидкістю Rb = 100 кБіт/с, теж залишається тією ж самою. Однак,
смуга частот, що займає сигнал, збільшилася у SF (100) разів і складає тепер 20
МГц.
Виходячи з того, що той самий сигнал тепер має спектр розширений на
набагато більшу смугу частот, цей сигнал тепер знаходиться повністю нижче
рівня шуму і відношення сигнал шум складає SNR = −10.4 дБ. Той факт, що
сигнал, який так глибоко знаходиться нижче рівня шумів, може бути повністю
відновлений пояснюється простим фактом, що в цьому випадку просто надмірно
споживається

частотний

ресурс

за

рахунок

використання

спектрально

неефективної форми імпульсу. При цьому це не впливає на ефективність
використання наявної енергії сигналу. Таким чином, стосовно власних шумів
приймача «виграш за рахунок обробки» залишається просто віртуальним
виграшем.
Однак, причиною використання технології з розширенням спектру CDMA є
не цей віртуальний виграш. Реальний виграш отримується при використанні цієї
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технології в присутності великої кількості абонентів, необхідності повторного
використання частот при стільниковій побудові мережі та, що є самим головним,
наявності частотно-селективного завмирання за рахунок багатопроменевого
розповсюдження.
Збільшений розмір спектру сигналу в CDMA забезпечує мобільний канал з
підвищеною частотною різноманітністю (frequency diversity) у порівнянні з
вузько-смуговими FDMA системами [7, 29, 31]. Хоча, потрібно зауважити, що
така частотна різноманітність може бути корисною при умові, що ширина спектру
сигналу значно перевищує інтервал когерентності каналу, що, як було показано
вище, майже завжди виконується для міського середовища. Такі системи
отримали назву широкосмугових CDMA систем. Звичайно, можливо зауважити,
що така різноманітність може бути також досягнута за рахунок збільшення
ширини спектру несучого коливання використовуючи короткі імпульси для
кожного абонента та схему багатоабонентського доступу з часовим розділенням
(TDMA). При порівнянні мобільної системи з розширенням спектру та системи з
TDMA при тій самій ширині спектру сигналу, при тій самій бітовій швидкості та
середньої потужності передачі (енергії на один переданий біт), можна
прогнозувати приблизно однакові характеристики тому, що прийняте Eb/N0
залишається тим самим. Однак, в такій TDMA системі пікова потужність передачі
буде набагато більшою ніж в CDMA системі і це висвітлює два фактори, що
демонструють велику перевагу систем з розширенням спектру за допомогою
кодових послідовностей при практичній реалізації.
Перший стосується того, що реальні системи перевикористовують наявний
спектр і будуються по стільниковому принципу. Це означає, що електромагнітна
сумісність мобільних телефонів та базових станцій в TDMA системі буде дуже
поганою і коефіцієнт перевикористання частот дуже великим (наприклад 7). В той
час, як в системі з CDMA передача сигналів відбувається безперервно з малим
рівнем імпульсної потужності. Результатом цього досягається коефіцієнт
перевикористання частот, що дорівнює майже 1.
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Другою причиною є те, що інколи регуляторні органи обмежують можливу
пікову потужність систем що випромінюють. Вочевидь, що при рівній піковій
потужності випромінювання характеристики систем з CDMA є набагато кращими
ніж систем з TDMA.
Як вже зазначалося вище, при розширенні спектру сигналів за рахунок
обробки псевдовипадковими кодовими послідовностями спектральну щільність
сигналів можливо зробити набагато меншою ніж спектральний рівень власних
шумів приймача, що дозволяє навіть повністю приховати сам факт передачі
сигналів. Це може розглядатися як перший рівень захисту від перехоплення.
Відомо, що зловмисники які мають намір перехопити інформацію в
системах мобільного зв’язку мають у своєму розпорядженні приймачі з набагато
більшою чутливістю ніж приймачі мобільних телефонів. В цьому випадку в
системах спеціального мобільного зв’язку можливо використовувати такий захід
для протидії перехопленню, як маскування сигналів що передаються за
допомогою широкосмугового генератора шуму. Це може розглядатися як другий
рівень захисту від прослуховування.
Розширення спектру сигналів в технології CDMA здійснюється за
допомогою псевдовипадкових кодових послідовностей. Існує велика кількість
різних псевдовипадкових кодових послідовностей, які можуть використовуватися
для цих цілей. При розширенні спектру за їх допомогою здійснюється не тільки
багатоабонентській доступ до мережі, але і скремблювання інформації. При
правильному виборі псевдовипадкових кодових послідовностей що розширюють
спектр сигналу можливо здійснити таке скремблювання інформації, що зробить її
зрозуміння (перехоплення) майже неможливим. Також можливо припустити, що
доцільним і ефективним є комплексне використання псевдовипадкових кодових
послідовностей і, при цьому, забезпечення їх зміни від кадру до кадру за певним
алгоритмом. Це може розглядатися як третій рівень захисту інформації від
перехоплення та прослуховування.
Таким чином, використання технології CDMA на основі псевдовипадкових
кодових послідовностей дозволяє створити три рівні захисту інформації що
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передається на додачу до традиційного захисту інформації, такого як шифрування
даних.
Оцінімо використання сигналів з розширеним спектром для протидії
багатопроменевому розповсюдженню.
Як вже раніше зазначалося, при багатопроменевому розповсюдженні
широкосмугових сигналів в міському середовищі виникає частотно-селективне
завмирання. В цьому випадку, покращення рівня сигналу може бути досягнуто за
рахунок двох факторів.
Першим є те, що всі частотні компоненти багато-смугового сигналу
завмирають по різному. Тому вірогідність того, що всі вони (або їх суттєва
кількість) буде одночасно значно послабленими є дуже малою і, як результат,
виникає суттєве зниження рівня завмирання.
Другим фактором є використання технології RAKE, яка дозволяє
використати компоненти багатопроменевого розповсюдження для їх когерентного
додавання, за рахунок чого не тільки має місце ефект послаблення впливу
завмирання, а ї суттєве збільшення рівня прийнятого сигналу.
Звичайно, існує і інша технологія мобільного зв’язку, яка може ефективно
протистояти впливу багатопроменевого розповсюдження. Це OFDM технологія,
що використовується в стандартах мобільного зв’язку четвертого та п’ятого
поколінь.
Але слід зазначити, що ця технологія має два недоліки у порівнянні з
широкосмуговою технологією CDMA.
По-перше,

технологія

OFDM

лише

дозволяє

послабити

вплив

багатопроменевого розповсюдження за рахунок малого відсотку втрати енергії
корисного сигналу і не дозволяє когерентно накопичити майже всю енергію
сигналу, як це дозволяє зробити технологія RAKE.
По-друге, технологія OFDM не має тих переваг стосовно скритності та
захищеності передачі інформації, які має технологія CDMA.
Виходячи з зазначеного, технологія OFDM за рахунок інших переваг
можливо краще відповідає принципам побудови комерційних систем мобільного

95
зв’язку в умовах багатопроменевого розповсюдження, в яких проблеми захисту
інформації не постають так гостро. В той самий час для систем мобільного зв’язку
спеціального призначення краще використовувати технологію CDMA, хоча частогусто її і вважають застарілою.
1.4. Узагальнене формулювання наукової проблеми та постановка завдань
досліджень
Проведений

аналіз

можливості

створення

високоефективних

мереж

мобільного зв’язку виявив недоліки існуючої методологічної бази комплексного
використання новітніх методів обробки сигналів і визначив основні напрямки по
яких повинно здійснюватися вдосконалення існуючих систем для підвищення їх
стійкості до викликів середовища розповсюдження сигналів та захищеності і
скритності передачі інформації. Під час аналізу були виявлені наступні
невідповідності:
·

відсутність концепції побудови мобільних мереж на основі моделей та

методів обробки інформації в багатопозиційних системах мобільного зв’язку з
широкосмуговими сигналами;
·

невідповідність можливостей існуючих методів забезпечення захисту

від перехоплення та скритності передачі інформації в мобільних мережах
сучасним вимогам;
·

відсутність комплексного підходу до підвищення ефективності мереж

мобільного зв’язку;
·

недостатня увага розробці нових алгоритмів налаштування сигналів в

адаптивних решітках;
·

недостатня увага пошуку та дослідженням методів адаптації антенних

решіток, які враховують швидкі зміни в завадовій ситуації та співвідношення між
оптимальним ваговим вектором та підпросторами власних векторів кореляційної
матриці антенної решітки;
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Узагальнюючи визначені невідповідності, можна сформулювати основне
протиріччя між принциповою можливістю розроблення високоефективних,
стійких до середовища розповсюдження, завадозахищених та з підвищеною
скритністю передачі інформації мереж мобільного зв’язку, що за принципом
синергії поєднують методи обробки багатопозиційних широкосмугових сигналів
і недостатньою ефективністю існуючих мереж мобільного зв’язку.
Наведене вище протиріччя обумовлено приведеними недоліками існуючих
мереж мобільного зв’язку. Як наслідок, це привело до появи та експлуатації на
сучасному етапі складних систем які не в повній мірі реалізують можливості
закладених технологій та не демонструють суттєвий виграш, що може бути
отриманий за рахунок їх комплексного використовування. Це призводить до втрат
в ефективності систем та недовикористання можливостей існуючих технологій.
Для вирішення даного протиріччя пропонується проводити наукові
дослідження за наступними основними напрямками:
-

комплексне використання існуючих та перспективних технологій для

протидії впливу навколишнього середовищі розповсюдження сигналів;
-

розробка нових алгоритмів для налаштування адаптивних антенних

систем та дослідження впливу швидких змін у завадовій ситуації на їх
ефективність;
-

нове комплексне застосування відомих методів обробки сигналів для

підвищення скритності та захищеності інформації в мобільних мережах;
-

використання методів імітаційного комп’ютерного моделювання для

перевірки існуючих та розроблених нових методів обробки сигналів в системах
мобільного зв’язку.
Таким чином стає наочним, що усунення визначеного діалектичного
протиріччя шляхом розробки високоефективних мереж мобільного зв’язку, які
побудовані на основі телекомунікаційних технологій як з застосуванням нових
принципів і методами, так і при новому комплексному використанні вже відомих,
складає

суть

телекомунікацій.

однієї

із

актуальних

науково-технічних

проблем

галузі
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Ця існуюча актуальна наукова проблема полягає в розробці моделей та
методів обробки інформації в мобільних мережах на основі багатопозиційних
широкосмугових сигналів з їх комплексним використанням для підвищення
ефективності обробки інформації в таких мережах. Підвищення ефективності
полягає

в

одночасному

забезпеченні

стійкості

до

багатопроменевого

розповсюдження, завадозахищенності, скритності передачі інформації та захисту
її від перехоплення та розкриття.
На сучасному етапі розвитку науки і технологій існує можливість розробки
нової концепції, яка на основі телекомунікаційних технологій визначить наукові
основи нових методів створення систем мобільного зв’язку, що надасть
можливість усунути встановлене протиріччя. Тому необхідно дослідити і
розробити концепцію (принципи і методи) побудови мереж мобільного зв’язку,
яка дозволить комплексно використовувати розроблені та по новому застосувати
вже існуючи технології щоб забезпечити стійкість систем мобільного зв’язку до
змін у середовищі розповсюдження сигналів та здійснити ефективний захист
інформації що в них передається.
Висновки до розділу 1
1. Проведено аналіз характеристик розповсюдження сигналів в мобільному
радіоканалі. Показано, що існують два типи варіацій мобільного радіочастотного
сигналу на шляху розповсюдження — повільні варіації, що спостерігаються на
відносно тривалих дистанціях, та швидкі варіації, що виникають завдяки
багатопроменевому розповсюдженню і мають місце на коротких інтервалах.
2. Досліджено фактори, що відповідають за повільні та швидкі завмирання,
наведено закони розподілення значень сигналів та представлені прості моделі що
дозволяють обраховувати втрати на шляху. Показано, що найбільшу загрозу для
радіосигналу створюють швидкі завмирання обумовлені багатопроменевим
розповсюдженням,

при

яких миттєві зміни

огинаючої

сигналу можуть

знаходитися в інтервалі до 40 дБ;
3. Обговорено вплив цих варіацій з приділенням особливою уваги
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інтервалу когерентності та профілю затримки потужності. Показано, що інтервал
когерентності для самого складного середовища розповсюдження - щільної
міської забудови - буде складатиме приблизно 100 кГц і це є визначальним
параметром при розробці систем мобільного зв’язку.
4. Розглянуто різні методи захисту інформації від перехоплення та
прослуховування в мобільних системах і зроблено висновок про їх недостатність.
5. Проведено аналіз методів протидії швидким завмиранням та захисту
інформації і зазначено, що комплексне вирішення цих проблем можливо
найкращим чином при комбінованому застосуванні адаптивних антенних решіток
та широкосмугових сигналів.
6. Проведені дослідження дали змогу сформулювати основне протиріччя
між принциповою можливістю розроблення високоефективних стійких до
середовища розповсюдження та з підвищеною захищеністю інформації мереж
мобільного зв’язку і недостатньою ефективністю існуючих систем мобільного
зв’язку, які комплексно не реалізують існуючі та перспективні методи обробки
сигналів для забезпечення зазначених властивостей.
7. Встановлено, що для вирішення даного протиріччя необхідно вирішити
актуальну наукову проблему яка полягає в розробці моделей та методів обробки
інформації в мобільних мережах на основі багатопозиційних широкосмугових
сигналів з їх комплексним використанням для підвищення ефективності обробки
інформації в таких мережах за принципом синергії. Підвищення ефективності
полягає

в

одночасному

забезпеченні

стійкості

до

багатопроменевого

розповсюдження, завадозахищеності, скритності передачі інформації та захисту її
від перехоплення та розкриття.
Для цього в роботі необхідно вирішити такі наукові завдання:
Провести аналіз стану і постановку проблеми розробки моделей, методів та
телекомунікаційних технологій

побудови

мереж

мобільного

зв’язку,

які

дозволяють комплексно використовуючи розроблені та по новому застосовані вже
існуючи технології забезпечити стійкість систем мобільного зв’язку до змін у
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середовищі розповсюдження сигналів та здійснити ефективний захист інформації
що в них передається.
Обґрунтувати доцільність комплексного використання певних технологій
для побудови систем мобільного зв’язку стійких до змін у середовищі
розповсюдження сигналів та таких що здійснюють ефективний захист інформації.
Розробити концепцію побудови мобільних мереж на основі моделей та
методів обробки сигналів в багатопозиційних телекомунікаційних системах з
широкосмуговими сигналами.
Синтезувати нові методи обробки сигналів в адаптивних антенних решітках
які є більш зручними для використання в мобільних системах.
Дослідити фактори, що впливають на ефективність перехідних процесів в
адаптивних антенних решітках та розробити рекомендації щодо підвищення їх
ефективності.
Розробити універсальний показник збігання перехідних процесів в
адаптивних антенних решітках.
Проаналізувати використання псевдовипадкових кодових послідовностей
для забезпечення скритності та захищеності інформації в мобільних системах та
розробити метод їх комплексного використання.
Провести

імітаційне

комп’ютерне

моделювання

для

підтвердження

достовірності отриманих результатів та ефективності розроблених моделей та
методів.
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РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ З
БАГАТОПОЗИЦІЙНИМИ СИГНАЛАМИ
2.1. Статистична модель представлення сигналів в мобільних мережах з
багатопозиційними сигналами
Ціллю застосування адаптивних антен є виділення потрібної інформації з
корисного сигналу що приймається решіткою датчиків. При розробці адаптивних
антенних решіток використовуються суттєві розбіжності між бажаним сигналом
та будь-якими завадовими сигналами щоб відділити цей бажаний сигнал від усіх
інших сигналів прийнятих решіткою. Сигнальні параметри що є важливими для
вирішення цієї задачі налічують кут приходу сигналу, амплітуду, фазу,
спектральні характеристики (наприклад спектральна щільність потужності),
модуляційні характеристики та поляризацію. Таким чином є важливим
розглянути характеристики бажаного сигналу та природу завадових джерел в
контексті телекомунікаційного середовища.
У випадку приймальних антенних решіток в телекомунікаціях корисний
сигнал формується іншими елементами системи (мобільними телефонами для
базової станції) і є присутнім майже протягом усього інтервалу прийому та
обробки. Приймальні телекомунікаційні системи мають певні труднощі в
виділенні корисного сигналу на фоні фонового шуму. Первинно напрямок
приходи корисного сигналу є невідомим та його структура (модуляція та значення
біт що передаються) можуть динамічно змінюватися. Ширина спектру корисного
сигналу є найбільш придатною та такою, що широко використовується для
селекції корисного сигналу від завадових. В деяких випадках, рівень потужності
корисного сигналу може бути відомим та використовуватися як визначальний
параметр. Широкосмугові системи мобільного зв’язку, які застосовують
псевдовипадкові кодові послідовності для розширення спектру, дуже добро
узгоджуються з адаптивними антенними решітками, так як зазначені коди
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являють собою зручний інструмент для виділення корисного сигналу при
налаштуванні адаптивних антенних решіток.
Розглянемо природу сигналів в телекомунікаційних системах. Невідомий
телекомунікаційний сигнал дуже часто може розглядатися як випадковий, хоча
(як буде показано далі) проста модель сигналу що має деякі з характеристик
невідомого сигналу може бути прийнята в певних обставинах. Комунікаційні
сигнали в мобільних системах проходять через середовище розповсюдження яке
випадковим чином додає розсіювання та шуми до корисного сигналу. Теплові
шуми елементів антени, зовнішні шуми та джерела завадових сигналів також є
випадковими за своєю природою. Ці шуми типово є результатом комбінованого
ефекту багатьох малих незалежних джерел і застосування центральної граничної
теореми статистики [6] дозволяє моделювати результуючі шумові сигнали як
гаусовські і зазвичай стаціонарні випадкові процеси. Дуже часто, фізичні процеси
що закладають основу випадкового характеру сигналів телекомунікаційних
систем є такими, що представляється цілком раціональним (доречним)
припустити що вони є гаусовськими випадковими процесами. Статистичні
властивості гаусовських сигналів є особливо зручними тому що перший та другий
моменти

процесу

надають

повну

характеристику

випадкового

сигналу.

Статистичні властивості корисного сигналу не завжди є відомими, тоді при
представленні опорного сигналу замість нього використовується сигналі з
певними визначеними параметрами. Цей сигнал не обов’язково повинен бути
точною копією корисного сигналу. Він повинен тільки бути достатньо добре
корельованим з корисним сигналом та некорельованим з завадовими сигналами.
Частота та ширина смуги комунікаційних сигналів типово є відомими і такі
сигналу можуть виділятися серед інших застосуванням пілотних сигналів.
Для приймальної антенної решітки що складається з N елементів, прийняті
сигнали з N їх виходів позначимо як x1(t), x2(t), . . . , xN (t), і які зручно можна
записати у вигляді сигнального вектору x(t) де:
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ê
ú
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для

0 £ t £ T
,

(2.1)

на часовому інтервалі їх спостереження. Прийнятий сигнальний вектор є сумою
корисного вектору сигналів, s(t), та шумової складової, n(t).
x(t) = s(t) + n(t)

для

0 ≤ t ≤ T,

де корисний сигнальний вектор може бути представлений як

é s 1( t ) ù
ê s 2(t ) ú
ê
ú
ú
.
s (t ) = ê
ê
ú
.
ê
ú
êë s N ( t ) úû

для

0 £ t £ T

,

(2.2)

Різні компоненти корисного сигналу можуть бути або відомі напевно,
відомі з грубим припущенням або відомі тільки в статистичному сенсі. Завадові
шумові сигнали в кращому випадку є стаціонарними та невідомими, але,
зазвичай, вони мають властивість змінюватися з часом. Процесори адаптивних
антенних решіток, що налаштовують їх на завадове середовище, повинні вміти
впоратися з такими змінами. Більшість адаптивних алгоритмів обробки
припускають

гаусовське

навколишнє

шумове

середовище,

що

повільно

змінюється. При цьому слід зауважити, що в літературі недостатньо приділено
уваги поведінці адаптивних антенних решіток при різкій зміні завадової
обстановки.
Адаптивні

процесори

розроблені

для

гаусовських

шумів

вигідно

відрізняються від інших тим, що вони залежать тільки від моментів законів
розподілення другого порядку. Відповідно, коли потрібно працювати з негаусовським шумовим оточенням, найбільш зручним підходом є розробка підоптимальної адаптивної системи, яка є еквівалентною гаусовській, що базується
на моментах другого порядку не-гаусовського шумового оточення.
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Загалом, адаптивна система працює найкраще коли варіації в шумовому
середовищі є повільним, що не завжди зустрічається на практиці.
Адаптивні решітки розробляються з урахуванням доповнення інших
технологій придушення завад, в першу чергу таких як технології з розширенням
спектру.
Точна структура адаптивного алгоритму залежить від ступені знання
детальної інформації про робоче завадове середовище в якому працює антенна.
По мірі того як об’єм попередніх знань (наприклад розташування джерела
корисного сигналу, рівні потужності завадових сигналів) про сигнальне
середовище зменшується, вибір адаптивного алгоритму стає визначально
критичним для вдалої реалізації. Так як точна природа та направлення приходу
всіх присутніх сигналів, так само як і характеристики елементів антени, на
практиці

не

є

відомими,

адаптивний

алгоритм

повинен

автоматично

підлаштовуватися під будь-яке сигнальне середовище (в межах широких
обмежень) з яким він має справу. Якщо будь-які обмеження сигнального
середовища є відомими або можуть бути припущені, такі обмеження є корисними
для визначення алгоритму роботи адаптивного процесору що використовується.
Системні вимоги накладають обмеження на швидкість перехідного процесу
в телекомунікаційних системах. В такому випадку темп модуляції корисного
сигналу обмежує швидкість налаштування, тому що якщо ця швидкість є занадто
великою, адаптивні вагові коефіцієнти решітки будуть взаємодіяти з модуляцією
корисного сигналу.
Адаптивна антенна решітка покращує SNR підтримуючи основну пелюстку,
що направлена на джерело корисного сигналу, і при цьому створюючи нулі в
діаграмі направленості для придушення сигналів завад. Дуже велике придушення
завад є можливим за рахунок формування нулів в діаграмі направленості в вузькій
смузі частот. Ця надзвичайна властивість придушення завад є принциповою
перевагою адаптивних антенних решіток у порівнянні з технологіями обробки
форми корисного сигналу, які вимагають, як правило, великий коефіцієнт
розширення спектру для отримання подібних рівнів придушення завади.
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Перспективним підходом є сумісне комплексне використання адаптивних
антенних решіток та широкосмугових сигналів, в цьому випадку ці технології
гармонійно доповнюють одна одну.
Характеристики функціонування адаптивних антенних систем в значній мірі
залежать від просторових характеристик робочого середовища що існує в
системах мобільного зв’язку. Розглянемо два типових випадки для стільникових
систем: великий стільник та маленький стільник
Для великих стільників (macrocells) існують три головні джерела
розсіювання (рис. 2.1) [89]:
·

Розсіювачі знаходяться біля мобільного телефону; якщо мобільний телефон

пересувається, цей рух створює діапазон допплерівських частот розмір якого
залежить від швидкості пересування та розташування розсіювачів (тобто часова
селективність), але пов’язані з цим інтервали затримок розповсюдження та кутів
приходу сигналу є достатньо малими (інтервал кутів є меншим ніж 10°).
·

Розсіювачі знаходяться біля базової станції і в цьому випадку присутнє

багатопроменеве розповсюдження з малим інтервалом затримок та великим
інтервалом кутів приходу сигналу.
·

Розсіювачі знаходяться далеко як від базової станції так і від мобільного

телефону, в цьому випадку існує незалежне завмирання на кожному шляху і
створюється багатопроменеве розповсюдження з великім інтервалом затримок
(частотно-селективне завмирання) та з великим інтервалом кутів приходу
сигналу.
Слід зауважити цікаву відмінність середовища що складається з великих
стільників. Зміни кутів приходу сигналів залежать загалом від швидкості
пересування мобільного телефону та відстані до нього від базової станції (це
повністю відповідає дійсності коли багатопроменеве розповсюдження завдяки
віддаленим розсіювачам (рис.2.1) або не існує або може бути проігнороване
алгоритмом налаштування).
В малих стільниках, з іншого боку, характер розповсюдження сигналів є
досить відмінним від великих стільників. В цьому випадку багато розсіювачів
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розташовані близько до мобільної та базової станцій, що призводить до значно
більших кутових швидкостей, малого інтервалу затримок та від помірного
(пішоходи) до середнього (мобільний) інтервалів допплерівських частот. Такі
особливості призводять до наступних відмінностей.

Рис.2.1. Середовище розповсюдження у великому стільникові
В великих стільниках можливо отримати просторову характеристику
(залежність прийнятої потужності від кута приходу сигналу) з визначенням кута
на мобільний телефон по максимуму сигналу. Ця характеристика по іншому ще
відома як «просторовий підпис». В той час як в малих стільниках визначення куту
розташування мобільного телефону не може бути здійснено, тому що немає
зв’язку між кутом приходу сигналу та фізичним розташуванням користувача, за
виключенням рідких випадків коли існує шлях прямого розповсюдження
сигналів. В цьому випадки хоча і можна казати про «просторовий підпис» для
певного мобільного телефону, він не має прямого відношення до фізичного
розташування користувача.
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2.2. Метод налаштування адаптивної антенної решітки, що не потребує
формування опорного сигналу
2.2.1. С и н т е з а л г о р и т м у а д а п т а ц і ї . Використання того чи
іншого алгоритму налаштування адаптивної антенної решітки (ААР) визначається
розміром антенної решітки, необхідними показниками її ефективності та,
особливо, наявним обчислювальним ресурсом [31, 85, 88]. Основними з існуючих
алгоритмів можливо вважати градієнтні алгоритми, алгоритми безпосереднього
обертання кореляційної матриці, рекурентні методи, та алгоритми випадкового
пошуку [85, 91, 93]. Найбільш простими в реалізації є градієнті алгоритми, так як
вони потребують найменших обчислювальних витрат і при цьому забезпечують
прийнятні показники якості. Слід зазначити, що серед усіх критеріїв оптимізації
адаптивних антенних решіток в телекомунікаційних мережах найбільш часто
застосовують метод середньоквадратичної помилки, при цьому необхідним є
формування опорного сигналу.
Розглянемо градієнтний алгоритм найскорішого спуску при наявності
опорного сигналу для методу середньоквадратичної помилки [85]. Структурна
схема вузько-смугової решітки при відомому опорному або корисному сигналі
наведена на рис.2.2, де xi(t) - сигнал прийнятий i-им елементом решітки, wi ваговий коеффіціент у i-тому каналі, d(t)- опорний сигнал, та ε(t) - сигнал
помилки.

Рис. 2.2. Структурна схема вузько-смугової антенної решітки при відомому
корисному сигналі
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Для антенної решітки на рис.2.2. математичне очікування квадрата помилки
визначається формулою [85]:
E{e 2 (t )} = S - 2w Trxd + w T R xx w ,

(2.3)

де: rxd - вектор кореляції прийнятих сигналів решітки xi (t ) та опорного
сигналу d(t);
R xx - кореляційна матриця прийнятих сигналів;

S - потужність корисного сигналу.
Відомо [31, 85], що задача налаштування антенної решітки рис.2.2. полягає
в мінімізації (2.3) за рахунок вибору вагового вектору w , при цьому мінімум (2.3)
досягається коли градієнт середньоквадратичної помилки дорівнює нулю:
Ñ w (e 2 ) = 0 .

(2.4)

Градієнт (2.3) визначається формулою:
Ñ w (e 2 ) = -2rxd + 2R xx w ,

(2.5)

а оптимальний ваговий вектор співвідношенням [85]:
w ОПТ = R -1xxrxd .

(2.6)

Вираз (2.6) є добре відомим рівнянням Вінера-Хопфа у матричній формі.
Градієнтний алгоритм найскорішого спуску для налаштування антенної
решітки рис.2.2. може бути представлений наступною ітераційною формулою
[31,85]:
w (k + 1) = w (k ) - D s Ñ w [(e 2 (k )] ,

(2.7)

де: w (k + 1) - нове значення вагового вектору у відлік часу (k + 1)T ;
w ( k ) - значення вагового коефіцієнта у відлік часу kT ;

D s - константа, що визначає крок налаштування.

З урахуванням (2.5), вираз (2.7) можливо переписати наступним чином:
w (k + 1) = w (k ) - 2D s (R xx w ( k ) - rxd ) ,

(2.8)

В (2.8) потрібно обчислювати значення градієнта у кожній точці при
налаштуванні, а для цього необхідно спочатку оцінити кореляційну матрицю та
вектор кореляції прийнятих сигналів решітки xi (t ) та опорного сигналу d(t).
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Для уникнення цього і, відповідного, спрощення процесу налаштування
замість градієнта в (2.8) використовується його оцінка, а не саме значення [31]. В
такому випадку зміни вагового вектору можливо представити у вигляді:
% [(e 2 (k )] ,
w (k + 1) = w (k ) - D s Ñ
w

(2.9)

де: Ñ% w [(e 2 (k )] - являє собою оцінку градієнта.
В якості оцінки градієнта зазвичай використовується наступна [31]:
% = -2e ( k ) x( k ) .
Ñ
w

(2.10)

З урахуванням (2.10), рекурентна формула (2.8) у комплексному вигляді
буде мати наступний вигляд:
w ( k + 1) = w ( k ) + 2D se ( k ) x* ( k ) ,

(2.11)

де: * означає комплексне спряження.
Формула (2.11) має багато переваг та широко використовується для
налаштування антенних решіток у різних галузях техніки [85, 92, 93, 97]. Але, як
було показано вище, вона вимагає наявність опорного сигналу. Нажаль, цю
вимогу в телекомунікаційних системах не завжди можливо задовольнити,
особливо там де корисні сигнали мають імпульсний характер, і це є її суттєвим
недоліком.
Проведемо синтез градієнтного алгоритму, який не потребує наявності
опорного сигналу.
На рис.2.3 представлена схема вузько-смугової антенної решітки що
налаштована на корисний сигнал і не потребує наявності опорного сигналу у
явному вигляді.
Налаштування на корисний сигнал відбувається за рахунок присутності
фазообертачів в кожному каналі, і при цьому вважається, що напрямок приходу
корисного сигналу відомий.
У випадку, коли напрямок приходу корисного сигналу є відомим, можливо
застосувати критерій мінімізації дисперсії (потужності) сигналу на виході
решітки.
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Рис. 2.3. Структурна схема вузько-смугової антенної решітки що налаштована
на корисний сигнал
Вектор сигналів з елементів антенної решітки після фазообертачів буде
мати наступний вигляд:
x ' (t ) = F x (t ) ,

(2.12)

де: Ф – діагональна матриця типу
æ eiF1 0
0
ç
F= ç 0 O 0
ç 0
0 eiF N
è

ö
÷
÷.
÷
ø

Дисперсія або потужність шуму на виході антенної решітки при
перетворенні (2.12) не змінюється і дорівнює:
var[ y (t )] = w T R x'x' w = w T R xx w .

(2.13)

Критерій мінімуму дисперсії шуму полягає у мінімізації (2.13) при
обмеженні:
wT 1 = 1 ,

де: 1 = [1,1,...,1]T .
Для вирішення цієї задачі мінімізації створюється модифікований критерій
ефективності:
Â мдш =

де: l - множник Лагранжа.

1 T
w R xx w + l [1 - w T 1] ,
2

(2.14)
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Для винайдення оптимального вектору коефіцієнтів в (2.14) потрібно знайти
градієнт. Він дорівнює:
Ñ wÂ мдш = R xx w - l 1 .

(2.15)

З урахуванням обмеження, що накладається на коефіцієнти решітки,
оптимальний вектор в (2.15) , коли градієнт дорівнює нулю, буде мати вигляд
[31]:
wмдш = R -1xx 1l

(2.16)

1
1 R -1xx 1

(2.17)

де: l =

T

При цьому слід додати що l відповідає значенню дисперсії шуму на виході
решітки рис.2.3 при налаштуванні на оптимальний вектор коефіцієнтів (2.16)
[85,92,98,].
Наведені вище формули дозволяють отримати градієнтний алгоритм
адаптації решітки без необхідності формування опорного сигналу.
Градієнтний алгоритм (2.11) може бути записаний для антенної решітки
зображеної на рис.2.3 з урахуванням (2.15) та (2.17) у наступному вигляді:
w ( k + 1) = w ( k ) - D s (R xx w -

Звичайно

для

використання

1
).
1 R -1xx 1

(2.18)

T

процедури

(2.18)

потрібно

проводити

визначення градієнту на кожному кроці ітерацій. Але, як і в попередньому
випадку, можливо перейти від визначення градієнту до оцінки градієнту. Оцінка
градієнту може бути отримана за рахунок використання для цієї оцінки тільки
одного відліку сигналів [165]. Таким чином, замість
R xx w -

1
,
1 R -1xx 1
T

можливо використовувати
x ' ( k ) x ' T ( k ) w ( k ) - y ( k ) y ( k )* 1 .

(2.19)

В (2.19) кореляційна матриця представлена у вигляді продукту двох
векторів сигналів після фазообертачів, а потужність сигналу на виході у вигляді
потужності одного відліку вихідного сигналу.
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Виходячи з наведеного, в кінцевому вигляді алгоритм що пропонується для
використання в адаптивній антенній решітці, що зображена на рис.2.3, буде мати
наступний вигляд [165]:
w (k + 1) = w (k ) - D s ( x ' ( k ) x ' T ( k ) w ( k ) - y ( k ) y ( k )* 1)

(2.20)

Для оцінки якості роботи розробленого алгоритму проведемо його
імітаційне моделювання с застосуванням середовища Matlab.
Імітаційне

моделювання було проведено для лінійної вузько-смугової

антенної решітки з наступними параметрами: кількість елементів в антенній
решітці – 9, відстань між елементами – половина тривалості хвилі, потужність
внутрішнього шуму в кожному каналі решітки - одиниця.
Для

оцінки

перехідного

процесу

налаштування

використовувалося

відношення корисний сигнал/завада (SNR) на виході решітки. Для моделювання
шумових процесів застосовувалися некорельовані

відліки розподілені по

нормальному закону. Потужність завадових сигналів вимірювалася в умовних
одиницях відносно потужності внутрішнього шуму.
Результати моделювання процесу адаптації антенної решітки за допомогою
розробленого алгоритму (2.20) наведені на рис.2.4.

Рис.2.4. Крива налаштування адаптивної антенної решітки без нормування
вагового вектору
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В завадовій ситуації на рис.2.4 було імітовано три сторонніх джерела
шумових сигналів з кутами падіння відносно нормалі до розкриву решітки 28.648, -57.296 та 0 градусів, з відповідними рівнями потужності відносно
внутрішніх шумів в каналах 200, 300 та 250 одиниць. Кут падіння корисного
сигналу вважався рівним 60 градусів при потужності 100 одиниць.
Для отримання кривої проводилося налаштування по 1 000 000 відліків
вхідних сигналів решітки, при цьому усереднення відношення корисний
сигнал/завада відбувалося по 50 незалежним реалізаціям.
Потенційно можливе відношення корисний сигнал/завада, обчислене по
ідеальній кореляційній матриці за відомими формулами [31, 85] для завадової
ситуації на рис.2.4. складає приблизно 29.3 дБ.
Аналіз результатів моделювання за алгоритмом (2.20) показує, що при
наближенні кривої відношення корисний сигнал/завада до потенційного значення
29.3 дБ процес налаштування стає нестабільним і відбувається збудження при
досягненні приблизно 10 000 ітерацій, як наочно демонструє рис.2.4.
Аналіз показує, що вказане неочікуване переривання процесу адаптації
відбувається за рахунок того, що при зменшенні вихідних завадових сигналів при
налаштуванні, оцінка градієнту (2.19), що була використана при отриманні (2.20)
стає не точною за рахунок присутності внутрішніх шумів решітки.
Для виправлення вказаного недоліку в роботі пропонується доповнити
алгоритм налаштування (2.20) процедурою нормування вагового вектору решітки
на кожному кроці налаштування таким чином, що його модуль буду дорівнювати
одиниці. З урахуванням цього алгоритм налаштування антенної решітки буде
мати наступний остаточний вигляд [165]:
w (k + 1) = w (k ) - D s ( x ' (k ) x ' T (k ) w (k ) - y (k ) y ( k )* 1)
wi (k + 1) =

wi (k + 1)

(2.21)

N

å w (k + 1)
n =1

n

де: N - кількість елементів в антенній решітці.
Проведемо імітаційне моделювання алгоритму (2.21).

