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В дисертаційній роботі вирішено наукове завдання з

підвищення

завадостійкості багатопроменевих каналів мереж із програмно-конфігурованими
радіозасобами.
В роботі проведено аналіз основних питань щодо дослідження моделей оцінки
статистичних характеристик каналу із завмираннями. Досліджено методи оцінювання
передавальної

характеристики

частотно-селективного

каналу

і

проведено

порівняльний аналіз розглянутих методів за критеріями точності оцінювання,
завадостійкості та обчислювальної складності. Встановлено, що методи які
використовується для побудови частотного дискримінатора, повинні забезпечувати
його роботу безпосередньо по самому робочому сигналу, без використання даних
схеми демодулятора, тобто формування незалежної оцінки частотного здвигу.
На основі отриманих результатів вперше розроблено спосіб вимірювання
відношення сигнал/шум для адаптивних радіоліній мобільного зв'язку нового
покоління, який дозволяє зменшити середньоквадратичну похибку і варіабельність
оцінки корисного, багатопроменевого сигналу. Досліджено можливості каналів
зв`язку технологій OFDM і OCDM для систем цифрового радіозв`язку нового
покоління і проведено порівняльний аналіз розглянутих методів за критеріями
точності оцінювання, завадостійкості та обчислювальної складності. Визначено
вплив точності оцінювання каналу на вірогідність бітових помилок. За результатами
моделювання технологія OCDM поступається OFDM за пропускною здатністю і
швидкістю передачі.
У роботі розглянуто

ефективний алгоритм багатопараметричної адаптації

параметрів широкосмугових систем цифрового радіозв`язку. Встановлено, що
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передавати дані з підвищеною швидкістю необхідно з попереднім записом їх в
буферну пам'ять. В цьому випадку сигнал буде прийматись не тільки в періоди, коли
миттєве значення відношення с/ш перевищує рівень n , але і в періоди глибоких
завмирань: при цьому істотно знижуються завадостійкість та підвищується
ймовірність помилки.
Представлено

результати

створення

високоефективних

алгоритмів

шумопридушення задачі обробки радіосигналів в рухомих системах цифрового
радіозв'язку на основі вейвлет-технологій. Проведено аналіз змін в сигналі,
отриманому при радіомоніторингу, методом вейвлет-аналізу, який базується на
дослідженні динаміки показника Херста. Критерієм сегментації в цьому алгоритму є
показник Гьольдера, що визначається методом вейвлет-аналізу, значення якого
співпадає зі значенням показником Херста. Отримані дані показали, що ортогональне
вейвлет-перетворення дозволяє здійснювати якісний аналіз сигналу з отриманням
характеристик локальних інтервальних особливостей з використанням показника
Гьольдера, які суттєво підвищують ефективність обробки сигналу.
У результаті проведених досліджань, удосконалено комбінований метод для
зниження рівня шуму багатовимірного сигналу, який базується на одночасному
використанні

одновимірного

компонентів

(АГК),

не

вейвлет-аналізу

вимагає

апріорних

та

методу

відомостей

аналізу
про

головних

спектральні

характеристики корисних сигналів. Отримані результати показали, що якщо діапазон
частот шуму включає в себе частоту гармонійної компоненти сигналу, то відновлений
сигнал за відповідними власними трійками сингулярного розкладання, також містить
частину шуму, відповідну цій частоті. Крім того, якщо амплітуда гармонійної
компоненти сигналу мала, а шуму велика, то власні числа, що відповідають цій
гармоніці і шуму, можуть бути близькі один до одного. Тому може виявитися
неможливим відокремити гармоніку від шуму на основі аналізу власних трійок всього
дискретного сигналу.
Розроблено рекурентний метод, який дозволяє підвищити точність визначення
глибини завмирань сигналів з завмираннями порівняно зі звичайною поліноміальною
апроксимацією за методом найменших квадратів, якщо апріорно невідома ступінь
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апроксимуючого поліному. Його використання дозволяє істотно знизити похибку
апроксимації при неправильному виборі ступеня апроксимуючого поліному на
інтервалах апроксимації багатопроменевого сигналу.
За допомогою рекурентного способу оцінки ефективності становлено, що
потенційна точність оцінки значень вибірки сигналу з завмираннями зростає
експоненціально при збільшенні тривалості вибірки сингалу.
Досліджено питання сучасних методів та способів обчислювання значень
відношень сигнал/шум. Запропоновано спосіб визначення оптимальних параметрів
сигналів з підвищеною завадостійкістю для когнітивних радіомереж FH-OFDMA.
Сутність способу полягає у визначенні значень параметрів сигналу OFDMА засобів
радіозв'язку нового покоління для забезпечення надійного зв'язку між приймачем і
передавачем сигналів OFDMА під час функціонування в умовах гранично низьких
відношень сигнал/шум багаточастотної системи радіозв'язку та забезпечення
необхідної якості приймання. Отримані рузультати, підтверджуються алгоритмом
для підвищення надійності зв'язку під час передавання особливо цінної інформації
сигналами OFDMА багаточастотної системи радіозв'язку та забезпечення необхідної
якості приймання.
Для досягнення технічного результату розроблено пристрій для вимірювання
відношення сигнал/шум. Технічна особливість запропонованого технічного рішення
полягає в реалізації попереднього очищення сигналу від адитивного шуму з
подальшою оцінкою реалізацій корисного сигналу в двох паралельних каналах
вимірювання, в одному з яких здійснюється оцінка вхідної реалізації інтервалів
сигналу, в якому рівень сигналу забезпечує стійкий зв'язок, а в іншому – інтервалів
завмирання вхідного сигналу і застосуванням процедури «склеювання» розривів
оцінки результуючого сигналу.
Ключові слова: вейвлет-перетворення, OFDMA, пристрій вимірювання
відношення сигнал/шум, завмирання, алгоритм сегментації сигналу, завадостійкості
каналів радіозв’язку.

SUMMARY
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Dakova L.V. A method of increasing the noise immunity of channels of cognitive
radio networks. -Calification scientific work on the rights of the manuscript.
Dissertation for the degree of a candidate of technical sciences in the specialty
05.12.13 - radio engineering devices and means of telecommunications. - State University
of Telecommunications of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018.
In the dissertation work the scientific task of increasing the noise immunity of multi
- channel channels of networks with program - configurable radio means is solved.
As a result of the work carried out, the analysis of the main questions concerning the
study of models of estimation of statistical characteristics of the channel with fading.
The methods of evaluation of the transmission characteristic of the frequency selective
channel were investigated and a comparative analysis of the considered methods was carried
out based on criteria of accuracy of estimation, noise immunity and computational
complexity.
It is established that the methods used to construct a frequency discriminator should
provide its work directly on the working signal itself, without using the data of the decoding
scheme of the demodulator, that is, the formation of an independent evaluation of the
frequency shift.
Based on the results, For the first time, a method for measuring the signal-to-noise
ratio for adaptive radio communication lines of the new generation of mobile
communications was developed, which allows reducing the mean square error and the
variability of the evaluation of a useful, multipath signal.
possibilities of channels of communication of OFDM and OCDM technologies for
the new generation of digital radio systems of the new generation were investigated and a
comparative analysis of the considered methods was carried out based on criteria of
accuracy of estimation, noise immunity and computational complexity. The influence of the
accuracy of the channel estimation on the probability of bit errors is determined. According
to the results of modeling technology OCDM inferior OFDM for bandwidth and
transmission speed.
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An effective algorithm for the parametric adaptation of the parameters of broadband
digital radio communication systems was considered. It is established that it is necessary to
transmit data at a high speed, pre-recording them in buffer memory. In this case, the signal
will be received not only in periods when the instantaneous value of the ratio c / w exceeds
the level of n, but also during periods of deep fade: with this significantly reduced noise
immunity and increases the probability of error.
The paper presents the results of creation of highly effective algorithms for noise
suppression of the problem of processing radio signals in mobile systems of digital radio
based on wavelet technologies. The analysis of changes in the signal obtained by radio
monitoring, wavelet analysis method, which is based on the study of the dynamics of the
Hurst index, is carried out.
The criterion for segmentation in this algorithm is the Gölder index, which is
determined by the wavelet analysis method, whose value coincides with the value of the
Hurst index. The obtained data showed that the orthogonal wavelet transform allows to carry
out a qualitative analysis of the signal with the obtaining of characteristics of local interval
features using the Gölder index and significantly increase the efficiency of signal
processing.
As a result of the research, the combined method for reducing the noise level of the
multidimensional signal, which is based on the simultaneous use of one-dimensional
wavelet analysis and the analysis of the main components (AGC), which does not require a
priori information about the spectral characteristics of the useful signals, has been improved.
The results obtained show that if the frequency range of the noise includes the frequency of
the harmonic component of the signal, then it, restored by the corresponding own triples of
singular decomposition, will also contain a part of the noise corresponding to this frequency.
In addition, if the amplitude of the harmonic component of the signal is small, and the noise
is large, then the own numbers corresponding to this harmonic and noise may be close to
each other. Therefore, it may not be possible to separate harmony from noise based on the
analysis of its own triples of the entire discrete signal.
In addition, a recurrence method was developed that allows to improve the accuracy
of determining the depth of the fading signals with fading compared to the usual polynomial
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approximation by the least squares method, if the a priori unknown degree of approximating
polynomial is not known. Its use allows to significantly reduce the error of approximation
with the wrong choice of the degree of approximating polynomial at intervals of
approximation of the multipath signal.
With the help of the recurrent method of estimating the efficiency, it is established
that the potential accuracy of estimating values of the sample of the fading signal increases
exponentially with the increase in the length of the singal sample.
The questions of modern methods and methods of calculating signal-to-noise ratio
values are analyzed. A method for determining the optimal signal parameters with high
noise immunity for cognitive radio networks FH-OFDMA is proposed. The essence of the
method is to determine the values of the OFDMA signal parameters of the new generation
radio communication equipment in order to ensure a reliable connection between the
receiver and the OFDMA signal transmitter when operating under extremely low signal /
noise ratios of the multi-frequency radio communication system and ensuring the required
reception quality. The obtained results are confirmed by an algorithm for increasing the
reliability of communication during the transmission of particularly valuable information by
OFDMA signals of a multi-frequency radio communication system and ensuring the
required reception quality. To achieve the technical result, a device for measuring the signalto-noise ratio has been developed.
The technical peculiarity of the proposed technical solution is to implement a
preliminary clearing of the signal from additive noise, followed by an evaluation of the
implementation of a useful signal in two parallel measurement channels, one of which is the
evaluation of the input implementation of signal intervals, in which the signal level provides
a stable connection, while in another - the fading intervals of the input signal and the
application of the procedure of "gluing" the gaps in the evaluation of the resulting signal.
Keywords: wavelet transform, OFDMA, signal-to-noise ratio measurement device, fading,
signal segmentation algorithm, noise immunity of radio communication channels.
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ВСТУП
Однією з важливих відмінних особливостей майбутніх безпроводових
телекомунікаційних систем це здатність ефективної адаптації до завадо-сигнальних і
канальних умов функціонування. В даний час відомі методи адаптації до умов
прийому зводяться до вибору швидкості передачі даних (типу модуляції і швидкості
кодування) і до регулювання потужності переданого сигналу. У ряді випадків наявних
методів адаптації виявляється недостатньо для адекватної зміни роботи системи.
Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку радіозв'язку виникає
необхідність запровадження нових технічних рішень. Враховуючи тенденції до
збільшення кількості мобільних пристроїв, мережі нового покоління поставлені перед
викликами щодо тисячократного підвищення пропускної здатності та зменшення
часу затримки при одночасному зниженні енергоспоживання. Дані вимоги
потребують суттєвого збільшення наявного радіочастотного ресурсу та підвищення
спектральної ефективності як радіоканалів так і мережі в цілому. Таким чином,
необхідно: точний розрахунок достатнього числа частотних каналів зв'язку і
збільшення коефіцієнта повторного використання частот. Обидва завдання досить
трудомісткі і вимагають ретельного підходу до їх вирішення.
Канальна ємність базової станції є одним з основних параметрів, що підлягають
визначенню в процесі проектування мережі, і залежить від: найбільш ймовірного
числа мобільних абонентів, здатних створювати на неї відповідне навантаження; їх
розподілу в мережі або в зоні обслуговування базової станції; ймовірності відмови у
встановленні з'єднання з першої спроби; питомого навантаження від абонентів;
рельєфу місцевості.
Особливістю сучасних систем безпроводового зв'язку є прийом сигналів в умовах
швидких і повільних замирань. Швидкі завмирання огинаючого сигналу на вході
приймача викликані інтерференцією сигналів, що приходять на вхід приймача
різними шляхами з випадковими амплітудами, затримками і допплерівськими
зсувами

частоти.

Повільні

завмирання

викликаються

ослабленням

среднеквадратичного значення сигналу унаслідок зміни умов поширення сигналів в
радіоканалі.

17
Таким чином, принциповим питанням теорії систем безпроводового зв'язку є
дослідження впливу завмирань на завадостійкість прийому цифрових повідомлень,
що істотно обмежують швидкість передачі інформації та розробка моделей і способів
підвищення ефективності високошвидкісних мереж цифрового радіозв’язку нового
покоління.
В останні десятиліття багато вчених займаються вирішенням цих досить
складних проблем. Аналіз науково-технічної літератури показує, що проблемам
дослідження побудови ефективних систем передачі, підвищення завадостійкості
каналів радіозв’язку присвячена велика кількість наукових робіт вітчизняних та
закордонних вчених таких, як Афанасьєв В.В., Лазарєв В.Г., Гуткін Л.С.,
Нейман В.І., Нетес В.А., Поспєлов Г.С., Зайцев Г.Ф., Стеклов В.К., Беркман Л.Н.,
Окунєв Ю.Б., Балашов В.О., Красовський А.А., Фельдбаум А.А., Новосьолов А.І.,
Фінк Л.М. та інші.
На сьогодні ще недостатньо досліджено сигнали широкосмугових систем
зв'язку, що мають практичний зміст і враховують багатоваріантний розвиток засобів
та сучасних технологій.
Тому тема дисертаційної роботи, яка присвячена дослідженню безпроводових
мереж в умовах складної електромагнітної обстановки, що складається практично
повсюдно у великих і середніх містах, неможливо без використання комп'ютерних
автоматизованих систем. Таким чином, наукова задача розробки адаптивних
підвищення завадостійкості радіоканалів поширення і перетворення інформації в
сучасних безпроводових гетерогенних мережах 4-го та 5-го поколінь, рішенням якої
присвячена дана робота, є актуальною та своєчасною.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Обраний

напрям досліджень відповідає тематиці наступних науково-дослідних робіт,
виконаних у Державному університеті телекомунікацій: “Розробка функціональних
модулів радіочастотних трактів систем мультимедійного радіо доступу на основі
діелектричних інтегральних схем діапазону частот 160-180ГГц ” у 2016-2017 р.р. (ДР
№ 0116U0056548); «Розробка рекомендацій щодо побудови ефективного цифрового
каналу зв’язку з використанням n-вимірних багатопозиційних групових OFDM-
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сигналів

кубічно-амплітудно-фазової

модуляції»)

(2015

р.),

(0118U003890);

«Розробка галузевих будівельних норм ГБН В.2.2-34620942-002:2015 «Лінійнокабельні споруди телекомунікацій. Проектування», (2015 р.); «Методика з виконання
вимірювання параметрів якості послуг фіксованого телефонного зв’язку методом
випробування на реальному трафіку», (2014 р.), (ДР № 0116U004698).
Результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі
Державного університету телекомунікацій та прийняті до практичного використання
у ТОВ «Випробувальна лабораторія «ЄВРОТЕСТ» під час розробки програмноапаратних комплексів.
Впровадження результатів дослідження підтверджується відповідними актами,
наведеними у додатках до дисертаційної роботи.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення
завадостійкості багатопроменевих каналів мереж із програмно-конфігурованими
радіозасобами.
Для досягнення мети необхідно вирішити наступні основні завдання:
-

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

цифрового радіозв`язку нового покоління;
-

провести порівняльний аналіз розглянутих методів за критеріями точності

оцінювання, завадостійкості та обчислювальної складності;
-

розробити спосіб підвищення завадостійкості каналів радіозв’язку для

мобільних мереж нового покоління;
-

удосконалити

метод

шумопридушення

при

обробці

сигналів

з

використанням вейвлет-перетворення для гетерогенних радіомереж, що на відміну
від існуючих підвищує ефективність функціонування мереж;
-

розробити спосіб вимірювання відношення сигнал/шум для адаптивних

радіоліній мобільного зв'язку нового покоління;
-

удосконалити алгоритм визначення оптимальних значень параметрів

сигналів OFDMA в умовах гранично низьких відношень сигнал/шум багаточастотної
системи радіозв'язку;
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розробити пристрій для вимірювання відношення сигнал/шум, що дозволе

-

підвищити достовірність результатів вимірювань відношення сигнал/шум в
безпроводових каналах.
Об’єкт дослідження – процес функціонування високошвидкісних когнітивних
радіозасобів радіомереж нової генерації.
Предмет дослідження - моделі і методики управління високошвидкісними
когнітивними радіомережами.
Методи дослідження. Для досягнення поставлених в дисертаційній роботі задач
використано теорії інформації, теорії оптимального управління, системного аналізу,
елементи

теорії

ієрархічних

багаторівневих

систем,

методів

імітаційного

моделювання, багатокритеріальної оптимізації та теорії конфлікту.
Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає у наступному:
1.

Вперше

розроблено

спосіб

підвищення

завадостійкості

каналів

радіозв’язку для мобільних мереж нового покоління, що дозволило визначити вплив
точності оцінювання каналу на вірогідність бітових помилок.
2.

Удосконалено

метод

шумопридушення

при

обробці

сигналів

з

використанням вейвлет-перетворення для гетерогенних радіомереж, що на відміну
від існуючих підвищує ефективність функціонування мереж.
3.

Вперше розроблено спосіб вимірювання відношення сигнал/шум для

адаптивних радіоліній мобільного зв'язку нового покоління, який дозволяє зменшити
середньоквадратичну похибку і варіабельність оцінки корисного, багатопроменевого
сигналу.
4.

Удосконалено алгоритм визначення оптимальних значень параметрів

сигналів OFDMA в умовах гранично низьких відношень сигнал/шум багаточастотної
системи радіозв'язку, що на відміну від інших має високу ефективність для
досягнення максимальної пропускної спроможності.
Практичне значення одержаних результатів полягає у наступному:
Дисертаційна робота має науково-практичний характер, її основні результати є
оригінальними, математично обґрунтованими. Розглянуті в ній задачі є важливим
внеском у перспективний напрямок досліджень теорії підвищення завадостійкості
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каналів когнітивних радіомереж.
Запропонований алгоритм для підвищення надійності зв'язку під час
передавання особливо цінної інформації сигналами OFDMА в умовах граничних
низьких відношень сигнал/шум багаточастотної системи радіозв'язку та забезпечення
необхідної якості приймання, був прийнятий до практичного використання у
навчальному процесі Державного університету телекомунікацій.
Досліджено можливості каналів зв`язку технологій OFDM і OCDM для систем
цифрового радіозв`язку нового покоління.
Проведено порівняльний аналіз розглянутих методів за критеріями точності
оцінювання, завадостійкості та обчислювальної складності. За результатами
моделювання технологія OCDM поступається OFDM за пропускною здатністю і
швидкістю передачі, завадозахищеність технології OCDM на ~ 10дБ вище, ніж у
OFDM. Розроблений спосіб підвищення завадостійкості каналів радіозв’язку і
результати моделювання вищезазначених процесів для мобільних мереж нового
покоління було запроваджено у ТОВ «Випробувальна лабораторія «ЄВРОТЕСТ» під
час розробки програмно-апаратних комплексів.
Представлено метод, який базується на припущенні, що сигнал описується
віннерівськім процесом зі зміним показником Херста.
Критерієм сегментації є показник Гьольдера, що визначається методом вейвлетаналізу, значення якого співпадає зі значенням показником Херста. Отримані дані
показали, що ортогональне вейвлет-перетворення дозволяє здійснювати якісний
аналіз сигналу з отриманням характеристик локальних інтервальних особливостей з
використанням показника Гьольдера і суттєво підвищити ефективність обробки
сигналу.
Розроблено спосіб який полягає у тому, що спочатку вихідна реалізація
багатопроменевого сигналу розбивається на інтервали придатного і непридатного для
радіозв'язку, потім здійснюється апроксимація на кожному з них відповідним
поліном, а для формування результуючої оцінки корисного сигналу проводиться
«склейка» окремих інтервалів способом прогнозування, що дозволяє збільшити
достовірність виділень функції корисного багатопроменевого сигналу. Результати
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імітаційного моделювання в середовищі MatLab показали, що використання
розробленого

способу

дозволяє

зменшити

середньоквадратичну

похибку

і

варіабельність оцінки виділень функцій корисного багатопроменевого сигналу у
середньому на 9-14%.
Побудовано алгоритм визначення оптимальних значень параметрів сигналів з
підвищеною завадостійкістю у радіомережах FH-OFDMA, який забезпечив суттєвий
виграш у завадостійкості, а саме, при середньому значенні відношення сигнал/шум
20дБ - ймовірність помилки зменшується більш, ніж у 8-10 разів.
Для досягнення технічного результату розроблено пристрій для вимірювання
відношення сигнал/шум, що дозволило підвищити достовірність результатів
вимірювань відношення сигнал/шум у безпровідних каналах із завмираннями, і
розширити функціональні можливості пристрою.
Технічна

особливість

запропонованого

рішення

полягає

у

реалізації

попереднього очищення сигналу від адитивного шуму з подальшою оцінкою
реалізацій корисного сигналу у двох паралельних каналах вимірювання.
Оцінка похибки виділення корисного сигналу у пропонованому пристрої
визначила, що похибка виділення функції вимірюваного сигналу зменшується у
середньому на 10-15%, а застосування операції «склеювання» - на 5-10%.
Практичне використання і впровадження результатів роботи підтверджено
відповідними актами, наведеними у додатках.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно
виконаною роботою, в якій відображено особистий авторський підхід та особисто
отримані теоретичні та прикладні результати, які відносяться до вирішення задачі
підвищення завадостійкості багатопроменевих каналів радіомереж 4-го та 5-го
поколінь. Формулювання мети та завдань дослідження проводилось спільно з
науковим керівником. Основні положення і результати дисертаційної роботи
отримані автором самостійно та опубліковані у наукових працях. У спільних
наукових працях здобувачеві належить: [1-3] – аналіз динаміки та шляхи розвитку
ринку мобільних мультимедійних послуг в безпроводових мережах 4-го та 5-го
поколінь; [5] – результати імітаційного моделювання широкосмугових систем
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цифрового радіозв’язку OCDM і OFDM; [18] – розробка структурної схеми пристрою
для вимірювання відношення сигнал/шум в приймальних комплексах адаптивного
мобільного радіозв’язку 4-го та 5-го поколінь; [5] – алгоритм для підвищення
надійності зв'язку під час передавання особливо цінної інформації сигналами OFDMА
в умовах граничних низьких відношень сигнал/шум багаточастотної системи
радіозв'язку; [4] – аналіз особливостей приймання і передачі сигналів в терагерцовому
діапазоні для когнітивних радіомереж нового покоління. Наукові положення, що
виносяться на захист, висновки і рекомендації дисертації належать автору.
Основна частина отриманих в дисертації результатів доповідалась автором
особисто на міжнародних науково-технічних конференціях.
Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати
дисертації, практичні висновки і рекомендації, які одержані у ході роботи, апробовані
та оприлюднені у ході: Х Міжнародної науково-технічної конференції студентства і
молоді «Світ інформації та телекомунікацій-2013», 25-26 квітня 2013 р.; VІІ
Міжнародної науково-технічної конференція «Проблеми інформатизації», 12 грудня
2016 р.; VІ Міжнародної науково-технічної конференція «Проблеми інформатизації»,
11-12 квітня 2016 р.; VІІІ Міжнародної науково-технічної конференція «Проблеми
інформатизації», 11-12 квітня 2017 р.; 10-ой Международной молодежной научнотехнической

конференции

«Современные

проблемы

радиотехники

и

телекоммуникаций РТ-2014», 12-17 мая 2014г.
Публікації. На тему дисертаційної роботи опубліковано 19 наукових праць, у
тому числі 7 статей у фахових науково-технічних журналах, 8 матеріалів доповідей)
у збірниках наукових праць на науково-технічних конференціях, отримано 4 патента
України на винахід (корисну модель) №108734, №114470, №114590, № 117124.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу,
чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків (акти
впровадження). Загальний обсяг роботи складає 157 сторінок друкованого тексту, з
них 133 сторінки основного тексту, у тому числі містить 29 рисунків та 1 таблицю.
Список використаних джерел на 14 сторінках містить 151 найменування.
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РОЗДІЛ 1
ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ СТАТИСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
КАНАЛУ ІЗ ЗАВМИРАННЯМИ В РІЗНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ СИСТЕМИ
ЦИФРОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ
Постановка задачі
На сучасному етапі розвитку радіозв'язку виникає необхідність вапровадження
нових технічних рішень на основі ортогонального частотного мультиплексування.
Поєднання цієї технології та кодового розділення каналів повинно забезпечити більшу
достовірність передавання інформації в системах радіозв’язку нових поколінь.
Процес передавання інформації з використанням ортогонального частотного
мультиплексування та застосуванням оптимізованих ансамблів псевдовипадкових
послідовностей для кодового розділення каналів є недостатньо дослідженим.
Використання в структурі групового сигналу з ортогональним частотним
мультиплексуванням оптимізованих ансамблів псевдовипадкових послідовностей з
покращеними взаємними кореляційними властивостями дасть можливість підвищити
завадостійкість каналів радіозв’язку.
Система мобільного зв'язку четвертого покоління на основі когнітивних
технологій перебуває в процесі стандартизації для забезпечення ефективної
організації міжмережевої взаємодії і інтегрованої служби між мережею зв'язку і
безпроводовою мережею зв'язку в доповнення до простої служби безпроводового
зв'язку, яку забезпечують системи мобільного зв'язку попереднього покоління.
Відповідно, для передачі великого об'єму даних на такому ж рівні, доступному в
мережі зв'язку, потрібна розробка технології для нової мережі безпроводового зв'язку.
З цієї точки зору доцільно дослідити можливості каналів зв`язку технологій OFDM і
OCDM для систем цифрового радіозв`язку нового покоління.
Особливістю ортогонального частотного мультиплексування є те, що вона
дозволяє передавати інформацію в каналах із завмираннями, де використання
звичайних видів модуляції не дає позитивних результатів. Розподіл одного
високошвидкісного потоку на велику кількість потоків низької швидкості дозволяє
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уникнути появи частотно – селективних завмирань та міжсимвольної інтерференції в
процесі передавання.
В розділі проведено аналіз основних питань щодо дослідження моделей оцінки
статистичних характеристик каналу із завмираннями. Досліджено актуальну для
сьогодення технологію OFDM – ортогональним частотним поділом каналів, що
володіє властивостями, які дозволяють забезпечити вимоги тенденцій часу.
Проаналізовано

завадостійкість

прийому

широкосмугового

багаточастотного

сигналу. Досліджено методи оцінювання передавальної характеристики частотноселективного каналу і проведено порівняльний аналіз розглянутих методів за
критеріями точності оцінювання, завадостійкості та обчислювальної складності.
Визначено вплив точності оцінювання каналу на вірогідність бітових помилок.
Представлено вирішення задачі відстеження зміни каналу зв'язку, обумовленого
ефектом Допплера та запропоновано ефективний алгоритм для безперервного
оцінювання поточних значень коефіцієнтів передачі частотно-селективного каналу
зв'язку.