,
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На рис.2.5. приведені результати налаштування адаптивної антенної
решітки згідно з алгоритмом (2.21) для тієї ж завадової ситуації що і в
попередньому випадку. Результати моделювання демонструють, що нормування
вагового вектору згідно з (2.21) на кожному кроці налаштування усуває вказані
раніше недоліки.
Для оцінки ефективності розробленого алгоритму (2.21) додатково було
побудовано діаграми направленості антенної решітки по ваговому вектору
отриманому по результатам налаштування за процедурою (2.21) та по
оптимальному ваговому вектору, що отриманий з ідеальної кореляційної матриці
решітки.

Рис.2.5. Крива налаштування адаптивної антенної решітки з нормуванням
вагового вектору
Ідеальна або оптимальна діаграма решітки, для завадової ситуації описаної
вище, наведена на рис.2.6. На ній чітко проглядається максимум діаграми на
напрямок приходу корисного сигналу, що відповідає 60 градусам або 1.047 рад, та
мінімуми у напрямках приходу трьох завадових сигналів: -57.296 або мінус один
радіан, -28.648 або мінус 0.5 радіан, та 0 градусів або радіан.
Діаграма направленості побудована за допомогою вагового вектору
отриманого по результатам налаштування згідно з процедурою (2.21) наведена на
рис.2.7. З даних наведених на цьому рисунку чітко видно, що діаграма майже
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співпадає з оптимальною на рис.2.6. Різниця між потенційним значенням
корисний сигнал/завада та отриманим при налаштуванні, як вбачається з рис.2.5,
складає приблизно 3 дБ і має місце, на приклад, за рахунок не дуже точного
налаштування нуля діаграми на постановник завади, сигнал від якого надходить
під кутом мінус один радіан.

Рис.2.6. Діаграма направленості антенної решітки побудована по оптимальному
ваговому вектору решітки

Рис.2.7. Діаграма направленості антенної решітки побудована за результатами
налаштування решітки
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Таким чином градієнтний алгоритм (2.21) для налаштування адаптивної
антенної решітки дозволяє усунути потребу формування опорного сигналу, що є
складною

задачею

в

телекомунікаційних системах.

В

цьому алгоритмі

налаштування антенної решітки на корисний сигнал відбувається за відомим
кутом надходження цього сигналу, а придушення небажаних завадових сигналів
за допомогою алгоритму мінімізації дисперсії шуму.
Імітаційне комп’ютерне моделювання розробленого алгоритму підтвердило
його працездатність та ефективність, і коректність всіх припущень зроблених
авторами при його синтезі. Точність та швидкість налаштування у поєднанні з
простотою розробленого алгоритму налаштування адаптивної решітки (2.21)
свідчать про можливість його застосування в сучасних телекомунікаційних
системах.
2.2.2. М о д е л ю в а н н я
телекомунікаційному

працездатності
середовищі.

алгоритму

в

При синтезі алгоритму

(2.21) було зроблено припущення що всі сигнали представлені випадковими
сигналами з гаусовським розподілом вірогідностей. У розділі 2.1 було надане
обґрунтування того, чому це може бути зроблено. Серед чинників, що призводять
до значної рандомізації сигналу, було вказано і його модуляцію. Незважаючи на
це, потрібно дослідити як модуляція реальних телекомунікаційних сигналів
впливає на процес налаштування синтезованого алгоритму та інших алгоритмів в
системах мобільного зв’язку.
Сучасні мобільні телекомунікаційні системи застосовують велику кількість
різноманітних модуляцій: QAM16, QAM64, QAM256, так само як BPSK, QPSK,
8PSK. Хоча ці модуляції створюють сигнали з достатньо регулярними
структурами, існує багато факторів що призводять до суттєвої рандомізації
сигналів в телекомунікаційних системах. Серед цих факторів можна перерахувати
шифрування, перемежування, розширення спектру за рахунок псевдовипадкових
послідовностей, скремблювання, широкий діапазон мовних кодерів і так далі.
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Таким чином, є цілком слушним припустити що біти які надходять до
відповідних модуляторів є суттєво рандомізованими. В роботі вважається що біти
перед модуляцією, які приймають два значення відомі як “0” та “1”, є
розподіленими за двійковим рівномірним законом. Інакше кажучи, нулі та одиниці
є однаково вірогідними.
Що стосується модуляційних форматів,вони впливають на випадковий
характер сигналів по різному. Цілком зрозуміло що чим вище порядок модуляції
тим більш випадковим є відповідний сигнал. Додатково, QAM модуляції мають
більшу ступень випадковості у порівнянні з сигналами з PSK того ж самого
порядку тому що вони змінюють як амплітуду так і фазу. Таким чином, якщо
вказані вище модуляції привести в порядку зростання випадковості в сигналі то
вони будуть виглядати наступним чином: BPSK, QPSK, 8PSK, QAM16, QAM64 та
QAM256.
В роботі досліджуються налаштування адаптивної антенної решітки згідно з
(2.21) для модуляцій з найменшою рандомізацією, а саме BPSK, QPSK та 8PSK
[167]. Якщо алгоритм працює ефективно для цих модуляцій, для інших QAM
модуляцій вищого порядку це також повинно виконуватися.
Для

дослідження

поведінки

алгоритму

налаштування

(2.21)

при

використанні реальних телекомунікаційних сигналів з зазначеними типами
модуляції потрібно для певної завадової ситуації провести перевірку його роботи
при сигналах з нормальним розподіленням вірогідностей. Ці результати можливо
використати як зразок для порівняння у випадку використання реальних
комунікаційних сигналів.
Для дослідження використовується лінійна вузько-смугова адаптивна
антенна решітка з наступними параметрами: кількість елементів в решітці – 9,
відстань між елементами

– половина тривалості хвилі, відносна потужність

внутрішніх шумів кожного елемента антени – одиниця.
Процес адаптації оцінювався по відслідковування відношення сигнал/завада
(SNR) на виході антенної решітки. Кожний комплексний шумовий сигнал
(внутрішній шум або завада) був представлений некорельованими відліками з
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нормальним розподіленням. Це відповідає ситуації в якій відліки беруться з
інтервалом дискретизації що є зворотною величиною до ширини смуги
пропускання каналу. Потужність шумових сигналів вимірювалася у відносних
одиницях по відношенню до рівня власних шумів. Імітувалося три джерела завад з
кутами падіння на антенну решітку -28.648, -57.296 та 57.296 градусів, та з
відповідними рівнями потужності 500, 300 та 400 одиниць. Кут надходження
корисного сигналу був вибраний 28.648 градусів в той час як його потужність
дорівнювала 100 відносних одиниць.
Потенційне (теоретично можливе) відношення сигнал/завада для наведеної
завадової ситуації складає приблизно 29.34 дБ і розраховується з використанням
кореляційної матриці сигналів з застосуванням відомих формул [31,85].
З кроком налаштування встановленим на рівні 1.1564e10-05, крива
залежності SNR від кількості ітерацій при налаштуванні наведена на рис.2.8.

Рис.2.8. Вихідне SNR в залежності від кількості ітерацій для алгоритму (2.21)
для гаусовського розподілення сигналів
Аналіз даних наведених на рис. 2.8. дозволяє зробити висновки що алгоритм
(2.21) забезпечує гарну швидкість налаштування до потенційного значення
відношення сигнал/шум в кінці процесу адаптації. Процес адаптації має три
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характерні фази: перша фаза, яка налічує приблизно 70-80 ітерацій в якій
відношення SNR швидко піднімається 22 дБ; друга фаза, в якій SNR залишається
тим самим поки кількість ітерацій не досягає 6000; і третя фаза, що триває до
70000 ітерацій, після чого досягається стаціонарний стан. Різниця між
потенційним SNR та тим що досягається по завершенню процесу адаптації
дорівнює 2-3 дБ, що є дуже гарним результатом. SNR на рис.2.8 використовується
як порівняльний зразок для оцінки поведінки алгоритму (2.21) коли гаусовські
сигнали

заміняються

тими,

що

мають

модуляційні

формати

мобільних

телекомунікацій.
Тепер

розглянемо

поведінку

алгоритму

(2.21)

при

застосуванні

модуляційних форматів телекомунікаційних систем і почнемо з BPSK модуляції
[167]. Цей тип модуляції ще використовується в деяких логічних каналах
управління

завдяки

своїй

найбільшій

стійкості

до

помилок.

Імітаційне

комп’ютерне моделювання було виконано для того самого завадового середовища,
що ї наведене вище, за однієї відмінності що вхідні сигнали (за винятком власних
шумів) представлені як ті що мають постійні амплітуди та фази яких приймають
значення або нуль або 180 градусів відповідно до рівномірного розповсюдження.

Рис.2.9. Вихідне SNR в залежності від кількості ітерацій для алгоритму
(2.21) для сигналів з BPSK модуляцією
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Рис.2.9 ілюструє залежність SNR від кількості ітерацій при налаштуванні для
сигналів з BPSK модуляцією, з розміром кроку зафіксованому на тому ж рівні, а
саме 1.1564e10-05.
Аналів кривої на рис.2.9 демонструє її близьку схожість до тієї що
зображена на рис.2.8 і тільки детальне порівняння може винайти різницю. Поперше, для BPSK модуляції різниця між потенціальним SNR та тим що
отримується в кінці налаштування є трохи меншим ніж для гаусовського
розподілення. Це може бути пояснено тим фактом, що «шум» вагових коефіцієнтів
є більшим. По-друге, перша фаза процесу збігання до потенційного значення є
більш тривалою для сигналів з BPSK модуляцією. Але загалом, алгоритм (2.21) в
адаптивних антенних решітках з цим типом модуляції демонструє дуже добру
ефективність та може використовуватися на практиці.
Перейдемо тепер до дослідження QPSK модуляції. Ця модуляція широко
використовується в сучасних мобільних телекомунікація в складних умовах
розповсюдження і, без сумніву, повинна бути вивчена при застосуванні в
розробленому алгоритмі. Аналогічним чином, комп’ютерне моделювання було
виконано для завадового середовища ідентичного до двох попередніх випадків,
при цьому єдиною відмінністю є те що сигнали представлені як ті, що мають
постійні амплітуди в той час як фази приймають чотири значення - 45, 135, 225 та
315 градусів з рівномірним розподіленням.
Рис.2.10 демонструє як SNR змінюється в залежності від кількості ітерацій
при налаштування для QPSK модуляції. Знов, крок налаштування складає
1.1564e10-05.
Рис.2.10 представляє криву яка є майже ідентичною до тієї що наведена на
рис.2.8, що підтверджує припущення що при модуляціях вищого порядку
алгоритм (2.21) веде себе краще. З цих даних можливо зробити висновок що
випадкове присвоювання фазових значень для бітів що передаються згідно з
рівномірним розподіленням є достатнім для забезпечення як прийнятної швидкості
налаштування так і гарної різниці між потенціальним SNR та тим що утворюється
наприкінці процесу адаптації.
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Рис.2.10. Вихідне SNR в залежності від кількості ітерацій для алгоритму (2.21) для
сигналів з QPSK модуляцією
І на сам кінець, модуляція 8PSK також використовується в деяких мобільних
телекомунікаційних каналах і з наведеного вище легко припустити що
характеристики алгоритму (2.21) буде навіть кращими ніж ті, що встановлені для
модуляцій BPSK та QPSK. Як зазвичай, імітаційне комп’ютерне моделювання
було виконано для тієї ж завадової ситуації, в той час як вхідні сигнали
представлені як ті, що з постійною амплітудою та фазами що приймають значення
0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 та 315 градусів відповідно до рівномірного
розповсюдження.
Рис.2.11. демонструє криву SNR при налаштуванні для модуляції 8PSK з
кроком налаштування що дорівнює 1.1564e10-05.
Як було передбачено, рис.2.11 доводить що припущення що використання
модуляцій вищого порядку призводить до більшої рандомізації сигналів ї це
покращує характеристики алгоритму (2.21) є вірним.
Загалом, всі три модуляції, BPSK, QPSK та 8PSK, довели ефективність
адаптивних антенних решіток з алгоритмом (2.21). Це дозволяє зробити висновок,
що деяка втрата ортогональності сигналів у порівнянні з гаусовським
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розподіленням не призводить до великих втрат і навіть канали з BPSK модуляцією
функціонують дуже добре.

Рис.2.11. Вихідне SNR в залежності від кількості ітерацій для алгоритму (2.21) для
сигналів з 8PSK модуляцією
Додаткова достовірність до зроблених висновків може бути забезпечена за
рахунок порівняння діаграм направленості (ДН) адаптивних антен у трьох
випадках: один з них стосується оптимальної діаграми для наведеною завадової
ситуації, а два інших для моделей сигналів з QPSK та 8PSK модуляціями. ДН були
побудовані використовуючи оптимальний ваговий вектор отриманий з ідеальної
кореляційної матриці, як показано на рис.2.12, так і вагові вектори отримані по
результатам адаптації як для сигналів з QPSK модуляцією, як наведено на рис.2.13,
так і модуляцією 8PSK, як проілюстровано рис.2.14.
Оптимальна

діаграма

направленості

демонструє

максимум

діаграми

(основну пелюстку) в напрямку приходу корисного сигнал, який складає 28.648
градусів або 0.5 радіан, та мінімуми в напрямках приходу трьох завадових
сигналів: -28.648 градусів або -0.5 радіан, -57.296 градусів або мінус один радіан та
57.296 градусів або один радіан.
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Рис.2.12. Діаграма направленості антени побудована використовуючи
оптимальний ваговий вектор

Рис.2.13. Діаграма направленості антени побудована використовуючи ваговий
вектор отриманий після завершення процесу адаптації для сигналів з модуляцією
QPSK
Як доводять графіки ДН адаптивних антенних решіток по завершенню
процесу адаптації демонструє ті ж самі властивості.
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Рис.2.14. Діаграма направленості антени побудована використовуючи ваговий
вектор отриманий після завершення процесу адаптації для сигналів з модуляцією
8PSK
Загалом, ДН адаптивних антенних решіток побудовані використовуючи
вагові вектори по завершенню процесу адаптації антенних решіток за алгоритмом
(2.21) для QPSK та 8PSK сигналів демонструють дуже близьку схожість до ДН
побудовану за допомогою оптимальних вагових коефіцієнтів, як рис.2.12, рис.2.13
та рис.2.14 наочно ілюструють. Дуже малі розбіжності в графіках, особливо в
області “нулів” вказують на той факт, що досяжне SNR є менше за оптимальне на
2-3 дБ.
Як результат досліджень, алгоритм (2.21) доводить свою сумісність з
природою сигналів в мобільних мережах, а саме їх модуляційними форматами
[167]. Гарні характеристики алгоритму у поєднанні з простотою реалізації роблять
можливим його використання в сучасних системах мобільних телекомунікацій.
2.3. Дослідження перехідних характеристик адаптивних антенних решіток з
використанням схеми ШАРП
В синтезованому алгоритмі (2.21) важливим є вибір кроку налаштування
алгоритму адаптації Δs,. Цей крок, інакше відомий як коефіцієнт зворотного
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зв’язку, визначає швидкість налаштування алгоритму та його стійкість до
збудження [41,85]. Загально відомо, що для забезпечення стабільності алгоритмів
найшвидшого спуску цей розмір кроку повинен бути менше ніж зворотне
значення максимального власного числа кореляційної матриці вхідних завадових
сигналів решітки. Так як ці власні значення широко змінюються у різних
завадових ситуаціях, ці варіації являють собою проблему для вибору розміру
кроку налаштування. Одним зі шляхів вирішення цієї процедури є розрахунок
кореляційної матриці решітки. Але цей підхід призводить до значного зростання у
використанні обчислювальної потужності адаптивної антенної решітки, що
знецінює усі переваги градієнтних методів адаптації [31]. Виходячи з наведеного,
важливою є задача пошуку та оцінка ефективності простих способів модифікації
розробленого алгоритму налаштування ААР, при яких крок налаштування може
бути зафіксований і не потребує постійної корекції.
Аналіз джерел показує що для стабілізації процесу адаптації можливо
використовувати в ланцюгах налаштування адаптивної решітки або схеми
шумового

автоматичного

регулювання

підсилення

(ШАРП) або

жорсткі

обмежувачі [85]. В роботі досліджується обидва способи, при цьому вплив схеми
ШАРП досліджується в поточному підрозділі, в той час як застосування жорстких
обмежувачів – у наступному.
На першому етапі потрібно дослідити впливу змін у рівнях вхідних сигналів
адаптивної

антенної

решітка

з

алгоритмом

налаштування

(2.21)

при

зафіксованому значенні кроку налаштування. Це дослідження було проведене
шляхом імітаційне комп’ютерного моделювання с застосуванням середовища
Matlab.
Імітаційне

моделювання було проведено для лінійної вузько-смугової

антенної решітки з наступними параметрами: кількість елементів в антенній
решітці – 9, відстань між елементами – половина тривалості хвилі, потужність
внутрішнього шуму в кожному каналі решітки - одиниця.
Для

оцінки

перехідного

процесу

налаштування

використовувалося

відношення корисний сигнал/завада, відомий як SNR, на виході решітки. Для
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моделювання шумових процесів застосовувалися некорельовані

відліки

розподілені по нормальному закону. Потужність завадових сигналів вимірювалася
в умовних одиницях відносно потужності внутрішнього шуму.
В завадовій ситуації, що застосовувалася при комп’ютерній симуляції, було
імітовано три сторонніх джерела шумових сигналів з кутами падіння відносно
нормалі до розкриву решітки -28.648, -57.296 та 57.296 градусів, з відповідними
рівнями потужності відносно внутрішніх шумів в каналах 200, 300 та 250 одиниць
з подальшим збільшенням потужностей у 3 та 6 разів. Кут падіння корисного
сигналу вважався рівним 0 градусів при потужності 100 одиниць і крок
налаштування решітки залишався постійним. Для отримання кривої проводилося
налаштування по 1 000 000 відліків вхідних сигналів решітки, при цьому
усереднення відношення корисний сигнал/завада відбувалося по 10 незалежним
реалізаціям.
Потенційно можливе відношення корисний сигнал/завада, обчислене по
ідеальній кореляційній матриці за відомими формулами [31,85] для зазначених
умов моделювання складає приблизно 29.46 дБ.
Результати моделювання ілюструються кривими наведеними на рис.2.15,
рис. 2.16 та рис.2.17.
Їх аналіз дозволяє зробити наступні висновки.
При оптимальному виборі кроку налаштування, як продемонстровано на
рис.2.15, відношення потужностей корисного сигналу до рівня завад за
результатами адаптації наближається до потенційно досяжного. Різниця складає
приблизно 2-3 дБ.
При збільшенні потужностей всіх джерел у 3 рази, швидкість адаптації
зростає, але при цьому і зменшується значення SNR у стаціонарному режимі, як
наочно показує рис.2.16.
При підвищенні потужностей завад в 6 разів і збережені того самого рівня
кроку налаштування, алгоритм втрачає свою ефективність і стає нестабільним
(призводить до збудження), що ілюструє рис.2.17.
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Рис. 2.15 Залежність SNR на виході антенної решітки від кількості ітерацій при
потужностях завадових джерел 200, 300 та 250 одиниць

Рис. 2.16. Залежність SNR на виході антенної решітки від кількості ітерацій при
потужностях завадових джерел 600, 900 та 750 одиниць
Проблеми пов’язані з нестабільністю системи при налаштуванні можуть
бути усунені за рахунок адаптації кроку налаштування Δs в сторону зменшення.
Але, як вказувалося вище, ця адаптація коефіцієнту зворотного зв’язку є
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складною, та такою що споживає надмірно обчислювальні ресурси адаптивної
антенної решітки.

Рис. 2.17. Залежність SNR на виході антенної решітки від кількості ітерацій при
потужностях завадових джерел 1200, 1800 та 1500 одиниць
Виходячи з цього, потрібно дослідити інші методи стабілізації алгоритму
що не пов’язані зі зміною кроку налаштування.
Розглянемо застосування схеми ШАРП для усунення виявлених вище
проблем. Схеми ШАРП пропонується застосовувати в алгоритмі (2.21) до
елементів вектору x'(k). При цьому достатньо оцінювати потужність в одному
каналі ААР, виходячи з того що в інших каналах вона таж сама, що обумовлено
однотипністю каналів решітки.
Імітаційне моделювання було проведено для тих самих умов що і вказані
вище. Єдина різниця полягає в тому, що рівні потужностей збільшувалися в 3, 6 і
10 разів.
Результати моделювання процесу адаптації антенної решітки за допомогою
розробленого алгоритму (2.21) з використанням схеми ШАРП наведені на
рис.2.18, рис.2.19, рис.2.20 та рис.2.21.
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Рис.2.18. Залежність SNR на виході антенної решітки з ШАРП від кількості
ітерацій при потужностях завадових джерел 200, 300 та 250 одиниць
В усіх цих завадових ситуаціях потенційно можливе відношення корисний
сигнал/завада або SNR складає приблизно 29.46 дБ.

Рис.2.19. Залежність SNR на виході антенної решітки з ШАРП від кількості
ітерацій при потужностях завадових джерел 600, 900 та 750 одиниць
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Рис.2.20. Залежність SNR на виході антенної решітки з ШАРП від кількості
ітерацій при потужностях завадових джерел 1200, 1800 та 1500 одиниць

Рис.2.21. Залежність SNR на виході антенної решітки з ШАРП від кількості
ітерацій про потужностях завадових джерел 2000, 3000 та 2500 одиниць
Аналіз отриманих результатів моделювання дозволяє зробити наступні
висновки [41]:
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1. Алгоритм (2.21) с застосуванням схеми ШАРП продемонстрував свою
працездатність, та можливість протистояти динамічним змінам завадової
обстановки. Навіть при збільшенні потужностей джерел завад в 10 разів
відхилення SNR в кінці процесу адаптації від потенціального складає не
більше 2 дБ.
2. Швидкість процесу налаштування змінюється не суттєво при значному
піднятті рівнів потужностей джерел перешкод, що вказує на її
стабілізацію схемою ШАРП.
3. Взагалі, алгоритм (2.21) с застосуванням схеми ШАРП показує гарний
баланс швидкість адаптації - досяжне відношення корисний сигнал/завада
і може з успіхом використовуватися в антенних решітках в системах
мобільного зв’язку четвертого та п’ятого поколінь.
2.4. Дослідження перехідних характеристик адаптивних антенних решіток з
використанням схеми двостороннього обмежувача
В попередньому підрозділі було розглянуто використання схеми ШАРП для
стабілізації процесу адаптації в адаптивній антенній решітці. В цьому підрозділі
вивчається використання двостороннього жорсткого обмежувача в контурі
адаптації. Обмежувачі є простішими в реалізації ніж схеми ШАРП та менш
вразливими до природи сигналів що оброблюються. Жорсткі обмежувачі
використовуються в (2.21) по відношенню до елементів вектору x'(k). З
урахуванням цих впроваджень, (2.21) може бути представлене наступним чином
[166]:
w ( k + 1) = w ( k ) - D s (u ' ( k ) y ( k ) - y ( k ) y ( k )* 1)
wi ( k + 1) =

wi ( k + 1)
N

å w ( k + 1)
n =1

u *i ( k ) = C

,

(2.22)

n

xi* ( k )
.
| xi* ( k ) |

де N є число елементів в антенній решітці, k є номер певної ітерації в
рекурентному процесі, i та n позначають сигнал або ваговий вектор в певному
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елементі антени, C є скалярний коефіцієнт (він є тісно пов’язаним з Δs та для
жорсткого обмежувача дорівнює 1) і Δs представляє розмір кроку, який є
важливим до цього дослідження.
Для оцінки можливості практичної реалізації алгоритму (2.22) та його
ефективності він був всіляко перевірений

у середовищі Mathlab. Імітаційне

комп’ютерне моделювання було зроблено для тих самих завадових ситуацій що і
в попередньому підрозділі. При цьому для цілей дослідження потужності
завадових сигналів збільшувалися в 3, 6, 10 та 100 разів. Скалярний коефіцієнт C
дорівнює

1,

що

представляє

режим

жорсткого

обмеження.

Результати

комп’ютерного моделювання процесів в адаптивній антенній решітці з
використанням алгоритму (2.22) наведені на рис.2.22, рис.2.23, рис.2.24, рис.2.25
та рис.2.26.

Рис.2.22. Залежність SNR на виході антенної решітки від числа ітерацій для
алгоритму (2.22) з застосуванням жорстких обмежувачів та початковими рівнями
потужності
На зазначених рисунках всі вісі мають логарифмічний масштаб.
Данні представлені на цих рисунках дають змогу зробити наступні висновки.
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Рис.2.23. Залежність SNR на виході антенної решітки від числа ітерацій для
алгоритму (2.22) з застосуванням жорстких обмежувачів та потроєними
початковими рівнями потужності

Рис.2.24. Залежність SNR на виході антенної решітки від числа ітерацій для
алгоритму (2.22) з застосуванням жорстких обмежувачів та початковими рівнями
потужності збільшеними в шість разів
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Рис.2.25. Залежність SNR на виході антенної решітки від числа ітерацій для
алгоритму (2.22) з застосуванням жорстких обмежувачів та початковими рівнями
потужності збільшеними в десять разів

Рис.2.26. Залежність SNR на виході антенної решітки від числа ітерацій для
алгоритму (2.22) з застосуванням жорстких обмежувачів та початковими рівнями
потужності збільшеними в сто разів
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По-перше, алгоритм (2.22), що використовує жорстке обмеження, доводить
свою стійкість в ситуаціях коли завадові сигнали змінюються в широкому
діапазоні. Наприклад, навіть коли рівні завад зростають у 100 разів (20 дБ),
адаптивна антенна решітка доводить свою здатність налаштовуватися таким
чином, що при досягненні сталого стану досяжне SNR знаходиться в межах 2 дБ
від оптимального, і немає будь яких ознак того, що може бути збудження або
нестабільність.
По-друге, час налаштування адаптивної антенної решітки дійсно змінюється
в певному діапазоні з різкими змінами в потужностях завадових сигналів. Це
пояснюється тим фактом, що сигнал що подається в алгоритм (2.22) з виходу
адаптивної антенної решітки, а саме y(k), не проходить через процедуру
обмеження та, при постійному Δs, впливає на швидкість налаштування. Тим не
менш, варіації в швидкості налаштування не є суттєвими і такими що створюють
проблеми при практичній реалізації. В цілому, (2.22) демонструє вдалий
компроміс між реальною швидкістю адаптації та стійкість до рівнів потужності
завадових сигналів що змінюються в великому діапазоні значень.
І на останнє, з урахуванням того факту що розмір кроку налаштування
залишається тим самим для усіх завадових ситуацій, алгоритм (2.22) напевно
усуває потребу постійно оцінювати завадову ситуацію та підлаштовувати його до
оточуючих шумових сигналів. Як результат, цей підхід вимагає набагато менше
обчислювальній потужності по іншому яка б була потрібна для обрахування
розміру кроку налаштування через розрахунок кореляційної матриці.
Для додаткової оцінки ефективності алгоритму (2.22), в роботі було
проведено порівняльний аналіз діаграми направленості адаптивної антенної
решітки після адаптації відповідно до цього алгоритму та ідеальної, отриманої з
кореляційної матриці решітки. Крива зображена на рис. 2.27 представляє діаграму
направленості отриману по ваговому вектору решітки по результатам адаптації за
алгоритмом (2.22) у випадку коли потужності завадових сигналів збільшені в 100
разів. Крива наведена на рис.2.28 ілюструє діаграму направленості решітки
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побудовану по оптимальним ваговим коефіцієнтам отриманим з відповідної
ідеальної кореляційної матриці решітки.

Рис.2.27. Діаграма направленості отримана використовуючи ваговий вектор
решітки по результатам адаптації

Рис.2.28. Діаграма направленості отримана використовуючи оптимальний ваговий
вектор решітки отриманий з ідеальної кореляційної матриці
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Графік оптимальної діаграми направленості (так само як і тієї що отримана
з процедури адаптації) наочно демонструє максимум діаграми (або основної
пелюстки) к напрямку приходу корисного сигналу, що відповідає нулю градусів
або радіан, і мінімуми у напрямках приходу трьох завадових сигналів: -28.648
градусів або -0.5 рад, -57.296 градусів або -1 рад та 57.296 градусів або 1 рад.
Діаграма направленості адаптивної решітки по завершенню процесу
адаптації виконаного згідно з (2.22), як показано на рис.2.27, демонструє свою
близьку схожість до тієї, що отримана використовуючи оптимальні вагові
коефіцієнти і що зображена на рис.2.28. Дуже невеликі розбіжності в діаграмах
відбивають той факт, що різниця між потенційним значенням SNR та реальним,
отриманим після адаптації, як демонструє рис.2.26, досягає приблизно 3 дБ. Це
може пояснюватися, на приклад, тим фактом що процес адаптації не зміг
сформувати точні “нулі” в діаграмі для шумових сигналів, що приходять під
певними кутами.
Загалом, алгоритм (2.22) демонструє гарний баланс швидкості адаптації та
стабільності – досяжний SNR в кінці процесу адаптації [166]. Це робіть його
гарним вибором для налаштування адаптивних антенних решіток в системах
мобільного зв’язку.
2.5. Дослідження впливу початкового значення вагового вектору на
адаптаційні характеристики систем з багатопозиційними сигналами
Вище розглядалися звичайні адаптивні антенні решітки, що складаються з
певної кількості однорідних елементів з ненаправленими або слабо направленими
діаграмами направленості. В роботі синтезовано алгоритм налаштування таких
решіток, що не потребую формування опорного сигналу. Іншим варіантом
уникнення

необхідності

формування

опорного

сигналу

є

застосування

когерентного компенсатора бокових пелюсток, що є окремим випадком
конвенціональних адаптивних антенних решіток [2, 29, 31]. Компенсатор бокових
пелюсток складається з основної антени та елементів додаткової антени. Основна
антена може мати високий коефіцієнт направленої дії, і при цьому корисний
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сигнал

надходить до

максимуму головної пелюстки,

або

бути слабко

направленою, і в цьому випадку кілька корисних сигналів з різних напрямків
можуть прийматися антеною одночасно.
В цій роботі дослідимо побудову компенсатора бокових пелюсток з помірно
направленою основною антеною.
Одним з алгоритмів, що найбільш часто використовується для адаптації
компенсаторів бокових пелюсток є градієнтний метод найскорішого спуску [31].
Динамічні характеристики цього алгоритму визначаються діапазоном власних
чисел кореляційної матриці елементів додаткової антени. Діапазон власних чисел
визначається як відношення найбільшого власного числа до найменшого [31, 85].
В літературних джерелах вважається що чим більше діапазон власних чисел, тим
гірші очікуються перехідні характеристики адаптивної антенної решітки. В той час
як зрозуміло що являє собою найбільше власне число, що брати за найменше
викликає багато запитань і потребує додаткового дослідження. Результати цього
дослідження можуть бути легко узагальнені на інші типи адаптивних антенних
решіток.
Додатково, в літературних джерелах не приділено достатньо уваги проблемі
поведінки градієнтного алгоритму найскорішого спуску в разі різкої зміни
завадової ситуації (в якій нове джерело завади або додається до ситуації або
прибирається з неї) [31,85].
В цьому підрозділі проводяться дослідження з метою дослідження
висвітлених проблем та пошуку можливих шляхів їх вирішення [45].
Функціональна схема

типового когерентного компенсатора бокових

пелюсток наведена на рис. 2.29 [31]. Вона містить в собі основну антену, яка
позначається як канал o та має високу направленість, та N елементів додаткової
антени, які мають свої відповідні канали. Вважається, що рівень корисного
сигналу в додатковій антені малий і їм можливо знехтувати.
Діаграми направленості додаткових антен вибрані такими, що дорівнюють
середньому рівню бічних пелюсток діаграми направленості основної антени.
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Коректно сконструйована антена додаткових каналів продукує копії завадових
сигналів що існують в бічних пелюстках основної антени.
Завадові сигнали в основній пелюстці основної антені не можуть бути
компенсовані, в той час як копії завадових сигналів в додаткових каналах
забезпечують когерентну компенсацію завадових сигналів що надходять в зоні
бічних пелюсток основної антени.

Рис.2.29. Функціональна схема типового когерентного компенсатора бокових
пелюсток
Скалярний коефіцієнт w0 на рис.2.29 може дорівнювати будь-якій зручній
ненульовій константі. Вагові коефіцієнти w1… wn налаштовуються згідно з
вибраним алгоритмом адаптації.
Якщо w0 вибрано рівним 1, вихідний сигнал компенсатора бокових пелюсток
визначається як:
z(t)=x(t) – wT y(t),

(2.23)

де wT – ваговий вектор додаткових каналів; y(t) – вектор сигналів в каналах
додаткової антени; x(t) – сигнал на виході основного каналу.
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Вихідна потужність компенсатора бокових пелюсток може бути виражена з
урахуванням (2.23) наступним рівнянням:
Pout = E{z2 (t) }=P0 − 2wTryx + wTRyyw,

(2.24)

де Ryy – кореляційна матриця додаткових каналів; ryx – вектор кореляції
сигналу основної антени та сигналів додаткових антен; P0 – потужність сигналу на
виході каналу основної антени.
Квадратична функція (2.24) від w представляє собою робочу поверхню і її
екстремум є мінімумом що визначається рівнянням Вінера-Хопфа (Wiener-Hopf):
wopt = Ryy −1 ryx.

(2.25)

Для налаштування на оптимальне значення (2.25), градієнтний алгоритм
найскорішого спуску використовує наступну ітераційну процедуру для адаптації
комплексних вагових коефіцієнтів [31,85]:
w(k +1) = w(k) + 2∆sz(k)y*(k),

(2.26)

де w(k+1) є нове значення вагового вектору у відлік часу (k+1)T; w(k+1) є
значення вагового вектору у відлік часу kT; Δs константа що визначає крок
налаштування; * позначає комплексне спряження.
Для ілюстрації роботи когерентного компенсатору бокових пелюсток
зображеному на рис.2.29 було використана комп’ютерне моделювання. Це
моделювання було виконано для лінійної вузько-смугової решітки з наступними
параметрами: кількість елементів в допоміжній антені –4, відстань між елементами
– половина тривалості хвилі, основна антена складається з 10-елементної решітки
з тією ж між-елементною відстанню – половина тривалості хвилі.
Відносна потужність внутрішніх шумів в кожному елементі антени вибрана
рівною 1. Три завадових сигнали надходять під кутами -60.0, -30.0 та -45.0
градусів, з відповідними рівнями потужності 100, 150 та 200 відносних одиниць.
Для завадового середовища представленого вище, з урахуванням (2.25),
рис.2.30

демонструє

діаграму

направленості

основної

антени,

діаграму

направленості допоміжної антени (компенсаційна діаграма) та результуючу
діаграму направленості, що є по суті різницею між першою та другою. Рис.2.30
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також ілюструє кути приходу завадових сигналів, позначені як 1, та провали
сформовані в основній антені в напрямках завадових сигналів, позначені як 2.

Рис.2.30. Формування результуючою діаграми направленості в компенсаторі
бокових пелюсток
Загалом, рис.2.30 показує потенційно досяжну результуючу діаграму
направленості або діаграму направленості після завершення процесу адаптації в
стаціонарному стані.
Перед тим як приступити до оцінки перехідних характеристик, є необхідним
приділити увагу властивостям кореляційної матриці Ryy в (2.24) та (2.25). Для
завадової ситуації що розглядається, ця матриця має наступні власні числа: 1.0,
12.9, 335.4, 1454.8, які вказують, що існує три не вироджених власних числа та
одне

сингулярне

або

вироджене.

Важливим

питанням

є

розташування

оптимального вектору (2.25) відносно власних векторів що відповідають цим
власним числам. Для цієї цілі, ми можемо порахувати квадрати косинусів між
оптимальним

ваговим

вектором

(2.25)

та

усіма

власними

векторами,

використовуючи відомі формули для кутів між комплексними векторами [31]. Для
завадової ситуації що розглядається, ці значення складають 0.0, 0.9234, 0.0365 та
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0.0401. Ці числа наочно демонструють що оптимальний ваговий вектор (2.25) має
наступні властивості:
· Оптимальний ваговий вектор є ортогональним до власного вектору що
відповідає виродженому власному числу.
· Оптимальний ваговий вектор не є ортогональним до векторів що
відповідають не виродженим власним числам.
· Оптимальний

ваговий

вектор

належить

цілком

до

підпростору

що

створюється власними векторами що відповідають не виродженим власним
числам, тому що сума квадратів косинусів кутів між ними дорівнює одиниці
(0.9234+0.0365+ 0.0401=1).
· Дуже важливим є те, що, якщо початкове значення вагового вектору є
нульовим,

тоді

вироджене

власне

число

не

впливає

на

перехідні

характеристики, тому що під час адаптації ваговий вектор ніколи не
потрапляє у відповідний підпростір.
· Тому що проекція оптимального вагового вектору (2.25) є набагато більшою
на власний вектор, що відповідає найменшому не виродженому числу, яке
дорівнює 12.9, повільний процес адаптації може очікуватися.
Зазначені властивості зберігаються для когерентного компенсатору бокових
пелюсток при любій завадовій ситуації. Що потребує свого дослідження, так це
те, як буде проходити процес адаптації якщо, з будь якої причини, траєкторія
вагового вектору при адаптації потрапить до підпростору що відповідає
виродженому власному числу.
Для дослідження зазначеної особливості спочатку штучно змінемо
траекторію налаштування вагового вектору.
Для вивчення того, як когерентний компенсатор бокових пелюсток буде себе
вести якщо траєкторія вагового вектору при налаштуванні потрапляє до
підпростору що відповідає виродженому власному числу, початкове значення
вагового вектору в (2.26) було навмисно пересунуто у напрямку власного вектору
що відповідає виродженому власному числу зі скалярними коефіцієнтами 1, 2 та 3.
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Для порівняння, є необхідним також оцінити перехідні характеристики для
завадової ситуації представленої вище з початковим значенням вагового вектору
при налаштуванні в (2.26) що дорівнює нулю.
Імітаційне комп’ютерне моделювання базується на обчисленні коефіцієнту
придушення завади на виході когерентного компенсатору бокових пелюсток. Для
внутрішніх шумів каналів та симуляції завадових сигналів були використані не
корельовані відліки з нормальним розподіленням. Потенційний коефіцієнт
придушення завади, обчислений згідно з відомими формулами [31], для завадової
ситуації що розглядається складає 18.4дБ.
Рис.2.31 ілюструє коефіцієнт придушення завади в основному каналі антени
в залежності від кількості ітерацій в ситуації коли початкове значення вагового
вектору додаткових каналів дорівнює нулю.
Рис.2.32 показує коефіцієнт придушення завади в основному каналі антени
в залежності від кількості ітерацій в ситуації коли початкове значення вагового
вектору додаткових каналів переміщено у напрямку власного вектору, що
відповідає виродженому власному числу на одну одиницю.
Рис.2.33 та рис.2.34 демонструє ті ж самі данні що і вище але при умові що
початкове значення вагового вектору додаткових каналів переміщено у напрямку
власного вектору, що відповідає виродженому власному числу, на дві та три
одиниці відповідно.
Криві представлені на рис.2.31, рис.2.32, рис.2.33 та рис.2.34 наочно
демонструють що, якщо початкове значення вагового вектору при адаптації
переміщується в напрямку власного вектору що відповідає виродженому
власному значенню, характеристики алгоритму погіршуються. Цей феномен
пояснюється тим фактом, що крутизна спуску уздовж виродженого власного
вектору визначається величиною відповідного власного числа, що в цьому
випадку дорівнює потужності власних шумів і є дуже малим.
У випадку що розглядається вплив зсувів початкового значення вагового
вектору на перехідні характеристики компенсатору бокових пелюсток антени не є
таким значним як в багатьох інших досліджених завадових середовищах.
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Рис.2.31 Залежність коефіцієнту придушення завади в основному каналі антени
від кількості ітерацій в ситуації коли початкове значення вагового вектору
додаткових каналів дорівнює нулю

Рис.2.32 Залежність коефіцієнту придушення завади в основному каналі антени
від кількості ітерацій в ситуації коли початкове значення вагового вектору
додаткових каналів переміщено у напрямку власного вектору, що відповідає
виродженому власному числу на одну одиницю
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Рис.2.33. Залежність коефіцієнту придушення завади в основному каналі антени
від кількості ітерацій в ситуації коли початкове значення вагового вектору
додаткових каналів переміщено у напрямку власного вектору, що відповідає
виродженому власному числу, на дві одиниці

Рис.2.34. Залежність коефіцієнту придушення завади в основному каналі антени
від кількості ітерацій в ситуації коли початкове значення вагового вектору
додаткових каналів переміщено у напрямку власного вектору, що відповідає
виродженому власному числу, на три одиниці
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Причиною цього є те, що процес адаптації вже є суттєво затягнутим за
рахунок того, що, як зазначалося вище, проекція оптимального вагового вектору
(2.25) є набагато більшою (0.9234) на власний вектор, що відповідає найменшому
не виродженому числу, яке дорівнює 12.9. Це і затягує суттєво процес адаптації.
Розглянуті сценарії зі зсувом початкового значення вагового вектору
вказують на проблеми при адаптації, що можуть виникнути при переміщення
початкового значення вагового вектору. Але ці проблеми були створені штучно.
Важливим питанням залишається те, чи можуть подібні ситуації виникнути
природно завдяки, наприклад, різким змінам в завадовому середовищі.
Розглянемо можливість того, чи може траєкторія налаштування вагового
вектору опинитися у підпросторі що формується власними векторами, що
відповідають виродженим власним числам природним шляхом. Щоб прояснити
цю проблему, припустимо, що джерело завади з кутом надходження -30 градусів
та відносною потужністю 150 одиниць в ситуації що розглянута вище, раптом
вимикається з будь-якої причини. Це означає, що тепер нове завадове середовище
утворюється тільки двома джерелами завад: з кутами надходження -60.0 та -45.0
градусів та відносними потужностями 100 та 200 одиниць. В цьому випадку
початкове значення вагового вектору для процесу адаптації з двома джерелами
завад буде дорівнювати оптимальному ваговому вектору з ситуації з трьома
джерелами завад. Результати комп’ютерного моделювання для цього сценарію
наведені на рис.2.35. Потенційно досяжний коефіцієнт придушення завади в цьому
випадку складає 23.3 дБ.
Розглянемо особливості взаємного розташування початого вагового вектору
та власних векторів. Для цієї ситуації власні значення кореляційної матриці
додаткових каналів складають 1.0, 1.0, 79.9 та 1122.1, в той час як квадрати
косинусів між початковим ваговим вектором та власними векторами що
відповідають двом виродженим власним числам дорівнюють 0.1450 та 0.7937. Це
означає, що в цьому випадку траєкторія налаштування проходить через підпростір
з найменшою крутизною спуску і проекція на другий вироджений власний вектор
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є дуже значною (0.7937), що призводить до значного затягування перехідного
процесу. Це наочно ілюструє крива на рис.2.35.
Для порівняння процес налаштування для ситуації з двома джерелами
завади але з нульовим початковим значенням вагового вектору наведено на
рис.2.36.

Рис.2.35. Залежність коефіцієнту придушення завади в основному каналі антени
від кількості ітерацій в сценарії коли початкове значення вагового вектору
додаткових каналів дорівнює оптимальному ваговому вектору з попередньої
ситуації для чотирьох елементів додаткової антени
Аналіз кривих наведених на рис.2.35 та рис.2.36 показує, що хоча обнуління
початкового значення вагового вектору зменшує коефіцієнт придушення завади у
порівнянні з ситуацією без обнуління (упродовж приблизно 30 ітерацій), алгоритм
з нульовим початковим значенням вагового вектору швидко налаштовується та
забезпечує виграш до 8 дБ упродовж значно тривалого часу над тим, де початкове
значення вагового вектору дорівнює оптимальному значенню з попередньої
завадової ситуації.
Є важливим також дослідити як впливає кількість додаткових каналів на
сценарій з не нульовим початковим значенням вагового вектору окреслений вище.
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Рис.2.36. Залежність коефіцієнту придушення завади в основному каналі антени
від кількості ітерацій в сценарії коли початкове значення вагового вектору
додаткових каналів встановлено нульовим для двох джерел завади та чотирьох
елементів додаткової антени
Для цієї цілі, було проведено імітаційне комп’ютерне моделювання для
компенсатора бокових пелюсток з 5 та 6 додатковими каналами, в той час як
сценарій зміни завадових ситуацій залишався тим самим: спочатку виконується
адаптація для ситуації з трьома джерелами завади, потім – переналаштування
компенсатора коли один з завадових сигналів вимикається (джерело з кутом
приходу -30 градусів та відносною потужністю 150 одиниць) .
Процеси налаштування компенсатора бокових пелюсток з 5 додатковими
каналами як з ненульовим початковим значенням вагового вектору так і з
нульовим

початковим

значенням

вагового

вектору

додаткових

каналів

представлені відповідно на рис.2.37 та рис.2.38.
В ситуації з п’ятьма додатковими каналами власні числа кореляційної
матриці приймають значення 1.0, 1.0, 1.0, 153.3 та 1348.7, в той час як квадрати
косинусів між початковим ваговим вектором (у випадку якщо він не нульовий) та
власними векторами що відповідають трьом виродженим власним числам
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складають відповідно 0.4842, 0.0009 та 0.4125. Потенційно досяжне значення
коефіцієнту придушення складає 24.05 дБ.
Рис.2.39 та рис.2.40 демонструють криві аналогічні, відповідно, до рис.2.37
та рис.2.38, але для випадку 6 додаткових каналів.
Для цього сценарію власні числа складають 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 256.1 та 1545.9,
в той час як квадрати косинусів між початковим ваговим вектором, якщо він не
нульовий, та власними векторами що відповідають чотирьом виродженим
власним числам складають 0.3547, 0.0073, 0.2106 та 0.2481. Потенційно досяжний
коефіцієнт придушення дорівнює в цьому випадку 24.3дБ.

Рис.2.37. Залежність коефіцієнту придушення завади в основному каналі антени
від кількості ітерацій в сценарії коли початкове значення вагового вектору
додаткових каналів дорівнює оптимальному ваговому вектору з попередньої
ситуації для п’яти елементів додаткової антени
Дані наведені на рис.2.35, рис.2.36, рис.2.37, рис.2.38, рис.2.39 та рис.2.40
дозволяють зробити наступні висновки [45]:
· Зі зростанням кількості елементів в додатковій антені, вплив початкового
значення вагового вектору на процес адаптації суттєво зменшується.
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Рис.2.38. Залежність коефіцієнту придушення завади в основному каналі антени
від кількості ітерацій в сценарії коли початкове значення вагового вектору
додаткових каналів встановлено нульовим для двох джерел завади та п’яти
елементів додаткової антени

Рис.2.39. Залежність коефіцієнту придушення завади в основному каналі антени
від кількості ітерацій в сценарії коли початкове значення вагового вектору
додаткових каналів дорівнює оптимальному ваговому вектору з попередньої
ситуації для шістки елементів додаткової антени
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Рис.2.40. Залежність коефіцієнту придушення завади в основному каналі антени
від кількості ітерацій в сценарії коли початкове значення вагового вектору
додаткових каналів встановлено нульовим для двох джерел завади та шістки
елементів додаткової антени
· Математично це пояснюється тим, що максимальна проекція цього
початкового вектору на вироджений власний вектор зменшується з 0.7937,
для чотирьох додаткових каналів, до 0.4842, для п’яти каналів, і до 0.3547 для
шістки каналів. Саме цей розмір проекції визначає втрати в коефіцієнті
придушення завади.
· З фізичної точки зору вище наведене пояснюється тим, що нулі що
формуються в діаграмі направленості стають менш залежними і тому
усунення одного з джерел завад має менший вплив на роботу компенсатору.
· При ненульовому початковому значенні вагового вектору процес адаптації
збільшується в кілька тисяч разів і втрати за рахунок повільного процесу
налаштування складають приблизно 8 дБ для 4 каналів, 5 дБ для п’яти каналів
та 3 дБ для шістки каналів додаткової антени.
· Зі

зростанням

кількості

додаткових

каналів

антени,

відношення

максимального власного числа до мінімального не виродженого числа
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зменшується з 14.04 для 4 каналів, до 8.79 для 5 каналів і до 6.04 для 6
каналів. Це додатково пояснює чому покращуються перехідні характеристики
антенної решітки.
З проведеного дослідження практичною рекомендацією для розробників
адаптивних антенних решіток є те, що потрібно примусово обнулювати ваговий
вектор додаткових каналів при різкій та значній зміні (потужностей) завадового
середовища, особливо для антен з малою кількістю елементів. Це випливає з того,
що для них перехідні характеристики з нульовим початковим значенням є
набагато кращими [45,46].
Слід зауважити, що всі висновки отримані в цьому підрозділі для
когерентного компенсатору бічних пелюсток, є вірними і для конвенціональної
адаптивної решітки що використовує градієнтні алгоритми найскорішого спуску і
оптимізує за критерієм мінімуму середньоквадратичної помилки. Це випливає з
того, що алгоритми відрізняються тим, що використовується в якості опорного
сигналу: або сформований в решітці референтний сигнал, або сигнал з виходу
основної антени компенсатору бокових пелюсток.
Ще одним важливим наслідком є те, що дослідження проведені в цьому
підрозділі

дозволяють

отримати

узагальнений

критерій

оцінки

процесу

налаштуванні в адаптивних антенних решітках.

2.6.

Синтез

узагальненого критерію

оцінки

процесу налаштування

адаптивних антенних решіток
Швидкість налаштування ААР відповідно до вибраного алгоритму є одним
з головних показників функціонування адаптивних антенних решіток в
телекомунікаційних

мережах

інформаційних

систем.

Як

правило,

для

телекомунікаційних мереж робиться вибір ААР, що оптимізуються по критерію
мінімуму середньоквадратичної помилки. В таких антенних решітках для
налаштування необхідна присутність опорного сигналу та використовують
градієнтні алгоритми найскорішого спуску, завдяки їх простоті технічної
реалізації, надійності та ефективності.
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Сталою думкою в джерелах інформації є те, що збігання градієнтного
алгоритму адаптації до оптимального значення вагового вектору з використанням
критерію мінімуму середньоквадратичної помилки в значній ступені залежить від
розподілення власних чисел кореляційної матриці ААР, особливо якщо серед цих
чисел є суттєва розбіжність по величіні [31, 85, 92, 93]. Згідно цієї теорії,
перехідний процес не буде закінчений якщо не буде завершений процес збігання
для найменшого власного числа кореляційної матриці. Геометрично це
пояснюється тим фактом, що при наявності суттєвої розбіжності серед власних
чисел

кореляційної

матриці

робочі

поверхні

постійного

рівня

середньоквадратичної помилки являють собою багатомірні еліпсоїди що значно
витягнуті у певних напрямках. Ці напрямки відповідають головним осям
квадратичної поверхні середньоквадратичної помилки, які, в свою чергу,
співпадають з власними векторами кореляційної матриці ААР.
Недосконалість існуючого підходу до оцінки тривалості перехідних
процесів решітки через дослідження власних чисел полягає в тому, що хоча малі
значення власних чисел потенційно дійсно можуть створювати проблеми з
затягуванням часу адаптації, не всі ці потенційні труднощі втілюються на
практиці [44,46].
Розглянемо ситуацію, коли початкове значення вагового вектору перед
початком адаптації є нульовим. Тоді траєкторія, яку проходить ваговий вектор
при налаштуванні від нульового значення до оптимального, не проходить у
підпросторах які породжені тими власними векторами, що відповідають малим
власним числам. Інакше кажучи, не всі власні числа впливають на процес
адаптації.
Щоб вияснити які власні числа мають певний вплив на перехідні процеси в
ААР при нульовому початковому значенні вагового вектору, потрібно знайти
проекції оптимального вагового вектору на власні вектори кореляційної матриці
решітки і порівняти розмір проекції та величину відповідного власного числа.
Табл.2.1 ілюструє взаємозв’язок між значеннями власних чисел та проекцій
оптимального вагового вектору на власні вектори, що відповідають цим власним
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числам, для чотирьох завадових ситуацій в ААР що складається з п’яти
ненаправлених елементів, які відстоять один від одного на пів тривалості хвилі.
Таблиця 2.1
Взаємозв’язок між значеннями власних чисел та проекцій оптимального вагового
вектору на власні вектори що відповідають цим власним числам
№
ситуації

Кут приходу
корисного
сигналу та
його
потужність

Кути приходу
завадових
сигналів та їх
потужності

Значення
власних чисел
кореляційної
матриці

Квадрати направляючих
косинусів оптимального
вагового вектору на власні
вектори кореляційної
матриці

1

-30о, 100

-47.648о, 100

1.0

0.0000

-57.296о, 150

1.2

0.3984

-38.648о, 200

32.3

0.5725

600.9

0.0265

2119.6

0.0025

-47.648о, 100

1.0

0.0000

-57.296о, 150

2.4

0.3883

-38.648о, 200

243.9

0.3134

607.4

0.2978

1900.4

0.0005

-47.648о, 100

1.0

0.0000

-57.296о, 150

4.0

0.1542

-38.648о, 200

350.8

0.0141

486.1

0.8291

1913.1

0.0026

-47.648о, 100

1.0

0.0000

-57.296о, 150

4.9

0.0003

-38.648о, 200

258.3

0.4717

594.4

0.5279

1896.4

0.0001

2

3

4

-15о, 100

15о, 100

30о, 100

Аналіз даних наведених в табл.2.1 дозволяє зробити наступні висновки:
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·

Значення власних чисел кореляційної матриці ААР змінюються

незначним чином. Лише в першій завадовій ситуації трете власне число суттєво
відрізняється від третіх власних чисел в інших ситуаціях. При цьому перше
власне число для всіх ситуацій завжди дорівнює власним шумам каналів – одна
умовна одиниця. Виходячи з цих фактів та традиційного судження про вплив
власних чисел на тривалість перехідних процесів, можливо припустити що вони
будуть однаковими для всіх ситуацій, але це не так;
·

Проекції

оптимального

вагового

вектору

на

власні

вектори

кореляційної матриці показують, що вплив різних власних чисел на перехідні
процеси є повністю різним;
·

Найменше власне число, яке є першим, ніколи не впливає на

налаштування ААР якщо адаптація починається з нульового значення вагового
вектору. Це пов’язано с тим що проекція оптимального вагового вектору на
власний вектор, що відповідає цьому власному числу, завжди дорівнює нулю;
·

В ситуації №1 найбільший вплив на перехідні процеси мають друге та

трете власні числа, так як проекції оптимального вагового вектору на власні
вектори, що їм відповідають, дорівнюють відповідно 0.3984 та 0.5725. Таким
чином можливо очікувати значне затягнення перехідних процесів;
·

В ситуації №2 найбільший вплив на перехідні процеси мають друге,

трете та четверте власні числа, проекції на відповідні власні вектори яких
складають 0.3883, 0.3134 та 0.2978. В цій ситуації за рахунок другого власного
числа слід очікувати суттєвого затягування перехідних процесів;
·

В ситуації №3 помітний вплив на перехідні процеси виказують тільки

друге та четверті числа і не слід очікувати значного затягування перехідних
процесів;
·

Завадова ситуація №4 позначається тим, що в ній вплив на перехідний

процес мають тільки трете та четверте власні числа і слід очікувати найкращою
швидкості адаптації з усіх чотирьох;
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Але головним висновком є те, що для оцінки вкладу певних власних чисел у
процес адаптації слід обов’язково розглядати проекції оптимального вагового
вектору на власні вектори які їм відповідають. Це створює підґрунтя для синтезу
інтегрального показника оцінки процесу налаштування ААР з урахуванням як
власних чисел, так і зазначених проекцій.
Проведемо синтез інтегрального показника оцінки процесів налаштування в
адаптивних антенних решітках.
В попередньому розділі, нами були встановлені два чинники, які повинні
бути включені до розрахунку інтегрального показника оцінки характеристик
налаштування адаптивних антенних решіток, що оптимізуються за критерієм
мінімуму середньоквадратичної помилки: це власні числа кореляційною матриці
ААР та проекції оптимального вагового вектору на власні вектори цієї матриці.
Для цих показників існує проста геометрична інтерпретація їх впливу: власні
числа показують крутизну траєкторії по який йде налаштування для певного
власного числа, а проекції демонструють який шлях у відсотках тривалості
оптимального вагового вектору проходить траєкторія вагового вектору при
налаштуванні для відповідного власного числа.
В ситуаціях наведених в табл.2.1 слід кореляційної матриці є постійним для
всіх випадків. Реально він може суттєво змінюватися. Слід кореляційної матриці
впливає на крок налаштування в градієнтному алгоритмі адаптації найскорішого
спуску, який згідно з [31] не може перевищувати величину зворотну сліду
кореляційної матриці.
Виходячи з наведеного, інтегральний показник оцінки характеристик
налаштування адаптивних антенних решіток повинен бути представлений
наступним чином [44]:
N

K In t =

ål
i =1

i

c o s 2 ( w opt , q i )
tr( R

xx

)

,

(2.27)

де tr(Rxx) позначає слід кореляційної матриці ААР; λi – власні числа кореляційної
матриці; wopt – оптимальний вектор ААР для певної завадової ситуації; qi –

156
власний вектор що відповідає власному числу λi і cos2(wopt,qi) – квадрат косинусу
між відповідними комплексними векторами, або, інакше кажучи, квадрат
направляючих косинусів.
Таким чином, синтезований інтегральний показник (2.27) при оцінці
швидкості перехідних процесів враховує три головні фактори що впливають на
цей процес при використанні градієнтних алгоритмів налаштування:
· Власні числа кореляційної матриці ААР, що визначають складові
вектору градієнта стосовно осей квадратичної робочої поверхні та
показують потенційні проблеми зі швидкістю налаштування;
· Квадрати направляючих косинусів оптимального вагового вектору на
власні вектори, які показують якій реальний вплив на процес
налаштування для певної завадової ситуації мають відповідні власні
числа кореляційної матриці ААР;
· Слід кореляційної матриці, що визначає крок налаштування в
градієнтному алгоритмі виходячи з загальної потужності сигналів в
ААР.
Для з’ясування ефективності розробленого

інтегрального показника

потрібно провести комп’ютерне імітаційне моделювання для зазначених вище
ситуацій і порівняти результати моделювання з тими, що ілюструє інтегральний
показник.
Проведемо дослідження коректності порівняльної оцінки перехідних
процесів в ААР за допомогою розробленого інтегрального показника в різних
завадових ситуаціях за допомогою імітаційного комп’ютерного моделювання.
Для з’ясування того, як працює винайдений інтегральний показник,
спочатку розглянемо його в ідеальній ситуації для налаштування ААР; такою є
ситуація коли завадові сигнали відсутні, а достатньо потужний корисний сигнал
падає на решітку під кутом нуль градусів. Параметри такої ситуації для ААР з
п’яти елементів наведені в табл. 2.2. На рис.2.41 представлена залежність
відношення сигнал/завада від кількості ітерацій для завадової ситуації що
наведена в табл.2.2. Із аналізу даних на цьому рисунку можна зробити висновок,
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що процес збігання до оптимального значення займає лічені ітерації, в той час як
інтегральний показник майже дорівнює одиниці.
Таблиця 2.2
Характеристики ідеальної завадової ситуації налаштування ААР
Кут приходу
корисного
сигналу та
його
потужність

Значення
власних чисел
кореляційної
матриці

Квадрати направляючих
косинусів оптимального
вагового вектору на
власні вектори
кореляційної матриці

Потенційне
відношення
сигнал/завада,

0о, 100

1.0

0

26.98

1.0

0

1.0

0

1.0

0

501.0

1

дБ

Значення
інтегрального
показника
оцінки
характеристик
налаштування
0.994

Такий характер перехідних процесів пояснюється даними наведеними в
табл.2.2, з якої очевидно що на процес адаптації впливає тільки одне власне число
– 501 і яке майже дорівнюю сліду кореляційної матриці решітки. Таким чином,
інтегральний показник збігання перехідного процесу адекватно характеризує
перехідні процеси в цьому випадку.
Для з’ясування ефективності розробленого інтегрального показника оцінки
характеристик налаштування ААР перевіримо його для завадових ситуацій
наведених в табл.2.1. Для цього, спершу порахуємо значення показника для цих
завадових ситуацій згідно з (2.27), а потім перевіримо як він відбиває
характеристики

перехідних процесів

шляхом імітаційного

комп’ютерного

моделювання.
В табл. 2.3 наведені розраховані значення синтезованого інтегрального
показника для чотирьох завадових ситуацій з табл.2.1.
Залежність відношення сигнал/завада від кількості ітерацій для завадової
ситуації №1 з табл.2.1 та табл.2.3 наведена на рис.2.42.
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Таблиця 2.3
Значення інтегрального показника для чотирьох завадових ситуацій
№ ситуації

1

Значення інтегрального
показника оцінки характеристик
налаштування ААР

0.0147

2
0.094

3
0.1503

4
0.159

Рис. 2.41. Залежність відношення сигнал/завада від кількості ітерацій для
ідеальної ситуації
Аналіз даних на рис.2.42 наочно підтверджує зроблені раніше припущення
щодо очікування значного затягування перехідних процесів, але вивчення
квадратів направляючих косинусів розкриває природу такого затягування; воно
полягає в тому що вплив відіграють тільки два власних числа: друге та трете.
Затягування на ділянці 1 пов’язано з досить малою крутизною робочої поверхні
при русі уздовж третього власного вектору, яка складає 32.3; в той самий час
проекція на цей власний вектор є суттєвою – квадрат направляючого косинусу
дорівнює 0.5725. При цьому, мале значення другого власного числа, яке складає
1.2, хоча і призводить до суттєвого затягування перехідних процесів на ділянці 2,
похибка яка при цьому виникає є незначною і майже непомітною. Як результат
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зазначеного, синтезований інтегральний показник дорівнює дуже малій величині
– 0.0147.

Рис. 2.42. Залежність відношення сигнал/завада від кількості ітерацій для
завадової ситуації №1 з табл.2.1

Рис. 2.43. Залежність відношення сигнал/завада від кількості ітерацій для
завадової ситуації №2 з табл.2.1
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Рис. 2.43 ілюструє залежність відношення сигнал/завада від кількості
ітерацій для завадової ситуації №2 з табл.2.1 та табл.2.3.
В завадовій ситуації №2 головний вплив на перехідні процеси виказують
друге, трете та четверте власні числа, направляючи косинуси оптимального
вагового вектору на власні вектори яких дорівнюють відповідно 0.3883, 0.3134 та
0.2978.
На рис.2.43 ділянка 1 характеризує вплив другого та третього власних чисел
кореляційної матриці і являє собою область швидкого налаштування. Але друге
власно число, що дорівнює 2.4, є відповідальним за дуже повільний процес
налаштування на ділянці 2. При цьому втрати складають приблизно три децибели
при дуже тривалій траєкторії руху вагового вектору. Як результат, значення
інтегрального показника хоча і зросло у кілька разів у порівнянні з попередньою
ситуацією, все одно залишається низьким – 0.094.
Залежність відношення сигнал/завада від кількості ітерацій для завадової
ситуації №3 з табл.2.1 та табл.2.3 наведена на рис.2.44.
Аналіз даних наведених на рис.2.44 дозволяє стверджувати, що на перехідні
процеси вплив мають тільки друге та четверте власні числа, що складають
відповідно 4.0 та 486.1. Це зрозуміло з аналізу квадратів направляючих косинусів
оптимального вагового вектору на відповідні власні вектори – 0.1542 та 0.8291.
Наочно видно з рис.2.44, що ділянка 1 відповідає четвертому власному числу, яке
має найбільшу швидкість налаштування, в той час як ділянка 2 відображає фазу
процесу налаштування що визначається другим власним числом. Цілком
зрозуміло чому значення синтезованого інтегрального показника для цієї
завадової ситуації зросло до 0.1503 у порівнянні з попередньою завадовою
ситуацією.
Залежність відношення сигнал/завада від кількості ітерацій для завадової
ситуації №4 з табл.2.1 та табл.2.3 наведена на рис.2.45.
В завадовій ситуації №4, що зображена на рис.2.45, вплив на швидкість
процесу налаштування мають тільки третє та четверте власні числа кореляційної
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матриці. Вони обидва є великими і, відповідно, формують високу швидкість
процесу збігання на ділянці 1.

Рис. 2.44. Залежність відношення сигнал/завада від кількості ітерацій для
завадової ситуації №3 з табл.2.1

Рис. 2.45. Залежність відношення сигнал/завада від кількості ітерацій для
завадової ситуації №4 з табл.1
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Усунення тривалого «провисання» верхньої частини кривої налаштування
пояснюється відсутністю будь-якого впливу другого власного числа за рахунок
дуже малої проекції оптимального вагового вектору на відповідний цьому
власному числу власний вектор. Значення інтегрального показника, що становить
0.159, є трохи кращим ніж у попередньому випадку за рахунок саме відсутності
цього «провисання» на 3 дБ, хоча до рівня 22 дБ у попередньому випадку процес
адаптації наростає швидше на 20-25 ітерацій. Але показник є інтегральним і
оцінює перехідний процес загалом.
В цілому, можливо зробити висновок, що згідно з даними на рис.2.41,
рис.2.42, рис.2.43, рис.2.44 та рис.2.45 синтезований інтегральний показник дуже
гарно оцінює перехідні процеси і дозволяє зрозуміти якій вплив в якій мірі
роблять на процес адаптації власні числа кореляційної матриці решітки та
відповідні власні вектори [44].
Висновки до розділу 2
1.

Розглянуто статистичні характеристики розповсюдження сигналів в

мобільних мережах. Досліджено, що комунікаційні сигнали в мобільних мережах
проходять через середовище розповсюдження, яке випадковим чином додає
розсіювання та шуми до корисного сигналу. Теплові шуми елементів антени,
зовнішні шуми та джерела завадових сигналів також є випадковими за своєю
природою. Зроблено висновок, що виходячи з того, що шуми та сигнали типово є
результатом комбінованого ефекту багатьох малих незалежних джерел, можливо
застосувати центральну граничну теорему теорії вірогідності та моделювати
результуючі сигнали як гаусовські і зазвичай стаціонарні випадкові процеси.
2.

Вивчено використання градієнтних алгоритмів найскорішого спуску

для налаштування адаптивних антенних решіток в мобільних мережах.
Спостережено, що в телекомунікаційних мережах використання цього алгоритму
передбачає формування опорного сигналу, що може створювати суттєві проблеми
при практичній реалізації. Розроблено метод налаштування адаптивної антенної
решітки, що не потребує формування опорного сигналу і перевірена його
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працездатність та досліджені характеристики. Зроблено висновок про можливість
його використання в сучасних мережах мобільного зв’язку.
3.

Досліджено використання схем ШАРП та жорстких обмежувачів в

синтезованому алгоритмі для стабілізації перехідного процесу і фіксації кроку
налаштування. Доведена їх ефективність в складних завадових ситуаціях.
4.

На прикладі когерентного компенсатора бокових пелюсток антени

вивчено як власні числа та власні вектори кореляційної матриці додаткових
каналів впливають на перехідні процеси в градієнтних алгоритмах найскорішого
спуску. Встановлено, що при нульовому початковому значенні вагового вектору
додаткових каналів, вироджені власні числа та власні вектори не впливають на
перехідні процеси, тому що траєкторія налаштування ніколи не потрапляє в
підпростір що вони утворюють. При ненульовому значенні, траєкторія може
потрапляти в цей підпростір і це може значно погіршувати перехідні процеси. Для
вирішення винайденої проблеми пропонується примусове обнуління вагових
коефіцієнтів при різкій зміні завадової ситуації.
5.

Розроблено

універсальний

інтегральний

показник

оцінки

характеристик налаштування адаптивних антенних решіток без проведення
відповідного комп’ютерного імітаційного моделювання. Інтегральний показник
приймає значення від 1, що відповідає найшвидшому процесу адаптації, до 0, що
відображає відсутність адаптації, і будується з урахуванням розподілу власних
чисел кореляційної матриці

решітки,

квадратів направляючих косинусів

оптимального вагового вектору на власні вектори кореляційної матриці антенної
решітки та сліду цієї кореляційної матриці. Доведено, що цей показник коректно
передбачає поведінку перехідних процесів в адаптивних антенних решітках з
градієнтними алгоритмами адаптації.
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РОЗДІЛ 3
МЕТОД ПОБУДОВИ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОГО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО
КАНАЛУ З КОМПЛЕКСНИМ ВИКОРИСТАННЯМ
ПСЕВДОВИПАДКОВИХ КОДОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ
3.1.Використання примітивних поліномів для синтезу псевдовипадкових
кодових послідовностей
Технології розширення спектру, такі як CDMA, означають передачу сигналу
в смузі радіочастот, що є набагато більшою ніж ширина спектру первинного
сигналу з ціллю отримання певних переваг. З початку свого застосування ця
технологія активно використовувалася для військових потреб, виходячи з
широкого арсеналу виграшів які вона надає. Серед цих переваг потрібно
відзначити наступні: боротьба з завадами, багато абонентський доступ, скритність
передачі, приватність повідомлень, селективний виклик абонента, ідентифікація
абонента, навігація та захист від багатопроменевого розповсюдження.
В телекомунікаціях CDMA використовується як технологія мультідоступу,
що застосовує модуляцію з прямим розширенням спектру для всіх абонентів, які
мають

свій

унікальний

розширюючий

код;

при

цьому

всі

абоненти

використовують той самий спектр.
Модуляція

з

розширенням

спектру

здійснюється

за

допомогою

псевдовипадкових кодових послідовностей. Вузькосмуговий інформаційний
сигнал

або

інформаційна

послідовність

модулюється

(перемножується)

широкосмуговим розширюючим кодом (послідовністю); таким чином спектр
інформаційного сигналу розширюється до набагато більшої смуги частот перед
випромінюванням. Важливо зауважити, що CDMA може бути здійснено за
рахунок модуляції з розширенням спектру, в той час як модуляція з розширенням
спектру не означає автоматично CDMA.
Псевдовипадкові послідовності використовуються як для модуляції з
розширенням спектру, так і для скремблювання даних (data scrambling).
Скремблювання даних досягається за рахунок зміни даних в послідовності
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випадковим чином, або шумоподібно, перед передачею. На приймальній стороні
скрембльована послідовність повертається назад до оригінального попереднього
стану.
Дві концепції, "випадковість" та "повернення назад" висувають дві головні
вимоги до кодових послідовностей і закладають підґрунтя CDMA систем. Якщо
послідовність, що генерується, була б повністю випадковою, приймач би ніколи
не повернув би її у первинний стан. З іншого боку, якщо приймач знає як
повернути інформацію до первинного стану, послідовність не може вважатися
повністю випадковою.
Головним з наведеного вище є те, що існують дві головні вимоги до
випадкової

послідовності,

що

здійснює

як

розширення

спектру

так

і

скремблювання інформаційних сигналів:
· Вона повинна бути такою, щоб її можливо було відтворити у
приймачі;
· Вона повинна бути такою, щоб її можливо було відтворити у
синхронізмі зі скремблюючою послідовністю у передавачі.
Ці дві вимоги роблять практично неможливим використовувати абсолютно
випадкову послідовність, і таким чином, на практиці, використовується
послідовність, що має достатню випадковість щоб не бути розпізнаною
зловмисниками, але тим не менш детерміністичною, щоб її можливо було
відносно легко генерувати та синхронізувати в приймачі.
Розглянемо підхід до генерування таких послідовностей.
На практиці для генерування псевдовипадкових кодових послідовностей що
задовольняють наведеним вище вимогам використовують поліноми спеціального
типу (3.1) [7], які є добре вивченими і зведені в таблиці в наукових джерелах. Ці
поліноми звуться примітивними поліномами, що не можуть бути розкладені
(irreducible primitive polynomial).
f(x)=xn+cn-1xn-1+…+c2x2+ c1x+1.