1.1. Загальна характеристика OFDM-систем радіозв’язку
1.1.1. Ансамбль широкосмугових сигналів з багатьма піднесучими
На сьогодні найновіші телекомунікаційні проводові та безпроводові стандарти
використовують технологію OFDM.
Технологія OFDM – це одночасна передача потоку цифрових даних по багатьом
частотним каналам (з багатьма носівними або носівними коливаннями) і на сьогодні
розглядається як одна з найбільш перспективних для побудови широкосмугових
систем цифрового радіозв'язку по багатопроменевих каналах, що забезпечує досить
високу спектральну ефективність цих систем. Однією із привабливих властивостей
даної технології вважається відносно висока стійкість стосовно частотноселективних завмирань і вузькосмугових завад. У систем з одним носівним
коливанням, завмирання на даній частоті або вузькосмугова завада, що попадає на цю
частоту, можуть повністю перервати передавання даних. У багаточастотних системах
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в аналогічних умовах виявляються подавленими лише незначна частина носівних
коливань. Завадостійке кодування може забезпечити відновлення даних, загублених
на подавлених носівних.
При OFDM високошвидкісний потік даних розбивається на велике число
низькошвидкісних потоків, кожний з яких передається у своєму частотному каналі
(на своїй носівній частоті), тобто в частотних каналах тривалість канальних символів
може бути обрана досить велика, що значно перевищує час збільшення затримки
сигналу в каналі. Отже, в кожному частотному каналі вражається лише незначна
частина канального символу, яку можна вилучити з наступної обробки в приймачі за
рахунок введення часового захисного інтервалу між сусідніми канальними
символами при контрольованому зниженні швидкості передач [1].
Висока

спектральна

ефективність

забезпечується

досить

близьким

розташуванням частот сусідніх носівних коливань, які генеруються спільно так, щоб
сигнали всіх носівних були ортогональні. Це досягається завдяки використанню
дискретного перетворення Фур'є (ДПФ), яке може бути ефективно виконано із
застосуванням алгоритмів швидкого перетворення Фур'є (ШПФ). Слід зазначити, що
таке перетворення використовується в приймачі даної системи передачі при
демодуляції прийнятого сигналу. Завдяки цьому абонентське устаткування
виявляється порівняно простим, оскільки виключається необхідність використання
наборів генераторів гармонійних носівних коливань і когерентних демодуляторів, які
необхідні при звичайному частотному розподілі каналів.
Концепція використання паралельної передачі даних і частотного розподілу з
мультиплексуванням була запропонована в середині 1960-х рр. Особливість її, на
відміну від класичного способу частотного розподілу каналів, полягає в тому, щоб
використовувати частотні канали, що суттєво перекриваються, у кожному з яких
пропонувалося організувати цифрову передачу із тривалості елементарних символів
Т при частотному рознесенні сусідніх каналів на інтервал ∆f = 1/T. Сигнали в різних
каналах виявляються ортогональними так, що міжканальні завади відсутні.
Ортогональність між сигналами можлива тільки в тому випадку, якщо між носівними
частотами гармонійних коливань має місце математично точне співвідношення.
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Наприклад, якщо на інтервалі Т укладається ціле число періодів кожної
використовуваної носівної [4].
Технологія OFDM використовується в широкосмугових цифрових системах
передачі даних мобільним абонентом, високошвидкісних цифрових лініях передачі зі
швидкостями від 1,6 до 100 Мбіт/с, у цифровому радіомовленні і телебаченні.
Основними перевагами технології OFDM вважаються наступні:
- у відносно «плинних» в часі каналах, у яких характеристики каналу можна
вважати постійними на інтервалі часу передавання одного блока даних, дозволяє
значно збільшити пропускну здатність за допомогою адаптації швидкості передачі на
кожній носівній у відповідності зі значенням відношення сигнал/завада в цьому
частотному каналі (при більших значеннях відношення можна збільшувати число біт,
що переносяться одним елементарним символом);
- при фіксованому значенні розширення затримки складність реалізації значно
нижча складності аналогічних систем з одним коливанням носія з еквалайзером;
- можливість використання в мережах з одним коливанням носія, що особливо
зручно для радіомовлення і телебачення;
- висока ефективність використання радіочастотного спектру, пояснюється
майже прямокутною формою обвідної при великій кількості піднисучих;
- проста апаратна реалізація: базові операції реалізуються методами цифрової
обробки;
- добре протистояння міжсимвольним завадам (ISI – intersymbol interference) і
інтерференції між піднесучими (ICI – intercarrier interference). Як наслідок лояльність
до багатопроменевого поширення.
Привабливою властивістю технології OFDM є нечутливість до розширення
затримки багатопроменевого сигналу.
Можливість застосування різних схем модуляції для кожної піднесучої, що
дозволяє адаптивно варіювати завадостійкість і швидкість передачі інформації. З
іншого боку, технології OFDM властиві деякі недоліки:
- висока чутливість до зміщення частоти й флуктуаціям фази прийнятого
сигналу щодо опорного гармонійного коливання приймача;
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- відносно високе значення відношення пікової потужності радіосигналу до її
середнього значення, що помітно знижує енергетичну ефективність радіопередавачів;
- необхідна висока синхронізація частоти і часу;
- чутливість до ефекту Допплера, що обмежує застосування OFDM в мобільних
системах;
- не ідеальність сучасних приймачів і передавачів викликає фазовий шум, що
обмежує продуктивність системи;
-

захисний

інтервал,

використовуваний

в

OFDM

для

боротьби

з

багатопроменевим поширенням, знижує спектральну ефективність сигналу [7].
Незважаючи на усі недоліки, OFDM є відмінним рішенням для архітектури
сучасних мереж, працюючих в умовах мегаполісу. Технічний прогрес і динаміка
ринку постійно ставлять вимоги перед виробниками - удосконалювати існуючі
технології. В результаті з'являються пристрої, що базуються на різних модифікаціях
OFDM. При побудові OFDM-системи необхідно вибирати чисельні значення таких
параметрів, як число носівних гармонійних коливань, частотний інтервал між
сусідніми носівними, захисний інтервал часу між сусідніми OFDM-символами,
тривалість канального символу, спосіб модуляції коливання носівної, методи
завадостійкого кодування.
Розглянуто широкосмуговий сигнал, що складається з N піднесучих:
 2 PR



exp
j
2

(
f

n

f
)
t
,
Vn(t)=Re 
0
S
 N


де: PR – повна потужність широкосмугового сигналу;
Re{z} – дійсна частина комплексного числа Z, яке можна записати як

M
N

k
Vk(t)=ξk  n (t ) mn f m (t ) ,
m 1
 n 1


(1.1)
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де:

ξk=  1 ;

Т-

тривалість

інформаційного

k
 mn
– псевдовипадкова

символу;

k
послідовність чисел, яка відома на прийомній стороні (  mn
=  1 );

fm(t)=1 на часовому інтервалі Tm, який визначається умовами m=1…M при (m-1)T/M

 t  mT/M , і m=0 за його межами.
Очевидно, що в (1.1) f S =М/Т сигнали Vn(t) ортогональні на кожному із
інтервалів Тт. Формула (1.1) показує, що на кожній під несучій протягом часу Т
k
передається послідовно М псевдовипадкових чисел  mn . При різних значеннях k

k
 k  k
величини  mn взаємно незалежні, так як добуток m n m n
1 1

2 2



приймає значення  1 з

вірогідністю 0,5. На різних піднесущих [різні значення п в (1.1)] можуть передаватися
різні або одна і та ж CFVF псевдовипадкова послідовність [5].
2

N

 sin 2 ( f  nf T / 2M ) / 2 ( f  nf T / 2M )
S

Спектр сигналу має вид S(f)= n1

S

Даний спектр є не що інше як сума енергетичних спектрів сигналів, що
передаються на різних піднесущих (рис.1.1.)
S(t)
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Рис. 1.1. Енергетичний спектр сигналу, що передається на багатьох
піднесущих
З рисунку 1.1. видно, що спектри сигналів різних піднесущих суттєво
перекриваються. Ширина спектру інформаційного сигналу тривалістю Т дорівнює
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f S  1 / T , а ширина спектру багато частотного сигналу (БЧС) дорівнює, як це видно з

рис.1.1, fW  NM / T .
Таким чином, спектр шумоподібного багато частотного сигналу перевищує
спектр інформаційного сигналу в B=NM разів, де В – база сигналу.
Одним або декількома передавачами в загальній смузі частот випромінюється
сума декількох (k) сигналів Vk(t)
K

VS(t)=  Vk (t ) ;

(1.2)

k 1

Після передачі сигналів (1.2) по каналу з завмираннями на вхід приймача
поступають сигнали WS(t), які є сумою багато частотних сигналів
K

WS(t)= Wk (t )  n(t ).
k 1

де: n(t) – білий гаусcовий шум з односторонньою спектральною щільністю
потужності N0. Сигнали Wk(t), що діють на вході приймача, можуть бути записані у
вигляді
N

Wk(t)=  a nk n (t ).

(1.3)

n 1

В (1.3) в інтервалі часу Тт значення аnk  ( nk  k mnk ) де величина  nk – це
коефіцієнт передачі k-го багатопроменевого каналу зв’язку, по якому передаються
сигнали Vk(t) на частоті f0+n f S . В подальшому будемо вважати, що вони незалежні і
2
розподілені по закону Релея р(  )=  exp(–  / 2) .

Якщо всі сигнали Vk(t) випромінюються одним передавачем, то в (1.3)
коефіцієнти передачі каналу зв’язку на п-й частоті (  nk ) для всіх сигналів мають
однакове значення (  nk   n ), остільки вони по одному і тому ж багатопроменевому
каналу зв’язку. Такий випадок має місце тоді, коли сигнали Vk(t) випромінюються
однією базовою станцією зв’язку. При цьому WS(t) є сигнал, який приймається
абонентським терміналом. Якщо кожний сигнал Vk(t)випромінюється одним із k
абонентських терміналів, то всі сигнали розповсюджуються по різним каналам
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зв’язку, і в цьому випадку всі коефіцієнти  nk є незалежними випадковими
величинами. А прийнятий сигнал може бути записаний наступним чином:
N

WS(t)=  a n n (t ) .

(1.4)

n 1

В (1.4) в інтервалі Тт значення ап дорівнює:

K

K

an=  a  (  nk  k mnk ) .
k 1

k
n

k 1

Технологічною перевагою систем, що використовують OFDM, є те, що приймач
багатопроменевих сигналів може реалізуватися достатньо просто, навіть при великих
значеннях N на основі алгоритму бистрого перетворення Фур’є. на рис. 1.2. показана
схема такого приймача. На його вхід поступають сигнали WS(t). Блок БПФ має N
виходів, на кожному з яких в кінці інтервалу Тт формуються значення коефіцієнтів
bmn
k
bmn=(M/T)(  WS (t ) n (t )dt )=(   nk  k mn
 nmn .

(1.5)

TM

де: птп – незалежні гаусові випадкові величини.

sum
вхід

БПФ

+

вихід

sum

Рис. 1.2. Схема приймача OFDM-сигналу
Для виділення символів повідомлення (наприклад, символу
сигналі) над коефіцієнтами

bmn

1

в першому

здійснюються наступні операції. Значення bmn

1
перемножуються на символи псевдовипадкової послідовності  mn
. Так усувається
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псевдовипадкова модуляція в сигналі W1(t). В подальшому вони складаються по всім
часовим інтервалам Тт і в результаті формується оцінка інформаційного символу 1 ,
переданого на п-ій частоті

K


1
1n   PR / N (  n1   nm
bnm ) / M ) = (  n1 PR / N )1  (  knnkn )  n0 n  .
k 2


 

Визначається оцінка символу

1 ,

(1.6)

яка є вивішеною сумою 1п . Вага, з якою в цю

суму входять оцінки 1п , вибрана оптимальною. Вона пропорційна коефіцієнту
передачі багатопроменевого каналу зв’язку (  п1 ), по якому розповсюджується сигнал
W1(t) на п-ій частоті, де:

N

 1 =(   n11n )/N=[z PR / N
n 1

N

де: z=(   n21 )/N;
n 1

N

K

N

n 1

k 2

n 1

 1 +   n1 (   kn nkn )/N+(   n1 n0 n )/N],

M

(1.7)

M

1
k
 nm
nkn=(  nm
)/M;

n0n=(  n0nm )/M.

m 1

m 1

Гаусові випадкові величини п0п незалежні. Вони мають середнє значення рівне
2
нулю, і дисперсію  0п
=(1/М)(N0/T). Оцінка

1

поступає на вхід обчислювального

пристрою, яке приймає рішення про те, який інформаційний символ був переданий
на основі знакам оцінки (1.6). Якщо

1  0 ,

то приймається рішення що

противному випадку приймається рішення, що

1  1 .