(3.1)

Генерування PN послідовностей за допомогою примітивних поліномів
здійснюється з застосуванням лінійного зсувного регістру зі зворотнім зв’язком
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(ЛЗРЗЗ), або в простій формі, що відома як конфігурації “Фібоначчі” (Fibonacci),
як показано на рис.3.1, або в модульній формі, що відома в літературі як
конфігурація "Галуа" (Galois), як показано на рис.3.2. В обох випадках, генератор
на зсувному регістрі є пристроєм з кінцевим числом станів, в основі
функціонування якого знаходиться поліном (3.1).
Поліном (3.1) визначає набір ненульових коефіцієнтів {сi}, при цьому сi=1
позначає наявність з’єднання у відповідній точці схеми, в той час як сi=0 позначає
відсутність з’єднання або розрив в топології зсувного регістра.

Рис.3.1 Проста форма генератора зі зсувний регістром, або конфігурація
“Фібоначчі”, що реалізує поліном (3.1)

Рис.3.2 Модульна форма генератора зі зсувний регістром, або конфігурація
"Галуа", що реалізує поліном (3.1)
Генерування псевдовипадкових кодових послідовностей використовуючи
примітивні поліноми з застосуванням ЛЗРЗЗ є найбільш важливим методом для
практичної реалізації систем з CDMA. Для генератора послідовності на основі
ЛЗРЗЗ з n каскадами, вихідна послідовність завжди буде періодичною, виходячи з
того, що, яким би не був попередній стан зсувного регістру, після скінченного
числа зсувів по сигналам синхронізації, попередній стан в кінці кінців повинен
бути відтвореним. Виходячи з того, що максимальне число різних комбінацій n
бінарних чисел складає 2n, період коду з виходу ЛЗРЗЗ не може перевищувати 2n.
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Завдяки тому, що всі нулі не можуть існувати в регістрі (регістр зупиниться), цей
стан не може з’явитися в зсувному регістрі, якщо тільки початковий стан зсувного
регістру (початкове завантаження) не дорівнює вектору з усіма нулями. Таким
чином, максимальне число можливих станів регістру складає 2n-1.
Підсумовуючи вище наведене можливо стверджувати, що послідовність,
яка генерується таким ЛЗРЗЗ з початковим ненульовим завантаженням в n
каскадах, є періодичною послідовністю тривалістю P=2n-1, і існують P різних
послідовностей тривалістю P що є зсунутими версіями заданої початкової
послідовності тривалістю P.
Вихідна послідовність зсувного регістру з періодом 2n-1 має назву
"послідовність максимальної тривалості" або скорочено "M-послідовність". На Mпослідовності також посилаються як на "псевдовипадкові послідовності" або PN
(pseudonoise sequences) послідовності, як цю назву s було використано на початку
підрозділу.
Приклад генерування PN послідовності з n=5 (5-каскадів) наведено на
рис.3.3 для випадку первинного вектору значень регістрів 1 0 0 0 0.

Рис.3.3. Приклад генерування PN послідовності з n=5 (5-каскадів)
Один з періодів послідовності S що генерується зсувними регістрами має
вигляд
0000101011101100011111001101001.

(3.2)

Розглянемо властивості зазначених послідовностей.
Тривалість послідовності (3.2) складає 25-1=31. Таким чином (3.2) є Mпослідовністю.
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Існують три головні властивості пов’язані з M-послідовностями або PN
послідовностями, на додачу до тієї базової властивості, що вона має максимальну
тривалість 2n-1 елементів.
Ці три послідовності є наступними:
Властивість

балансу.

За

повний

період

P=2n-1

псевдовипадкової

послідовності, кількість одиниць відрізняється від кількості нулів не більше ніж
на одиницю. Ця властивість спостерігається на прикладі (3.2), в якому існує 16
одиниць та 15 нулів.
Властивість інтервалів з незмінними 0 або 1. Існує (2n -1+1)/2=2n-1
інтервалів послідовних нулів або одиниць. Половина від загальної кількості
інтервалів має тривалість одиниці, 1/22 від загальної кількості інтервалів мають
тривалість 2, 1/23 від загальної кількості мають тривалість 3, і так далі. В
наведеному прикладі n=5, тому загальна кількість нулів та одиниць буде
дорівнювати P=2n-1=31. Тоді маємо загалом 25-1=16 інтервалів різного розміру з
послідовним розташуванням або 0 або 1; 25-2=8 інтервалів тривалістю один
елемент (чотири по 1 та чотири по 0); 25-3=4 інтервали тривалістю два елементи
(два інтервали по 11 та два інтервали по 00); 25-4=2 два інтервали тривалістю три
елементи (один інтервал 111 та інший 000). Також існують один інтервал з
чотирьох послідовних 0 (0000), та один з п’яти послідовних 1 (11111).
Кореляційна властивість. Якщо повна М-послідовність порівнюється
побітово з любим своїм зсувом, кількість співпадінь мінус кількість неспівпадінь
завжди дорівнює -1; тобто, існує на одну одиницю більше неспівпадінь ніж
співпадінь.
Саме використання цієї останньої унікальної і дуже важливої властивості
PN послідовностей робить можливим розробляти широкосмугові системи з
прямим розширенням спектру, такі як CDMA, і отримувати повний набір переваг
представлених

нижче.

Наведемо

деякі

з

тих,

що

найбільш

широко

застосовуються.
По-перше, ця кореляційна властивість є головним фактором, що дозволяє
виділяти інформаційні сигнали певного користувача з суміші сигналів інших
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користувачів, для організації багато абонентського доступу CDMA. При цьому
створюється віртуальний виграш, як заявлялося вище, стосовно покращенню
відношення корисний сигнал внутрішні шуми та завади – тобто виграшу немає –
але створюється реальний виграш стосовно сигналів інших користувачів, які
знаходяться в цій самій смузі частот.
По-друге,
послідовностей

ця

визначна

дозволяє

кореляційна
успішно

властивість

протидіяти

псевдовипадкових
багатопроменевому

розповсюдженню. Якщо в певній ситуації існує сигнал прямого променю, інші
деструктивні траєкторії багатопроменевого розповсюдження, які не мають
цінності для сукупного сигналу, можуть бути усунені за рахунок зазначених
кореляційних властивостей. При цьому суттєво зменшується інтервал затримок
потужності та інтервал кореляції, як вказувалося вище.
По-третє, якщо багатопроменеві складові мають цінність для приймання
корисного сигналу, може бути використана схема RAKE. В цьому випадку
багатопроменеві складові, які мають цінність для прийому корисного сигналу,
можуть бути виокремленні та когерентно накопичені. Для цього, виходячи з
зазначеної кореляційної властивості, достатньо мати різницю в часі між
багатопроменевими компонентами не менше ніж в один чип псевдовипадкової
послідовності.
Слід додати до наведених переваг дві важливі властивості пов’язані з
псевдовипадковим характером М-послідовностей, та з тим, що при фіксованій
потужності біту та значному коефіцієнті розширення спектру, спектральна
щільність корисного сигналу стає набагато меншою за спектральну щільність
шуму. Першу властивість легко використати для захищення даних, що
передаються, від перехоплення, в той час як другу дуже зручно та ефективно
можна застосувати для приховування сигналу.
В той час, як використання псевдовипадкових кодових послідовностей для
багатоабонентського доступу, боротьби з багатопроменевим розповсюдженням та
захисту від прослуховування є дослідженим і це широко використовується на
практиці, питання приховування корисних сигналів, що передаються, в шумах не
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є добре дослідженими і в роботі цьому приділена особлива увага. Головною ідеєю
є вивчення можливості комплексного застосування багатьох псевдовипадкових
послідовностей при реалізації усіх переваг, що при цьому виникають. Це є
особливо важливим для систем спеціального мобільного зв’язку.

3.2.Дослідження

впливу

порядку

поліному

на

завадозахищеність

телекомунікаційного каналу
Вивчимо можливості псевдовипадкових кодових послідовностей отриманих
з примітивних поліномів певного порядку приховувати корисні сигнали в шумах з
наступним їх виділенням з цих шумів при прийманні. Для цього, в поточному
розділі будуть вибрані поліноми восьмого, дев’ятого та десятого порядків,
створені псевдовипадкові послідовності, що їм відповідають, та проведено
перевірку їх характеристик шляхом імітаційного комп’ютерного моделювання.
Розглянемо поліноми восьмого порядку.
Зазвичай примітивні поліноми певного порядку отримуються шляхом
поліноміального ділення [141], але в джерелах інформації можливо знайти
довідникові данні про примітивні поліноми потрібного порядку [7, 141].
Примітивні поліноми восьмого порядку, виходячи з їх властивостей обговорених
вище, дозволяє створити псевдовипадкову послідовність тривалістю 255 чипів.
Якщо взяти стандартний канал передачі телекомунікаційних сигналів 5 МГц, то
це дозволить забезпечити швидкість передачі приблизно 20 кБіт за секунду. При
подальшому дослідженні порядок поліному буде збільшено.
Один з примітивних поліномів восьмого порядку над полем Галуа GF(2)
виглядає наступним чином [141]:
x8+x4+x3+x2+1.

(3.3)

Псевдовипадкова скремблююча послідовність, яка отримана за допомогою
(3.3) та сформована в логіці 1 та -1, наведена на рис.3.4. На рис.3.5 зображена
автокореляційна функція послідовності з п’яти однакових бітів, що скрембльовані
(перемножені на) отриманою кодовою послідовністю [42].
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Скремблюючі псевдовипадкові послідовності сформовані з примітивних
поліномів, як зазначалося вище, мають унікальні властивості, а саме те, що при
відсутності зсуву значення автокореляційної функції дорівнює кількості чипів в
послідовності, тобто 255, в той час як при будь якому зсуві значення
автокореляційної функції дорівнює -1. Це все наочно демонструє графік на
рис.3.5.
Якщо послідовність бітів, що кодується, не складається з однакових бітів, то
ця унікальна кореляційна властивість втрачається і виникають бічні пелюстки
автокореляційної функції, як це доводить рис. 3.6. На цьому малюнку показана
автокореляційна функція для бітової послідовності 1, 1, -1,-1,1. Вочевидь, що
наявність цих бокових пелюсток може погіршувати характеристики каналу в
якому використовується така скремблююча кодова послідовність.

Рис. 3.4. Скремблююча кодова послідовність з 255-чипів створена за рахунок
використання (3.3)
Дослідимо можливість використання синтезованої скремблюючої кодової
послідовності в каналі з внутрішніми шумами та зовнішньою завадою [42].
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Рис. 3.5. Автокореляційна функція послідовності з п’яти однакових бітів
скрембльованих кодовою послідовністю зображеною на рис.3.4.

Рис. 3.6. Автокореляційна функція послідовності з п’яти різних бітів
скрембльованих кодовою послідовністю зображеною на рис.3.4.
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Дослідження

характеристик

каналу,

що

використовує

синтезовану

скремблюючу послідовність здійснювалося шляхом комп’ютерного імітаційного
моделювання. Імітаційне моделювання було проведено для наступних умов:
• створювалася комплексна адитивна суміш з 5 біт корисного сигналу зі
змінною потужністю, внутрішнього шуму каналу та завадового сигналу;
• корисний сигнал представлений як комплексні відліки скремблюючої
послідовності з урахуванням знаку певного біту інформації з фазами або 0 або π;
• внутрішні шуми представлені як комплексні відліки з нормальним
розподіленням ймовірності;
• завадовий сигнал також представлено як комплексні відліки з нормальним
розподіленням ймовірності;
• потужність внутрішнього шуму встановлено одиниця;
• потужність завадового сигналу встановлена три одиниці відносно рівня
внутрішніх шумів;
• потужність корисного сигналу приймає відповідно значення 0.25, 0.5 та 1
відносні значення;
• бітова послідовність складається з п’яти наступних біт 1,1,-1,-1,1;
• створена сигнальна суміш пропускається через фільтр який узгоджений зі
скремблюючою кодовою послідовністю і, таким чином, виконує стиснення
бітової послідовності.
Імітаційне моделювання здійснювалося за допомогою середовища Matlab.
Результати моделювання для наведених вище умов та відносної потужності
корисного сигналу, що дорівнює 1, зображені на рис.3.7, рис.3.8, рис.3.9, рис.3.10,
рис.3.11 та рис.3.12.
На рис.3.7, рис.3.8 та рис.3.9 зображені дійсна, уявна та модульна складові
адитивної суміші сигналів. При цьому сумарна потужність шумів каналу та
завадового сигналу перевищує потужність корисного сигналу в 4 рази або на 6 дБ.
Аналіз даних представлених на цих рисунках дозволяє стверджувати що
корисний сигнал є повністю захований у внутрішніх шумах каналу та завади і не
проглядається.

174

Рис.3.7. Дійсна компонента адитивної суміші корисного сигналу, внутрішнього
шуму та завадового сигналу для відносної потужності корисного сигналу одиниця

Рис.3.8. Уявна компонента адитивної суміші корисного сигналу, внутрішнього
шуму та завадового сигналу для відносної потужності корисного сигналу одиниця
Рис.3.10, рис.3.11 та рис.3.12 показують дійсну, уявну та модульну складові
сигналу на виході стискаючого фільтру. Аналіз показує, що корисний сигнал
впевнено виділяється на фоні шумових сигналів і може бути відновлена
закодована бітова послідовність.
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Рис. 3.9. Модульна компонента адитивної суміші корисного сигналу,
внутрішнього шуму та завадового сигналу для відносної потужності корисного
сигналу одиниця

Рис.3.10. Дійсна компонента сигнальної суміші на виході фільтра стиснення для
відносної потужності корисного сигналу одиниця
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Рис.3.11. Уявна компонента сигнальної суміші на виході фільтра стиснення для
відносної потужності корисного сигналу одиниця

Рис. 3.12. Модульна компонента сигнальної суміші на виході фільтра стиснення
для відносної потужності корисного сигналу одиниця
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Рис.3.13. Дійсна компонента сигнальної суміші на виході фільтра стиснення для
відносної потужності корисного сигналу 0.5
Результати моделювання для наведених вище умов та відносної потужності
корисного сигналу, що дорівнює 0.5, зображені на рис.3.13, рис.3.14, та рис.3.15.
В цьому випадку сумарна потужність внутрішнього шуму та завади перевищує
потужність корисного сигналу в 8 разів, або на 9 дБ. Аналіз показує, що
відношення корисний сигнал завада на виході фільтра стиснення погіршилося у
порівнянні з попереднім випадком, але все одне є достатнім для відновлення
бітової послідовності, що передається [42].
Результати моделювання для наведених вище умов та відносної потужності
корисного сигналу, що дорівнює 0.25, зображені на рис.3.16, рис.3.15, та рис.3.17.
В цьому випадку сумарна потужність внутрішнього шуму та завади перевищує
потужність корисного сигналу в 16 разів або на 12 дБ. Аналіз показує, що
відношення корисний сигнал завада на виході фільтра стиснення стало ще гірше і
знаходиться

на

межі

того,

щоб

мати

спроможність

відновити

бітову

послідовність, що передається.
Стрілочки на рис.3.16, рис.3.17, та рис.3.18 позначають корисний сигнал
після стиснення.
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Рис. 3.14. Уявна компонента сигнальної суміші на виході фільтра стиснення для
відносної потужності корисного сигналу 0.5

Рис. 3.15. Модульна компонента сигнальної суміші на виході фільтра стиснення
для відносної потужності корисного сигналу 0.5
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Рис. 3.16. Дійсна компонента сигнальної суміші на виході фільтра стиснення для
відносної потужності корисного сигналу 0.25

Рис. 3.17. Уявна компонента сигнальної суміші на виході фільтра стиснення для
відносної потужності корисного сигналу 0.25
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Рис.3.18. Модульна компонента сигнальної суміші на виході фільтра
стиснення для відносної потужності корисного сигналу 0.25
Аналіз здобутих результатів моделювання дає можливість дійти таких
висновків [42]:
1. Скремблююча

псевдовипадкова

кодова

послідовність

має

гарні

автокореляційні властивості. Коли бітова послідовність, що передається, є
незмінною то ці автокореляційні властивості є ідеальними. Якщо бітова
послідовність, що передається, змінюється, то ці властивості погіршуються.
2. Попереднє розширення спектру бітової послідовності синтезованою
псевдовипадковою кодовою послідовністю з наступним стисканням цієї бітової
послідовності у стискаючому фільтрі дозволяє виділити біти що передаються в
телекомунікаційній мережі.
3. Синтезована скремблююча кодова послідовність дозволяє відновити бітову
послідовність, що передається, в ситуаціях коли сумарний рівень внутрішнього
шуму та завади перевищує корисний сигнал на величину до 12 дБ.
Для покращення характеристик завадостійкості та скритності корисної
інформації потрібно збільшувати порядок примітивного поліному до 9 або навіть
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десятого, що еквівалентно збільшенню кількість чипів в кодовій послідовності до
511 та 1023.
Вивчимо використання псевдовипадкових кодових послідовностей що
отримуються з примітивних поліномів дев’ятого ступеня і період повторення яких
складає 511 чипів [43].
Примітивний поліном дев’ятого порядку над полем Галуа GF(2), який
можливо знайти в [141], має вигляд:
x9+x4+1.
Примітивний

поліном

(3.4)

(3.4)

дозволяє

синтезувати

псевдовипадкову

скремблюючу кодову послідовність наведену на рис. 3.19. Кодові послідовності
можуть формуватися як в логіці «0» та «1» так і в логіці «1» та «-1»; та що
наведена на рис.3.19 побудована в останній логіці. Розглянемо кореляційні
властивості кодової послідовності що наведена на рис.3.19.
Кореляційні властивості скремблюючої кодової послідовності з рис.3.19
демонструються графіком представленим на рис.3.20. На цьому рисунку наведена
автокореляційна функція послідовності з п’яти наступних біт (1,1,-1,-1,1), кожний
з яких є скрембльований кодовою послідовністю зображеною на рис.3.19.
Крива на рис.3.19 знов підтверджує унікальні властивості псевдовипадкових
кодових послідовностей отриманих з примітивних поліномів будь-якого ступеня
[43]. Ці властивості полягають в тому, що при нульовому зсуві значення
автокореляційної функції дорівнює кількості чипів в послідовності, тобто 511, в
той час як при будь якому зсуві значення автокореляційної функції дорівнює -1.
І знов, як і у випадку поліномів восьмого ступеня, у випадку коли біти
змінюють свій знак ця унікальна кореляційна властивість втрачається і виникають
побічні пелюстки автокореляційної функції, як це показує рис. 3.20 Можливо
зробити припущення, що ці бокові пелюстки можуть знижувати характеристики
телекомунікаційного каналу, який використовує таку кодову послідовність.
Дослідимо характеристик телекомунікаційного каналу з внутрішніми
шумами

та

послідовність.

зовнішньою

завадою

що

використовує

синтезовану кодову
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Рис. 3.19. Скремблююча кодова послідовність з 511-чипів створена за рахунок
використання (3.4)

Рис. 3.20. Автокореляційна функція послідовності з п’яти різних бітів
скрембльованих кодовою послідовністю зображеною на рис.3.19.
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Для

вивчення

характеристик телекомунікаційного каналу,

в якому

використовується бітова послідовність скрембльована синтезованою кодовою
послідовністю, використовувалося комп’ютерного імітаційного моделювання.
Моделювання проводилося для умов подібних до тих, що були використані вище
для спрощення порівняння характеристик. Ці умови є наступними [43]:
• створювалася комплексна адитивна суміш з 5 біт корисного сигналу зі
змінною потужністю, внутрішнього шуму каналу та завадового сигналу;
• корисний сигнал представлений як комплексні відліки скремблюючої
послідовності з урахуванням знаку певного біту інформації з фазами або 0 або π;
• внутрішні шуми представлені як комплексні відліки з нормальним
розподіленням ймовірності;
• завадовий сигнал також представлено як комплексні відліки з нормальним
розподіленням ймовірності;
• потужність внутрішнього шуму встановлено одиниця;
• потужність завадового сигналу встановлена три одиниці відносно рівня
внутрішніх шумів;
• потужність корисного сигналу приймає відповідно значення 0.125, 0.25 та
0.5 відносних значення;
• бітова послідовність складається з п’яти наступних біт 1,1,-1,-1,1;
• створена сигнальна суміш пропускається через фільтр який узгоджений зі
скремблюючою кодовою послідовністю і, таким чином, виконує стиснення
бітової послідовності.
Імітаційне моделювання здійснювалося за допомогою середовища Matlab.
Рис.3.21, рис.3.22, рис.3.23, рис.3.24, рис.3.25 та рис.3.26 відображають
результати моделювання для наведених вище умов та відносної потужності
корисного сигналу, що дорівнює 0.5.
На рис.3.21, рис.3.22 та рис.3.23 зображені дійсна, уявна та модульна
складові адитивної суміші сигналів на вході стискаючого фільтру. При цьому
сумарна потужність внутрішніх шумів каналу та завадового сигналу перевищує
потужність корисного сигналу в 8 разів або на 9 дБ.
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Рис.3.21. Дійсна компонента адитивної суміші корисного сигналу, внутрішнього
шуму та завадового сигналу для відносної потужності корисного сигналу 0.5

Рис.3.22. Уявна компонента адитивної суміші корисного сигналу, внутрішнього
шуму та завадового сигналу для відносної потужності корисного сигналу 0.5
Аналіз даних представлених на цих рисунках дозволяє стверджувати що
корисний сигнал є повністю захований у внутрішніх шумах каналу та заваді і не
проглядається.
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Рис. 3.23. Модульна компонента адитивної суміші корисного сигналу,
внутрішнього шуму та завадового сигналу для відносної потужності корисного
сигналу 0.5

Рис.3.24. Дійсна компонента сигнальної суміші на виході фільтра стиснення для
відносної потужності корисного сигналу 0.5
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Рис.3.24, рис.3.25 та рис.3.26 показують дійсну, уявну та модульну складові
сигналу на виході стискаючого фільтру.

Рис.3.25. Уявна компонента сигнальної суміші на виході фільтра стиснення для
відносної потужності корисного сигналу 0.5

Рис. 3.26. Модульна компонента сигнальної суміші на виході фільтра стиснення
для відносної потужності корисного сигналу 0.5
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Аналіз показує, що корисний сигнал впевнено виділяється на фоні шумових
сигналів і може бути відновлена начальна скрембльована бітова послідовність.
Стрілочки на рис.3.24 та рис.3.26 позначають біти корисного сигналу
виділені при стисканні з суміші внутрішнього шуму та шумової завади.
Результати моделювання для наведених вище умов та відносної потужності
корисного сигналу, що дорівнює 0.25, зображені на рис.3.27, рис.3.28 та рис.3.29.

Рис.3.27. Дійсна компонента сигнальної суміші на виході фільтра стиснення для
відносної потужності корисного сигналу 0.25
В цьому випадку сумарна потужність внутрішнього шуму та завади
перевищує потужність корисного сигналу в 16 разів або на 12 дБ. Аналіз показує,
що відношення корисний сигнал завада на виході фільтра стиснення погіршилося
у порівнянні з попереднім випадком, але все одне є достатнім для відновлення
бітової послідовності, що передається.
Результати моделювання для наведених вище умов та відносної потужності
корисного сигналу що дорівнює 0.125, зображені на рис.3.30, рис.3.31, та рис.3.32.
В цьому випадку сумарна потужність внутрішнього шуму та завади перевищує
потужність корисного сигналу в 32 рази або на 15 дБ.
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Рис. 3.28. Уявна компонента сигнальної суміші на виході фільтра стиснення для
відносної потужності корисного сигналу 0.25

Рис. 3.29. Модульна компонента сигнальної суміші на виході фільтра стиснення
для відносної потужності корисного сигналу 0.25
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Рис. 3.30. Дійсна компонента сигнальної суміші на виході фільтра стиснення для
відносної потужності корисного сигналу 0.125

Рис. 3.31. Уявна компонента сигнальної суміші на виході фільтра стиснення для
відносної потужності корисного сигналу 0.125
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Аналіз показує, що відношення корисний сигнал завада на виході фільтра
стиснення стало ще гіршим, але все ще дозволяє впевнено відновити бітову
послідовність, що передається.
Стрілочки на рис.3.30 та рис.3.31 також позначають корисний сигнал після
стиснення.

Рис.3.32. Модульна компонента сигнальної суміші на виході фільтра
стиснення для відносної потужності корисного сигналу 0.125
Аналіз здобутих результатів моделювання дає можливість дійти таких
висновків [43]:
1. Скремблююча

псевдовипадкова

кодова

послідовність

має

гарні

автокореляційні властивості. Коли бітова послідовність, що передається, є
незмінною, то ці автокореляційні властивості є ідеальними. Якщо бітова
послідовність, що передається, змінюється, то ці властивості погіршуються.
2. Попереднє розширення спектру бітової послідовності синтезованою
псевдовипадковою кодовою послідовністю з наступним стисканням цієї бітової
послідовності у стискаючому фільтрі дозволяє виділити біти що передаються в
телекомунікаційній мережі.
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3. Синтезована скремблююча кодова послідовність дозволяє відновити бітову
послідовність, що передається, в ситуаціях коли сумарний рівень внутрішнього
шуму та завади перевищує корисний сигнал на величину до 15 дБ.
Використання

4.

скремблюючої

кодової

послідовності

отриманої

з

примітивного поліному дев’ятого порядку дозволяє на 3 дБ покращити якість
передачі бітів в телекомунікаційному каналі у порівнянні з тим, що дозволяє
використання примітивного поліному восьмого порядку.
Вище була досліджена скремблююча псевдовипадкова кодова послідовність
з використанням примітивного поліному дев’ятого порядку та були встановлені її
обмеження. Вона, згідно з порядком поліному, складається з 511 чипів. Для
подолання цих обмежень, пропонується дослідити телекомунікаційний канал в
якому використовується скремблююча кодова послідовність протяжністю 1023
чипи і яка є створеною з використанням примітивного поліному десятого
порядку.
Зробимо вибір примітивного поліному десятого порядку, який може бути
використаний синтезу псевдовипадкової кодової послідовності що складається з
1023 чипів [50]. Примітивний поліном десятого порядку над полем Галуа GF(2),
який представлений в [141], виглядає наступним чином:
F(x)=x10+x3+1.
На

рис.3.33.

представлена

псевдовипадкова

(3.5)
скремблююча

кодова

послідовність синтезована згідно з (3.5). Ця кодова послідовність сформована в
логіці «1» та «-1»; така логіка є більш зручною при роботі в телекомунікаційному
каналі.
Кореляційні властивості скремблюючої кодової послідовності зображеної
на рис.3.33 висвітлюються кривими представленими на рис.3.34. Цей рисунок
показує результат обробки узгодженим стискаючим фільтром послідовності з
п’яти біт (1,1,-1,-1,1); кожний з цих бітів є скрембльований кодовою
послідовністю наведеною на рис.3.33.
Крива на рис.3.34. знов наочно демонструє унікальні властивості
псевдовипадкових кодових послідовностей отриманих з примітивних поліномів.
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Ці властивості полягають в тому,

що при нульовому зсуві значення

автокореляційної функції дорівнює кількості чипів в послідовності, тобто 1023, в
той час як при будь якому зсуві значення автокореляційної функції дорівнює -1.

Рис. 3.33. Скремблююча кодова послідовність з 1023-чипів створена за рахунок
використання (3.5)
Але знов треба констатувати що у випадку коли біти змінюють свій знак, ця
унікальна кореляційна властивість втрачається і виникають побічні пелюстки
автокореляційної функції, як це показує рис. 3.34. Можливо зробити припущення,
що ці бокові пелюстки будуть знижувати характеристики телекомунікаційного
каналу, який використовує таку кодову послідовність.
Вивчимо характеристики телекомунікаційного каналу з внутрішніми
шумами

та

зовнішньою

завадою

що

використовує

синтезовану кодову

послідовність.
Для дослідження характеристик телекомунікаційного каналу, в якому
використовується бітова послідовність скрембльована синтезованою кодовою
послідовністю

з

1023

чипів,

використовувалося

комп’ютерне

моделювання. Моделювання проводилося для наступних умов:

імітаційне
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імітувалася комплексна адитивна суміш з 5 біт, що включає в себе корисний
сигнал зі змінною потужністю, внутрішній шум каналу та завадовий сигнал;
• корисний

сигнал

представляється

у

вигляді

комплексних

відліків

скремблюючої послідовності з урахуванням знаку певного біту інформації з,
відповідно, фазами або 0 або π;
• внутрішній шум каналу представлений як комплексні відліки з нормальним
розподіленням ймовірності;
• завадовий сигнал так само представлений як комплексні відліки з
нормальним розподіленням ймовірності;
• потужність внутрішнього шуму встановлена одиниця;
• потужність завадового сигналу встановлена три одиниці відносно рівня
внутрішніх шумів;
• потужність корисного сигналу приймає відповідно значення 0.0625, 0.125 та
0.25 відносних одиниць;
• бітова послідовність складається з п’яти наступних біт: 1,1,-1,-1,1;
• створена сигнальна суміш пропускається через фільтр який є узгоджений зі
скремблюючою кодовою послідовністю і, таким чином, виконує стиснення
бітової послідовності.
Імітаційне моделювання здійснювалося за допомогою середовища Matlab.
Результати комп’ютерного імітаційного моделювання при дотриманні
наведених вище умов та відносної потужності корисного сигналу 0.25
представлені на рис.3.35, рис.3.36, рис.3.37, рис.3.38, рис.3.39 та рис.3.40.
На рис.3.35, рис.3.36 та рис.3.37 зображені дійсна, уявна та модульна
складові адитивної суміші сигналів на вході стискаючого фільтру. В цьому
випадку сумарна потужність внутрішніх шумів каналу та завадового сигналу
перевищує потужність корисного сигналу в 16 разів або на 12 дБ.
Аналіз результатів наведених на цих рисунках дозволяє зробити висновок,
що корисний сигнал є повністю захований у внутрішніх шумах каналу та заваді і
не може бути виділений без знання його структури.
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Рис. 3.34. Автокореляційна функція послідовності з п’яти різних бітів
скрембльованих кодовою послідовністю зображеною на рис.3.33.

Рис.3.35. Дійсна компонента адитивної суміші корисного сигналу, внутрішнього
шуму та завадового сигналу для відносної потужності корисного сигналу 0.25
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Рис.3.36. Уявна компонента адитивної суміші корисного сигналу, внутрішнього
шуму та завадового сигналу для відносної потужності корисного сигналу 0.25

Рис. 3.37. Модульна компонента адитивної суміші корисного сигналу,
внутрішнього шуму та завадового сигналу для відносної потужності корисного
сигналу 0.25
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Рис.3.38, рис.3.39 та рис.3.40 показують дійсну, уявну та модульну складові
сигналу на виході стискаючого фільтру. Вивчення результатів показує, що за
рахунок стискання корисний сигнал впевнено виділяється на фоні шумових
сигналів і може бути відновлена початкова скрембльована бітова послідовність.
Стрілочки на рис.3.38 та рис.3.40 позначають біти корисного сигналу
виділені при стисканні з суміші внутрішнього шуму та шумової завади.
Результати моделювання для наведених вище умов та відносної потужності
корисного сигналу, що дорівнює 0.125, зображені на рис.3.41, рис.3.42 та рис.3.43.
В цьому випадку сумарна потужність внутрішнього шуму та завади перевищує
потужність корисного сигналу в 32 рази або на 15 дБ.
Стрілочки на рис.3.41 та рис.3.43, як і раніше, позначають біти корисного
сигналу виділені при стисканні з суміші внутрішнього шуму та шумової завади.

Рис.3.38. Дійсна компонента сигнальної суміші на виході фільтра стиснення для
відносної потужності корисного сигналу 0.25

197

Рис.3.39. Уявна компонента сигнальної суміші на виході фільтра стиснення для
відносної потужності корисного сигналу 0.25

Рис. 3.40. Модульна компонента сигнальної суміші на виході фільтра стиснення
для відносної потужності корисного сигналу 0.25
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Рис.3.41. Дійсна компонента сигнальної суміші на виході фільтра стиснення для
відносної потужності корисного сигналу 0.125

Рис. 3.42. Уявна компонента сигнальної суміші на виході фільтра стиснення для
відносної потужності корисного сигналу 0.125
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Рис. 3.43. Модульна компонента сигнальної суміші на виході фільтра стиснення
для відносної потужності корисного сигналу 0.125
Аналіз показує, що відношення корисний сигнал завада на виході фільтра
стиснення погіршилося у порівнянні з попереднім випадком, але все одно є
достатнім для відновлення бітової послідовності, що передається.
Результати моделювання для наведених вище умов та відносної потужності
корисного сигналу що дорівнює 0.0625, зображені на рис.3.44, рис.3.45 та
рис.3.46. В цьому випадку сумарна потужність внутрішнього шуму та завади
перевищує потужність корисного сигналу в 64 рази або на 18 дБ.
Аналіз показує, що відношення корисний сигнал завада на виході фільтра
стиснення погіршилося, але все ще дозволяє відновити бітову послідовність, що
передається. Треба зазначити, що, судячи з рис.3.44 та рис.3.46, можливості
відновлення

бітової

послідовності

дійшли

своєї

межі

для

коду

що

використовується.
Стрілочки на рис.3.44 та рис.3.46 також позначають корисний сигнал після
стиснення.
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Рис. 3.44. Дійсна компонента сигнальної суміші на виході фільтра стиснення для
відносної потужності корисного сигналу 0.0625

Рис. 3.45. Уявна компонента сигнальної суміші на виході фільтра стиснення для
відносної потужності корисного сигналу 0.0625
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Рис.3.46. Модульна компонента сигнальної суміші на виході фільтра
стиснення для відносної потужності корисного сигналу 0.0625
З наведених вище результатів досліджень можливо зробити наступні
висновки [50]:
1. Скремблююча

псевдовипадкова

кодова

послідовність

має

гарні

автокореляційні властивості. Коли бітова послідовність, що передається, є
незмінною, то ці автокореляційні властивості є ідеальними. Якщо бітова
послідовність, що передається, змінює знак, то ці властивості погіршуються.
2. Попереднє розширення спектру бітової послідовності синтезованою
псевдовипадковою кодовою послідовністю з наступним стисканням цієї бітової
послідовності у стискаючому фільтрі дозволяє виділити біти що передаються в
телекомунікаційній мережі.
3. Синтезована скремблююча кодова послідовність дозволяє відновити бітову
послідовність, що передається, в ситуаціях коли сумарний рівень внутрішнього
шуму та завади перевищує корисний сигнал на величину до 18 дБ. По результатам
дослідження, це виглядає як найбільший виграш що може бути отриманий.
4. Використання

скремблюючої

кодової

послідовності

отриманої

з

примітивного поліному десятого порядку дозволяє на 3 дБ покращити якість
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передачі бітів в телекомунікаційному каналі у порівнянні з тим, що дозволяє
використання примітивного поліному дев’ятого порядку.
5. Можливо припустити, що з кожним збільшенням в два рази кількості бітів у
скремблюючий кодовій послідовності виграш у відношенні корисний сигнал
завада буде зростати на 3 дБ.
Порівняльна оцінка характеристик кодових послідовностей восьмого
дев’ятого та десятого порядків [42,43,50] дозволяє прийти до висновку, що при
збільшенні порядку примітивного поліному в дав рази, і при відповідному
збільшені тривалості псевдовипадкової послідовності в приблизно в два рази,
відношення суміші завади та шумів до корисного сигналу при яких є можливим
винайдення корисного сигналу збільшується на 3 дБ. Це відношення складає 12
дБ для тривалості псевдовипадкової послідовності 255 чипів, 15 дБ для
послідовності тривалістю 511 чипів та 18 дБ для послідовності тривалістю 1023
чипів.
Загалом

псевдовипадкові

послідовності

синтезовані

з

примітивних

поліномів можуть ефективно використовуватися для приховування в шумах
корисних сигналів для втаємничення самої процедури передачі.
3.3.Побудова завадозахищеного телекомунікаційного каналу з комплексним
використанням псевдовипадкових кодових послідовностей
В попередньому підрозділі досліджені властивості псевдовипадкових
кодових послідовностей тривалістю 255, 511 та 1023 чипів синтезованих з
примітивних поліномів для розширення спектру бітів та приховування їх в шумах.
Практичні телекомунікаційні канали що застосовуються в мобільних
мережах мають дві важливі особливості [7, 141].
По-перше, в них використовуються кодові послідовності з парним числом
біт, тобто 256, 512 та 1024.
По-друге, в реальному телекомунікаційному каналі біти передаються майже
завжди у вигляді кадрів фіксованого розміру. Саме для виконання цієї умови
кількість чипів у коді що розширює біти повинна бути парною.
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Розглянемо як ці особливості можуть бути задоволені [47,48,52].
Спочатку проведемо вибір кількості елементів у послідовності, що
розширює спектр одного біту. В роботі пропонується розширювати спектр одного
біту в 256 разів, використовуючи отриману вище та добре досліджену
псевдовипадкову кодову послідовність синтезовану з примітивного поліному
(3.3). Для цього в неї потрібно внести один додатковий чип. Ця операція полягає в
тому, що до 7 нулів які існують в послідовності (як було показано вище)
додається восьмий. Технічно, це може бути зроблено при формуванні цих сьоми
нулів шляхом блокування пересування інформації у зсувному регістрі на один
такт при одночасній видачі її на вихід [47].
На рис. 3.47 наведена псевдовипадкова кодова послідовність синтезована
використовуючи (3.3) з додаванням ще одного нульового чипу до сімох нулів. Ця
кодова послідовність сформована в логіці «1» та «-1» тому, що така логіка є більш
зручною для використання в телекомунікаційному каналі.

Рис.3.47. Псевдовипадкова кодова послідовність з 256-чипів створена за рахунок
використання примітивного поліному (3.3) з додаванням ще одного нуля
Цілком розумно припустити, що додавання одного нуля буде впливати на
кореляційні властивості послідовності. Розглянемо цей вплив.
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На рис.3.48 наведено результат кореляційної обробки послідовності з п’яти
бітів

(1,1,1,1,1)

розширених

по

спектру

псевдовипадковою

кодовою

послідовністю з додатковим нулем. При порівнянні з кореляційною функцією
послідовності тих самих біт розширених псевдовипадковою послідовністю без
додаткового нуля, що наведена на рис.3.5, можливо зауважити незначне
погіршення

характеристик.

Якщо

на

рис.3.5

відсутні

бокові

пелюстки

кореляційної функції, то на рис.3.48 присутні бокові пелюстки що не
перевищують 10-15 одиниць.

Рис.3.48. Кореляційна функція бітової послідовності 1,1,1,1,1 розширеної по
спектру псевдовипадковою кодовою послідовністю з 256-чипів що створена за
рахунок використання примітивного поліному (3.3) з додаванням ще одного нуля
В той самий час, на рис.3.49 наведено результат кореляційної обробки
послідовності з різних п’яти бітів для псевдовипадкової кодової послідовності з
додатковим нулем. При порівнянні з відповідною кореляційною функцією цих
п’яти різних бітів оброблених псевдовипадковою кодовою послідовністю без
додаткового нуля, що наведена на рис.3.6, можливо зауважити що існують
приблизно однакові кореляційні характеристики. При цьому слід зауважити, що
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бокові пелюстки що виникають за рахунок зміни знаку біту значно перевищують,
ті що виникають за рахунок додавання ще одного нуля.

Рис.3.49. Кореляційна функція бітової послідовності 1,1,-1,-1,1 розширеної по
спектру псевдовипадковою кодовою послідовністю з 256-чипів що створена за
рахунок використання примітивного поліному (3.3) з додаванням ще одного нуля
Розглянемо як технічно можливо позначити межі кадрів. Межі кадрів
можливо позначати або за допомогою певних комбінацій біт, або використовуючи
додаткову псевдовипадкову кодову послідовність більшого розміру. В роботі
пропонується

для

позначання

меж

кадру

використовувати

ще

одну

псевдовипадкову кодову послідовність. Тривалість цієї кодової послідовності і
визначає розмір кадру.
Розмір кадру залежить від типу каналу, середовища його застосування та
необхідної швидкості передачі інформації. Зазвичай кількість біт в кадру повинна
дорівнювати ступені числа 2. Приймемо, що один кадр буде складатися з 128
бітів. Тоді псевдовипадкова кодова послідовність, що визначає розмір кадру,
повинна вміщувати 32768 чипів.
Псевдовипадкова кодова послідовність тривалістю 32768 чипів може бути
синтезована за допомогою примітивного поліному 15 ступеня. При цьому для
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отримання парного числа чипів додається ще один нуль до послідовності з 14 вже
існуючих за правилами наведеними вище. Примітивний поліном такого роду
можна взяти з [141] і він має наступний вигляд:
F( x ) = x15 + x10 + x8 + x 7 + x 6 + x 2 + 1 .

(3.6)

Псевдовипадкова кодова послідовність сформована згідно з (3.6) є занадто
тривалою, тому на рис.3.50 наведено тільки перші 1000 чипів цієї послідовності,
які є важливими для виявлення сигналу що позначає початок кадрів, як буде
показано вище.

Рис. 3.50. Перші 1000 чипів послідовності з 32768 чипів створеної згідно з (3.6).
З урахуванням всього вище наведеного в роботі пропонується наступна
кодова та кадрова структури і алгоритм побудови телекомунікаційного каналу:
·Кожний кадр тривалістю 32768 чипів вміщує в собі 128 біт інформації по
256 чипів кожний;
·Формується перша псевдовипадкова кодова послідовність, яка має період
32768 чипів що дорівнює тривалості кадру;
·Формується друга псевдовипадкова кодова послідовність яка має період 256
чипів що дорівнює тривалості одного біту;
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·Всі біти окрім першого, розширюються по спектру за рахунок другої
кодової послідовності тривалістю 256 чипів;
·Перший біт завжди має значення одиниця і не розширюється другою
кодовою послідовністю тривалістю 256 чипів а, навпаки, використовується для
кадрової синхронізації;
·Всі біти кадру обробляються другою кодовою послідовністю тривалістю
32768 чипів;
·Кадрова синхронізація здійснюється за рахунок перших 256 чипів першої
кодової послідовності тривалістю 32768 чипів.
Дослідження характеристик запропонованого телекомунікаційного каналу
на фоні власних шумів та завад було виконано шляхом комп’ютерного
імітаційного моделювання. Воно здійснювалося для наступних умов:
• Імітувався один кадр бітової послідовності, що складається з 128 бітів. При
цьому перший біт завжди залишався рівним одиниці тому, що на цій ділянці
розташовано кадровий синхроімпульс, а значення (1 або -1) інших бітів
вибиралося по псевдовипадковому закону з рівномірним розподіленням;
• Всі

біти,

окрім

першого,

оброблялися

другою

псевдовипадковою

послідовністю тривалістю 256 чипів, при цьому здійснювалося розширення
спектру;
• Отримана бітова послідовність перемножувалася почипово з другою
псевдовипадковою кодовою послідовністю тривалістю 32768 чипів. В результаті
здійснювалося додаткове скремблювання даних без подальшого розширення
спектру;
• Сформований кадр перетворювався у комплексні відліки з урахуванням
знаку певного біту інформації з, відповідно, фазами 0 або π (бінарна модуляція);
• До корисного сигналу додавалися внутрішній шум каналу та завадовий
сигнал;
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• Внутрішній шум каналу мав відносну потужність що дорівнює одиниці, та
був представлений як комплексні відліки з нормальним розподіленням
ймовірності;
• Завадовий сигнал так само був представлений як комплексні відліки з
нормальним розподіленням ймовірності і потужністю одиниця;
• Створена

сигнальна суміш

пропускалася

через стискаючий фільтр

налаштований на виділення перших 256 чипів другої кодової послідовності
тривалістю 32768 чипів, формуючи таким чином сигнал початку кадру;
• Створена сигнальна суміш почипово перемножувалася з другою кодовою
послідовністю тривалістю 32768 чипів для дескремблювання;
• Отримана в попередньому пункті сигнальна суміш пропускалася через
стискаючий фільтр налаштований на виділення першої кодової послідовності
тривалістю 256 чипів, при цьому виділялися біти інформації що передавалися в
телекомунікаційному каналі;
Імітаційне моделювання здійснювалося за допомогою середовища Matlab.
Основною ціллю моделювання є перевірка працездатності телекомунікаційного
каналу та його спроможності передавати інформацію на фоні завадових сигналів.
Нижче представлені результати комп’ютерного імітаційного моделювання
для наведених вище умов.
На рис.3.51 зображені перші 1000 чипів кадру, що формується згідно
представленої вище процедури побудови телекомунікаційного каналу. Ця
послідовність являє собою 128 бітів, спектр кожного (окрім першого) з яких є
розширений псевдовипадковою кодовою послідовністю тривалістю 256 чипів
зображеною на рис.3.47, і які в подальшому скремблюються псевдовипадковою
кодовою послідовністю тривалістю 32768 чипів за рахунок почипового
перемноження. В подальшому, ця послідовність піддається бінарній модуляції та
додаванню власного шуму каналу та завади.
Рис.3.52 ілюструє суміш корисного сигналу, власних шумів каналу та
завади в приймальній частині бездротового телекомунікаційного каналу на
протязі одного кадру. Нагадаємо, що корисний сигнал є представлений у вигляді
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бінарної модуляції кодової послідовності, що зображена на рис.3.51, і має
відносну потужність одиниця, в той час як власний шум являє собою вибірки
розподілені по нормальному закону з потужністю одиниця. Завадовий сигнал має
такі ж самі розподілення вірогідності і потужність як і власний шум каналу.

Рис.3.51. Перші 1000 чипів результуючої кодової послідовності з 32768 чипів
перед модуляцією та додаванням завад

Рис.3.52. Суміш корисного сигналу, власних шумів каналу та завади на протязі
одного кадру

210
По суті, сигнал представлений на рис.3.52 приховує в собі корисний сигнал
з 128 бітів (кадр інформації), кожний з яких є розширений по спектру у 256 разів
псевдовипадковою

кодовою

послідовністю

і

скрембльований

додатково

псевдовипадковою кодовою послідовністю, тривалість якої дорівнює тривалості
кадру.
Подальше дослідження направлене на встановлення того факту, чи можливо
виділити з суміші зображеної на рис.3.52 кадрову структуру передачі інформації
та значення окремих біт.
На рис.3.53 наведено сигнал на виході узгодженого фільтру стиснення
кадрового імпульсу після обробки цим фільтром сигналу зображеному на
рис.3.52.
Виокремлений імпульс початку кадру телекомунікаційного каналу добре
проглядається на рис.3.53 на початковій ділянці кадру. Для кращої наочності на
рис.3.54 наведені перші 1000 чипів з сигналу наведеного на рис.3.53.

Рис. 3.53. Сигнал на виході узгодженого фільтру стиснення кадрового імпульсу
після обробки цим фільтром сигналу зображеного на рис.3.52
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Рис.3.54. Сигнал на виході узгодженого фільтру стиснення кадрового
імпульсу на протязі перших 1000 чипів.
Виходячи з даних наведених на рис.3.53 та рис.3.54, імпульс початку кадру
добре виділяється на фоні власних шумів каналу та шумової завади, які за
умовами імітаційного моделювання перевищують потужність корисного сигналу
в два рази.
Після дослідження можливості виявлення імпульсу початку кадру,
перейдемо до вивчення можливості виділення значень бітів корисної інформації з
сигнальної суміші наведеній на рис.3.52. Слід зауважити, що операція виділення
сигналу початку кадру повинна виконуватися завжди першою, тому що це
дозволяє провести дескремблювання сигнальної суміші зображеній на рис.3.52
псевдовипадковою кодовою послідовністю синтезованою згідно з (3.6) та перші
1000 чипів якої представлені на рис.3.51.
Рис.3.55 та рис.3.56 ілюструють сигнал на виході узгодженого фільтру
стиснення бітів, що обробляв сигнальну суміш зображену на рис.3.53 з
урахуванням

її

дескремблювання,

відповідно

для

одного

кадру

телекомунікаційного каналу та перших 1000 чипів кадру. Дослідження
результатів показує, що за рахунок стискання біти корисного сигналу впевнено
виділяється на фоні внутрішнього шуму каналу та завадового сигналу.
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Рис.3.55. Сигнал на виході узгодженого фільтра стиснення бітів на протязі одного
кадру телекомунікаційного каналу

Рис.3.56. Сигнал на виході узгодженого фільтра стиснення бітів на протязі
перших 1000 бітів одного кадру телекомунікаційного каналу
Таким чином, в роботі запропонована побудова телекомунікаційного каналу
з розширенням спектра та скремблюванням на основі псевдовипадкових кодових
послідовностей отриманих з примітивних поліномів восьмого та п’ятнадцятого
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порядку, що мають гарні авто та взаємно кореляційні властивості. При вивченні
практичних аспектів побудови телекомунікаційного каналу була висунута його
структура з кадрів тривалістю 128 бітів, кожний з яких розширюється в 256 разів
за допомогою синтезованої псевдовипадкової послідовності. При цьому друга
синтезована псевдовипадкова кодова послідовність тривалістю 32768 чипів
використовується

для

позначення

тривалості

кадру

та

додаткового

скремблювання інформації.
Результати комп’ютерного імітаційного моделювання довели, що обробка
адитивної суміші корисного сигналу с завадами, що перевищують корисний
сигнал в два рази по потужності, узгодженими стискаючими фільтрами
дозволяють впевнено виявити кадрову структуру інформації, що передається, за
рахунок виділення імпульсу початку кадрів, та встановити значення біт корисної
інформації.
Сучасний рівень розвитку засобів кібернетичних зловмисників дозволяє
вирішувати дуже складні завдання щодо перехоплення та декодування інформації
в телекомунікаційних каналах. Тому, навіть наявність двох псевдовипадкових
кодів, що розглянуті вище для побудови телекомунікаційного каналу, не дозволяє
повністю захиститися від вказаних проблем. Для ще більшого підвищення
завадозахищеності та скритності передачі інформації, на другому етапі
пропонується додатково використовувати циклічні зсуви тривалої кодової
послідовності від кадру до кадру на число чипів кратне 256. Таких циклічних
зсувів може бути 128, що дорівнює кількості бітів в кадру. При цьому циклічні
зсуви можуть виконуватись за певними таємними алгоритмами, що можуть
постійно оновлюватися.
Для виконання циклічних зсувів доцільно використовувати 15 бітові маски.
Для розуміння яким чином ці циклічні зсуви можуть отримуватися за допомогою
масок, розглянемо з початку генератор псевдовипадкової кодової послідовності
який використовує наступний примітивний поліном п’ятнадцятого порядку [47]:
F( x ) = 1 + x 5 + x 7 + x8 + x 9 + x13 + x15 .

(3.7)
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Псевдовипадкова кодова послідовність с застосуванням (3.7) може бути
отримана використовуючи 15 елементний зсувний регістр зображений на рис.
3.57 [48].

Рис. 3.57. Структурна схема генератора псевдовипадкової кодової послідовності
тривалістю 32767 чипів
На рис.3.57 наведено п'ятнадцять елементів зсувного регістру, в той час як
на виходах п’ятого, сьомого, восьмого, дев’ятого та тринадцятого елементів
виконується операція додавання по модулю два.
Пристрій на рис.3.57, як вже нагадувалося вище, може формувати тільки
послідовність з 32767 чипів, тому що в ньому не може існувати на виході
одночасно 15 нулів. Для того, щоб отримати послідовність з 32768 чипів потрібно
додати один додатковий нуль до 14 вже існуючих. Існує багато способів
виконання цієї процедури, і самим простим є формування на виході додаткового
нуля без пересування даних під час одного з 14 нулів.
Структурна схема формування різних циклічних зсувів у тривалій бітовій
послідовності з 32768 чипів з використанням масок наведена на рис. 3.58.

Рис.3.58. Структурна схема генератора псевдовипадкової кодової послідовності
тривалістю 32768 чипів з циклічними зсувами що визначаються 15 бітними
масками
На рис.3.58 кожний з п’ятнадцяти

бітів маски циклічного зсуву

поєднуються з сигналом на виході відповідного зсувного регістра по логіці «і».
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Після цього, вихідна, зсунута на певне число кратне 256 чипам, кодова
послідовність, формується шляхом додавання всіх отриманих логічних сигналів
по модулю 2.
Для перевірки ефективності запропонованого підходу до підвищення
завадозахищеності та скритності телекомунікаційного каналу, було сформовано
сигнал подібний до того, що зображено на рис.3.52, але зі зсувом тривалої кодової
послідовності на 5 циклів по 256 чипів. Такий сигнал зображено на рис. 3.59.

Рис.3.59. Суміш корисного сигналу, власних шумів каналу та завади на
протязі одного кадру з циклічним зсувом
Припустимо, що зловмисники не мають інформації про циклічний зсув, але
якимось чином дізналися про структуру короткої псевдовипадкової послідовності
з 256 чипів та тривалої послідовності з 37268 чипів без зсуву. В такому випадку,
при спробі перехоплення, вони отримають кадровий синхроімпульс та відповідну
бітову послідовність, що наведені на рис. 3.60 та рис.3.61. Як вбачається з цих
рисунків, при циклічному зсуві зловмисники будуть не в змозі декодувати
структуру кадру та виділити біти корисної інформації.
На рис.3.62 та рис.3.63 наведені сигнали на виході пристрою стиснення
кадрового імпульсу та пристрою стиснення бітів з урахуванням циклічного зсуву.
Як свідчать данні на цих рисунках, при урахуванні вказаного циклічного зсуву,
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відповідна

обробка

дозволяють

виділити

кадровий

імпульс

та

бітову

послідовність. Додатково, стрілочка на рис.3.62 показує розташування кадрового
імпульсу.

Рис.3.60. Сигнал на виході фільтра стиснення кадрового імпульсу на протязі
одного кадру без урахування циклічного зсуву

Рис.3.61. Сигнал на виході фільтра стиснення бітів на протязі одного кадру без
урахування циклічного зсуву
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Рис.3.62. Сигнал на виході фільтра стиснення кадрового імпульсу на протязі
одного кадру з урахуванням циклічного зсуву

Рис.3.63. Сигнал на виході фільтра стиснення бітів на протязі одного кадру з
урахуванням циклічного зсуву
Таким чином, імітаційне комп’ютерне моделювання доводить що при
незнанні циклічних зсувів зловмисники не є в змозі перехопити інформацію, що
передається. Для цього, теоретично, їм потрібно обробляти прийняті сигнали з
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усіма можливими циклічними зсувами, яких налічується 128. В такому випадку,
завдання кібернетичних зловмисників значно ускладнюються.
Відомо [141], що існує 1800 примітивних поліномів 15 ступеня, які за
своїми характеристиками ідентичні тому, що застосовано в попередніх
дослідженнях. За рахунок використання не тільки одного поліному з різними
циклічними зсувами, а і всіх 1800, можливо ще більше підвищити скритність та
завадозахищеність телекомунікаційного каналу. Додатково, можливо змінювати
коротку псевдовипадкову кодову послідовність.
Виходячи з наведених вище результатів досліджень для забезпечення
максимального захисту інформації в телекомунікаційному каналі в роботі
пропонується комплексне використання певного числа коротких послідовностей
по 256 чипів та тривалих послідовностей по 32768 чипів з циклічним зсувами
кратними 256 чипів [47] .
Для створення телекомунікаційного каналу пропонується використовувати
чотири різні послідовності по 256 чипів для розширення спектру бітів корисної
інформації та 10 різних псевдовипадкових послідовностей з 128 циклічними
зсувами кожна для позначення меж кадру та додаткового скремблювання
інформації. Таким чином, число різних комбінацій «коротка псевдовипадкова
послідовність-тривала псевдовипадкова послідовність-циклічний зсув тривалої
псевдовипадкової послідовності» буде складати 4*10*128=5120 триплетів. В
роботі пропонується перехід від одного триплету до іншого від кадру до кадру,
або за певним законом, або за певною таблицею переходів, яка в свою чергу
також може змінюватися.
Таким чином, чипова та кадрова структура і алгоритм побудови
телекомунікаційного каналу з комплексним використанням псевдовипадкових
кодових послідовностей отриманих з примітивних поліномів восьмого та
п’ятнадцятого порядку виглядають наступним чином [47]:
•

Кожний кадр тривалістю 32768 чипів вміщує в собі 128 біт інформації по

256 чипів кожний;
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•

Формуються чотири коротких псевдовипадкових кодових послідовності, які

мають період 256 чипів, що дорівнює тривалості одного біту;
•

Формується десять псевдовипадкових кодових послідовностей, які мають

період 32768 чипів, що дорівнює тривалості кадру;
•

Вибирається

початкова

комбінація

«коротка

псевдовипадкова

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

Всі біти окрім першого, розширюються по спектру за рахунок короткої

кодової послідовності тривалістю 256 чипів з вибраного триплету;
•

Перший біт завжди має значення одиниця і не розширюється короткою

кодовою послідовністю тривалістю 256 чипів а, навпаки, використовується для
кадрової синхронізації;
•

Всі біти кадру обробляються другою кодовою послідовністю тривалістю

32768 чипів зі сформованих триплетів;
•

Кадрова синхронізація здійснюється за рахунок перших 256 чипів тривалої

кодової послідовності з 32768 чипів;
•

Зі зміною кадру здійснюється перехід від одного триплету до іншого.
В роботі пропонується використовувати наступні десять примітивних

поліномів п’ятнадцятого порядку над полем Галуа GF(2) [47]:
F1 ( x ) = 1 + x 5 + x 7 + x 8 + x9 + x13 + x15
F2 ( x ) = 1 + x + x 2 + x 3 + x 6 + x 7 + x15
F3 ( x ) = 1 + x + x 5 + x10 + x15
F4 ( x ) = 1 + x 4 + x 5 + x10 + x15
F5 ( x) = 1 + x + x 2 + x 4 + x 5 + x10 + x15
F6 ( x) = 1 + x 3 + x5 + x 7 + x9 + x10 + x15
F7 ( x ) = 1 + x3 + x 5 + x 8 + x 9 + x10 + x15
F8 ( x) = 1 + x 2 + x 6 + x 7 + x11 + x15
F9 ( x ) = 1 + x + x 3 + x12 + x15
F10 ( x) = 1 + x 2 + x 3 + x 4 + x 5 + x12 + x15
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Для формування чотирьох коротких бітових послідовностей з 256 чипів
необхідно мати поліноми 8-го порядку. В роботі пропонується використовувати
чотири наступні поліноми 8-го ступеня [141]:
F11 ( x ) = 1 + x 2 + x 3 + x 4 + x 8
F12 ( x) = 1 + x + x 3 + x5 + x8
F13 ( x) = 1 + x + x 5 + x 6 + x8
F14 ( x) = 1 + x 2 + x 5 + x 6 + x 8

Вважається, що телекомунікаційний канал побудований згідно вказаного
вище

алгоритму

забезпечить

максимальну

захищеність

інформації

від

перехоплення, приховування факту передачі інформації в шумах при збереженні
всіх інших переваг що надають псевдовипадкові кодові послідовності отримані з
примітивних поліномів певного порядку [47,159].
використання

3.4.Дослідження

жорсткого

обмеження

сигналу

в

телекомунікаційному каналі для покращення його завадозахищеності
В мобільних мережах спеціального призначення, і не тільки, можуть
виникати завадові сигнали дуже високого рівня. Вони можуть перевищувати
динамічний діапазон приймача під час бездротової передачі інформації, що може
призводити до небажаних наслідків. Одним з підходів до усунення цієї проблеми
є використання двосторонніх обмежувачів що обрізають сигнал вище певного
рівня. Для вивчення цього питання, в роботі проводиться дослідження
телекомунікаційного
використовується

каналу

в

якому

псевдовипадкова

для

кодова

розширення

спектру

послідовність

сигналу

отримана

з

примітивного поліному дев’ятого порядку (3.5), що розглядалася раніше. При
цьому цілі та умови дослідження повинні бути іншими: замість зменшення рівня
корисного сигналу при постійних рівнях завади, потрібно збільшувати рівень
завади в значному діапазоні при постійному рівні корисного сигналу. При цьому
виникає необхідність перевірки роботи каналу як з застосуванням обмежувача так
і без його застосування.
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Для проведення дослідження використання обмежувача в каналі з бітовою
послідовністю що скрембльована синтезованою кодовою псевдовипадковою
послідовністю

з

1023

чипів,

використовувалося

комп’ютерне

імітаційне

моделювання. Моделювання проводилося для наступних умов:
• імітувалася комплексна адитивна суміш з 5 біт, що включає в себе корисний
сигнал зі змінною потужністю, внутрішній шум каналу та завадовий сигнал;
• корисний

сигнал

представляється

у

вигляді

комплексних

відліків

скремблюючої послідовності з урахуванням знаку певного біту інформації з,
відповідно, фазами або 0 або π;
• внутрішній шум каналу представлений як комплексні відліки з нормальним
розподіленням ймовірності;
• завадовий сигнал так само представлений як комплексні відліки з
нормальним розподіленням ймовірності;
• потужність внутрішнього шуму встановлена одиниця;
• потужність завадового сигналу встановлювалася 1, 3, 7 та 15 одиниць
відносно рівня внутрішніх шумів;
• потужність корисного сигналу не змінюється та дорівнює 0.25 відносних
одиниць;
• бітова послідовність складається з п’яти наступних біт: 1,1,-1,-1,1;
• створена сигнальна суміш на першому етапі пропускається через фільтр
який є узгоджений зі скремблюючою кодовою послідовністю і, таким чином,
виконує стиснення бітової послідовності.
• створена сигнальна суміш спочатку пропускається через двосторонній
обмежувач а після через фільтр який є узгоджений зі скремблюючою кодовою
послідовністю і, таким чином, виконує стиснення бітової послідовності.
Для комп’ютерного імітаційного моделювання знову використовувався
пакет прикладних програм Matlab.
Рис.3.64, рис.3.65 та рис.3.66 показують модульну, уявну та реальні
компоненти сигнальної суміші сформованої згідно вище наведених умов і
відносній потужності завадового сигналу що дорівнює одиниці.
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Рис.3.64 Модульна компонента вхідної сигнальної суміші

Рис.3.65 Уявна компонента вхідної сигнальної суміші
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Рис.3.66. Реальна компонента вхідної сигнальної суміші
В цьому випадку, сумарний завадовий сигнал та внутрішні шуми перевищує
потужність корисного сигналу в 8 разів або на 9 дБ.
Дані наведені на цих рисунках ясно демонструють що корисний сигнал є
добре захованим в завадах і шумах.
Рис.3.67, рис.3.68 та рис.3.69 ілюструють модульну, уявну та реальні
компоненти суміші сигналів після обробки в узгодженому фільтрі для наведених
вище умов, коли відносна потужність завадового сигналу дорівнює одиниці.
Аналіз наведеної інформації дозволяє стверджувати, що корисний сигнал добре
виділяється на фоні завад та шумів і бітова послідовність може бути успішно
прийнята.
На рис.3.67 та рис.3.69 стрілки вказують на бітову послідовність корисного
сигналу.
Рис. 3.70, рис.3.71 та рис.3.72 демонструє модульну, уявну та реальну
компоненти сигнальної суміші після обробки в узгодженому фільтрі для
завадового сигналу з відносною потужністю що дорівнює 3.
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Рис.3.67.Модульна компонента на виході узгодженого фільтру для завадового
сигналу з відносною потужністю 1

Рис.3.68. Уявна компонента на виході узгодженого фільтру для завадового
сигналу з відносною потужністю 1
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Рис.3.69.Реальна компонента на виході узгодженого фільтру для завадового
сигналу з відносною потужністю 1

Рис.3.70. Модульна компонента на виході узгодженого фільтру для завадового
сигналу з відносною потужністю 3
Стрілки на цих рисунках виконують ту ж функцію як і до цього – вказують
на біти прийнятого сигналу. І знов можливо констатувати, що бітова
послідовність корисного сигналу гарно проглядається на фоні шумів та завад.
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Рис.3.71. Уявна компонента на виході узгодженого фільтру для завадового
сигналу з відносною потужністю 3

Рис.3.72.Реальна компонента на виході узгодженого фільтру для завадового
сигналу з відносною потужністю 3
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Рис.3.73, рис.3.74 та рис.3.75 показують модульну, уявну та реальну
компоненти сигнальної суміші на виході узгодженого фільтру для завадового
сигналу з рівнем 7 відносних одиниць. В цьому випадку, разом завадовий сигнал
та внутрішній шум перевищують корисний сигнал у 32 рази або на 15 дБ.
Вивчення даних на цих рисунках ясно демонструє, що корисний сигнал
впевнено виділяється з завадової суміші і бітова помилка може бути відновлена.
Тим не менш, залишковий рівень завадових сигналів візуально збільшується і
таким чином відношення корисний сигнал завада зменшується відносно
попереднього випадку.

Рис.3.73. Модульна компонента на виході узгодженого фільтру для завадового
сигналу з відносною потужністю 7
Рис.3.76, рис.3.77 та рис.3.78 демонструють модульну, уявну та реальну
компоненти суміші сигналів після обробки в узгодженому фільтрі для відносної
потужності завадового сигналу 15 одиниць.
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Рис.3.74. Уявна компонента на виході узгодженого фільтру для завадового
сигналу з відносною потужністю 7

Рис.3.75. Реальна компонента на виході узгодженого фільтру для завадового
сигналу з відносною потужністю 7
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Рис.3.76. Модульна компонента на виході узгодженого фільтру для завадового
сигналу з відносною потужністю 15

Рис.3.77. Уявна компонента на виході узгодженого фільтру для завадового
сигналу з відносною потужністю 15
В цьому випадку, сумарний завадовий сигнал перевищує корисний сигнал в
64 рази або на 18 дБ.
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Рис.3.78.Реальна компонента на виході узгодженого фільтру для завадового
сигналу з відносною потужністю 15
Дані на рис.3.76, рис.3.77, та рис.3.78 ясно вказують, що хоча корисні біти
ще вдається відрізнити на фоні завад, можливо припустити, що очікується
підвищений відсоток бітових помилок так як рівень завадового сигналу
наближується до рівня корисного сигналу. Виглядає так, що напевно 18 дБ є
потенційний

ліміт

для

1023-бітної

псевдовипадкової

послідовності,

що

розглядається.
Розглянемо застосування двосторонього обмежувача для узгодження
дінамічного діапазону.
В досліджених вище ситуаціях потужність суміші завадового сигналу та
шуму може досягати значних величин. Наприклад, рис.3.79, рис.3.80 та рис.3.81
демонструють модульну, уявну та реальну складові сигнальної суміші для
потужності завадових сигналів що дорівнює 15 умовних одиниць. Доречно
порівняти графіки на цих рисунках з тими, що наведені на рис.3.64, рис.3.65 та
рис.3.66, де сумарна відносна потужність завади складає одну одиницю. З
порівняння випливає, що відносна потужність суттєво зросла і може досягти
обмежень що обумовлені динамічним діапазоном приймача.
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Рис.3.79. Модульна компонента сигнальної суміші перед обмежувачем для
завадового сигналу з відносною потужністю 15

Рис.3.80. Уявна компонента сигнальної суміші перед обмежувачем для завадового
сигналу з відносною потужністю 15
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Рис.3.81. Реальна компонента сигнальної суміші перед обмежувачем для
завадового сигналу з відносною потужністю 15
Саме

для

вирішення

проблеми

вузького

динамічного

діапазону

і

пропонується використовувати обмежувач в приймальному пристрої перед
узгодженим фільтром. Рівень обмеження слід вибирати таким що дорівнює рівню
внутрішніх шумів приймача. Такий обмежувач відомий в літературі як жорсткий
обмежувач.
Рис.3.82, рис.3.83 та рис.3.84 ілюструють модульну, уявну та реальні
компоненти сигнальної суміші на виході жорстоко обмежувача для завадових
сигналів з відносною потужністю 15 одиниць.
Дані на рис.3.82, рис.3.83 та рис.3.84 наочно демонструють, що обмежувач
суттєво зменшує динамічний діапазон сигнальної суміш на вході приймача.
Для оцінки того, як процес обмеження впливає на процедуру узгодженого
накопичення, сигнальні суміші для відносних потужностей завадових сигналів 7
та 15 одиниць, попередньо обмежені в жорсткому обмежувачі, пропускалися
через узгоджений фільтр.
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Рис.3.82.Модульна компонента сигнальної суміші після процедури обмеження
для відносної потужності завадових сигналів що дорівнює 15

Рис.3.83. Уявна компонента сигнальної суміші після процедури обмеження для
відносної потужності завадових сигналів що дорівнює 15
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Рис.3.84. Реальна компонента сигнальної суміші після процедури обмеження для
відносної потужності завадових сигналів що дорівнює 15
Рис.3.85, рис.3.86 та рис.3.87 демонструють модульну, уявну та реальну
складові сигнальної суміші, з урахуванням процедури обмеження, на виході
узгодженого фільтра для потужності завадового сигналу що дорівнює 7.
Модульна, уявна та реальна складові сигнальної суміші, з урахуванням
процедури обмеження, на виході узгодженого фільтра для потужності завадового
сигналу що дорівнює 15 наведені на рис.3.88, рис.3.89 та рис.3.90. Стрілочки на
цих рисунках вказують на біти корисного сигналу.
Інформація представлена на рис.3.87 та рис.3.90 наочно демонструє що
корисний сигнал може бути виокремлено на виході узгодженого фільтру. Однак,
для завадового сигналу з відносною потужністю що дорівнює 15, як зрозуміло з
рис.3.90, можливість коду що розширює спектр сигналу забезпечити виділення
корисного сигналу з суміші сигналів досягає своєї межі. Цей висновок співпадає з
тим, що було зроблено стосовно даних що були представлені на рис.3.78.
Таким чином, обмежувач покращує характеристики приймача коли
динамічний діапазон є обмеженим, і за своїми характеристиками співпадає з
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системою коли динамічний діапазон не є обмеженим та жорсткий обмежувач не
застосовується.

Рис.3.85.Модульна компонента сигнальної суміші на виході узгодженого фільтра
з застосуванням попередньо процедури обмеження для відносного рівня
завадового сигналу 7

Рис.3.86. Уявна компонента сигнальної суміші на виході узгодженого фільтра з
застосуванням попередньо процедури обмеження для відносного рівня завадового
сигналу 7
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Рис.3.87. Реальна компонента сигнальної суміші на виході узгодженого фільтра з
застосуванням попередньо процедури обмеження для відносного рівня завадового
сигналу 7

Рис.3.88.Модульна компонента сигнальної суміші на виході узгодженого
фільтра з застосуванням попередньо процедури обмеження для відносного рівня
завадового сигналу 15
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Рис.3.89. Уявна компонента сигнальної суміші на виході узгодженого фільтра з
застосуванням попередньо процедури обмеження для відносного рівня завадового
сигналу 15

Рис.3.90. Реальна компонента сигнальної суміші на виході узгодженого фільтра з
застосуванням попередньо процедури обмеження для відносного рівня завадового
сигналу 15
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Аналіз результатів комп’ютерного моделювання проведений в цьому
підрозділі дозволяє зробити наступні висновки [160]:
Попереднє

1.