1  1 ,

в

Користуючись формулою (1.7)

оцінимо завадостійкість прийому багато частотних широкосмугових сигналів.[6]
1.1.2.

Оцінка

завадостійкості

прийому

широкосмугового

багато

частотного сигналу
Для оцінки вірогідності помилкового прийому інформаційного символу
скористуємося методом Чернова, у відповідності з яким:

1

32
Pпом(z)  (1/2)E{exp(–
 exp{ 

2

N

1

K

)}=exp(– z PR / N )  [  ch M ( PR / N  n1  nk / MN ) ] 
n 1 k  2

z[(N 0 / T ) / 2 N ] }

де E{U} – середнє значення випадкової величини U.
Припустимо, що був переданий символ

1 .

Враховуючи нерівність ch(x) 

exp(x2/2), отримаємо:
2
PR ( K  1) / B  z( N 0 / T ) / B) ]}; (1.8)
Pпом(z)  (1/2)min ( ) {exp[– z PR / N  (2 / 2)( SK
N

K

n 1

k 2

2
2
2
 SK
 (  n21  Kn
) /N; де:  Kn
 [(  nk2 ) /( K  1)] .

Вибираючи в (1.8) оптимальне значення параметру  , при якому оцінка Рпом(z)
приймає мінімальне значення, знаходимо відношення сигнал/шум на вході
обчислювального пристрою:
Pпом(h2,z,N,K)  (1 / 2) exp[  ( z ) / 2] ;

(1.9)

2
/ z)(K  1)h 2 / B] .
де:  ( z)  ( zh 2 ) /[1  ( SK

В (1.9) h2=PRT/N0 – відношення повної середньої енергії прийнятого корисного
сигналу до спектральної потужності гаусового шуму.
2
2
Якщо завмирань немає, то в (1.9) маємо z=  SK2  1 і   h /[1  ( K  1)h / B] . Ця

формула співпадає з відомими результатами. При великих значеннях h2 отримаємо
  B /( K  1) ,

тобто, відношення сигнал/шум на вході обчислювального пристрою не

залежить від відношення потужності сигналу до потужності гаусового шуму і
дорівнює відношенню бази широкосмугового сигналу до кількості радіоперешкод
(або кількості інших абонентів, що працюють в системі широкосмугового багато
частотного сигналу), що заважає прийому корисного сигналу W1(t).
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Якщо сигнал WS(t) розповсюджується по багатопроменевому каналу і
випромінюється лише одним радіопередавачем, то у відповідності з зауваженнями до
2
формули (1.3) маємо:  nk   n і  SK
 (  n41 ) / N .

Враховуючи нерівність (  an bn )  ( ank )1 / k ( bnk )1 / k , в якій (1/k1+1/k2)=1,
1

1

2

2

2
 (z ) 2 і  ( z)  ( zh 2 ) /[1  ( K  1) zh 2 / B] . Якщо сигнали Wk(t) передаються
отримаємо  SK
2
2
різними радіопередавачами, то величина  Kn
 (  nk
) /( K  1) , що входить до формули

2
для визначення  SK
в (1.9), представляє собою суму великої кількості випадкових

величин. При більших значеннях K вона має середнє значення 1 і малу дисперсію, яка
2
2
 1, отримаємо формулу (1.9) для оцінки
становить  K  2 /( K  1) . Приймаючи  Kn

Рпом(h2, z, N, K).
Виведемо розрахункову формулу для Рпом(h2, N, K), яка враховує вплив
завмирання корисного сигналу і радіоперешкод на завадостійкість прийому
інформаційного символу

1 .

Для цього визначимо середнє значення Рпом(h2,z,N,K) з

урахуванням розподілу вірогідності випадкової величини z, яка має вид:
p(z)=[NN/(N-1)!]z(N-1)exp(–Nz)
Виконуючи усереднення, з (1.9) отримаємо:




0

0

Pпом(h2,N,K)  (1 / 2)  exp[   ( z ) / 2] ( z )dz  (1 / 2)  exp[  ( z )]dz ;

(1.10)

де: функція  ( z)  ( zh 2 / 2) /[1  z( K  1)h 2 / B]  Nz  ( N  1) ln(z)  ln(k N );
kN=[NN/(N-1)!].
Інтеграл в (1.10) обчислюється методом чисельного інтегрування за допомогою
програми MathCAD
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Аналіз отриманих результатів
На рис. 1.3. представлені залежності Pпом(h2,N,K), побудовані при В=120 для значень
K=1 і 10, N=1,4,8 і



(N=  при відсутності завмирань).
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Рис. 1.3. Залежність Pпом(h2,N,K)
Криві, що побудовані для К=1, відповідають випадку, коли відсутні
радіоперешкоди і реалізований N-кратний рознесений прийом сигналу. Для К=1
лише при великій кратності рознесення завмирання практично перестають впливати
на завадостійкість прийому сигналів, тобто, Pпом(h2,N,1)  Pпом(h2,N=  ,1), якщо N  15.
Аналіз кривих рис. 1.3 показує, що наявність радіоперешкод від інших
абонентських терміналів суттєво погіршує завадостійкість прийому, і чим вище
кратність рознесеного прийому, тим ситуація гірше. Так, при N=1 різниця між
кривими Pпом(h2,N,K) для К=1 і 10 незначна. Вона стає суттєвою при N=4 і ще
більшою при N=8, а також в тому випадку, коли завмирання відсутні. При К=10
різниця в завадостійкості прийому при 4- і 8- кратному рознесенні прийому не велика.
Для випадку, коли завмирань немає, залежність Pпом(h2,N=  ,1) мало відрізняється від
аналогічної залежності при N=8 [12].
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1.1.3 Особливості застосування багато частотного сигналу для передачі
інформації в багатопроменевих каналах зв’язку
Для усунення впливу завмирань на завадостійкість прийому, один і той же
символ передається одночасно на N під несущих. На прийомі здійснюється
оптимальне когерентне складання рознесених по частоті сигнали. В (1.9) показано,
що по завадостійкості оптимальний радіоприймач багаточастотного сигналу
повністю еквівалентний приймачу системи «Рейк», в якому застосовується
широкосмуговий сигнал. В цій системі для усунення завмирань здійснюється
розділення та оптимальне когерентне складання променів, що приходять в місце
прийому.
На прийомній стороні апріорно невідомо а ні кількість променів, що приходять
на приймач, а ні часу затримки між ними. Ці параметри міняються при переміщенні
абонента в зоні обслуговування базової станції.
При передачі і прийомі сигналів у багатопроменевих каналах зв’язку реалізація
системи багаточастотних сигналів оказується простіша, ніж в системі «Рейк», так як
при формуванні широкосмугових багаточастотних сигналів (ШСС-БЧС) на передачі
і на прийомі застосовується БПФ. Крім того, для усунення впливу інтерференційних
завмирань сигналу на завадостійкість прийому в багаточастотній системі (БЧС)
використовується рознесений прийом, апаратна реалізація якого проще ніж у системі
«Рейк» [14].
В ШСС-БЧС для передачі одного і того ж повідомлення може застосовуватися
група із N піднесущих, частотний розніс між якими повинен бути таким, щоб
f r  Lf S  (1 /  max ) , де  max – максимально можливе запізнення між променями. При

цьому коефіцієнт завмирання сигналів, що передаються на різних піднесущих даної
групи, близький до нуля. Його величина слабо залежить від часу затримки між
окремими променями, що приходять в точку прийому (9). Загальна кількість
піднесущих, що застосовуються для передачі повідомлень в системі БЧС, надто
важлива. Їх доцільно розділити на (Nw/N) груп, кожна з яких утримує N піднесущих з
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частотним розносом

f r

. На піднесущих, що входять в різні групи, здійснюється

передача різних повідомлень.
Особливістю системи «Рейк» є те, що в ній повинно передбачатися розділення
променів як з мінімально ( 

min

), так і з максимально ( max ) можливим запізненням. Це

вимагає застосування в приймачі лінії затримки на повний час  max з числом відводів
N1=(  max /  min ), а також широкосмуговий сигнал, смуга частот яких складає приблизно
(1/  min ). Для спрощення приймача в нім здійснюється когерентне складання

N  N1

найбільш інтенсивних променів. При цьому необхідна оцінка інтенсивності всіх N1
променів, які можуть прийти в місце прийому з любою можливою затримкою   max .
Застосування в системі БЧС N піднесущих для передачі одного і того ж
повідомлення означає, що в ній також використовується широкосмуговий сигнал.
Збільшення

кратності

частотного

розносу

сигналів

занижує

спектральну

ефективність даної системи. Але частотний ресурс, що виділяється для даної системи

FW  NW M / T  ( NW / N )fW , можна використати більш ефективно, формуючи на
кожній під несущій М часових позицій. На цих позиціях для незалежної передачі М
різних інформаційних символів передається М ортогональних сигналів.[15]
1.2. Оцінювання параметрів OFDM сигналу та частотно-селективного
радіоканалу в умовах багатопроменевого поширення
1.2.1. Оглядовий аналіз методів оцінки радіоканалу в OFDM системах
радіозв’язку
Системи OFDM радіозв'язку призначені для функціонування всередині
приміщень з багатопроменевим характером поширення сигналів, яка обумовлює
частотну селективність каналу радіозв'язку. При демодуляції OFDM сигналів
застосовується когерентне детектування, для якого необхідне точне знання-фазової
характеристики каналу зв'язку. Тому, оцінювання частотної передавальної
характеристики каналу є одним з основних завдань при проектуванні OFDM систем
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зв'язку. У роботі розглянуто методи оцінювання передавальної характеристики
частотно-селективного каналу (по довгій навчальній послідовності на початку
пакета) і проведено порівняльний аналіз розглянутих методів за критеріями точності
оцінювання, завадостійкості та обчислювальної складності. У роботі розглянуто
вплив точності оцінювання каналу на вірогідність бітових помилок. У роботі
розглянуто задачу відстеження зміни каналу зв'язку, обумовленого ефектом
Допплера, і запропонований ефективний алгоритм для безперервного оцінювання
поточних значень коефіцієнтів передачі частотно-селективного каналу зв'язку.
Крім цього, динамічна зміна параметрів частотно-селективного каналу зв'язку за час
обміну службовою інформацією (обумовлене, в першу чергу, ефектом Допплера)
може привести до неузгодженості адаптивного розподілу біт та потужності з
реальним станом каналу. Зазначена неузгодженість може істотно обмежувати
ефективність застосування методів канальної адаптації. Одним з можливих рішень
цієї проблеми є здійснення передбачення стану каналу зв'язку. В даний час відомо
велика кількість різних алгоритмів передбачення , найбільш популярним з яких є
алгоритм лінійної регресії. Великий практичний інтерес викликає алгоритм
поліноміального передбачення стану каналу, запропонований в роботі [17].
1.2.2. Методи оцінки параметрів OFDM сигналу в системах радіозв’язку по
робочому сигналу
Спочатку визначимо специфіку використання OFDM сигналу в системах
радіозв'язку, що має відношення до вибору методу оцінки його параметрів по
робочому сигналу:
- при використанні OFDM сигналу в системах радіозв'язку відведена смуга робочих
частот має бути повністю використана для високошвидкісної передачі дискретної
інформації;
- у каналі поширення виникають частотні зрушення спектру сигналу, викликані
допплерівськими зсувами, а також нестабільностями і взаємними розладами
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генераторів канал утворюючого устаткування, особливо істотно ті, що виявляються
при ретрансляціях сигналу;
- у каналі поширення є багатопроменевість, що викликає міжсимвольну
інтерференцію тактів оброблюваної дискретної інформації.
В якості оцінюваних параметрів розглянемо: λ - індекс (номер) граничного
котельниковского відліку тактового інтервалу, що оцінюється серед масиву індексів
відліків посилки OFDM сигналу, відносно кордону визначуваною періодичним
сигналом тактової частоти, і α - значення частотного зрушення OFDM сигналу.
Методи оцінки параметрів OFDM сигналу можна розділити на дві групи:
спеціалізовані пілот-сигнали (або «порожні» канали групового спектру), що
використовують для цієї мети, і які використовують модуляційні ознаки
безпосередньо самого робочого сигналу.
У останньому випадку, оскільки для оцінки кордонів тактових інтервалів
використовуються характеристичні особливості безпосередньо самого робочого
сигналу, процес оцінки границь тактових інтервалів часто називають процесом
визначення значущих, або характеристичних моментів [19].
Відповідно до вимоги максимально ефективного використання для передачі
дискретної інформації відведеної робочої смуги частот, специфікою вживання OFDM
сигналів в технології радіозв'язку являється придатність для побудови алгоритмів
оцінки границь тактових інтервалів, лише методу використання робочого сигналу, що
дозволяє формувати необхідні оцінки параметрів без використання додаткових
пілотів, або «порожніх» каналів тих, що знижують загальну пропускну спроможність
каналу передачі інформації.[19]
Серед методів оцінки на основі використання робочого сигналу відомі методи,
що використовують для формування оптимальних оцінок границь тактових
інтервалів, дані вирішальної схеми демодулятора. Наприклад, до OFDM сигналам
застосуємо метод вибору максимально правдоподібного (максимального) значення
суми частотних складових модуля комплексного спектру групового сигналу, що
обчислюється при зсуві інтервалу ортогональності по дискретних відліках масиву
такту або інформаційного символу.
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Використання в обчислювальній процедурі результатів роботи вирішальної
схеми демодулятора, в принципі, дозволяє визначити на приймальній стороні всі
необхідні дані для формування оцінок OFDM сигналу, використовуваних для
відновлення його параметрів, що власне і визначає привабливість вживання методу
максимальної правдоподібності.
Відповідно до даного методу, в процесі обчислення кордонів тактових
інтервалів використовуються дані обчислень демодулятора, отримані шляхом
послідовного перебору можливих гіпотез місцезнаходження кордонів, відносно
кордону визначуваною періодичним сигналом тактової частоти. Після здобуття
результатів демодуляції сигналу при можливих варіантах місця знаходження
кордонів, за дійсне значення береться те положення, при якому результати
демодуляції виявляються максимально правдоподібними.
Проте, за наявності спектру групового сигналу OFDM, що виникає в
радіоканалі здвигу, обумовленого нестабільностямі і взаємними розладами
генераторів частотних перетворювачів каналоутворюючого устаткування, або
ефектом Допплера, у наслідок роботи демодулятора в некоректних умовах оцінки
кордонів тактових інтервалів, що формуються за допомогою його вирішальної схеми
і внаслідок цього, залежні від величини частотного здвигу, виходять стічними.
Дослідниками неодноразово відмічалась висока чутливість OFDM сигналу до
частотних здвигів [20].
Для оцінки впливу частотних здвигів на роботу демодулятора розглянемо
динаміку змін свідчень корелятора сигналу заданої під несущої частоти, з номером i:
.
.