розширення

спектру

бітів

корисної

інформації за

допомогою псевдовипадкової кодової послідовності тривалістю 1023 чипів з
наступною обробкою в узгодженому фільтрі дозволяє виділити корисну бітову
послідовність, що передається в телекомунікаційному каналі, з суміші завадового
сигналу та власних шумів.
Розширення спектру сигналу в 1023 рази дозволяє виділити корисну

2.

бітову послідовність з суміші завади та шуму що перевищує рівень корисного
сигналу на 18 дБ.
3. Використання жорсткого обмежувача в телекомунікаційному каналі
дозволяє

узгодити

приймального

динамічний

діапазон

тракту комунікаційного

вхідної

каналу.

сигнальної

Використання

суміші

та

обмежувача

практично не впливає на здатність технології розширення спектру виділяти біти
корисного сигналу.

Висновки до розділу 3
1.

Розглянуто

характеристики

псевдовипадкових

кодових

послідовностей що синтезуються з примітивних поліномів певного порядку.
Встановлено, що вони мають багато корисних властивостей, які можливо
застосовувати в системах мобільного зв’язку. До таких застосувань головним
чином

відносяться

організація

багатоабонентського

доступу,

боротьба

з

багатопроменевим розповсюдженням та захист від прослуховування. З’ясовано,
що питанням застосування зазначених псевдовипадкових послідовностей для
приховування передачі інформації та їх комплексному використанню не
приділено достатньо уваги.
2.

Синтезовані псевдовипадкові кодові послідовності тривалістю 255,

511 та 1023 чипів з, відповідно, примітивних поліномів восьмого, дев’ятого та
десятого порядків. Перевірено їх автокореляційні властивості та здатність бути
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використаними для розширення спектру у телекомунікаційному каналі з
наступним виділенням біт корисної інформації з суміші завадового сигналу та
власних шумів. Порівняльна оцінка характеристик кодових послідовностей
восьмого, дев’ятого та десятого порядків дозволяє прийти до висновку, що при
збільшенні порядку примітивного поліному в два рази, і при відповідному
збільшені тривалості псевдовипадкової кодової послідовності приблизно в два
рази, відношення суміші завади та шумів до корисного сигналу, при яких є
можливим виділення корисного сигналу, збільшується на 3 дБ. Це відношення
складає 12 дБ для псевдовипадкової послідовності тривалістю 255 чипів, 15 дБ
для послідовності тривалістю 511 чипів та 18 дБ для послідовності тривалістю
1023 чипів.
3.

Розроблено метод створення телекомунікаційного каналу в якому

комплексно використовуються чотири різні псевдовипадкові кодові послідовності
по 256 чипів для розширення спектру бітів корисної інформації та 10 різних
псевдовипадкових послідовностей з 128 циклічними зсувами кожна для
позначення меж кадру та додаткового скремблювання інформації. В такому каналі
утворюються 5120 різних триплетів «коротка псевдовипадкова послідовністьтривала

псевдовипадкова

послідовність-циклічний

зсув

тривалої

псевдовипадкової послідовності», і перехід від одного триплету до іншого
пропонується робити від кадру до кадру, або за певним законом, або за певною
таблицею переходів. Досліджені характеристики розробленого каналу та зроблено
висновок про можливість його реалізації та високу ефективність.
4.

У

випадках,

коли

або

є

обмеженим

динамічний

діапазон

приймального пристрою або діє потужна широкосмугова завада, запропоновано
використовувати

жорсткий

двосторонній

обмежувач

сигналів

на

вході

стискаючого або узгодженого фільтру. Досліджено можливість практичної
реалізації цього підходу на прикладі псевдовипадкових кодових послідовностей
тривалістю 1023 чипи. З’ясовано, що використання жорсткого обмежувача в
телекомунікаційному каналі дозволяє узгодити динамічний діапазон вхідної
сигнальної суміші та приймального тракту комунікаційного каналу і його
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використання практично не впливає на здатність технології передачі з
розширенням спектру виділяти біти корисного сигналу.
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РОЗДІЛ 4
КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ
ТА МЕТОДІВ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ З
БАГАТОПОЗИЦІЙНИМИ ШИРОКОСМУГОВИМИ СИГНАЛАМИ
4.1. Аналіз проблем в існуючих концепціях побудови мобільних мереж
Для аналізу проблем, що існують в концепціях побудови мобільних мереж,
розглянемо важливі характеристики зміни поколінь (систем) мобільного зв’язку
та причину переходу від одного покоління до наступного.
Покриття, ємність, запобігання завадам та повторне використання спектру є
серед найважливіших характеристик усіх поколінь систем мобільного зв’язку, і
першочергово було ціллю нових стандартів [7].
Розглянемо стисло аналогові мобільні телефони першого покоління 1G:
Удосконалена мобільна телефонна послуга (Advanced mobile phone service
(AMPS)) була розроблена лабораторією Белл (Bell Laboratories) в 1970-тих, і була
запущена в США в 1983 на спарованому спектрі розміром 40 МГц в діапазоні
800 МГц. Система використовувала багато абонентський доступ з частотним
розділенням (FDMA), дуплексні частоти для зв’язку нагору та вниз (частотний
дуплекс - FDD), з каналом розміром 30 кГц, один користувач на канал, аналогову
частотну модуляцію (FM) мови, передачу з відсутністю випромінювання в паузах.
Основні характеристики цього покоління наведені в табл.4.1 [7]
Розглянемо перехід до другого покоління мобільного зв’язку.
Цифрові
впровадженням

стільникові
цифрової

системи
мови

та

другого

покоління

цифрового

характеризуються

кодування,

таким

чином

відкриваючі кілька можливостей для цифрової обробки сигналів (DSP), таких,
наприклад, як схеми корекції помилок наперед. В них використовуються сумісно
технології багато абонентського доступу FDMA та TDMA. До другого покоління
також відноситься технологія CDMA впроваджена компанією Qualcomm (IS-95
або ANSI-95), що потім стала основою для 3G систем CDMA2000. В 2G
збільшується загальна ємність системи та суттєво збагачується функціонал
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контрольних каналів, так само як ї інтелектуальні здібності системи. Основні
характеристики другого покоління наведені в табл.4.2 [7].
Таблиця 4.1
Основні характеристики першого покоління
Ширина радіоканалу

30 кГц

Схема повторного використання частот

Зазвичай 7

Дуплекс

FDD

Багатоабонентський доступ

FDMA

Мультиплексування

1 канал трафіку на один
радіочастотний канал

Мова

FM модуляція
Таблиця 4.2

Основні характеристики другого покоління
Ширина радіоканалу

30 кГц, 200 кГц для GSM, 1.25 МГц
для CDMA

Схема повторного використання

7 (менше зі стрибками по частоті), 1

частот

для CDMA

Дуплекс

Здебільшого FDD (поява TDD)

Багатоабонентський доступ

FDMA, TDMA (8 повно швидкісних
часових слотів для GSM), або CDMA

Мова

Цифрове кодування: GSM, повна
швидкість 13.4 кбіт/с; CDMA,
13 кбіт/с QCELP або 8 кбіт/с EVRC

Перейдемо до розгляду систем третього покоління.
Друге покоління стільникових систем дійсно досягло великого збільшення
ємності та сприяло значному поширенню стільникового зв’язку в світі. І це
зростання не зупиняється. При переході до 3G, цифрові системи другого
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покоління ще більше покращуються, здебільшого для забезпечення підвищеної
мовної ємності та більш високих швидкостей даних. При цьому системи третього
покоління на додачу до збільшення ємності, впровадили високошвидкісні
мобільні данні. Тим не менш, враховуючі попередні інвестиції в системи другого
покоління,

деякі оператори

неохоче

сприйняли

технології 3G.

Основні

характеристики третього покоління наведені в табл.4.3 [7].
Таблиця 4.3
Основні характеристики третього покоління
Ширина радіоканалу

1.25, 5, 10, 15 МГц

Схема повторного використання

1 (CDMA)

частот
Дуплекс

Здебільшого FDD, певна кількість
TDD систем

Багатоабонентський доступ

CDMA

Мова

Цифрове кодування: бітова швидкість
8 кбіт/с та нижче

Дані

До кількох МБіт/с (3.1 Мбіт/с для
EV-DO, 15 МБіт/с для HSDPA)

Розглянемо перехід до четвертого покоління стільникового зв’язку.
Відповідно до більшості визначень (особливо згідно з повідомленнями від
ITU), 4G системи націлені на збільшення ефективності ефірного інтерфейсу з
метою досягнення швидкості передачі приблизно до 100 МБіт/с для абонентів що
рухаються, та 1ГБіт/с для тих, що є стаціонарні. Додаткові вимоги (здебільшого
щодо інфраструктури мережі) такі як низька латентність (затримка), плоска IP
архітектура, маленькі стільники та гетерогенні мережі також знайшли своє
відображення в стандарті. Основою мобільного зв’язку четвертого покоління став
стандарт LTE. Це скорочення означає довгострокова еволюція (Long Term
Evolution) і цей стандарт є високошвидкісним бездротовим стандартом для
мобільних телефонів та кінцевих терміналів даних, що вважається продовженням
таких мережевих технологій як GSM/EDGE та UMTS/HSPA. Відмінності,
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головним чином, полягають в збільшеній ємності та підвищеної швидкості за
рахунок спрощення кореневої архітектури та використання іншого ефірного
інтерфейсу.
Ефірний інтерфейс використовує технологію багатьох несучих OFDM та
просунуті антенні системи, такі як (MIMO). Основні характеристики четвертого
покоління наведені в табл.4.4 [7].
Таблиця 4.4
Основні характеристики четвертого покоління
Ширина радіоканалу

Зазвичай дуже широка: 10, 20 МГц та
більше

Схема повторного використання

1 (OFDMA)

частот
Дуплекс

FDD або TDD в залежності від
наявного спектру

Багатоабонентський доступ

OFDMA

Мова

VoIP

Дані

IP плоска архітектура, злиття
архітектур

Розглянемо перехід до систем п’ятого покоління.
Визначення п’ятого покоління варіює в широких межах, починаючі від
програмно керованого радіо (SDR) до адаптації до будь-якого нового інтерфейсу
за потребою. Тим не менш, технології 5G здебільшого обертаються навколо
покращення LTE та сфокусовані на більшій пропускній здатності, меншій
латентності; вони включають: гнучкість навколо багатьох спектральних смуг
(включаючи не ліцензовані та міліметрові хвилі), вищого порядку, навіть повне
(massive), MIMO, урахування для багатьох приладів (Інтернет речей), прямі
комунікації від приладу до приладу (D2D) та ще багато інших нововведень що
окреслені в релізі 14 LTE.
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Як би там не було, стандарту 5G досі не існує і як в США, так і в робочій
групі 3GPP при ITU рішення яким він буде ще не прийнято (див. 3gpp.org 5G
news).
Аналіз наведених вище поколінь та динаміка їх розвитку дозволяють
виявити певні проблеми з як існуванням певної концепції побудови системи
мобільного зв’язку, так і її досконалості і коректної реалізації.
Розглянемо проблеми пов’язані з недостатнім опрацюванням концепцій
побудови систем мобільного зв’язку, так як вони знайшли своє відображення в
побудованих мережах різних поколінь. Аналіз дозволив виявити наступні
проблеми.
По-перше, постачальники мобільних послуг на базі стандарту GSM (TDMA
та FDMA) спочатку відмовилися від технології cdmaOne в другому поколінні,
потім через певний час, тим не менш, перейшли до технології UMTS (W-CDMA).
А нещодавно вони знов стали використовувати технологію багато абонентського
доступу з частотним розділенням, а саме OFDMA.
По-друге, існують два несумісні стандарти мобільного зв’язку третього
покоління: UMTS (WCDMA) та CDMA2000. З 1998 по 2001 було прикладене
багато зусиль для гармонізації цих проектів і створення єдиного стандарту на
рівні Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU). Конструктори, науковці та
інженери провели багато технічних порівнянь та обговорень технічних рішень.
Була досягнута певна гармонізація, але головна мета – створення єдиного
світового стандарту - не була досягнута. Певного успіху було досягнуто тільки в
узгодженні рівнів випромінювань та планів використання спектру, і все.
Як результат, маємо два стандарти: 3G партнерський проект (3GPP) що
відстоює UMTS (WCDMA) та проект 3GPP2 який виступає за CDMA2000. За
кожним з стандартів стоять великі постачальники мобільних послуг і відсутнє
бажання зробити поступки один одному. Позиція проекту 3GPP базувалася на
небажанні використовувати інтелектуальну власність розробників стандарту
cdma2000 та бути залежними від американської технології GPS, що закладена в
основу CDMA2000. В той час, як розробники останнього стандарту були
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невблаганні щодо збереження гладкого переходу від cdmaOne та збереження
зворотної сумісності з цим стандартом. Треба зауважити, що телефони, які мають
тільки стандарт GSM, не можуть працювати в стандарті UMTS.
По-третє, при впровадженні технологій 4G знов з’явилися два різні табори:
LTE та WiMAX. Кожний з них знов отримує підтримку від різних мобільних
операторів, обидва стандарти використовують подібні технології, що базуються
на OFDMA, і тим не менш нездатні досягти гармонії в єдиному стандарті.
WiMAX є бездротовий стандарт що базується на IEEE 802.16e (і на його еволюції
802.16m). І знов один з стандартів є зворотно сумісним, в той час як інший ні.
Вагомою перевагою стандарту IEEE 802.16m є те, що він, на відміну від інших 4G
стандартів, таких як LTE, зберігає зворотну сумісність зі стандартом IEEE
802.16e.
В-четвертих, хоча ті технології, що вважаються технологіями 5G розгорнуті
та активно використовуються, офіційного стандарту 5G досі не існує, що теж
наводить на роздуми про неможливість узгодження між гравцями та відсутність
досконалої концепції побудови системи мобільного зв’язку.
Аналіз наведених проблем побудови систем мобільного зв’язку упродовж
десятиліть вказує на те, що їх концепції не враховували кілька важливих
принципів, які складають основу концепції побудови будь якої складної технічної
системи. Це такі відомі принципи як принцип універсальності, принцип
безперервного розвитку системи, принцип загального блага та інші.
Виходячи з наведеного, можливо стверджувати, що в існуючих концепціях
побудови систем мобільного зв’язку виявлені певні проблеми, як про це свідчать
зазначені приклади. Тому є надзвичайно важливим та актуальним розробити
концепцію побудови мобільного зв’язку яка усуває існуючи проблеми.
4.2. Розробка концепції побудови мобільних мереж на основі моделей та
методів обробки інформації в системах з багатопозиційними широкосмуговими
сигналами
Будь-яка концепція опрацьовується для того, щоб вирішити або нову, або
вже існуючу складну проблему, що не отримала свого задовільного рішення
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раніше. Зазвичай існують концепції різного рівню, або глибини, опрацювання:
загальна концепція, уточнена концепція та деталізований варіант концепції.
В роботі робиться спроба розробити загальну концепцію, враховуючи
обмежені можливості визначені вимогами до кваліфікаційних робіт.
Розглянемо спочатку що таке концепція та її головне призначення [7].
Концепція являє собою систематизоване викладення усіх ідей, поглядів та
принципів які дають відповідь на головне питання, яке полягає в тому як досягти
поставленої мети. По своїй суті це єдина головна задумка для вирішення
поставленої задачі.
Концепція та план співвідносяться як стратегія та тактика. Концепція задає
напрямок просування до вирішення задачі в той час як план детально описує як це
може бути досягнуто.
Концепція

повинна

окреслювати

шляхи

та

технології

досягнення

поставлених цілей з виділенням головних факторів цього процесу. Вона, по суті,
слугує представленим у загальному вигляді сценарієм наближення до мети [7].
Навіть деталізована концепція, не кажучи вже про загальну, не вимагає
повного переліку подробиць. У ній повинні міститися продумані, всебічно
обговорені ідеї, як і за рахунок чого досягається мета.
Виходячи з зазначеного, загальна концепція побудови системи мобільного
зв’язку повинна вміщувати наступні складові.
1. Стратегічні цілі які ставляться перед системою мобільного зв’язку що
розробляється.
2. Загальний опис поточного технологічного стану систем мобільного
зв’язку та аналіз існуючих інформаційно-телекомунікаційних технологій.
3. Проблеми і завдання, які повинні бути вирішені для досягнення
стратегічних цілей.
4. Принципи якими потрібно куруватися при побудові системи мобільного
зв’язку.
5. Очікувані результати та характеристики системи що розробляється.
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6. Показники, за допомогою яких може бути оцінено ступінь досягнення
стратегічних цілей.
На

завершальних

етапах

розробки

концепції

може

передбачатися

експериментальна перевірка основних положень концепції. На цьому етапі
перевірка може здійснюватися шляхом імітаційного комп’ютерного моделювання.
Зміст наведених вище складових може змінюватися в залежності від
поставленої мети і його буде розглянуто на прикладі в наступному розділі. При
цьому принципи побудови системи мобільного зв’язку що закладаються в будьяку відповідну концепцію повинні залишатися майже незмінними.
Розглянемо ці принципи.
Основні принципи що закладають підвалини концепції побудові системи
мобільного зв’язку можливо сформулювати наступним чином:
1. Принцип системного підходу.
Принцип має на увазі використання всіх існуючих технологій для
досягнення поставленої мети у певному їх поєднанні з урахуванням усіх факторів
впливу.
2. Принцип універсальності.
Він передбачає можливість використання єдиних підходів та технологій з
однаковими параметрами (сумісних) при побудові різних мобільних систем що
мають однакову мету.
3. Принцип ієрархічності.
Визначає ієрархію структури системи мобільного зв’язку що розробляється
з можливістю безпроблемної заміни відповідних елементів ієрархії.
4. Принцип безперервного розвитку системи.
Передбачає можливість модернізації системи з збереженням зворотної
сумісності при не погіршенні вже існуючих характеристик.
5. Принцип адаптивності.
Передбачає можливість змінювати певні елементи структури та технології
що застосовуються в залежності від потреб та вимог. Наприклад, використовувати
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або частотний дуплекс, або часовий, або адаптивні антенні решітки або технології
MIMO, або ефірний інтерфейс CDMA або OFDM.
6. Принцип синергії.
Цей принцип забезпечує таке використання технологій, при якому сумарна
ефективність сумісного використання певного набору вибраних підходів
перевищує результат при простому комбінуванні технологій.
7. Принцип загального блага.
Системи мобільного зв’язку обслуговують все населення Землі і при
розробці певної системи мобільного зв’язку потрібно ставити загальні інтереси
вище ніж приватні.
Розглянемо додатково принцип системного підходу зазначений вище, як
самий важливий з усіх. В широкому сенсі системний підхід до вирішення
проблеми полягає в проведенні комплексного взаємопов’язаного дослідження
етапів і напрямків так само як і сторін і аспектів вирішення різноманітних завдань
що мають практичну направленість та характеризуються високою складністю,
невизначеністю та багатоваріантністю.
З точки зору проблеми розробки системи мобільного зв’язку як закладено в
відповідній концепції, реалізація системного підходу має на увазі комплексне
використання підходів, методів та моделей, вивчення загальних та специфічних
властивостей таких систем.
Телекомунікаційні мережі та, відповідно, мережі мобільного зв’язку є
складними системами. Концепція побудови системи мобільного зв’язку повинна
враховувати це. Складна система зазвичай має наступні властивості:
1) Така система може бути розділена на певну (обмежену) кількість
підсистем. Відповідно, кожна підсистема включає в собі кінцеве число простіших
підсистем і т.д. Цей процес продовжується доти, доки не отримується елементи
системи які є об’єктами що не можуть більше бути розділені на складові частини;
2) Елементи складної системи взаємодіють один з одним згідно зі
структурою системи;
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3) Властивості складної системи визначаються як характеристиками
окремих елементів так і характером взаємодії між елементами.
Побудова системи мобільного зв’язку є складною комплексною проблемою
що має багато аспектів, таких як наукові, інженерні та економічні. В процесі
побудови виникає потреба в реалізації численних організаційних, технічних, а
інколи і фундаментальних наукових досліджень. Ці дослідження потребують
великих витрат часу та ресурсів.
Розглянемо підхід до визначення характеристик системи що розробляється.
Найбільш повно систему мобільного зв’язку будь-якої складності можливо
визначити сукупністю її характеристик, які обумовлюють придатність системи
задовольняти визначені вимоги у відповідності зі своїм призначенням.
Вартість проектування та створення системи мобільного зв’язку є
загальною характеристикою і, як специфічна економічна категорія, відіграє роль
загального обмежувального фактору.
Всі характеристики системи не можуть задовольнятися одночасно або грати
однакову роль. Тому, щодо визначення ієрархії характеристик, концепція
побудови системи мобільного зв’язку повинна максимізувати кілька основних
характеристик заданих метою закладеною в концепції, при цьому інші технічні
характеристики

грають

роль

додаткових,

а

вартість

розглядається

як

обмежувальна умова.
Як відомо, процес дослідження нової якості складного явища, в цілому, є
нерозривно пов’язаним з процесом вивчення певних сторін і властивостей цього
явища, по окремості, застосовуючи найбільш ефективні засоби для його вивчення.
Тому концепція побудови системи мобільного зв’язку повинна передбачати метод
окремого аналізу складових завдань в відповідності до викладених вище
принципів і узагальнюючого синтезу отриманих результатів.
4.3. Приклад застосування розробленої концепції побудови мобільних
мереж для комплексного використання технологій в мобільних мережах з
багатопозиційними широкосмуговими сигналами.
Розглянемо приклад застосування отриманої вище концепції побудови
системи спеціального мобільного зв’язку.

Вказані системи спеціального
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мобільного зв’язку повинні задовольняти такі головні вимоги, як прихованість
передачі

інформації,

її

захищеність

від

перехоплення

та

стійкість

до

багатопроменевого розповсюдження.
Виходячи з наведених вище основних складових загальної концепції
побудови такої системи мобільного зв’язку можливо зауважити наступне:
Стратегічними цілями які ставляться при побудові спеціальної системи
зв’язку є задоволення вимог до основних характеристик системи. Згідно з
ієрархією характеристик, до таких характеристик відносяться прихованість
передачі

інформації,

її

захищеність

від

перехоплення

та

стійкість

до

багатопроменевого розповсюдження. При цьому вартість системи розглядається
як обмежувальна умова.
На другому етапі проводиться загальний опис поточного технологічного
стану

систем

мобільного

зв’язку

та

аналіз

існуючих

інформаційно-

телекомунікаційних технологій. Цей аналіз стосовно методів забезпечення
стійкості до багатопроменевого розповсюдження, скритності передачі та захисту
від перехоплення було проведено в попередніх розділах.
Аналіз дозволяє встановити, що дуже важливим принципом для побудови
зазначеної системи мобільного зв’язку є принцип синергії. Так використання
адаптивних антенних решіток в системах мобільного зв’язку окремо від інших
технологій має проблему, що полягає в формуванні опорного сигналу для їх
налаштування. В дисертаційній роботі проведено синтез алгоритму налаштування
адаптивної антенної решітки, що не потребує присутності опорного сигналу в
явному вигляді. Але в умовах щільного багатопроменевого розповсюдження
синтезований алгоритм може втрачати свою ефективність. В той самий час,
розглянута вище технологія RAKE для CDMA систем дозволяє виявити всі вагомі
складові багатопроменевого розповсюдження для їх когерентного додавання. Але
ці ж самі копії корисного сигналу, що застосовуються в RAKE приймачі можуть
застосовуватися як опорні сигнали в алгоритмі найскорішого спуску для критерію
мінімуму середньоквадратичної помилки в ААР. В той самий час сформувавши
проміні у напрямках на складові багатопроменевого розповсюдження адаптивна
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антенна решітка дозволяє більш ефективно накопичувати сигнали в RAKE
приймачі. В результаті цього поєднання технологій, результуюча ефективність
значно перевищує ту, що б мали ці технології по одинці. Це і є реалізація
принципу синергії. Концептуальна схема такої системи, що пояснює цей метод,
наведена на рис.4.1.
Схема, зображена на рис.4.1, має три діаграмо-утворюючі схеми що
дозволяють формувати незалежно три основні пелюстки на кути приходу
компонент багатопроменевого розповсюдження сигналів. Опорними сигналами
для цих схем, що функціонують за критерієм мінімуму середньоквадратичної
помилки та алгоритмом адаптації найскорішого спуску, виступають три сигнали з
виходу схеми RAKE, які є зсунутими копіями тієї ж самої псевдовипадкової
послідовності певного абонента. Схема налаштування RAKE має інформацію про
точну

затримку

сигналів

в

певному

промені

цього

багатопроменевого

розповсюдження. Сигнали з виходів діаграмо-утворюючих схем когерентно
додаються завдяки тому, що їх затримка вирівнюється по інформації про неї, яка
надходить зі схеми RAKE.
На рис.4.1 показана схема обробки сигналів для одного корисного сигналу,
що має три багатопроменеві компоненти. Схема може бути легко масштабована
на будь-яку кількість корисних сигналів та багатопроменевих компонент які є
суттєвими при прийомі. До того ж, в цій схемі може бути використано
розроблений в третьому розділі телекомунікаційний канал з комплексним
використанням псевдовипадкових послідовностей.
Таким чином, метод обробки інформації в мобільних мережах з
багатопозиційними

широкосмуговими

сигналами

синтезований

відповідно

побудованої концепції використовуючи закладений в неї принцип синергії і
представлений на рис.4.1 має наступні важливі переваги над існуючими
підходами:
По-перше, завдяки комплексному використанню схеми RAKE та ААР
створюються відповідні опорні сигнали для налаштування ААР на сигнал будьякого абонента та будь-яких його багатопроменевих компонент. За рахунок цього
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стає можливим прийняти практично всю енергію корисного сигналу розподілену
в певному діапазоні кутів приходу.
По-друге, виокремленні і прийняті з високим відношенням сигнал/шум
компоненти корисного сигналу можуть бути поєднані з урахуванням відносних
зсувів.

Рис.4.1.Концептуальна схема комплексного використання адаптивних антенних
решіток та технології RAKE CDMA за принципом синергії
По-третє,

виграш

за

рахунок

застосування

високих

направлених

властивостей ААР та приховування в шумах корисного сигналу за рахунок
розширення спектру дозволяють забезпечити високу скритність передачі
інформації, що надійно захищає її від перехоплення.
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Вчетверте,

комплексно

використовуючи

псевдовипадкові

кодові

послідовності, параметри яких змінюються від кадру до кадру, дозволяє
додатково надійно захистити інформацію від перехоплення.
Висновки до розділу 4
1. Проаналізовано стисло покоління мобільного зв’язку з першого по п’яте
включаючи динаміку їх розвитку. Аналіз дозволив виявити певні проблеми, як з
існуванням певної концепції побудови системи мобільного зв’язку, так і з її
досконалістю і коректністю реалізації. Це, по-перше, наочно демонструється
застосуванням технології FDMA в стандарті GSM, наступним переходом до
технології CDMA в стандарті UMTS, і знов поверненням до технології з
багатоабонентським доступом з частотним розподіленням (OFDMA) в LTE. Подруге, існують два несумісних стандарти мобільного зв’язку третього покоління UMTS (WCDMA) та CDMA2000 – хоча вони і використовують однакові
технології. По-третє, впровадженні технологій 4G також включають два
несумісних стандарти: LTE та WiMAX, хоча обидва з них також базуються на
однаковій технології - OFDMA. Вчетверте, досі не існує затвердженого стандарту
5G, хоча вже і розпочалася комерційна експлуатація мереж.
2. Розроблено концепцію побудови системи мобільного зв’язку яка усуває
недоліки які, як показав аналіз, присутні в існуючих концепціях. Це в першу чергу
стосується застосування нових принципів побудови такої системи, таких як
принципи універсальності, безперервного розвитку системи, загального блага,
синергії та інші.
3. Використовуючи синтезовану концепцію та закладені в неї принципи,
отримано

метод

обробки

сигналів

в

системах

мобільного

зв’язку

з

багатопозиційними широкосмуговими сигналами. З застосуванням принципу
синергії цей метод дозволяє одночасно забезпечити в системі спеціального
мобільного зв’язку прихованість передачі інформації, її захищеність від
перехоплення та стійкість до багатопроменевого розповсюдження.
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РОЗДІЛ 5
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖ ЗА
ДОПОМОГОЮ КОМПЮТЕРНИХ МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДІВ ОБРОБКИ
ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ З БАГАТОПОЗИЦІЙНИМИ
ШИРОКОСМУГОВИМИ СИГНАЛАМИ
5.1. Обґрунтування необхідності використання імітаційного комп’ютерного
моделювання для експериментальних досліджень мобільних мереж
Розроблені моделі та методи обробки інформації в багатопозиційних
системах мобільного зв’язку з широкосмуговими сигналами потребують своєї
перевірки з точки зору їх працездатності та адекватності умовам для яких вони
створювалися. Існує два головних методи випробування запропонованих підходів
до розробки складних технічних систем [1,4]. Один з них є натурний
(лабораторний) експеримент, в той час як інший – комп’ютерне імітаційне
моделювання або комп’ютерний експеримент [23,24].
У порівнянні з натурним експериментом комп’ютерний експеримент має
багато переваг, особливо коли це стосується нових та досі не випробуваних
технологій [24]. Комп’ютерний експеримент є набагато дешевшим, безпечним,
дуже гнучким з точки зору зміни умов експерименту, та може проводитися в тих
випадках, коли натурний експеримент є в принципі не можливим. Остання
перевага добре ілюструється тим фактом, що в роботі було досліджено діаграми
направленості антенної решітки при налаштуванні в динаміці у вигляді короткого
анімаційного фільму, де крива діаграми з заданою швидкістю змінюється
відповідно алгоритму. Отримати таке в фізичному експерименті неможливо або
дуже складно.
Натурний та комп’ютерний експерименти є еквівалентними з точки зору
вирішення завдань які перед ними поставлено; все залежить тільки від складності
комп’ютерної моделі [24,30,70]. Виходячи з зазначеного, в роботі для перевірки
моделей та методів обробки інформації в багатопозиційних системах мобільного
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зв’язку

з

широкосмуговими

сигналами

вибрано

імітаційне

комп’ютерне

моделювання або комп’ютерний експеримент.
В табл.5.1 наведені певні стадії натурного та комп’ютерного експериментів
які інженери та науковці виконують при випробуванні радіотехнічного та
телекомунікаційного обладнання [70,72].
Таблиця.5.1
Стадії натурного та комп’ютерного експериментів
Натурний експеримент

Комп’ютерний експеримент

Уявлення про фізичні процеси та

Уявлення про фізичні процеси та

технічний опис обладнання що

технічний опис обладнання що

розробляється

розробляється

Розробка фізичного зразка, що втілює Розробка математичної моделі
або всю систему або її частину
Виготовлення фізичного пристрою

Написання комп’ютерної програми

Калібрування обладнання

Тестування програми на типових
сценаріях

Вимірювання в реальних умовах

Обчислення або прогін програми в
реальних умовах

Аналіз даних

Аналіз даних

Як наочно демонструє табл.5.1, перша і остання стадії натурного та
комп’ютерного експериментів є однаковими, і вся різниця між ними полягає
тільки в проміжних стадіях.
Розглянемо всі етапи комп’ютерного експерименту або імітаційного
комп’ютерного моделювання з табл.5.1.
1. Уявлення про фізичні процеси та технічний опис обладнання що
розробляється.
На цій стадії з’ясовується характер законів і зв’язків що існують або діють в
системі [24]. Загалом, в залежності від природи процесів ці закони можуть бути
фізичними, хімічними, біологічними, економічними і так далі. Головне завдання
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на цій стадії виявити головні, характерні риси явища або процесу, його
визначальні особливості. Щодо дослідження фізичних явищ, які мають місце в
телекомунікаційних системах, для створення якісної моделі необхідно детальне
формулювання фізичних закономірностей явищ або процесів що складають
основу експерименту [24].
2. Розробка математичної моделі (постановка математичної задачі).
Якщо модель описується кількома рівняннями, вона є детерміністичною.
Якщо модель визначається законами вірогідності, то вона є стахостичною.
Існують і змішані моделі, в яких застосовуються обидва з цих підходів [1,4].
При розробці математичної моделі потрібно пройти через наступні стадії:
a) Виокремлення суттєвих факторів. При цьому головним принципом є те, що
якщо в системі діють кілька факторів одного порядку, то всі вони повинні
бути одночасно або враховані або відкинуті. В той самий час фактори
меншого порядку можуть бути відкинуті незалежно;
b) Визначення додаткових умов (начальних, граничних, умов переходу і так
далі).
3. Написання комп’ютерної програми.
При написанні комп’ютерної програми потрібно дуже прискіпливо
підходити до вибору того середовища програмування, яке найбільш зручне для
характеру завдань, що вирішуються при створенні моделі. Наприклад, це може
визначатися точністю представлення даних, наявністю бібліотек прикладних
програм, зручністю організації графічного виводу інформації і так далі.
При написані комп’ютерної програми потрібно пройти через наступні
стадії:
a) Математичне обґрунтування моделі. Дослідження відсутності внутрішніх
протиріч моделі. Обґрунтування коректності моделі. Доведення існування
одного результату та його стабільності.
b) Якісне дослідження моделі. Прогнозування поведінки моделі в граничних
та типових ситуаціях.
c) Чисельне дослідження моделі. Воно включає в себе:
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· Розробку алгоритму;
· Вибір або розробка чисельних методів дослідження. Ці методи
повинні бути достатньо загальними, алгоритмічними та допускати
можливість використання паралельних обчислень.
d) Безпосереднє створення та написання програми.
4. Тестування програми на типових сценаріях.
На цій стадії проводиться перевірка написаної програми по типовим
сценаріям, коли результати є добре прогнозованими та простими.
5. Обчислення або прогін програми в реальних умовах.
Створена та протестована програма використовується для складних
ситуацій, заради яких вона і розроблялася. На цій стадії проводиться порівняння
отриманих результатів з результатами якісного аналізу, натурного експерименту
(якщо він існує) та даними отриманими з застосуванням інших чисельних методів
та алгоритмів. В разі потреби модель може уточнюватися, модифікуватися або
покращуватися.
Отримані результати можуть використовуватися

для

підтвердження

зроблених припущень та висновків, модифікації розроблених пристроїв,
висунення нових гіпотез, передбачення нових явищ та закономірностей.
Існують прямі та зворотні задачі математичного моделювання.
1. Пряма задача: всі параметри задачі що досліджується є відомими і
вивчається відповідно поведінка моделі в різних умовах.
2. Зворотні задачі:
а)

Задача

розпізнавання:

визначення

параметрів

моделі

шляхом

співставлення даних що спостерігаються та результатів моделювання. За
результатами спостережень потрібно намагатися встановити які процеси
управляють поведінкою об’єкту та з’ясувати визначальні параметри моделі.
Таким чином, в зворотній задачі розпізнавання необхідно визначити значення
параметрів моделі по відомій поведінці системи в цілому.
б)

Задача

синтезу

(задача

математичного

проектування):

побудова

математичних моделей систем та пристроїв, які повинні володіти заданими
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технічними характеристиками. На відміну від задач розпізнавання в задачах
синтезу відсутня вимога одного окремого рішення. Відсутність одного рішення
дозволяє вибрати технологічно найбільш прийнятний результат.
Приклад задачі синтезу з галузі телекомунікацій: синтез діаграми
направленості антени коли потрібно визначити струми в антені що створюють
потрібну діаграму направленості.
Окремою

областю

математичного

моделювання,

що

пов’язана

з

автоматизованими інформаційними системами і автоматизованими системами
управління, є задача проектування управляючих систем [72].
Слід зауважити, що математичні моделі повинні відповідати кільком
загальним принципам, таким як універсальності, аналогій та ієрархічності [4].
Універсальність

математичних

моделей

є

відображенням

принципу

матеріальної єдності всесвіту. Математична модель повинна описувати не тільки
певні окремі явища або об’єкти, але і достатньо широке коло однорідних явищ та
об’єктів.
Одним з плідних підходів до моделювання складних систем є використання
аналогій з вже вивченими явищами. Все це вказує на найважливішу властивість
математичних моделей – їх універсальність. Властивість універсальності
математичних

моделей

широко

використовується

при

вивченні

об’єктів

різноманітної структури.
Ієрархічність моделей значно спрощує поєднання більш простих моделей у
більш складні. Інакше кажучи, реалізується принцип «від простого до складного»:
побудова ланцюга або ієрархії все більш складних моделей, кожна з яких
узагальнює попередню, включаючи її в якості складової [4].
5.2. Експериментальне дослідження систем з багатопозиційними сигналами
методами імітаційного комп’ютерного моделювання
Розглянемо
комп’ютерного

стадії

імітаційного

експерименту

комп’ютерного

(табл.5.1.)