C 

T0

 S t  e

j

2 i
T0

dt 

X i2  Yi 2

0

Де Xi і Yi - відповідно дійсна і уявна частини підінтегрального вираження,
розташування результатів роботи демодулятора, що відображуються на фазовій
плоскості, при обробці OFDM сигналу.
Відповідно метод, використовуваний для побудови частотного дискримінатора,
повинен забезпечувати його роботу безпосередньо по самому робочому сигналу, без
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використання даних вирішальної схеми демодулятора, тобто формування незалежної
оцінки частотного здвигу.
На рисунку 1.4 показано співвідношення розглянутих методів оцінки
параметрів OFDM сигналу. Відзначимо, що відповідно до малюнка, передбачається
використання розглянутих підходів, також і до розробки способів налаштування
адаптивного коректора.
Звернемося до аналізу обчислювальної складності. При використанні методів
обчислення оцінок частотного здвигу і кордонів тактових інтервалів по робочому
сигналу, що використовують дані вирішальної схеми демодулятора, обчислювальна
складність розроблюваних алгоритмів, отримуєте, досить низькою, оскільки оцінки
необхідні для відновлення параметрів виробляються за результатами готових даних
за оцінкою інформаційних параметрів з модульованого сигналу, розрахованих в
демодуляторі.
Оцінки міри спотворення сигналу під впливом канальних перешкод виносяться
на підставі відмінностей прийнятих реалізацій від вихідних, апріорі відомих
дискретних значень інформаційних параметрів. Проте, як вже було показано вище,
використання даних демодулятора, що працює в умовах перешкод некоректно,
приводить до появи систематичної похибки обчислення оцінок, необхідних для
відновлення параметрів OFDM сигналу, спотвореного перешкодами.
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Рис. 1.4. Методи оцінки параметрів OFDM сигналу
Використання незалежних алгоритмів оцінки частотного здвигу і кордонів
тактових інтервалів по робочому сигналу приводить до різкого зростання
Методи оцінки параметрів сигналу по пілот-сигналам
Однією з вимог до мобільної системи зв'язку сьогодення і наступних поколінь
є підтримка зв'язку з абонентами, що переміщаються з високою швидкістю. Для
досягнення високої завадостійкості і ємкості мобільних стільникових систем зв'язку
3-го і 4-го поколінь передбачається використовувати багаторівневу модуляцію,
наприклад, M-PSK і M-QAM, у поєднанні з вживанням турбокодів при передачі
інформації. Потенційні переваги цих видів модуляції можуть бути реалізовані лише
при високій точності оцінки тієї, сигналу, що приймається. Для цього корисний
сигнал містить пілот-компоненту або пілот-сигнал. У цифрових системах зв'язку
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застосовується

дискретний

за

часом

пілот-сигнал,

коли

пілот-символи

мультиплексировані в часі з інформаційними символами. При цьому потік символів,
що передається, зазвичай згрупований по слотах, що є впорядкованою сукупністю
заданого числа інформаційних і пілота-символів, алгоритмам обробки сигналів з
переривистим пілот-сигналом присвячено велике число публікацій.
У роботах [137, 11, 70, 32] оцінка що комплексною огинає сигналу здійснюється
лише по пілотові-символах. Основою роботи алгоритмів є формування оцінки що
комплексною огинає сигналу для кожної групи пілота-символів, а потім їх
використання для інтерполяції що комплексною огинає при обробці інформаційних
символів. У роботі [32] пропонується інтерполяція гауса 0-го, 1-го і 2-го порядків. У
статтях [137, 11, 70] інтерполяція комплексною огинає виробляється за допомогою
лінійної фільтрації оцінок комплексної огинаючої пілот-символів. Імпульсна
характеристика фільтра може бути як фіксованою, так і адоптивно змінюється в
залежності від статистики каналу зв'язку.
Алгоритми квазікогерентного прийому, в яких оцінка комплексної огинаючої
здійснюється тільки по пілот-символів, прості в реалізації. Вони дозволяють
отримати якісну оцінку комплексної огинаючої сигналу в умовах низькочастотних
завмирань, проте стають недієздатними, коли інтервал кореляції комплексної
огинаючої сигналу дорівнює або менше відстані між сусідніми групами пілотсимволів. Тим часом інформація про комплексну огинаючої корисного сигналу
міститься і на інтервалах інформаційних символів. Використання цієї інформації в
алгоритмі оцінки комплексної огинаючої здатне підвищити його ефективність.
З алгоритмів, що враховують статистичні властивості каналу, слід зазначити
алгоритми з [54, 93]. У [93] представлений алгоритм ESAE (Extended Symbol Aided
Estimation), заснований на стохастичної інтерполяції комплексної огинаючої. Для
оцінки

комплексної

огинаючої

інформаційних

символів

поточного

слота

використовуються результати усереднення груп пілот-символів попереднього,
поточного і наступних слотів, а також оцінки інформаційних символів попереднього
слота.
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В [54] запропоновано удосконалений алгоритм ESAE. Відповідно до цього
алгоритму оцінка комплексної огинаючої здійснюється в три етапи. На першому етапі
здійснюється попередня оцінка комплексної огинаючої інформаційних символів
поточного слота відповідно до описаного вище алгоритму ESAE. Отримана оцінка
комплексної огинаючої використовується для попередньої оцінки інформаційних
символiв поточного слота. На другому етапі аналогічним чином проводиться оцінка
комплексної огинаючої інформаційних символів подальшого слота. Отримані при
цьому оцінки комплексної огинаючої використовуються для попередньої оцінки
інформаційних символів подальшого слоту. На третьому етапі знаходяться остаточні
оцінки комплексної огинаючої інформаційних символів поточного слота, для чого
використовуються результати усереднення груп пілот-символів попереднього,
поточного та послiдуючого слотів, а також оцінки інформаційних символів
попереднього слота і попередні оцінки інформаційних символів подальшого слота.
Отримані при цьому остаточні оцінки комплексної огинаючої використовуються для
остаточної оцінки інформаційних символів поточного слота. Описаний алгоритм
показав хорошу якість прийому для частот завмирань, що не перевищують 108Гц (що
при частоті несучої 1.5ГГц відповідає швидкості руху абонента 75 км / ч) при частоті
проходження символів 4800 /с і відстані між сусідніми групами пілот-символів 3.3 мс.
Погіршення завадостійкості алгоритмів [30, 31] при більш швидких завмираннях
пов'язано з тим, що результати усереднення груп пілот-символів сусідніх слотів
стають слабо корельованими. Цей чинник знижує якість інтерполяції комплексної
огинаючої.
У

роботі

[26]

запропоновано

алгоритм

квазікогерентного

прийому

багатопроменевого сигналу, ефективний як при низькочастотних, так і при
високочастотних завмираннях, який заснований на фільтрації пілот-символів,
адаптивному інтерпольованi комплексної огинаючої сигналів променів та iтеративнiй
процедурі з використанням інформаційних символів. Використання інформаційних
символів для оцінки комплексної огинаючої дозволяє в умовах швидких завмирань
істотно збільшити точність оцінки комплексної огинаючої сигналів променів і, як
наслідок, помітно зменшити ймовірність помилки оцінки інформаційних параметрів.
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Проведений аналіз показав високу ефективність запропонованого алгоритму в
порівнянні з альтернативними алгоритмами. Високі характеристики алгоритму в
поєднанні з відносною простотою реалізації роблять його перспективним для
використання в мобільних системах зв'язку 3-го і 4-го поколінь.
У роботі [23] виконано статистичний синтез і аналіз квазіоптимальних оцінок кореляційних алгоритмів прийому багаточастотних сигналів у системах зв'язку з
пілот-сигналами. Отримано аналітичні вирази для ймовірностей помилок у системах
з багатозначними сигналами.
Разом з тим, в теперішні час відсутній порівняльний аналіз відомих підходів до
вирішення задачі синтезу оптимальних сигналів і пілот-сигналів з урахуванням
завмирань та розсіювання в каналах зв'язку [21].

1.3. Розробка способу підвищення завадостійкості каналів радіозв’язку для
мобільних мереж нового покоління
Постійно зростаючі потреби у високошвидкісному доступі до інформаційних
ресурсів стимулюють сьогодні появу і розвиток нових систем широкосмугового
доступу. Підвищення ефективності цих систем із урахуванням нових технологій
(багатоантенна техніка МІМО (Multiple Input–Multiple Output), багатокористувацький
доступ OFDMA, ІР-орієнтовані архітектурні рішення, кооперативна ретрансляція,
забезпечення QoS) визначає коло задач, які потребують першочергового розв’язання.
До найважливіших із цих задач, які визначають інноваційну новизну сучасних
телекомунікаційних безпроводові систем, належить задача удосконалення існуючих
і створення нових ефективних методів підвищення пропускної здатності систем
широкосмугового доступу при збереженні необхідної завадостійкості в умовах
багатопроменевих завмирань [42].
Однією з проблем розвитку сучасних безпроводових систем зв'язку є
відсутність сумісності між різними типами радіопристроїв передачі повідомлень і
мережевої інфраструктури. Також, у зв'язку з обмеженням частотного ресурсу,
розробка нових систем безпроводових доступу призводить до збільшення
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навантаження на природний ресурс і, як наслідок, ускладнення процедури виділення
частот. Тому в даний час через швидкий розвиток систем мобільного зв'язку гостро
постає питання про ефективність використання частотного спектра [134].
Система мобільного зв'язку четвертого покоління на основі когнітивних
технологій перебуває в процесі стандартизації для забезпечення ефективної
організації між мережевої взаємодії і інтегрованої служби між дротовою мережею
зв'язку і безпроводових мережею зв'язку в доповнення до простої службі
безпроводових зв'язку, яку забезпечують системи мобільного зв'язку попереднього
покоління. Відповідно, для передачі великого об'єму даних на такому ж рівні,
доступному в дротовій мережі зв'язку, потрібна розробка технології для нової мережі
безпроводового зв'язку. С цієї точки зору доцільно дослідити можливості каналів
зв`язку технологій OFDM і OCDM для систем цифрового радіозв`язку нового
покоління [31].
1.3.1. Імітаційне моделювання широкосмугових систем цифрового
радіозв`язку технологій OCDM і OFDM
Технологія ортогонального кодового розділення каналів OCDM (Orthogonal
code-division

multiplexing-ортогональне

кодове

розділення

каналів

з

мультиплексуванням) порівняно маловідома в порівнянні з OFDM [150-87], хоча
перші патенти та публікації, описують принципи OCDM, з'явилися ще у середині
1990-х років. Суть технології в наступному. Як і в технології розширення спектру за
допомогою прямої послідовності (CDMA або МС-CDMA) кожен біт (група бітів)
інформаційного потоку замінюється одній з ортогональних кодових послідовностей
(наприклад, Уолша-Адамара). В результаті один інформаційний біт виявляється
представленим N кодовими бітами – так званими чіпами, що формує надмірність.
Кодове посилення і визначає ряд важливих властивостей CDMA-сигналів. В
технології OCDM після перетворення біта в потік з N чіпів відбувається
розпаралелювання N чіпових каналах. Кожен канал додатково кодується за
допомогою ортогональної циклічної кодової послідовності (наприклад, М-
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послідовності) аналогічно тому, як це відбувається в технології OFDM – тільки
принцип поділу не частотний, a кодовий. Потім кодовані послідовності чіпів
мультиплексируются в один загальний потік (на відміну від OFDM – методом
простого підсумовування), який після аналогового перетворення і видається в ефір. У
приймачі все відбувається у зворотному порядку: розподіл вхідного сигналу на
паралельні чіпові канали, відновлення чіпового потоку, відновлення вихідного
інформаційного потоку [29].
На рис.1.5 представлена блок схема програми технології OCDM в середовищі
Matlab. У програмі була використана модуляція 16-QAM. Але на відміну від
технології OFDM кожен біт (група бітів) інформаційного потоку замінюється одній з
ортогональних кодових послідовностей Уолша-Адамара. В результаті один
інформаційний біт виявляється представленим N кодовими бітами - так званими
чіпами.
У технології OCDM після перетворення біта в потік з N чіпів відбувається
розпаралелювання N чіпових каналах. Кожен канал додатково кодується за
допомогою ортогональної циклічної кодової послідовності аналогічно тому, як це
відбувається в технології OFDM – тільки принцип поділу не частотний, a кодовий.
Потім кодовані послідовності чіпів мультиплексируются в один загальний потік (на
відміну від OFDM – методом простого підсумовування).
Основні можливості моделі, розробленої в середовищі Matlab:
- генерація випадкових інформаційних послідовностей із заданою частотою
дискретизації;
- відпрацювання алгоритмів OCDM-кодування / декодування в базисі Уолша;
- генерація адитивного білого гаусова шуму (АБГШ) для оцінки впливу шуму на
детектування сигналу;
- імітація аналогової модуляції/демодуляції (з різними характеристиками:
амплітуди, частота, фаза);
- статистична обробка та реєстрація результатів порівняння (кількість помилок,
відносна помилка, візуальне подання на вбудованому осцилографі).
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Блок генерації
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декодування

Блок генерації
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Блок аналогової
демодуляції

Рис. 1.5. Блок схема програми технології OСDM
На рис. 1.6 і 1.7 представлені результати експериментального імітаційного
моделювання радіосистем технологій OСDM і OFDM відповідно з використанням
модуляції 16-QAM.
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Рис.1.6. Результат моделювання ймовірності помилки для OСDM 16 QAM.

Рис. 1.7. Результат експериментального імітаційного моделювання технології
OFDM з використанням модуляції 16-QAM.
Із результатів імітаційного моделювання за технологією OCDM видно, що при
BER=10-4 відношення сигнал/шум 6,5дБ. Це на 7,5дБ менше ніж результат
імітаційного моделювання за технологією OFDM з використанням модуляції 16-QAM
(рис.1.7).
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Далі також представляло інтерес провести аналогічне порівняльне імітаційне
моделювання технології OCDM з використанням модуляцій 32-QAM, 64 –QAM, 128QAM. На рисунках 1.8, 1.9 і 1.10 відповідно представлені результати імітаційного
моделювання технології OСDM з використанням вказаних видів модуляцій.

Рис. 1.8. Результат моделювання ймовірності помилки для OСDM 32 QAM

Рис. 1.9. Результат моделювання ймовірності помилки для OСDM 64-QAM
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Рис. 1.10. Результат моделювання ймовірності помилки для OСDM 128-QAM
Із рис. 1.8, 1.9 і 1.10 видно, що всі характеристики нелінійні при Рош=0,0001,
що відповідає вимогам систем нового покоління мобільного зв'язку (4G) відношення
сигнал шум не перевищують 10,5Дб; 14,5Дб; 16,5Дб.
Узагальненні дані комп`ютерного імітаційного моделювання представленні в
табл.1.1
Таблиця 1.1
Результати імітаційного моделювання
BER
Модуляція

OFDM

OCDM

16-QAM

17 дБ

6,5 дБ

32-QAM

19 дБ

10,5 дБ

64-QAM

22,5 дБ

14,5 дБ

128-QAM

25 дБ

16,5 дБ

З результатів імітаційного моделювання ймовірності помилки для сигнальнокодових конструкцій OCDM і OFDMA (табл.1.1) видно, що завадозахищеність
технології OCDM на ~ 10дБ вище, ніж у OFDM. При цьому технологія OCDM, як
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показують результати моделювання [67], поступається OFDM по пропускній
здатності і швидкості передачі.
1.3.2.

Алгоритм

багатопараметричної

адаптації

параметрів

широкосмугових систем цифрового радіозв`язку
З точки зору вдосконалення методів приймання та передавання для
когнітивних мереж представляє інтерес схема стрибкоподібної зміни частоти (далі
називається « FH ») являє собою схему зміни піднесучих, виділених конкретному
терміналу абонента, і схема FH-OСDM являє собою схему, яка комбінує схему FH і
схему OСDM. Система, що використовує схему FH- OСDM (далі називається
«система FH- OСDM»), використовує схему FH у смугах частот з перескоком частот
непересічної групи піднесучих, виділених для терміналу абонента [13,55].
У цьому аспекті запропонований алгоритм адаптації в системі безпроводового
зв'язку з багатьма несучими буде містити наступні етапи: розподіл поднесучих лінії
зв'язку на непересічні групи, виділення хоча б одного час-частотного блоку (кожен
час-частотний блок містить інтервал між стрибками частоти і непересічну групу),
присвоєння

різних

наборів

ортогональних

кодів

кожному

користувачеві,

розподілення символів кожного користувача по виділеному хоча б одному часчастотному

блоку, причому символи кожного користувача розподіляють із

використанням

різних

наборів

ортогональних

кодів,

присвоєних

кожному

користувачеві [26].
У такій системі зв'язку з розширенням спектра стрибкоподібною перебудовою
частоти дані передаються на різних частотних піддіапазонах або поднесущих в різні
інтервали часу (періоди стрибків). Ці скачки забезпечують розкид частоти і
дозволяють краще протистояти факторам, що заважають передачі даних, таким як
вузькосмугові завади, глушіння, завмирання і т.д.
Для реалізації алгоритму багатопараметричної адаптації, який мінімізує
ймовірність помилкового приймання даних у багатопроменевих каналах із
завмираннями за законом Накагамі [88,142], необхідно задати інтервал дискретизації,
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визначити середні часові витрати на зміну параметрів і ймовірності роботи радіолінії
без порушення зв'язку на інтервалі То при різних параметрах. Вибір інтервалу То
повинен проводитись з урахуванням інтервалу квазістаціонарності процесів зміни у
часі параметрів сигналів і завад в багатопроменевому каналі і часу, необхідного для
оцінки рівнів сигналів і завад та прийняття рішення. Часові витрати на зміну
параметрів неважко визначити за відомими значеннями тривалості команд
управління, часом перебудови і синхронізації для конкретного типу апаратури.
Робота радіолінії з описаним алгоритмом багатопараметричної адаптації на
тривалості сеансу зв’язку здійснюється наступним чином [27].
Система многостанционного доступу з кодово-ортогональним поділом з
мультиплексуванням (FH-OСDM) може працювати з безліччю користувачів
одночасно. В такій системі зі стрибкоподібною перебудовою частоти дані кожного
користувача передаються з використанням особливої послідовності стрибкоподібних
перебудов

частоти,

стрибкоподібних

встановленої

перебудов

для

частоти

цього
вказує

користувача.
особливий

Послідовність
під

діапазон,

використовуваний в передачі даних в кожному періоді стрибка. З використанням
різних послідовностей така перебудова може бути здійснено одночасно безліч
передач даних для багатьох користувачів. Ці послідовності повинні бути
ортогональними один одному так, щоб тільки одна передача даних використовувала
кожен під діапазон в кожен період стрибка. За допомогою використання
ортогональних послідовностей стрибкоподібних перебудов частоти уникають завад
від суміжних сот, і кілька одночасних передач даних не заважають один одному, тим
самим дозволяючи використовувати переваги частотного поділу.
На кожному інтервалі То проводяться вимірювання миттєвих значень
амплітуди прийнятого сигналу і визначаються параметрами розподілу Накагамі .
Одночасно з цим оцінюється співвідношення сигнал/шум на вході приймача і
розраховується значення Рпом. В кінці поточного інтервалу То на основі
розрахованих виграшів вибирається оптимальне керування, що

забезпечує

мінімізацію ймовірності помилкового приймання даних в каналах з завмираннями на
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наступному кроці . Таким чином, в залежності від обраного параметра адаптації
здійснюється завчасний перехід без втрат часу на аналіз каналу [28].
Передавати дані з підвищеною швидкістю необхідно, попередньо записавши їх
в буферну пам'ять. В цьому випадку сигнал буде прийматись не тільки в періоди, коли
миттєве значення відношення с/ш перевищує рівень n , але і в періоди глибоких
завмирань, істотно знижуючи завадостійкість, підвищуючи при цьому ймовірність
помилки. Вибираючи значення n під час обліку глибини завмирань сигналу m,
кількості джерел внутрішньо системних завад N і розрахованої ймовірності помилки,
можна здійснити передачу даних з низькою ймовірністю помилки при незначному
розширенні смуги сигналу.
Висновки
Перший розділ присвячено дослідженню моделей оцінки статистичних
характеристик каналу із завмираннями в різних режимах роботи системи цифрового
радіозв’язку – ці нагальні проблеми потрібно вирішити найбільш ефективно для
реалізації на мережах зв’язку.
1. Досліджено актуальну для сьогодення технологію OFDM та визначено
властивості, які дозволяють забезпечити вимоги тенденцій часу. Це важливо для
сучасних систем, котрі вимагають здійснення великих швидкостей передачі
інформації в порівнянні з іншими технологіями. OFDM та її різноманітні модифікації
– є відмінним рішенням для архітектури сучасних мереж, які працюють в умовах
мегаполісу.
2. Проаналізовано методи оцінювання передавальної характеристики частотноселективного каналу (по довгій навчальній послідовності на початку пакета).
Встановлено,

що

метод

який

використовується

для

побудови

частотного

дискримінатора, повинен забезпечувати його роботу безпосередньо по самому
робочому сигналу, без використання даних вирішальної схеми демодулятора, тобто
формування незалежної оцінки частотного здвигу.
3. Розроблено спосіб підвищення завадостійкості каналів радіозв’язку для
мобільних мереж нового покоління. Досліджено можливості каналів зв`язку
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технологій OFDM і OCDM для систем цифрового радіозв`язку нового покоління і
проведено порівняльний аналіз розглянутих методів за критеріями точності
оцінювання, завадостійкості та обчислювальної складності. Визначено вплив
точності оцінювання каналу на вірогідність бітових помилок. За результатами
моделювання технологія OCDM поступається OFDM за пропускною здатністю і
швидкістю передачі.
4. Запропоновано ефективний алгоритм багато параметричної адаптації
параметрів широкосмугових систем цифрового радіозв`язку. Встановлено, що
передавати дані з підвищеною швидкістю необхідно, попередньо з попереднім
записом їх в буферну пам'ять. В цьому випадку сигнал буде прийматись не тільки в
періоди, коли миттєве значення відношення с/ш перевищує рівень n , але і в періоди
глибоких завмирань: при цьому істотно знижуються завадостійкість та підвищується
ймовірність помилки.
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РОЗДІЛ 2
РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ І СПОСОБІВ АДАПТАЦІЇ РЕЖИМІВ РОБОТИ
РАДІОЗАСОБІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ДО БАГАТОПРОМЕНЕВОГО
РАДІОКАНАЛУ
Постановка задачі
Багатопроменеве поширення сигналів є одним з основних видів завад при
здійсненні зв'язку: флуктуаційний шум, лінійні спотворення, що проявляються у
вигляді міжканальних перехідних завад і міжсимвольних спотворень, імпульсних
завад і короткочасних перерв зв'язку. На даний час ще недостатньо досліджено
сигнали багатопроменевих систем зв'язку, що мають практичний зміст і враховують
багатоваріантний розвиток засобів та сучасних технологій.
Подолання цих явищ багатопроменевому поширенню сигналів пасивними
методами неефективно. Широкосмугові системи зв'язку з складеними сигналами
дають можливість активно боротися з наслідками багатопроменевого поширення і
використовувати це явище для підвищення вірності передачі інформації. Згідно
загальної теорії інформації загальною рисою складених сигналів є велика
надмірність. Приймання цих сигналів, як і приймання будь-яких сигналів з
надмірністю, можна здійснювати в цілому або поелементно. Тільки при обробці
складеного сигналу в цілому можливо, зокрема, здійснити роздільне приймання
променів при багатопроменевому поширенні сигналу і реалізувати повністю інші
переваги складеного сигналу.
Серед невирішених проблем на сьогодні залишається задача проблема
фільтрації сигналів в корельований шумах традиційно привертає увагу в різних
областях науки, що обумовлено практичною важливістю її рішення стосовно, в першу
чергу, до завдань створення гетерогенних мереж радіосистем рухомого радіозв'язку
четвертого покоління. Класичні підходи до вирішення цієї проблеми базуються на
припущенні про апріорно відомому характері спектральної залежності як шуму, так і
аналізованого сигналу, що в багатьох практичних ситуаціях не відповідає дійсності.
Тому завдання фільтрації шуму в умовах невизначеності є досить актуальною і
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спроби її рішення базуються, як правило, на евристичних алгоритмах в припущенні
«гладкості» аналізованого сигналу.
В розділі представлено результати роботи зі створення високоефективних
алгоритмів шумопридушення задачі обробки радіосигналів в рухомих системах
цифрового радіозв'язку на основі вейвлет-технологій. Проведено аналіз змін в
сигналі, отриманому при радіомоніторингу, методом вейвлет-аналізу, який базується
на дослідженні динаміки показника Херста. Запропоновано метод сегментації
сигналу для гетерогенних мереж цифрового радіозв’язку.
Удосконалено комбінований метод для зниження рівня шуму багатовимірного
сигналу, який базується на одночасному використанні одновимірного вейвлет-аналізу
та методу аналізу головних компонентів (АГК), що не вимагає апріорних відомостей
про спектральні характеристики корисних сигналів. Розроблено рекурентний метод
визначення глибини завмирання, що базується на розбитті вихідної реалізації на
«квазістаціонарні ділянки» з подальшою їх апроксимацією.
2.1. Особливості адаптивного шумопридушення при обробці сигналів в
гетерогенних радіомережах систем рухомого радіозв’язку нового покоління
Нині мобільний зв'язок є швидкозростаючим сегментом ринку телекомунікацій.
Особливого поширення набувають гетерогенні мережі систем зв'язку 4-го покоління
LTE або мобільні системи зв'язку малого радіусу дії (Short Range Devices - SRD),
оскільки вони дозволяють швидко без великих трудовитрат організувати локальні
мережі і в цілому підвищити пропускну спроможність територіальних систем
безпроводові зв'язку. Одним з можливих способів підвищення енергетичної
скритності радіоканалів в таких мережах є використання прикриваючи сигналів,
спектри яких частково або повністю перекриваються із спектрами інформаційних
сигналів. Як правило, в таких системах зв'язку сигнал, що поступає в приймальну
антену, є композицією сигналів, що пройшли різні шляхи і мають різну затримку та
амплітуду. Такий композитний сигнал може дуже швидко і в широких межах
змінюватися за амплітудою і фазою. В результаті погіршуються характеристики
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модуляційних схем порівняно з каналом з постійними параметрами і адитивним білим
гаусівським шумом. Проведений аналіз впливу багатопроменевого поширення
сигналу в гетерогенних системах зв'язку показав, що такі канали відносяться до
каналів з рівномірною, частотною та з лінійною фазовою характеристикою [11].
Відбиття радіохвиль при розповсюдженні здійснюється в основному від бетонних або
цегляних стін, стель і дерев'яних підлог, які не мають залежності коефіцієнта відбиття
від частоти несучої, тому такий канал не селективний по частоті. Так як параметри
відбиття не змінюються, то канал не схильний повільним завмиранням. Тому
основною причиною загасання в розглянутому каналі є складання багатьох променів
з різною фазою, в результаті чого може зменшитися амплітуда сигналу і відбувається
фазове зміщення. Як показали розрахунки, зміщення несучої різних променів при
обмежених розмірах простору, не перевищує довжини хвилі [90]. Однак, чим ближче
абоненти перебувають один від одного і чим вище розташовані їх антени, тим більше
може бути розбіжність фази і вище вірогідність глибоких завмирань. У силу
обмеженості простору і малій швидкості пересування абонентів системи, вплив
допплерівського зміщення частоти на завадостійкість несуттєво. Наведені оцінки
завадостійкості показали, що багатопроменевість і відповідно завмирання, істотно
зменшують ефективність передачі інформації такими каналами [90, 91]. Для
вирішення завдань щодо підвищення ефективності функціонування таких мереж в
даний час використовуються різні алгоритми адаптивної і неадаптивної фільтрації,
проте більшість методів оптимізовано для обробки сигналів, спотворених шумом,
модель якого відома заздалегідь. Між іншим, у залежності від фізичних
характеристик траси розповсюдження сигналу в гетерогенних мережах, можливе
формування адитивних шумів з іншими статистичними розподілами (наприклад,
логарифмічно нормальним або експоненціальним розподілами). Серед численних
методів останнім часом особливу увагу привертають вейвлет-технології обробки
цифрових сигналів [8,56]. Однак методи вейвлет-фільтрації шумів розроблено лише
стосовно до моделі шуму у вигляді адитивної білого гаусівского шуму і інформація
про завади міститься в високочастотній області спектра сигналу, а корисна
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інформація - в низькочастотній. Для такої моделі видалення шуму за допомогою
вейвлет-перетворення виконується в чотири етапи [144]:
1. Розкладання сигналу за базисом вейвлетів.
2. Вибір порогового значення шуму для кожного рівня розкладання.
3. Порогова фільтрація коефіцієнтів деталізації.
4. Реконструкція сигналу.
Зі статистичної точки зору така методика є непараметрична оцінка регресійної
моделі сигналу з використанням ортогонального базису. Методика найкращим чином
застосовується на досить «гладких» сигналах, тобто на сигналах, в розкладанні яких
лише невелика кількість коефіцієнтів деталізації значно відрізняється від нуля.
Тому