стосовно

моделювання

мобільних

систем

або
з
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багатопозиційними сигналами в яких застосовуються адаптивні антенні решітки
[23,24].
1. Уявлення про фізичні процеси та технічний опис обладнання що
розробляється.
Проведемо з’ясування характеру зв’язків та законів що існують в системі
що моделюється. В телекомунікаційних системах, для створення якісної моделі
необхідно формулювання фізичних закономірностей явищ або процесів що
складають основу експерименту.
В основі функціонування

адаптивних антенних решіток

покладені

електромагнітні процеси, які описуються або диференційними параметрами,
напружностями

магнітного

та

електричного

полів,

або

інтегральними

параметрами, струмом та напругою, в залежності від середовища їх існування та
несучої частоти.
Конструктивно приймач в пристрої мобільного зв’язку з адаптивною
антенною решіткою складається з багатьох елементів: безпосередньо з антенної
решітки; підсилювачів високої частоти; змішувачів, гетеродинів та підсилювачів
проміжної частоти (для супергетеродинного приймача); фазових детекторів;
демодуляторів;

пристрою

для

утворення

променів

(що

складається

з

перемножувачів на вагові коефіцієнти та суматора); та адаптивного процесора, що
підлаштовує вагові коефіцієнти. Точна конструкція адаптивної решітки залежить
від середовища розповсюдження в якому вона працює, частотного спектру що
використовується та відомостей що мають розробники про сигнальне середовище.
Безпосередньо антенна решітка складається з N елементів розроблених для
того, щоб приймати (і передавати) сигнали в середовищі розповсюдження.
Елементи організовані так, щоб забезпечити адекватне покриття (підсилення
діаграми) у бажаній кутовій зоні. Вибір елементів антени та їх фізичне
розташування накладає фундаментальні обмеження на характеристики та
здібності адаптивної антенної решітки. Вихід кожного з N елементів проходить
через відповідні підсилювачі, змішувачі, демодулятори та детектори і потрапляє
на пристрій утворення променів, в якому вихід кожного елемента антени, по-
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перше, перемножується на комплексний ваговий коефіцієнт (що має амплітуду та
фазу), а потім додається до усіх інших зважених сигналів елементів антени з
метою формування загального вихідного сигналу адаптивної антенної решітки.
Саме значення вагових коефіцієнтів в поєднання з параметрами кожного елемента
антени

та

їх

фізичним

розташуванням

визначають

загальну

діаграму

направленості решітки. Здатність придавати певну форму діаграмі направленості
антени в свою чергу визначає як добре задовольняються певні вимоги системи
для заданого завадового середовища.
Вагові коефіцієнти в адаптивній антенній решітці можуть контролюватися
одним з великої кількості різних алгоритмів. Найкращий алгоритм для певного
застосування вибирається на основі цілого набору факторів, які включають
структуру сигналу, апріорна інформацію що відома для адаптивного процесора,
характеристики функціонування які потрібно оптимізувати, потрібна швидкість
реагування процесору, допустима складність системи, технологічні обмеження
або обмеження будь-якого з елементів та прийнятність за критерієм «ціна-якість»
[24].
Точна структура адаптивного алгоритму залежить від ступеню детальної
інформації про робоче сигнальне середовище яка є доступною для розробників
решітки. По мірі того як об’єм попереднього знання ( наприклад місце
розташування джерела корисного сигналу, рівні потужностей завадових сигналів і
так далі) про сигнальне середовище зменшується, вибраний адаптивний алгоритм
стає критичним для успішного втілення задумів. Так як точна природа та
напрямки приходу всіх присутніх сигналів так само як і характеристики елементів
антени не є відомими на практиці, адаптивний алгоритм повинен автоматично
реагувати на сигнальне середовище з яким він має справу, яким-би воно не було
але, звичайно, в певних широких межах. Якщо будь-які обмеження, що стосується
сигнального

середовища,

стають

відомими

або

можуть

бути

розумно

інтерпретовані, така інформація є дуже корисною для визначення структури
алгоритму адаптивного процесору, що використовується.
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Фундаментальною проблемою яку вирішує розробник адаптивної антенної
решітки є покращення прийому корисного сигналу в присутності небажаних
завадових сигналів. Терміни корисний сигнал та завадові сигнали окреслюють що
характеристики цих двох типів сигналів є різними в певному відношенні і що ця
різниця є ключем для покращення прийому корисного сигналу. Наприклад, якщо
напрямок приходу бажаного сигналу є відомим (або може бути прорахованим),
тоді любі сигнали що приходять з інших напрямків придушуються шляхом
формування нулів діаграми направленості у цих напрямках.
Певні характеристики корисного сигналу виділяють його від завадових
сигналів, таким чином є розумним припустити, що природа корисного сигналу є
відомою навіть коли певні його параметри, такі як напрям приходу, амплітуда та
фаза і так далі, повинні бути оцінені. Якщо при розробці решітки приділяти увагу
суто придушенню завадових сигналів, тоді прийом корисного сигналу може
постраждати. І дзеркально, якщо виділення корисного сигналу є єдиною ціллю
уваги, тоді прийом завадового сигналу може бути також покращеним. Таким
чином, переслідується подвійна ціль, що є інколи має внутрішнє протиріччя:
досягнення покращення корисного сигналу та придушення завадового сигналу
таким чином, щоб покращити загалом характеристики корисного сигналу. В
багатьох випадках, вихідне SNR є найкращої мірою загальних характеристик
прийому в антенній решітці в телекомунікаційних системах.
Як

було

показано

вище,

конструкція

адаптивної

антени

включає

конфігурацію антенної решітки, реалізацію пристрою що формує проміні,
сигнального процесору, та адаптивного алгоритму що дозволяє системі
задовольнити кілька протилежних вимог щодо кінцевих характеристик у якомога
простий та недорогий спосіб.
Вимоги до характеристик системи зручно розділити на два типи: перехідні
характеристики

та

характеристики

у

сталому

стані

[30,31].

Перехідні

характеристики відносяться до проміжку часу, що є необхідним для адаптивної
решітки для успішного налаштування від моменту коли антена вмикається до того
моменту,

коли

процес

досягає

умов

сталого

стану,

або

успішного
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переналаштування до змін у сигнальній ситуації. Сталі характеристики
відносяться до того періоду часу, коли після адаптації вагові коефіцієнти
перестають змінюватися. Зазвичай, показниками ефективності адаптивної антени
в сталому стані є загальна форма діаграми направленості антени та вихідне
значення відношення корисного сигналу до залишкової суміші завад та власних
шумів. Характеристики в сталому режимі можуть бути легко обраховані виходячи
зі структури антенної решітки та сигнального середовища використовуючи певні
операції над матрицями та векторами. Швидкість налаштування залежить від типу
алгоритму, що застосовується, та природи робочого сигнального середовища.
Існує фундаментальний компроміс між швидкістю зміни нестаціонарної
завадової ситуації та характеристиками адаптивної системи у сталому стані:
загально кажучи він полягає в тому що чим повільніші зміни в завадовому
середовищі, тим краще характеристики адаптивної решітки в сталому стані. При
будь-якій конструкції адаптивної антенної решітки потрібно оптимізувати
компроміс між швидкістю та точністю адаптації [31].
Інколи вимоги системи створюють обмеження на швидкість у перехідному
режимі. Наприклад, швидкість модуляції може накладати обмеження на
найбільшу швидкість налаштування адаптивної антенної решітки. Так як, якщо
налаштування є занадто швидким, адаптивні вагові коефіцієнти будуть впливати
на модуляційні параметри корисного сигналу.
Адаптивний

процесор

повинен

налаштовувати

комплексні

вагові

коефіцієнти wk з метою оптимізації вибраного критерії ефективності. Критерій
ефективності, що визначає роботу адаптивного процесора, вибирається щоб
відображати характеристики роботи у сталому стані, які мають велике значення.
Найбільш відомими мірилами функціонування адаптивної решітки, що широко
реалізуються на практиці, є критерій середньо квадратичної помилки; відношення
сигнал завада (SNR); вихідної потужності сигналу; максимального підсилення
антени; мінімуму пошкодження сигналу; та певні комбінації та варіації цих
критерії, що впроваджують різні обмеження на показник функціонування.
Вибрані критерії функціонування можуть бути виражені через характеристики
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сигнального середовища і обчислені показники, що визначають оптимальне
значення вагових коефіцієнтів та відповідні оптимальні значення індикатора
ефективності.
2. Розробка математичної моделі (постановка математичної задачі).
Комп’ютерні моделі можуть бути детерміністичними, стахостичними і
змішаними [30].
Модель для сталого стану є детерміністичною, так як вона описується
кількома рівняннями. В той час як модель для перехідного стану є змішаною, так
як в ній використаються як рівняння, так і величини що визначаються законами
вірогідності.
Проведемо виокремлення суттєвих факторів та елементів моделі.
Для оцінки функціонування адаптивної антенної решітки такі елементи, як
підсилювачі високої частоти; змішувачі, гетеродини, підсилювачі проміжної
частоти; фазові детектори та демодулятори є елементами нижчого порядку і тому
можуть не враховуватися при побудові моделі. Це може бути зроблено при двох
припущеннях: по-перше, ці елементи є ідентичними в кожному з каналів системи,
і по-друге вони є лінійними і не впливають на спектр та характеристики сигналів з
виходів антенної решітки. Ці умови вважаються такими, що можуть бути
забезпечені на практиці.
Таким чином, важливими для моделювання поведінки адаптивної антенної
системи є антенна решітка, пристрої що перемножують вхідні сигнали на вагові
коефіцієнти, суматор сигналів з різних елементів антенної решітки та адаптивний
алгоритм. Виходячи з цього, в загальному вигляді модель може бути представлена
як показано на рис.5.1. Саме елементи зображені на цьому рисунку є найбільш
важливими для адекватного представлення адаптивної антенної решітки.
Проведемо вибір визначальних параметрів сигналів, що існують в
адаптивній антенній решітці. Як вбачається з даних наведених на рис.5.1,
прийняті сигнали надходять до кожного елемента антенної решітки в різний
проміжок часу, що визначається кутом падіння на решітку корисного сигналу та
відстанню між елементами решітки. Наступним важливим спостереженням є те,
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що прийнятий сигнал складається з модульованої несучої, чия інформаційна
компонента являє собою тільки комплексну огинаючу. Звичайно можливо
описувати в моделі сигнал саме так – як несучу та комплексну огинаючу. Але
набагато простішим є припустити, що всі сигнали в антенній решітці представлені
своїми комплексними огинаючими таким чином, що несуча частота ніколи не є
представлена в явному вигляді.

Рис.5.1. Функціональна схема N-елементної адаптивної антенної решітки
Це можливо легко обґрунтувати наступними причинами:
По-перше, алгоритм обробки може бути реалізованим на високій частоті, на
проміжній частоті або навіть на відео частоті. У всіх цих випадках несуча різна
(або її немає взагалі), в той час як комплексна огинаюча залишається незмінною.
По-друге, при проведенні операцій додавання в алгоритмі налаштування
решітки частоти доданків завжди однакові і тому компонент що позначає несучу
частоту може бути винесено за дужки.
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По-третє, при перемноженні сигналів з різними частотами завжди
використовується придушення однієї з компонент (суми або різниці частот) що є
еквівалентним перемноженню на комплексний сигнал без спряження або зі
спряженням.
Таким чином, представлення сигналів своїми комплексними компонентами
в моделі є зручним та таким, що коректно описує всі процеси без прив’язки до
несучої частоти.
Зазвичай окремі елементи антенної решітки є слабо направленими, тому для
моделювання адаптивної антенної решітки є розумним припустити що діаграми
направленості всіх елементів є ненаправленими і підсилення кожного елемента
антени дорівнює одиниці.
Виходячи з зазначених міркувань та припущень, сигнал кожного з N
елементів антени xk(t) представляє собою комплексну огинаючу вихідного
сигналу цього елементу яка складається з сигнальної складової та власних шумів
приймача, тобто,
xk(t) = sk(t) + nk(t), k = 1, 2, . . . , N.

(5.1)

Надалі щодо прийнятих сигналів можливо припустити, що в антенній
решітці з однаковою відстанню між елементами (еквідистантна решітка) та при
ідеальних умовах розповсюдження радіохвиль, sk(t) визначаються напрямком
приходу корисного сигналу та завад. Наприклад, якщо корисний сигнал
розташований

під

кутом

θ

стосовно

нормалі

до

решітки,

тоді

(для

вузькосмугового сигналу)
sk(t) = s(t) exp {j2πkdsinθ/λ},

(5.2)

де d є відстань між елементами, λ тривалість хвилі сигналу що падає на
антену з плоским фронтом, і, як вже зазначалося, всі елементи вважаються
ідентичними.
При створенні моделі розглядалися тільки антенні решітки в яких відстань
між елементами дорівнює λ/2, тому (5.2) можливо переписати наступним чином:
sk(t) = s(t) exp {jπksinθ}.

(5.3)
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Для адаптивної антенної решітки зображеної на рис.5.1, вихідний сигнал
може бути представлено як,

y (t ) =

N

å

k =1

w k x k (t ) .

(5.4)

Рівняння (5.4) може бути зручно переписано в матричній формі наступним
чином:
y(t) = wT x = xTw,

(5.5)

в якому T позначає транспортирування та комплексне спряження а вектори
w та x задані формулами:
wT = [w1w2 . . .wN],

(5.6)

xT = [x1x2 . . . xN].

(5.7)

Всі комплексні огинаючі наведених вище сигналів представлялися у вигляді
випадкових (псевдовипадкових) величин розподілених по нормальному закону.
Обґрунтування цього було наведено в підрозділі 2.1.
3. Написання комп’ютерної програми.
При написанні комп’ютерної програми потрібно дуже прискіпливо
підходити до вибору того середовища програмування, яке найбільш зручне для
характеру завдань, що вирішуються при створенні моделі.
Аналіз

доводить,

телекомунікаційних

що

моделей

для

написання

найкраще

прикладних

підходить

програм

середовище

та

для
пакет

прикладних програм Mathlab.
Це обґрунтовано головним чином наступними факторами:
1. Середовище Mathlab дозволяє проводити дуже просто операції над
комплексними числами, що складають основу роботи адаптивної антенної
решітки.
2. В цьому середовищі існує велика бібліотека підпрограм виконання
стандартних операцій над векторами та матрицями.
3. Програмне середовище Mathlab має ефективну бібліотеку підпрограм
виконання спеціалізованих матричних операцій, таких як обчислення власних
чисел та власних векторів матриці, обертання матриці та інші.
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4. В цьому середовищі існують репрезентативні та компактні функції
графічного виводу інформації.
При якісному дослідженню моделі стає зрозумілою її поведінка в типових
ситуаціях, які можуть бути використані для калібрування моделі та перевірки її
адекватності та коректності.
До таких ситуацій відносяться ті, що наведені нижче.
· При відсутності завад та одному елементі в антенній решітці вихідне
значення сигнал/шум на виході буде визначатися потужністю
корисного сигналу та власного шуму.
· При збільшенні кількості каналів досяжне SNR буде збільшуватися
згідно з формулою 10log(N) дБ, де N позначає кількість елементів в
решітці. Тому що корисний сигнал з різних елементів буде додаватися
когерентно по напрузі, його потужність складатиме N2 , в той час як
власні шуми каналів складатимуться по потужності, що призводить до
їх збільшення в N разів відносно одного каналу.
· В присутності одного завадового сигналу адаптивна антенна решітка
буде створювати в діаграмі максимум на корисний сигнал та провалля
(нуль) на завадовий сигнал. Коли кути приходу корисного сигналу та
завадового співпадають, вихідне SNR буде трохи менше 1.
· При

збільшенні

кроку

налаштування

адаптивного

алгоритму

збільшується швидкість налаштування, але при цьому зменшується
досяжне SNR.
Для проведення чисельного дослідження потенціальних (оптимальних)
показників антенної решітки в сталому режимі доцільним є використання відомих
формул для оптимального вагового вектору та потенційно досяжного значення
SNR, що йому відповідає [31].
Для проведення чисельного дослідження характеристик адаптивної антенної
решітки в перехідному режимі використовується наступна процедура.
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·

На протязі певної кількості ітерацій, до кількох десятків тисяч,

формується вектор вхідних сигналів (комплексних огинаючих). По цьому вектору
здійснюється налаштування згідно з алгоритмом адаптації;
·

Процес адаптації здійснюється багато разів, від 10 до 50, при цьому

сигнали потужностей корисного сигналу та завад усереднюються по числу
реалізацій. Отримується крива зміни SNR в процесі адаптації;
·

В кінці процесу адаптації здійснюється побудова отриманої діаграми

по налаштованим ваговим коефіцієнтам;
·

Залежність SNR від кількості ітерацій та діаграма направленості

відображаються на графіках.
4. Тестування програми на типових сценаріях.
На цій стадії проводиться перевірка написаної програми по типовим
сценаріям, коли результати є добре прогнозованими та простими. Також на цьому
етапі досліджуються критично важливі елементи моделі на відповідність усім
зробленим припущенням та розрахункам.
Попередньо в роботі було доведено, що сигнали в телекомунікаційних
системах можливо представляти у вигляді нормально розподіленого випадкового
процесу. До того ж, як було показано вище, всі сигнали доречно представляти у
вигляді комплексних огинаючих. Виходячи з наведеного, треба дослідити як
працює модель формування комплексного сигналу у якого фаза розподілена по
рівномірному закону, амплітуда по закону Релея а дійсна та уявна складові
розподілені по нормальному закону. Формули, що описують цей процес мають
наступний вигляд:

U am p =
U

cos

U

s in

-2 lo g (1 - q 1 )

= U a m p c o s (2 p q 2 )

= U a m p s in ( 2 p q 2 )

,

(5.8)

де Uamp позначає амплітуду комплексної огинаючою, що розподілена по
закону Релея, Ucos є дійсна складова комплексної огинаючої, що вважається
рівномірно розподіленою, Usin є уявна складова комплексної огинаючої, що також

270
є рівномірно розподіленою, а q1, та q2 – випадкові величини розподілені по
рівномірному закону від 0 до 1. Як результат в (5.8) величини що стоять під
знаком синуса та косинуса є випадковими величинами, що рівномірно розподілені
у проміжку від 0 до 2π.
В додатку Б.1 наведено програму в середовище Mathlab, що перевіряє
відповідність (5.8) зробленим припущенням. Програмний код формує 100 000
відліків комплексної огинаючої, що має потужність в одну умовну одиницю.
Рис.5.2, рис.5.3 та рис.5.4, відповідно, показують гістограми розподілення фази,
амплітуди, дійсної та уявної складових комплексної огинаючої, отримані за
допомогою програмного коду з додатку Б.1.

Рис.5.2. Гістограма розподілення фази комплексної огинаючої для 100 000
відліків
Аналіз даних наведених на рис.5.2, рис.5.3, рис.5.4 та рис.5.5 дозволяють
прийти до висновку, що фаза дійсно розподілена за рівномірним законом, синусна
та косинусна складові є розподіленими по нормальному закону, в той час як
амплітуда є розподіленою за законом Релея.
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Вище, при проведені аналізу було показано, що поведінка антенної решітки
повинна розглядатися, по-перше, в режимі адаптації для отримання перехідних
характеристик та, по-друге у сталому стані, для отримання досяжних
характеристик налаштування.

Рис.5.3. Гістограма розподілення амплітуди комплексної огинаючої для 100 000
відліків

Рис.5.4. Гістограма розподілення дійсної складової комплексної огинаючої
для 100 000 відліків
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Рис.5.5. Гістограма розподілення уявної складової комплексної огинаючої для
100 000 відліків
Показниками ефективності адаптивної антенної решітки в сталому стані є
загальна форма діаграми направленості антени та вихідне значення відношення
корисного сигналу до залишкової суміші завад та власних шумів. Характеристики
в сталому режимі можуть бути легко обраховані виходячи зі структури антенної
решітки та сигнального середовища використовуючи певні операції над
кореляційною матрицею та векторами [31]. В додатку Б.2 представлено авторську
програму написану в середовище Mathlab, що дозволяє, виходячи з завадової
ситуації та параметрів антенної решітки, обраховувати потенційно досяжне
значення SNR, оптимальний ваговий вектор та будувати оптимальну діаграму
направленості.
Швидкість налаштування адаптивної антенної решітки залежить від типу
алгоритму, що застосовується, та природи робочого сигнального середовища. В
додатку Б.3 представлено авторську програму написану в середовище Mathlab, що
дозволяє проводити налаштування решітки для певної завадової ситуації та
будувати діаграму направленості по закінченню процесу адаптації. В ній втілено
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критерій мінімальної середньоквадратичної помилки та застосовано градієнтний
алгоритм найскорішого спуску.
Результати
використовуються

отримані
для

за

допомогою

перевірки

програми

ефективності

в

роботи

додатку

Б.2

алгоритму

що

використовується в програмі в додатку Б.3.
Проведемо тестування програми наведеної у додатку Б.2 для типових
ситуацій для з’ясування її працездатності, точності та коректності зроблених
припущень.
В табл.5.2 наведено досяжне SNR для простих сигнальних ситуацій, коли
корисний сигнал падає на антенну під кутом 0 градусів та має потужність 100
відносних одиниць. Рівень власних шумів при цьому складає 1.
Таблиця.5.2
Досяжне SNR для простих сигнальних ситуацій в відсутності завад
Кількість

Кут падіння

Потужність

Досяжне

каналів в

корисного

корисного сигналу,

SNR ,

решітці

сигналу,

відносні одиниці

дБ

град
Ситуація №1

2

0

100

23.01

Ситуація №2

3

0

100

24.77

Ситуація №3

4

0

100

26.02

Ситуація №4

5

0

100

26.99

Ситуація №5

6

0

100

27.78

Данні наведені в табл.5.2 отримані шляхом виконання операцій з
матрицями, включаючи обертання матриці, але ці значення легко інтерпретуються
виходячи з їх фізичного сенсу. Для ситуації з одним елементом антени досяжне
SNR буде складати 20 дБ, тому що корисний сигнал складає 100 одиниць а
власний шум 1. При збільшенні кількості антен, досяжне SNR збільшується на
10log(N) Дб, що пояснюється тим, що корисний сигнал з виходів елементів антени
складається когерентно (по напрузі), в той час як шуми складаються по
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потужності (некогерентно). Застосовуючи цю формулу, дані в табл.5.2 легко
піддаються перевірці та проходять тест на коректність моделі.
Розглянемо інший набір простих сигнальних ситуацій, які наведені в
табл.5.3, для адаптивної антенної решітки з 6 елементів з одним завадовим
джерелом. В цих ситуаціях кут падіння корисного сигналу складає 0 градусів, в
той час як його потужність дорівнює 100 відносних одиниць. Для завадового
джерела відносна потужність також є 100 умовних одиниць, але кут приходу
приймає значення 0, 5, 10 та 20 градусів.
Таблиця.5.3
Досяжне SNR для простих сигнальних ситуацій в присутності однієї завади
яка має кут падіння що змінюється та кута надходження корисного сигналу 0
градусів
Кількість
Кут
каналів в
падіння
решітці завадового
сигналу,
град

Потужність
корисного
сигналу,
відносні
одиниці

Потужність
завадового
сигналу,
відносні
одиниці

Досяжне
SNR,
дБ

Ситуація №1

6

0

100

100

-0.0072

Ситуація №2

6

5

100

100

20.83

Ситуація №3

6

10

100

100

25.70

Ситуація №4

6

20

100

100

27.78

Ситуація №5

6

30

100

100

27.53

Отриманні за допомогою програмного коду з додатку Б.2 значення
потенційного SNR, що наведені в останньому стовпці табл.5.3, мають достатньо
просте фізичне тлумачення.
По-перше, коли кути приходу та відносні потужності корисного та
завадового сигналів співпадають, досяжне SNR на виході має значення приблизно
0 дБ (трохи менше за рахунок власних шумів), виходячи з того що між ними
немає жодних розбіжностей.
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По-друге, досяжне SNR ніколи не перевищує потенційно можливе значення
у відсутності завад, яке наведено для ситуації №5 з табл.5.2. (27.78 дБ) і
визначається тільки власними шумами антенної решітки.
По-третє, коли різниця куту приходу між корисним та завадовим сигналами
збільшується, досяжне SNR зростає та досягає того, що існує у відсутності завад.
В-четвертих, досяжне SNR у випадку присутності завадового джерела, як це
ілюструють данні в табл.5.3, наближаються до того, що існує у відсутності
завадового джерела коли кутова відстань між корисним та завадовими сигналами
стає співрозмірною з шириною основної пелюстки діаграми направленості по
половинній потужності.
Як добре відомо, ширина основної пелюстки антени на нульовому рівні у
відсутності завад та при нульовому куті приходу корисного сигналу складає [31]:

D q 0 » 2l / N d ,

(5.9)

де λ – тривалість хвилі, N – кількість елементів в антенній решітці, d –
відстань між елементами антени.
В той самий час, ширина основної пелюстки діаграми направленості по
половинній потужності представляється наступним виразом [31]:

D q 0.5 » 0.89l / Nd .

(5.10)

З урахуванням (5.10) ширина діаграми направленості по половинній
потужності для адаптивної антенної решітки з шести елементів та відстанню між
елементами у пів тривалості хвилі буде складати приблизно 0.27 рад. або 17
градусів. Ці показники повністю узгоджуються з даними наведеними в табл. 5.3
(ситуації №3 та №4).
Таким чином, імітаційна комп’ютерна модель адаптивної антенної решітки
в середовищі Mathlab, що наведена в додатку Б.2, виходячи з її тестування в
простих

ситуаціях

коректно

представляє

адаптивну

антенну

решітку

в

стаціонарному режимі. Але її головне призначення - це обчислення потенційно
досяжних характеристик для перевірки та дослідження комп’ютерної моделі для
перехідного режиму, що наведена в додатку Б.3.
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Перевіримо функціонування імітаційної моделі з додатку Б.3 у двох
простих завадових ситуаціях, що наведені в табл.5.4.
Таблиця.5.4
Прості завадові ситуації для адаптивної антенної решітки з шістьма
елементами
Кількіс

Кут падіння та

Кути падіння та

Досяжне

ть

потужність

потужності

значення

Елемен

корисного

завадових сигналів

SNR, дБ

тів

сигналу
0 град. 100

60 град. 150 один.

27.22

один.

-30 град. 200 один.

антени
Ситуація №1

6

-60 град. 100 один.
Ситуація №1

6

30

град.

один.

100

0 град. 150 один.

27.47

-30 град. 200 один.
-60 град. 100 один.

Імітаційна комп’ютерна модель з додатку Б.2. дозволяє порахувати
потенційно досяжні значення SNR (останній стовпчик табл.5.4), та оптимальні
діаграми направленості, що зображені на рис.5.6 та рис.5.7. На цих рисунках
цифра 0 показує кут падіння корисного сигналу, в той час як цифри 1, 2 та 3
вказують на кути приходу, відповідно, першого, другого та третього завадових
сигналів.
Аналіз даних наведених на рис.5.6 та рис.5.7 впевнено доводять
адекватність та коректність комп’ютерного експерименту, що представлено в
додатку Б.2.
Перевіримо тепер функціонування комп’ютерної моделі для перехідної
стадії функціонування адаптивних антенних решіток за допомогою програми в
середовищі Mathlab з додатку Б.3. Для цього проведемо за допомогою цієї
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програми налаштування адаптивної антенної решітки на сигнальні ситуації
наведені в табл.5.4.

Рис.5.6. Оптимальна діаграма направленості антенної решітки для ситуації №1 з
табл.5.4

Рис.5.7. Оптимальна діаграма направленості антенної решітки для ситуації №2 з
табл.5.4
Діаграми направленості антенної решітки для ситуацій №1 та №2 з табл.5.4
по закінченню процесу налаштування наведені на, відповідно, рис.5.8 та рис.5.10.
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Криві залежності SNR від кількості ітерацій при налаштуванні для ситуацій
№1 та №2 наведені, відповідно, на рис.5.9 та 5.11.

Рис.5.8. Діаграма направленості антенної решітки для ситуації №1 з табл.5.4 по
закінченню процесу налаштування

Рис.5.9. Залежність SNR на виході адаптивної антенної решітки від кількості
ітерацій для ситуації №1 з табл.5.4
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Рис.5.10. Діаграма направленості антенної решітки для ситуації №2 з табл.5.4 по
закінченню процесу налаштування

Рис.5.11. Залежність SNR на виході адаптивної антенної решітки від кількості
ітерацій для ситуації №2 з табл.5.4
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Аналіз даних наведених на рис.5.8, рис.5.9, рис.5.10 та рис.5.11 дозволяють
зробити наступні висновки.
По-перше, перехідні процеси проведені відповідно до комп’ютерної моделі
з додатку Б.3 впевнено збігаються до оптимальних значень SNR (останній
стовпчик в табл.5.4) отриманих з застосуванням імітаційної комп’ютерної моделі
з додатку Б.2.
По-друге, форма діаграми направленості адаптивної антенної решітки по
закінченню процесу налаштування згідно з комп’ютерною моделлю з додатку Б.3
повторює ту, що отримана за допомогою моделі з додатку Б.2. Це стосується як
максимумів діаграм (позиція 0) на корисний сигнал, так і провалів в цих діаграмах
направленості (позиції 1, 2 та 3) на завадові сигнали.
По-третє, незначні відмінності в діаграмах направленості визначаються
присутністю так званих «шумів» вагового вектору, які завжди виникають в
реальних процесах.
В цілому, процес тестування комп’ютерних моделей довів, що вони
коректно представляють адаптивні антенні решітки і можуть бути використані
при дослідженнях за напрямком роботи.
5. Обчислення або випробування програми в реальних умовах.
Створені та протестовані на простих сигнальних ситуаціях комп’ютерні
моделі для адаптивних антенних решіток як для сталого стану, так і перехідного
процесу в роботі були використані для проведення досліджень у другому розділі
роботи. В ньому вони допомогли перевірити гіпотези, підтвердити теоретичні
концепції та опрацювати нові ідеї, алгоритми, моделі та методи що є
фундаментальними для даної роботи.
5.3. Експериментальне дослідження систем з широкосмуговими сигналами
методами імітаційного комп’ютерного моделювання
При дослідженні сигналів з

розширеним

спектром за

допомогою

комп’ютерного експерименту головним є формування псевдовипадкових кодових
послідовностей з примітивних поліномів певного порядку.
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В додатку Б.4 приведено комп’ютерну модель двох телекомунікаційних
каналів, що складаються з 5 бітів корисної інформації, кожний з яких
розширюється псевдовипадковими послідовностями тривалістю, відповідно, 255
та 256 чипів. Перша з них є тією, що синтезована з примітивного поліному (3.3), в
той час як друга походить з першої шляхом додавання додаткового нуля до
послідовності з 7 вже існуючих. Для вивчення коректності та достовірності
досліджень що проводяться, розглянемо властивості послідовності синтезованої
згідно з (3.3).
Чергування нулів та одиниць для цієї послідовності наведено в табл.5.5.
Згідно з табл.5.5 існує 128 різних послідовностей певного розміру (від 1 до
8) або тільки з «0» або тільки з «1». З цих 128 послідовностей 64 є послідовності
по 1 елементу (нуль або одиниця), 32 послідовності по два однакові елементи
(нулі або одиниці), 16 послідовностей по три елементи, 8 послідовностей по
чотири елементи і т.д.
В табл.5.5 ці 8 послідовностей по чотири елементи виділені курсивом. Це
спостереження підтверджує той факт, що ця послідовність є М-послідовністю що
синтезована з примітивного поліному. Треба зауважити, що в табл.5.5 існує одна
комбінація з восьми 1, але не існує комбінації з 8 нулів; замість цього є комбінація
з 7 нулів. Зазначені комбінації виділені жирним шрифтом.
Зазвичай, в телекомунікаціях треба використовувати послідовності з числом
елементів що є парним та дорівнює ступеню числа 2. Для цього в послідовності,
що наведена в табл.5.5, додається один нуль до вже існуючих сімох. В
комп’ютерній моделі в додатку Б.4 додатковий нуль вставляється

після 84

елементу. Таким чином отримується послідовність з 256 елементів (0 та 1).
Комплексним показником коректності синтезованої послідовності з 255
елементів є її кореляційна функція. Ця кореляційна функція для послідовності з
255 чипів наведена на рис. 3.5, коли знаки бітів не змінюються, та на рис.3.6, коли
вони змінюються. Подібні кореляційні функції для послідовності з 256 чипів
наведені на рис.3.48 та 3.49.
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Таблиця.5.5
Псевдовипадкова послідовність синтезована з примітивного поліному (3.3) з
початковим вектором, що завантажується, {1,1,1,1,1,1,1,1}
Елементи з
1 по 17

1

1

1

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

Елементи з
18 по 34

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

Елементи з
35 по 51

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

Елементи з
52 по 68

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

Елементи з
69 по 85

0

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

Елементи з
86 по 102

0

0

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

0

1

0

Елементи з
103 по 119

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

Елементи з
120 по 136

0

0

1

1

0

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Елементи з
137 по 153

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

0

0

1

0

Елементи з
154 по 170

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

Елементи з
171 по 187

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Елементи з
188 по 204

0

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

Елементи з
205 по 221

1

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

Елементи з
222 по 238

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

Елементи з
239 по 255

1

0

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

0

1

1

Три спостереження, які варті, уваги є наступними:
По-перше, зміна знаку біту що передається впливає негативно на
кореляційні властивості послідовності з 255 елементів, хоча і не суттєво.
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По-друге, послідовність з 256 елементів має трохи гірші кореляційні
властивості ніж та, що з 255 чипів, але при зміні знаку біту ця різниця стає не
суттєвою.
По-третє, головним спостереженням є те, що за своїми кореляційними
властивостями,

послідовність

в

табл.5.5

є

типовою

псевдовипадковою

послідовністю, що синтезована з примітивного поліному 8-го порядку.
Дослідимо тепер адекватність поведінки телекомунікаційного каналу, що
представлено в комп’ютерній моделі в додатку Б.4. В цій моделі досліджується
можливості виділення послідовності корисних п’яти бітів, що розширені по
спектру за допомогою псевдовипадкових послідовностей з 255 та 256 елементів
розглянутих вище, на фоні власних шумів та завади що маскує корисний сигнал.
Власний шум та завада що маскує в програмі в додатку Б.4 представлені у
вигляді комплексних відліків розподілених по нормальному закону. Достовірність
методу

формування

випадкових

комплексних

сигналів

розподілених

по

нормальному закону вивчалася і була доведена в підрозділі 5.2; результати цього
дослідження відображено на рис.5.2, рис.5.3, рис.5.4 та рис.5.5. При вивченні
телекомунікаційного каналу, що відображено в додатку Б.4, для цієї мети
використовуються ті ж самі комп’ютерні моделі, що і при вивченні адаптивних
антенних решіток, що застосовуються в моделі в додатку Б.3.
Проведемо комплексну перевірку адекватності комп’ютерної моделі, що
наведена в додатку Б.4, провівши її вивчення в простих завадових ситуаціях, що
мають наочну фізичну інтерпретацію та представлені в табл.5.6.
Останній стовпчик в табл.5.6 демонструє очікуване відношення по напрузі
рівня корисного сигналу до рівня середнього значення шуму. Наведемо кілька
пояснень та взаємовідношень, що ілюструють данні в останньому стовпчику.
В ситуації №1, на вході пристрою обробки (корелятора) відношення рівня
корисного сигналу до наявних шумів як по потужності так і по напрузі дорівнює
1. Це пояснюється тим, що рівень потужності корисного сигналу дорівнює 1, так
само як і сумарний рівень потужності завадових сигналів (власного шуму та
завади що маскує). Відомо, що узгоджений стискаючий фільтр дає виграш по
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потужності у 255 разів для корисного сигналу; це пояснюється тим, що завадовий
сигнал додається 255 разів по потужності (бо він не є корельованим), в той час як
корисний сигнал складається по напрузі (тому що корелятор є узгоджений
фільтр). Таким чином потужність завадових сигналів зросте в 255 разів, а
потужність корисного сигналу в 2552. В результаті виграш по потужності
складатиме 255 разів, а по напрузі квадратний корінь з 255, що складає приблизно
16.
Таблиця.5.6
Дві прості завадові ситуації для тестування моделі телекомунікаційного
каналу з додатку Б.4
Номер

Відносна

Відносна

Відносна

Коефіцієнт

Очікуване

ситуації

потужність

потужність

потужність

розширення

відношення

корисного

власного

завади що

спектру

рівня

сигналу

шуму

маскує

(Spreading

сигналу до

factor)

рівня завади
після
обробки

Ситуація №1

1

0.5

0.5

255

16

Ситуація №2

1

8.0

8.0

255

4

Для ситуації №2 виграш по напрузі теж буде складати для корисного
сигналу 16. Але відношення по напрузі до кореляційної обробки складає
квадратний корінь з 1/16 (16 є сумарна потужність власного шуму та завадового
сигналу що маскує), що дорівнює 1/4. Покращення в 16 разів прикладене до
відношення 1/4 призводить до перевищені корисного сигналу над завадовим по
напрузі на виході узгодженого фільтру в 4 рази.
Перевіримо функціонування комп’ютерної моделі що наведена в додатку
Б.4 в завадових ситуаціях №1 та №2 з табл.5.6. Дійсна складова сигналу на виході
узгодженого фільтру для завадової ситуації №1 наведена на рис.5.12 в звичайному
масштабі, і на рис.5.13 в збільшеному масштабі. Графік на рис.5.14 ілюструє
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дійсну складову сигналу на виході узгодженого фільтру для ситуації №2 з
табл.5.6.
Проаналізуємо данні наведені на рис.5.12 та 5.13. Як витікає з табл.5.6
відношення рівня корисного сигналу до залишків шуму та завади на виході
узгодженого фільтру повинно складати 16. Оцінимо рівні корисного сигналу та
завади на рис.5.12 та рис.5.13. Біти корисного сигналу позначені на рис.5.12
цифрою 1. Легко порахувати, що в середньому рівень корисного сигналу по
напрузі складає приблизно 225 одиниць. Рівень по напрузі завадових сигналів, які
є випадковими величинами розподіленими по нормальному закону, треба
оцінювати по середньоквадратичному відхиленню (тому що середній рівень
дорівнює 0) шумового сигналу.