дослідження

особливостей,

такого

повторюваних

напрямку
процесів,

по

виділенню

прихованих

в

радіосигналах

закономірностей

із

застосуванням нових методів математичного апарату, що базуються на застосуванні
нелінійних процедур (вейвлет-перетворення, фрактальний аналіз, самоподібність і
самоорганізація) є актуальною науково-технічною задачею теорії широкосмугових
безпроводові радіосистем.
Проаналізуємо

результати

роботи

над

створенням

високоефективних

алгоритмів шумопридушення задачі обробки радіосигналів в рухомих системах
цифрового радіозв'язку на основі вейвлет-технологій.[29]
Приймальний радіосигнал розглядаємо як послідовність наступних один за
одним ділянок, що володіють на деякому часовому інтервалі постійними
властивостями. Виходячи з такого припущення, завдання обробки сигналу
розглядається як виділення окремих ділянок з подальшою їх кластеризацією [2]. Слід
зазначити, що однозначно ці ділянки не можуть бути виділеними, внаслідок апріорної
невизначеності у виборі моделі сигналу мобільних систем радіозв'язку, і одному
сигналу може бути поставлено у відповідність множина послідовностей ділянок, що
залежать від вибору моделі. Така послідовність може розглядатись як стиснення
інформації, що описує сигнал з позиції обмеження деяких властивостей, визначених
моделлю. Побудова такої моделі сигналу може формулюватися з одного боку, як
узагальнення задачі виділення його особливостей, а з іншого боку, окремим випадком
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вирішення задачі регресії. В умовах поставленого завдання пропонується застосувати
алгоритми шумопридушення (сегментації) з використанням двох моделей: адаптація
авторегресійної моделі; моделі сигналів з постійною «гладкістю».
Ідея першого методу полягає в послідовному виконанні наступних кроків
алгоритму:
- ідентифікація опорної моделі, з цією метою за наявними спостереженнями
вибирається «типова» стаціонарна ділянка сигналу і будується модель М;
- після отримання поточного значення спостережуваного сигналу знаходиться
його прогнозне значення з використанням моделі М;
- визначається ступінь відмінності реального і модельного значень сигналів
(помилка прогнозу і критерій сегментації).
Однак, аналіз моделі авторегресивного плинного середнього, має обмеження по
стаціонарності

досліджуваного

процесу,

тому

припускає,

що

статистичні

характеристики сигналу не змінюються за часом. Реальні сигнали в гетерогенних
мережах рухомого радіозв'язку рідко відповідають цій вимозі на великому часовому
інтервалі. У зв'язку з цим, в роботі для вирішення поставленого завдання застосовано
інша модель дослідження. В її основі закладена ідея регулярності сигналу, а
математичною характеристикою регулярності є показник Гьольдера, який є критерієм
сегментації сигналу. Видалення з сигналу шумової складової з невідомими або
мінливими характеристиками логічніше проводити локально, тобто в залежності від
інтервальних властивостей просторової та частотної форм сигналу. Під сегментацією
взаємно розуміємо процес розділення сигналу на ділянки (сегменти), відповідні
деяким структурним одиницям. У свою чергу, сегмент - це ділянка сигналу, задані
властивості якого можуть бути прийняті постійними. Для сегмента визначимо його
межі, тобто момент часу зміни властивостей сигналу. Завдання сегментації
сформулюємо як задачу пошуку меж сегментів або задачу пошуку моментів зміни
властивостей сигналу [68,3]. Тому за пропоновано в якості попереднього етапу
шумопридушення здійснити сегментацію сигналу за принципом регулярності або
локальної мінливості. В якості характеристики локальної регулярності сигналу
обираємо показник Гьольдера [56]. Відомо, що функція f  t  задовольняє умову
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Гьольдера-Ліпшиця з показником (порядком)

 :0  1 в

деякій точці t0 , якщо існує

деяка постійна величина A , така, що для всіх t з області t0 справедлива умова
f  t   f  t0   A t  t0



(2.1)

Якщо в даній точці функція має похідну, яку можна визначити як межу

lim
t 

t  t  t   f  t 
,
t

(2.2)

то функція f  t  задовольняє в точці t0 умові Гьольдера-Ліпшиця будь-якого порядку
  1.

Параметр  показує, наскільки регулярна функція f  t  в деякій точці t0 .

Збільшення цього показника означає збільшення регулярності функції, відповідно,
зменшення порядку  - визначає зниження регулярності f  t  .
Виходячи з досліджень [145] для реалізації вейвлет-методу для оцінки
досліджуваного сигналу мобільного радіозв'язку з спектру існуючих вейвлетів обрано
вейвлети Хаара. У його базисі вихідний сигнал представлено у вигляді узагальненої
форми:
x  s sup

tx
1
Hf  s, x  
f
t




 dt ,
s xs sup
 s 

(2.3)

 f  t    , t   a, b 
– досліджувана модель
 f  t  , t   a, b 

де   s, x  – базисна функція Хаара, а f  t   

чистого сигналу і сигналу з зашумленими ділянками на певному інтервалі аналізу. Як
відомо, що система функцій



n

|  n  L2  R  , k  Z  утворює ортонормований базис,

якщо функція f  t  розкладена в ряд по функціях цієї системи, тобто
f  t    ck k  t 
k

(2.4)
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У такому випадку, для отримання коефіцієнтів перетворення використовуємо
попередньо узагальнені проміжні суми Хаара, що розраховуються за формулами
розкладання (2.5) і синтезу (2.6) сигналу
ai   g s f 2i  s , di   hs f 2i  s
s

(2.5)

s

%
fi   h%
s d i  s  g s ai  s

(2.6)

s

Ідея нелінійного (порогового) видалення шуму полягає в тому, що базис Хаара
є ортогональним і H - перетворення "стискає" сигнал до невеликого числа щодо
великих коефіцієнтів. З іншого боку, "білий" шум при будь-якому ортогональному
перетворенні зберігає свою структуру і амплітуду. Тому порогове усікання
коефіцієнтів H - перетворення не впливає на структуру сигналу, сильно знижуючи
шум. H - перетворення близько до "ідеального" проектору, зберігаються тільки ті
коефіцієнти, для яких сигнал перевищує шум.[32]
Функції Хаара мають компактний носій і значення коефіцієнтів H –
перетворення, залежать від значення досліджуваного сигналу в області деякої точки і
пропорційні масштабу локальних змін сигналу. Якщо можливо оцінити показник
Гьольдера-Ліпшиця в кожній точці, то існує можливість виділити ділянки його
зниження, а , отже, сегментувати сигнал. Даний алгоритм сегментації сигналів в
більшій мірі орієнтований на дослідження низькочастотних сигналів або їх
згладжених компонентів. Критерієм сегментації в даному випадку є зміна гладкості
сигналу, математичною характеристикою якого служить показник Гьольдера. Одним
з блоків алгоритму є обчислення неперервного вейвлет-перетворення (НВП). Даний
метод базується на припущенні, що сигнал описується віннерівськім процесом з
мінливим показником Херста. Критерієм сегментації в цьому алгоритмі є показник
Гьольдера, що визначається методом вейвлет-аналізу, значення якого співпадає зі
значення показника Херста [33].
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Для нестаціонарного радіосигналу вейвлет-коефіцієнти

знайдено з

рівняння:
,
де

і

функції

(2.7)

- спектр потужності для вибірки V та перетворення Фур`є для вейвлетвідповідно.

За (2.7) отримуємо
,
де

- постійна, яка залежить від

та

(2.8)

.

Якщо довжина вибірки V дорівнює n, тоді доступне число вейвлет-коефіцієнтів
в октаві j дорівнює

. В результаті одержуємо наступний вираз:

.
Величина

являється незміщеною оцінкою для

(2.9)

.

Формула (2.8) описує можливий спосіб оцінки показника Херста у вигляді
залежності:
,

де

.

(2.10)

При Хаар вейвлет- перетворенні скейлінг- і вейвлет-

коефіцієнти Хаара можуть бути рекурсивно обчислені (2.11):

(2.11)
Враховуючи, що
(2.12)
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можна оцінити показник Херста

, підбираючи пряму лінію на log-log графіку,

,
де

- оцінка

;

– об’єм даних і

(2.13)

- кінцева константа.

Доведено [21], що отримана оцінка є незміщеною при достатньо довільних
умовах і ефективною при припущенні гаусівської структури даних.