Рис.5.12. Дійсна складова сигналу на виході узгодженого фільтру для завадової
ситуації №1 з табл.5.6
Лінія 2 на рис. 5.12 позначає рівень середньоквадратичного відхилення
(коріння з дисперсії) завадового сигналу, або середнє значення рівня шумової
напруги. Виходячи з масштабу представлення даних на рис.5.12 точно оцінити
середнє значення рівня напруги сигналу оцінити важко, тому на рис.5.13 ті самі
данні, що наведені на рис.5.12, представлені у збільшеному масштабі; при цьому
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цифра 2 як і раніше позначає середній рівень шумового сигналу, який складає
приблизно 14-15 одиниць

Рис.5.13. Дійсна складова сигналу на виході узгодженого фільтру для завадової
ситуації №1 з табл.5.6 в збільшеному масштабі
Виходячи з цього, відношення рівня корисного сигналу до рівня залишків
завади та власних шумів по напрузі складатиме приблизно 15.5 разів. Це значення
узгоджується з тим, що наведено в табл.5.6 для ситуації №1 -16.
Ситуація №2 з табл.5.6 ілюструється кривою наведеною на рис.5.14. Цифри
1 та 2, як і раніше, позначають, відповідно, біти корисного сигналу та
середньоквадратичне відхилення залишків корисного сигналу та завади, що
маскує.
Використовуючи метод оцінки відношення рівня корисного сигналу до
залишків завади та шуму по напрузі, можливо прийти до висновку, що в
середньому рівень корисного сигналу по напрузі складає приблизно 215 умовних
одиниць, в той самий час як середньоквадратичне відхилення залишків завади та
корисного сигналу складає приблизно 55 умовних одиниць. Виходячи з
зазначеного, відношення рівня корисного сигналу до залишків шуму та завади
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складає приблизно 3.9 рази, що добре узгоджується з даними наведеними в
останньому стовпчику табл.5.6 - 4.

Рис.5.14. Дійсна складова сигналу на виході узгодженого фільтру для завадової
ситуації №2 з табл.5.6
Виходячи з представлених тестів комп’ютерних моделей в простих
ситуаціях

з

стверджувати,

наочним
що

фізичним

розроблена

інтерпретуванням,
модель

цілком

слушним

є

каналу

з

телекомунікаційного

застосуванням псевдовипадкових кодових послідовностей дозволяє коректно та з
достатньої точністю перевіряти характеристики запропонованих рішень і
проводити аналіз

існуючих. Більш

складні моделі мобільних мереж

з

широкосмуговими сигналами, результати яких використовуються в роботі,
будуються з використанням результатів наведених в цьому підрозділі.
Висновки до розділу 5
1.

Проведено обґрунтування використання імітаційного комп’ютерного

моделювання (комп’ютерного експерименту) для аналізу існуючих технологій та
перевірки ефективності та здатності бути реалізованими запропонованих рішень.
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Показано, що натурний та комп’ютерний експерименти є еквівалентними з точки
зору вирішення завдань, які перед ними поставлено, і все залежить тільки від
складності комп’ютерної моделі.
2.
Зроблено

Проаналізовано стадії натурного та комп’ютерного експериментів.
вибір

середовища

написання

прикладних

програм

для

телекомунікаційних моделей, яким обґрунтовано є пакет прикладних програм
Mathlab. Показано, що існують прямі та зворотні задачі математичного
моделювання. Наголошено, що пряма задача полягає в тому, що всі параметри
процесу що досліджується є відомими і вивчається, відповідно, поведінка моделі
в різних умовах, що являє собою задачі в телекомунікаціях. Показано, що
імітаційне

комп’ютерне

моделювання

повинно

проводитися

за

такими

принципами, як принципи універсальності, аналогій та ієрархічності моделей.
3.

Розглянуто стадії імітаційного комп’ютерного моделювання стосовно

створення моделей мобільних мереж з багатопозиційними сигналами в яких
застосовуються адаптивні антенні решітки. Проведено вибір визначальних
параметрів сигналів, що існують в адаптивній антенній решітці та визначена
структура моделі. Представлено синтезовані моделі, які наведені в додатках, і
проведена їх перевірка для простих завадових ситуацій, що припускають просте
фізичне тлумачення. Зроблено висновок про адекватність та коректність
розроблених моделей для систем мобільного зв’язку з багатопозиційними
сигналами.
4.

Проведено аналіз підходів до створення імітаційних комп’ютерних

моделей для дослідження сигналів з розширеним спектром. Розроблено та
досліджено метод формування псевдовипадкових кодових послідовностей з
примітивних поліномів певного порядку. Досліджені властивості та структура
зазначеної послідовності з 255 чипів. На основі псевдовипадкових кодових
послідовностей була створена модель телекомунікаційного каналу з завадою що
маскує та власними шумами, яка була перевірена в простих завадових ситуаціях,
що мають наочне фізичне пояснення. Зроблено висновок про коректність
розробленої комп’ютерної моделі та можливість її використання, та моделей що
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на неї спираються за принципом ієрархічності, для проведення досліджень
широкосмугових сигналів в мобільних мережах.
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ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі згідно до поставленої мети, на основі теоретичних
та

експериментальних

досліджень

розв’язана

важлива

науково-технічна

проблема, а саме розробка моделей та методів обробки інформації в мобільних
мережах на основі багатопозиційних широкосмугових сигналів з їх комплексним
використанням для підвищення ефективності обробки інформації в таких мережах
за принципом синергії. Підвищення ефективності полягає в одночасному
забезпеченні

стійкості

до

багатопроменевого

розповсюдження,

завадозахищеності, скритності передачі інформації та захисту її від перехоплення
та розкриття.
Отримані в даній дисертаційній роботі результати мають вагоме наукове
значення й можуть бути використані для побудови нових мереж мобільного
зв’язку з високою ефективністю та модернізації вже існуючих, а також для
розробки

захищених

телекомунікаційних

каналів,

таких

як

управління

безпілотними літальними апаратами.
У процесі теоретичних і експериментальних досліджень у дисертаційній
роботі отримані наступні наукові-практичні результати:
1.

розроблено метод обробки сигналів в адаптивних антенних решітках

для мобільних мереж, наукова новизна якого полягає в тому, що він не потребує
наявності опорного сигналу решітки. Це дозволяє суттєво спростити технічну
реалізацію таким систем;
2.

удосконалено метод адаптації антенних решіток, який на відміну від

існуючих враховує раптові зміни в завадовому середовищі, що значно покращує
перехідні характеристики решітки і надає виграш у відношенні сигнал/завада;
3.

розроблена модель оцінки характеристик налаштування адаптивних

антенних решіток, наукова новизна якої полягає в тому, що вона комплексно
враховує розподіл власних чисел кореляційної матриці решітки, квадрати
направляючих косинусів оптимального вагового вектору на власні вектори
кореляційної матриці антенної решітки та слід цієї кореляційної матриці і це
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дозволяє не проводити затратне імітаційне комп’ютерне моделювання при
дослідженні та проектуванні систем;
4.

розроблено

метод

дослідження

властивостей

псевдовипадкових

кодових послідовностей, наукова новизна якого полягає в тому, що він
використовує імітаційне комп’ютерне моделювання суміші корисного сигналу,
власних шумів та завади що маскує для перевірки автокореляційних властивостей
цих

послідовностей.

псевдовипадкових

Це

кодових

надає

спроможність

послідовностей

дослідити

синтезований

з

застосування
примітивних

поліномів восьмого, дев’ятого та десятого порядків для розширення спектру
бітової послідовності з метою приховування корисного сигналу в адитивній
суміші власних шумів та завади що маскує;
5.

розроблено метод двостороннього обмежування сигналів на вході

стискаючого фільтра широкосмугових сигналів, наукова новизна якого полягає в
тому, що він використовується для обмеження псевдовипадкових кодових
послідовностей отриманих з примітивних поліномів. Це дозволяє усунути
проблеми обмеження динамічного діапазону приймального пристрою при дії
потужної широкосмугової завади;
6.

розроблено метод створення телекомунікаційного каналу, наукова

новизна якого полягає в тому, що він комплексно використовує чотири різні
псевдовипадкові кодові послідовності по 256 чипів для розширення спектру бітів
корисної інформації та 10 різних псевдовипадкових послідовностей тривалістю
32768 чипів з 128 циклічними зсувами кожна для позначення меж кадру та
додаткового скремблювання інформації. Цей метод дозволяє при утворенні 5120
різних

триплетів

псевдовипадкова

«коротка

псевдовипадкова

послідовність-циклічний

зсув

послідовність-тривала

тривалої

псевдовипадкової

послідовності» за рахунок переходу від одного триплету до іншого від кадру до
кадру значно підвищити захист інформації від перехоплення;
7.

розроблено концепцію побудови системи мобільного зв’язку, наукова

новизна якої полягає в тому, що вона застосовує нові принципи побудови такої
системи: синергії, універсальності, безперервного розвитку системи та розроблені
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методи обробки багатопозиційних широкосмугових сигналів. Це дозволяє
підвищити ефективність мереж мобільного зв’язку що розробляються;
8.

розроблено метод обробки сигналів в мережах мобільного зв’язку з

багатопозиційними широкосмуговими сигналами, наукова новизна якого полягає
в тому, що він застосовує принцип синергії та розроблені методи і моделі. Це
дозволяє одночасно забезпечити в системі спеціального мобільного зв’язку
прихованість передачі інформації, її захищеність від перехоплення та стійкість до
багатопроменевого розповсюдження;
9.

розроблені комп’ютерні експериментальні моделі, наукова новизна

яких полягає в тому, що вони ґрунтуються на моделях та методах обробки
інформації в мобільних мережах з багатопозиційними широкосмуговими
сигналами. Це дозволяє перевіряти характеристики нових моделей та методів без
виготовлення коштовних натурних зразків.
10.

виходячи з отриманих в дисертаційній роботі на тему «Моделі та

методи обробки інформації в мобільних мережах на основі багатопозиційних
широкосмугових сигналів» нових наукових і практичних результатів, наукових
праць опублікованих в виданнях що входять до міжнародних наукометричних баз
та тих наукових статей, що вийшли в виданнях які належать до переліку
затвердженому ДАК МОН України, реалізації та апробації роботи мета
дисертаційної роботи вважається досягнутою а науково-прикладна проблема
вирішеною.
11.

наукові результати досліджень є внеском у розвиток теоретичних і

прикладних основ розроблення моделей і методів обробки інформації в мобільних
мережах з багатопозиційними широкосмуговими сигналами та їх практичної
реалізації в перспективних системах.
12.

перспективними шляхами подальших досліджень у зазначеному

напрямку може бути широке коло питань щодо аналізу практичної реалізації
розроблених

моделей

та

методів

за

критерієм

«ефективність-вартість»,

застосування запропонованих методів для реалізації технології повне MIMO (total
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MIMO) та дослідження впливу недосконалостей виготовлення елементів антенної
решітки та системних помилок.
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Додаток Б.1
Програми комп’ютерних моделей у середовищі Mathlab
% Потужність сигналу
Pow=1;
% Кількість вибірок
Nsamples=100000;
Pow=sqrt(Pow/2);
DistrAmpl(Nsamples)=0;
DistrReal(Nsamples)=0;
DistrImag(Nsamples)=0;
DistrPhase(Nsamples)=0;
% Цикл формування масивів
for k = 1:Nsamples
Xpow=rand;
Xpha=rand;
DistrPhase(k)=Xpha.*pi;
Udir=Pow.*sqrt(-2.*log(1-Xpow))*cos(2.*pi*Xpha);
Uqua=Pow.*sqrt(-2.*log(1-Xpow))*sin(2.*pi*Xpha);
DistrReal(k)=Udir;
DistrImag(k)=Uqua;
DistrAmpl(k)=sqrt(Udir.^2+Uqua.^2);
end
% Кількість стовпців в гістограмах
nbins = 50;
% Побудова гістограми розподілення дійсної складової
h=histogram(DistrReal,nbins);
figure
% Побудова гістограми розподілення уявної складової
h=histogram(DistrImag,nbins);
figure
% Побудова гістограми розподілення амплітуди
h=histogram(DistrAmpl,nbins);
figure
% Побудова гістограми розподілення фази
h=histogram(DistrPhase,nbins);
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Додаток Б.2
Програми комп’ютерних моделей у середовищі Mathlab
% Критерій середньоквадратичної помилки (СКП)
% Побудова ідеальної кореляційної матриці,
% розрахунок оптимального вагового вектору та побудова ідеальної діаграми
направленості
% Введення вхідних даних
Nelem=6; % Кількість елементів антени
lambda=0.5; % Відношення відстані між елементами до тривалості хвилі
Factor=2*pi.*lambda;
PowMain=100; % Потужність корисного сигналу
AnglMain=0; % Кут приходу корисного сигналу в градусах
Npost=3; % Кількість джерел завадових сигналів
AnglArr(1)=47.648; % Кути приходу завадових сигналів в градусах
AnglArr(2)=-57.296;
AnglArr(3)=-38.648;
Pow(1)=100; % Потужності завадових сигналів
Pow(2)=200;
Pow(3)=150;
Pcor(Nelem,Nelem)=0; % Кореляційна матриця завадових сигналів решітки
PcorIn(Nelem,Nelem)=0; % Обернена кореляційна матриця завадових сигналів
решітки
shift=Factor.*sin(AnglMain.*pi./180);
% Побудова завадової кореляційної матриці решітки
for n=1:Nelem
for m=1:Nelem
for l=1:Npost
Shiftph=Factor.*sin(AnglArr(l).*pi./180);
Pcor(n,m)=Pcor(n,m)+Pow(l)*complex(cos(Shiftph*(m-n)),sin(Shiftph*(mn)));
end
if n == m
Pcor(n,m)=Pcor(n,m)+1;
end
end
end
% Розрахунок оберненої кореляційної матриці решітки
PcorIn=inv(Pcor);
% Формування вектору сигналу
for n=1:Nelem
ArrivVectSign(n)=complex(cos(shift.*(n-1)),sin(shift.*(n-1)));
end
% Розрахунок потенційного SNR

322
SNRpot=10.*log10(real(PowMain*ArrivVectSign*(PcorIn*conj(ArrivVectSign).')))
% Розрахунок потенційного вагового вектору решітки
Weight=PcorIn*conj(ArrivVectSign).'./(ArrivVectSign*(PcorIn*conj(ArrivVectSign.'))
);
% Побудова діаграми направленості решітки по потенційним коефіцієнтам
x=-pi/2:0.0013*pi:pi/2; % Кут приходу сигналу
fpc=0;
for n=1:Nelem
fpc=fpc+complex(cos(Factor*sin(x)*(n-1)),sin(Factor*sin(x)*(n-1))).*(Weight(n));
end
fp=abs(fpc);
figure
plot(x,1.*fp,'k-','LineWidth',1),grid on;
axis([-pi/2 pi/2 0 2]);
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Додаток Б.3
Програми комп’ютерних моделей у середовищі Mathlab
% Критерій середньоквадратичної помилки (СКП)
% Розрахунок діаграми направленості решітки по закінченню процесу адаптації
% Побудова кривої SNR в процесі налаштування адаптивної антенної решітки
% Введення вхідних даних
Nelem=6; % Кількість елементів антени
lambda=0.5; % Відношення відстані між елементами до тривалості хвилі
Factor=2*pi.*lambda;
PowMain=100; % Потужність корисного сигналу
AnglMain=30; % Кут приходу корисного сигналу в градусах
Npost=3; % Кількість джерел завадових сигналів
AnglArr(1)=0; % Кути приходу завадових сигналів в градусах
AnglArr(2)=-30;
AnglArr(3)=-60;
Pow(1)=150; % Потужності завадових сигналів
Pow(2)=200;
Pow(3)=100;
Nreal=30; % Кількість реалізацій при налаштуванні адаптивної решітки
Niter=10000;% Кількість ітерацій для одної реалізації
ArrivVect(Nelem)=0;
ArrivVect1(Nelem)=0;
ArrivVectSign(Nelem)=0;
SNR(Niter)=0;
Pcor(Nelem,Nelem)=0; % Кореляційна матриця завадових сигналів решітки
% Побудова завадової кореляційної матриці решітки
for n=1:Nelem
for m=1:Nelem
for l=1:Npost
Shiftph=Factor.*sin(AnglArr(l).*pi./180);
Pcor(n,m)=Pcor(n,m)+Pow(l)*complex(cos(Shiftph*(m-n)),sin(Shiftph*(mn)));
end
if n == m
Pcor(n,m)=Pcor(n,m)+1;
end
end
end
% Розрахунок кроку налаштування адаптивної антенної решітки
Delta=1./(10.*(real(trace(Pcor)+Nelem*PowMain)));
PowMain1=sqrt(PowMain./2);
Pow=sqrt(Pow./2);
SignPow(Niter)=0;
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NoisPow(Niter)=0;
shift=Factor.*sin(AnglMain.*pi./180);
% Цикл по числу реалізацій
for lr=1:Nreal
for ii=2:Nelem
Weight(ii)=0;
end
% Початковий коефіцієнт в першому каналі
Weight(1)=0.1;
% цикл по числу ітерацій
for li=1:Niter
% обнуління початкових значень
NoiseRez=0;
NoiseRez1=0;
SignalRes=0;
ArrivVect(1:Nelem)=complex(0,0);
% додавання сигналів завади
for m = 1:Npost
Extpow=rand;
Extpha=rand;
Shiftph=Factor.*sin(AnglArr(m).*pi./180);
for k = 1:Nelem
ArrivVect(k)=ArrivVect(k)+complex(Pow(m).*sqrt(-2.*log(1Extpow)).*cos(2*pi*Extpha+Shiftph.*(k-1)),Pow(m).*sqrt(-2.*log(1Extpow)).*sin(2.*pi*Extpha+Shiftph.*(k-1)));
end
end
% формування та додавання сигналів власного шуму на кожній ітерації
for l = 1:Nelem
Intpow=rand;
Intpha=rand;
RealInt=0.707.*sqrt(-2.*log(1-Intpow)).*cos(2.*pi*Intpha);
ImagInt=0.707.*sqrt(-2.*log(1-Intpow)).*sin(2.*pi*Intpha);
ArrivVect(l)=ArrivVect(l)+complex(real(RealInt),real(ImagInt));
ArrivVect1(l)=ArrivVect(l);
end
% Формування шумового корисного сигналу
Signpow=rand;
Signpha=rand;
SignInp=PowMain1.*sqrt(-2.*log(1Signpow)).*complex(cos(2*pi*Signpha),sin(2*pi*Signpha));
for n = 1:Nelem
% Додавання шумового корисного сигналу в елементи антени
SignInp1=SignInp.*complex(cos(shift.*(n-1)),sin(shift.*(n-1)));

325
ArrivVect(n)=ArrivVect(n)+SignInp1;
% Накопичення сигналу завади на виході решітки
NoiseRez=NoiseRez+ArrivVect(n).*Weight(n);
NoiseRez1=NoiseRez1+ArrivVect1(n).*Weight(n);
% Накопичення корисного сигналу на виході решітки
SignalRes=SignalRes+SignInp1*Weight(n);
end
% Занесення потужностей корисного сигналу та завади у вихідний масив
SignPow(li)=SignPow(li)+(abs(SignalRes)).^2;
NoisPow(li)=NoisPow(li)+(abs(NoiseRez1)).^2;
% Налаштування коефіцієнтів фільтру
SignDiff=SignInp-NoiseRez;
for n = 1:Nelem
Weight(n)=Weight(n)+Delta.*SignDiff.*conj(ArrivVect(n));
end
end
end
for n = 1:Niter
NoisPow(n)=NoisPow(n)./Nreal;
SignPow(n)=SignPow(n)./Nreal;
SNR(n)=10.*log10(SignPow(n)./NoisPow(n));
end
x=1:1:Niter;
% Побудова кривої налаштування SNR в процесі адаптації
semilogx(x,SNR),grid on;
axis([1 Niter -10 40]);
% Побудова діаграми направленості решітки в прямокутних координатах
figure
x=-pi/2:0.0013*pi:pi/2; % Кут theta
fpc=0;
for n=1:Nelem
fpc=fpc+complex(cos(Factor*sin(x)*(n-1)),sin(Factor*sin(x)*(n-1))).*Weight(n);
end
fp=abs(fpc);
plot(x,fp,'k-','LineWidth',1),grid on
axis([-pi/2 pi/2 0 2])
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Додаток Б.4
Програми комп’ютерних моделей у середовищі Mathlab
% Формування двох масивів по 1275 та 1280 чипів що складаються з п’яти
повторювань послідовностей по 255 і 256 чипів
% Побудова функції кореляції ПВП з першим сегментом послідовності з шумами
та без шумів
% Введення початкових даних:
Nelem=8; % Кількість розрядів в зсувному регістрі для формування ПВП
Nseq=255; % Кількість елементів в ПВП без додавання 0
Nseq1=256; % Кількість елементів в ПВП з додаванням 0
ShiftReg8_256(1:8)=[1,1,1,1,1,1,1,1];% початковий вектор зсувного регістру
ShiftReg8_255(1:8)=[1,1,1,1,1,1,1,1];
PNseq256(1:256)=0; % обнуління елементів ПВП з 256 чипів з додатковим нулем
PNseq255(1:255)=0; % обнуління елементів ПВП з 255 чипів
PNseq256_1(1:256)=0; % обнуління елементів ПВП з додатковим 0 в логіці 1:-1
PNseq255_1(1:255)=0; % обнуління елементів ПВП з 255 чипів в логіці 1:-1
PNseq256_5(1:1280)=0; % обнуління елементів ПСП що складається з 256Х5 чипів
в логіці 1:-1
PNseq255_5(1:1275)=0; % обнуління елементів ПСП що складається з 256Х5 чипів
в логіці 1:-1
Output256_4(1:1024)=0; % обнуління елементів першої кореляційної функції
Output255_4(1:1020)=0; % обнуління елементів другої кореляційної функції
PNseq256_5_Noise(1:1280)=0+0j; % обнуління елементів першої ПВП з шумами
PNseq255_5_Noise(1:1275)=0+0j; % обнуління елементів другої ПВП з шумами
Output256_4_Noise(1:1024)=0+0j; % кореляційна функція ПВП з 256 чипів з
додаванням шумів і завади що маскує
Output255_4_Noise(1:1020)=0+0j; % кореляційна функція ПВП з 255 чипів с
додаванням шумів і завади що маскує
NakopBit256(1:256)=0; % вікно накопичування з 256 чипів
NakopBit255(1:255)=0; % вікно накопичування з 255 чипів
Pnoise=1.0;
Pmask=5.0;
Psig=1.0;
Pmask=sqrt(Pmask);
Psig=sqrt(Psig);
Pnoise=sqrt(Pnoise);
BitSeq(1:5)=[1,1,1,1,1];
% формування ПВП тривалістю 256 чипів з додатковим нулем
for n=1:256
if n==85
PNseq256(n)=ShiftReg8_256(8);
else
PNseq256(n)=ShiftReg8_256(8);
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for m=1:8
Nelem1=8-m+1;
if Nelem1 == 5
ShiftReg8_256(Nelem1)=mod(ShiftReg8_256(Nelem1-1)+PNseq256(n),2);
elseif Nelem1 == 4
ShiftReg8_256(Nelem1)=mod(ShiftReg8_256(Nelem1-1)+PNseq256(n),2);
elseif Nelem1 == 3
ShiftReg8_256(Nelem1)=mod(ShiftReg8_256(Nelem1-1)+PNseq256(n),2);
elseif Nelem1 == 1
ShiftReg8_256(Nelem1)=PNseq256(n);
else
ShiftReg8_256(Nelem1)=ShiftReg8_256(Nelem1-1);
end
end
end
end
% формування короткої ПВП тривалістю 256 чипів в логіці 1:-1
for n=1:256
if PNseq256(n)==1
PNseq256_1(n)=PNseq256(n);
else
PNseq256_1(n)=-1;
end
end
% формування ПВП тривалістю 255 чипів
for n=1:255
PNseq255(n)=ShiftReg8_255(8);
for m=1:8
Nelem1=8-m+1;
if Nelem1 == 5
ShiftReg8_255(Nelem1)=mod(ShiftReg8_255(Nelem1-1)+PNseq255(n),2);
elseif Nelem1 == 4
ShiftReg8_255(Nelem1)=mod(ShiftReg8_255(Nelem1-1)+PNseq255(n),2);
elseif Nelem1 == 3
ShiftReg8_255(Nelem1)=mod(ShiftReg8_255(Nelem1-1)+PNseq255(n),2);
elseif Nelem1 == 1
ShiftReg8_255(Nelem1)=PNseq255(n);
else
ShiftReg8_255(Nelem1)=ShiftReg8_255(Nelem1-1);
end
end
end
% формування ПВП тривалістю 255 чипів в логіці 1:-1
for n=1:255
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if PNseq255(n)==1
PNseq255_1(n)=PNseq255(n);
else
PNseq255_1(n)=-1;
end
end
% формування послідовності накопичення ПВП тривалістю 256 чипів в логіці 1:-1
for n=1:256
NakopBit256(n)=PNseq256_1(n);
end
% формування послідовності накопичення ПВП тривалістю 255 чипів в логіці 1:-1
for n=1:255
NakopBit255(n)=PNseq255_1(n);
end
% формування елементів тривалої ПВП що складається з 5 послідовностей по 256
чипів в логіці 1:-1
for n=1:5
for l=1:256
PNseq256_5((n-1).*256.+l)=PNseq256_1(l)*BitSeq(n);
end
end
% формування елементів тривалої ПВП що складається з 5 послідовностей по 255
чипів в логіці 1:-1
for n=1:5
for l=1:255
PNseq255_5((n-1).*255.+l)=PNseq255_1(l)*BitSeq(n);
end
end
% розрахунок кореляційної функції для ПВП з 256 чипових послідовностей
for n=1:1024
for m=1:256
Output256_4(n)=Output256_4(n)+PNseq256_5(n+m-1).*NakopBit256(m);
end
end
% розрахунок кореляційної функції для ПВП з 255 чипових послідовностей
for n=1:1020
for m=1:255
Output255_4(n)=Output255_4(n)+PNseq255_5(n+m-1).*NakopBit255(m);
end
end
% Формування ПВП з власними шумами та завадою що маскує на базі ПВП 256
чипів
for n=1:1280
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IntpowNoise=rand; % випадкові числа від 0 до 1 для формування випадкових
сигналів
IntphaNoise=rand;
IntpowInter=rand;
IntphaInter=rand;
% формування комплексної вибірки сигналу
phasint=(PNseq256_5(n)-1)./2;
PNseq256_5_Noise(n)=Psig.*(cos(phasint.*pi)+1j*sin(phasint.*pi));
% формування вибірки власного шуму для кожного чипу
RealInt=Pnoise.*(sqrt(-2.*log(1-IntpowNoise)).*cos(2.*pi.*IntphaNoise));
ImagInt=Pnoise.*(sqrt(-2.*log(1-IntpowNoise)).*sin(2.*pi.*IntphaNoise));
PNseq256_5_Noise(n)=PNseq256_5_Noise(n)+RealInt+1j*ImagInt;
% формування вибірки шуму що маскує для кожного чипу
RealInt=Pmask.*(sqrt(-2.*log(1-IntpowInter)).*cos(2.*pi.*IntphaInter));
ImagInt=Pmask.*(sqrt(-2.*log(1-IntpowInter)).*sin(2.*pi.*IntphaInter));
PNseq256_5_Noise(n)=PNseq256_5_Noise(n)+RealInt+1j*ImagInt;
end
% Формування ПВП з власними шумами та завадою що маскує на базі ПВП 255
чипів
for n=1:1275
IntpowNoise=rand; % випадкові числа від 0 до 1 для формування випадкових
сигналів
IntphaNoise=rand;
IntpowInter=rand;
IntphaInter=rand;
% формування комплексної вибірки сигналу
phasint=(PNseq255_5(n)-1)./2;
PNseq255_5_Noise(n)=Psig.*(cos(phasint.*pi)+1j*sin(phasint.*pi));
% формування вибірки власного шуму для кожного чипу
RealInt=Pnoise.*(sqrt(-2.*log(1-IntpowNoise)).*cos(2.*pi.*IntphaNoise));
ImagInt=Pnoise.*(sqrt(-2.*log(1-IntpowNoise)).*sin(2.*pi.*IntphaNoise));
PNseq255_5_Noise(n)=PNseq255_5_Noise(n)+RealInt+1j*ImagInt;
% формування вибірки шуму що маскує для кожного чипу
RealInt=Pmask.*(sqrt(-2.*log(1-IntpowInter)).*cos(2.*pi.*IntphaInter));
ImagInt=Pmask.*(sqrt(-2.*log(1-IntpowInter)).*sin(2.*pi.*IntphaInter));
PNseq255_5_Noise(n)=PNseq255_5_Noise(n)+RealInt+1j*ImagInt;
end
% відображення сумарної послідовності ПВП з 255 чипами
figure('Name','PNS sequence for 255 chips real component')
x=1:1:1275;
plot(x,real(PNseq255_5_Noise(1:1275))),grid on;
axis([1 1275 -10 10]);
figure('Name','PNS sequence for 255 chips image component')
x=1:1:1275;
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plot(x,imag(PNseq255_5_Noise(1:1275))),grid on;
axis([1 1275 -10 10]);
figure('Name','PNS sequence for 255 chips module component')
x=1:1:1275;
plot(x,abs(PNseq255_5_Noise(1:1275))),grid on;
axis([1 1275 -10 10]);
% розрахунок кореляційної функції ПВП з власними шумами та завадою що
маскує на базі ПВП 256 чипів
for n=1:1024
sum=0+0j;
for m=1:256
sum=sum+PNseq256_5_Noise(n+m-1).*NakopBit256(m);
end
Output256_4_Noise(n)=sum;
end
% розрахунок кореляційної функції ПВП з власними шумами та завадою що
маскує на базі ПВП 255 чипів
for n=1:1020
sum=0+0j;
for m=1:255
sum=sum+PNseq255_5_Noise(n+m-1).*NakopBit255(m);
end
Output255_4_Noise(n)=sum;
end
% відображення послідовності ПВП з 255 чипами
figure('Name','PNS sequence for 255 chips')
x=1:1:255;
plot(x,PNseq255_1(1:255)),grid on;
axis([1 255 -3 3]);
% відображення кореляційної функції для ПВП з 256 чипів з бітами
figure('Name','Correlation function for 256 PNS')
x=1:1:1024;
plot(x,Output256_4(1:1024)),grid on;
axis([1 1024 -300 300]);
% відображення кореляційної функції для ПВП з 255 чипів з бітами
figure('Name','Correlation function for 255 PNS')
x=1:1:1020;
plot(x,Output255_4(1:1020)),grid on;
axis([1 1020 -300 300]);
% відображення модульної компоненти кореляційної функції для ПВП з 256 чипів
з шумами
figure('Name','Correlation function for 256 PNS with noise on module component')
x=1:1:1024;
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plot(x,abs(Output256_4_Noise(1:1024))),grid on;
axis([1 1024 -400 400]);
% відображення дійсної компоненти кореляційної функції для ПВП з 256 чипів з
шумами
figure('Name','Correlation function for 256 PNS with noise on real component')
x=1:1:1024;
plot(x,real(Output256_4_Noise(1:1024))),grid on;
axis([1 1024 -400 400]);
% відображення модульної компоненти кореляційної функції для ПВП з 256 чипів
з шумами
figure('Name','Correlation function for 256 PNS with noise on image component')
x=1:1:1024;
plot(x,imag(Output256_4_Noise(1:1024))),grid on;
axis([1 1024 -400 400]);
% відображення модульної компоненти кореляційної функції для ПВП з 255
чипів з шумами
figure('Name','Correlation function for 255 PNS with noise for module component')
x=1:1:1020;
plot(x,abs(Output255_4_Noise(1:1020))),grid on;
axis([1 1020 -400 400]);
% відображення дійсної компоненти кореляційної функції для ПВП з 255 чипів з
шумами
figure('Name','Correlation function for 255 PNS with noise for real component')
x=1:1:1020;
plot(x,real(Output255_4_Noise(1:1020))),grid on;
axis([1 1020 -400 400]);
% відображення уявної компоненти кореляційної функції для ПВП з 255 чипів з
шумами
figure('Name','Correlation function for 255 PNS with noise for image component')
x=1:1:1020;
plot(x,imag(Output255_4_Noise(1:1020))),grid on;
axis([1 1020 -400 400]);
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