б)

а)

в)

г)

Рис.2.1. Вид сигналу (а), динаміка змін його показників Херста (б),
кореляційна розмірність (в) і ентропія (г).
Проведемо аналіз змін в сигналі, отриманому при радіомоніторингу [116 ],
методом вейвлет-аналізу, що базується на дослідженні динаміки показника Херста.
На рис.2.1 а,б,в,г наведено: вид сигналу (а), динаміка змін його показників Херста (б),
кореляційна розмірність (в) і ентропія (г).
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Кореляційна розмірність D показує мінімальну кількість розмірностей
простору (n - розмірність вміщення), в якому розміщуються траєкторії. У нашому
випадку D =1,382. Як видно з рисунка кореляційна розмірність починає знижуватися
- це свідчить про те, що дана динамічна система є не випадковою, а її поведінка
визначається певним обмеженим набором параметрів.
Кореляційна ентропія показує ступінь віддалення близьких фазових
траєкторій і дозволяє оцінити кількість інформації необхідної для прогнозу поведінки
зміни рівня сигналу в майбутньому. Кореляційна ентропія дорівнює 0,295. Тобто цей
коефіцієнт показує час, на який можна спрогнозувати поведінку динамічної системи.
Показник Херста показує трендовість або персистентність ряду часових змін
сигналу. Він розраховується за допомогою алгоритму R/S аналізу. Якщо показник
Херста знаходиться в інтервалі (0,5; 1], то це говорить про те, що даний ряд змін
сигналу трендовий, тобто майбутня зміна рівня сигналу буде мати той же знак, що і
попередній. Якщо показник Херста знаходиться на інтервалі дорівнює 0,5, то це
свідчить про те, що рівень сигналу змінюється за нормальним законом розподілу.
Якщо показник Херста знаходиться на інтервалі [0; 0,5), то це ряд змін рівня сигналу
персистентний, тобто для майбутнього члена ряду більш імовірна зміна знака, ніж
збереження його. На рисунку нижче показник Херста (H) = 0,4204. Це означає, що
даний ряд володіє трендовими властивостями.
При вирішенні задачі сегментації сигналу в якості границь сегментів можна
вибрати

моменти

зміни

властивостей

нестаціонарного

часового

ряду,

використовуючи вейвлет-методи виявлення змін [135], що дозволяють аналізувати
нестаціонарні процеси із стаціонарними приростами. Пропонується розв'язання
задачі виявлення зміни властивостей нестаціонарного часового ряду зі стаціонарними
і масштабно незалежними приростами шляхом застосування методу R/S-аналізу до
кожного рівня вейвлет-коефіцієнтів неперервного вейвлет-перетворення (НВП)
[8,56], що дозволяє відстежувати зміну типу кореляційної структури такого ряду. В
основі R/S-аналізу лежить наступне співвідношення [142]:

 R / S n  Cn H ,

(2.14)
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де n - розмір вибірки; Н - показник, що визначає довгу або коротку пам'ять
(експонента Херста); R - розмах вибірки; S-емпірична дисперсія; С-константа. При
визначенні моменту зміни властивостей випадкового процесу по єдиній реалізації
процесу. В основі R/S-аналізу лежить припущення про залежність поточного відліку
даних від попередніх, тобто про наявність короткострокових або довгострокових
трендів. Цей принцип відображаємо в параметрі n, який є індексом часу-масштабу
для періодів довжини n. Тому при обчисленні log(R/S)n для кожного рівня НВП n
вибирається з наступних міркувань. Індекс n виражає властивості даних, які мають
місце на протязі характеристичного періоду довжини, отже, його можна
використовувати при характеристиці пам'яті системи по періоду довжини. Так як
НВП на кожному рівні представляє певну частотну смугу і характеризує компоненти
з певним періодом, для кожного рівня НВП n можна вибирати пропорційна масштабу

s. На основі цього можна запропонувати наступну методику сегментації сигналу для
гетерогенних мереж цифрового радіозв’язку:
- вибір параметрів алгоритму: число рівнів вейвлет-перетворення, величина вікна,
обчислення довірчих меж;
- виконання НВП;
- перегляд кожного рівня НВП плинним вікном, обчислення log(R/S)n -статистики,
порівняння її з довірчими межами;
- вибір в якості точок сегментації сигналу точок, в яких log(R/S)n -статистика виходить
за межі довірчого інтервалу;
- оцінка характеристик сегментів за допомогою (R/S)n –статистики та класифікація
цих сегментів за допомогою алгоритму кластерного аналізу [2].
Для реалізації запропонованого підходу розроблено імітаційну модель MatLab.
Результати моделювання показали, що при обробці сигналу дослідженого методом
сегментації сигналу з локальною жорсткою пороговою обробкою, дозволяє
підвищити максимальне відношення сигнал/шум більше ніж у п'ять разів порівняно з
методом м'якого глобального трешолдінгу. Таким чином, отримані дані показали, що
ортогональне вейвлет-перетворення дозволяє здійснювати якісний аналіз сигналу з
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отриманням характеристик локальних інтервальних особливостей з використанням
показника Гьольдера і суттєво підвищити ефективність обробки сигналу.[44]

2.2. Удосконалення комбінованого методу для зниження рівня шумів в
гетерогенних мережах рухомого радіозв’язку
Проблема фільтрації сигналів в корельованих і некорельованих шумах
традиційно привертає увагу в різних областях науки, це обумовлено практичною
важливістю її рішення стосовно, в першу чергу, до завдань створення гетерогенних
мереж радіосистем рухомого радіозв'язку четвертого покоління. Класичні підходи до
вирішення цієї проблеми базуються на припущенні про апріорно відомому характері
спектральної залежності як шуму, так і аналізованого сигналу, що в багатьох
практичних ситуаціях не відповідає дійсності. Тому завдання фільтрації шуму в
умовах невизначеності є досить актуальним і спроби рішення базуються, як правило,
на евристичних алгоритмах в припущенні «гладкості» аналізованого сигналу [24].
Метою
комбінованого

дослідження
методу

є

демонстрація

адаптивної

фільтрації

інформаційних

можливостей

для

рівня

зниження

шуму

багатовимірного сигналу, що базується на одночасному використанні одновимірного
вейвлет-аналізу та методу аналізу головних компонентів (АГК), який не вимагає
апріорних відомостей про спектральні характеристики корисних сигналів [37].
2.2.1. Основні положення методу аналізу головних компонентів
В основі методу «Гусениця» лежить аналіз головних компонентів, який є ядром
факторного аналізу [23]. Процедура дослідження одновимірного часового ряду
довжини N починається з перетворення його в багатовимірний. Припустимо що за
число M <N/2 (лаг або довжина «гусениці»), значеннями вихідного ряду послідовно
заповнюють рядки матриці X. При цьому перший рядок містить перші М елементів
ряду, другий - з другого елементу по М+1 і так далі, поки ряд не вичерпається. Після
центрування за стовпцями і відповідного нормування обчислюється кореляційна
матриця R = XXT, сингулярне розкладання якої R = PLPT дає діагональну матрицю
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власних чисел L і ортогональну матрицю власних векторів P матриці R. У програмній
реалізації цього методу головні компоненти вихідної матриці Y = XP можуть бути
досліджені і, що особливо важливо при подальшому відновленні по ним вихідного
ряду, візуалізовані і впорядковані по зростанню їхнього внеску в вихідний ряд. Це
дозволяє інтерактивно створювати безпосередній пошук гармонійних компонентів,
фільтрацію або згладжування ряду, вибираючи відповідні значущі компоненти Yi.
Виходячи ортогональності

матриці P можна відновити

матрицю X=YPT,

використовуючи при цьому обрані головні компоненти Yi. Власні вектора
кореляційної матриці виступають в ролі передавальних функцій відповідних фільтрів.
Ширина смуги пропускання залежить від форми передавальної функції фільтра і
визначається як видом власного вектора, так і довжиною інтервалу усереднення,
тобто довжиною «гусениці» М. Періодичні, але не обов'язково гармонійні складові
досліджуваного ряду утворюють графічно добре помітну пару сусідніх компонентів
Y (типу фігур Ліссажу). Даний метод має певні аналогії з вейвлет аналізом і
динамічним Фур'є аналізом (якщо ряд складається з набору строго гармонійних
компонентів, то, фактично, здійснюється розкладання в ряд Фур'є).[38] Найбільшими
перевагами методу для даного дослідження є:
1. Базові функції методу породжуються досліджуваним рядом, так як є
власними векторами R;
2. Можлива оцінка не тільки миттєвих частот і амплітуди періодичних
компонентів аналізованого ряду, але і їх фази;
3.Можливість відновлення ряду по інформативним компонентам, дослідження
яких інтерактивно доступно.
2.2.2. Особливості програмної реалізації методу аналізу головних
компонентів для зниження рівня шумів сигналів
2.2.2.1. Комбінований метод видалення шумів багатовимірного сигналу в
пакеті Wavelet Toolbox MatLab

68
Пакет Wavelet Toolbox дозволяє застосувати методи видалення шуму
багатовимірного сигналу, що базуються на одночасному використанні одновимірного
вейвлет-аналізу та аналізу головних компонентів [26]. Візьмемо за приклад
комплексне застосування двох методів видалення шуму. На першому етапі
виконується зручна зміна базису, щоб контролювати просторову кореляцію, і
видалення шуму в новому (адаптованому) базисі. А на другому етапі - аналіз
головних компонент для додаткового видалення шумів за рахунок обліку
співвідношень між сигналами. На рис.2.1 представлено

графіки сигналів і їх

очищених версій. Тестовий сигнал є матриця, яка містить чотири стовпці, де кожен
стовпець - сигнал для видалення шуму. На рис. 2.1 зображені три стовпці: перший
містить графіки зашумленних сигналів, у другому стовпці зображено коефіцієнти
розкладання, третій стовпець - графіки очищених сигналів. Детальна інформація про
адаптований базис після вейвлет-розкладання і діагоналізірованої коваріаційної
матриці зображено на рис.2.2. В даному вікні відображена шумова оцінююча
коваріаційна матриця і відповідні власні вектори та власні значення.[39]

Рис.2.1. Вихідний і очищений від шуму сигнали
В даному вікні відображена шумова оціночна коваріаційна матриця і відповідні
власні вектори та власні значення.
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Рис.2.2. Коваріаційна матриця

Рис.2.3. Інформативність головних компонент і елементи нового базису
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Власні вектори визначають зміну базису, власні значення - дисперсії
некоренізованих шумів в адаптованому базисі. Нове вікно (рис 2.3.) відображає
інформацію для вибору числа компонентів, які слід залишити для АГК-наближення і
фінального АГК після вейвлет-відновлення. Як випливає з рис 2.3, що тільки дві
перші головні компоненти представляють інтерес.
Інформація про віддалений шум показана на рис.2.4. У наведеній методиці при
вейвлет-розкладання багатовимірного сигналу виходять нові багатовимірні сигнали:
це матриці вейвлет-коефіцієнтів апроксимації та деталізації і матриці вейвлеткомпонентів сигналів. У зв'язку з цим доцільно провести дослідження цих нових
багатовимірних сигналів з подальшим вейвлет-відновленням. Графіки результатів
вейвлет-аналізу багатовимірного сигналу із застосуванням аналізу головних
компонент не тільки до самого сигналу, але і до вейвлет-коефіцієнтами і вейвлеткомпонентів багатовимірного сигналу показані на рис. 2.5.

Рис.2.4. Статистика віддаленого шуму
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Рис.2.5. Графіки сигналів і їх очищених версій із застосуванням АГК
2.2.2.2. Дослідження способів зниження рівня шумів, реалізованих в
програмі CaterpillarSSA
Метод "Гусениця", реалізований в програмі CaterpillarSSA, має кілька варіантів,
що виражаються в наявності чи відсутності центрування і нормування матриці
спостережень, побудованої по ряду [23]. Можливий також варіант, що складається в
подвійному центруванні матриці спостережень (з кожного елемента матриці
спостережень, відповідної ряду, віднімається середнє по стовпцях, середнє по рядках
і загальне середнє по всій матриці). Робота програми розділена на три послідовні
етапи (враховуючи читання даних з файлу), кожен з яких створює обчислювальні
дії:[40,41]
1. Перетворення ряду. До них відноситься лінійне перетворення, а також
виділення частини ряду і його прорідження.
2. Розкладання. На цьому етапі проводиться вибір параметра "довжина гусениці"
і аналіз головних компонент матриці спостережень, побудованої по ряду
відповідно до цього параметру.
3. Відновлення. На цьому етапі проводиться відновлення ряду за обраними
головними компонентами.
Візуальне і аналітичне вивчення як власних векторів, так і головних
компонентів, отриманих в результаті лінійної фільтрації, може дати багато цікавої
інформації про структуру досліджуваного процесу на властивості складових його
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додатків. Зокрема, серед головних компонентів можна виділити складові коливання
пов'язані з тренду (повільно мінливі); періодичні: шумові. Продемонструємо за
допомогою

модельних

прикладів

такі

ефекти:

вплив

шуму;

випадковість

високочастотних складових.
Поділ двох синусоїдальних коливань при наявності шуму. На рис.2.6 показано
дискретний

модельний

сигнал,

що

представляє

собою

коливання

двох

синусоїдальних складових при наявності шуму з дисперсією 0.25.

Рис.2.6. Вид модельного сигналу
Характерний вид головних компонентів, відповідних випадковій періодиці,
зображено на рис.2.7. На рис.2.8 представлено відновлений сигнал. Особливістю
випадкових періодики є синусоїдальна зміна амплітуди і збоїв в періоді.
"Регулярність" шуму в дискретних сигналах, розкладених в короткий ряд. Для
демонстрації даного ефекту розглянемо сигнал, що складається тільки з шуму з
розподілом Лапласа. Для порівняння на рис.2.9 і 2.10 наведені графіки власних чисел
для сигналу, що складається з двох гармонійних складових з додаванням шуму
(рис.2.9) і для сигналу, що складається тільки з шуму (рис.2.10).
Встановлено, якщо діапазон частот шуму включає в себе частоту гармонійної
компоненти сигналу, то вона, відновлена за відповідними власними трійками
сингулярного розкладання, буде також містити частину шуму, відповідну цієї
частоти. Крім того, якщо амплітуда гармонійної компоненти сигналу мала, а шуму
велика, то власні числа, що відповідають цій гармоніці і шуму, можуть бути близькі
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один до одного. Тому може виявитися неможливим відокремити гармоніку від шуму
на основі аналізу власних трійок всього дискретного сигналу. Якщо більш строго, то
гармонійні і шумові компоненти не будуть надто розділені [47].

Рис. 2.7. Характерний вид головних компонент, відповідних помилкової
періодики (синусоїдальна зміна амплітуди (биття) і збоїв в періоді).

Рис.2.8. Вихідний і відновлений дискретний сигнал
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Рис. 2.9. Поведінка власних чисел для сигнала, що складається з двох
гармонійних складових і шуму.

Рис. 2.10. Поведінка власних чисел для сигнала, що складається тільки з шуму.

2.3.

Рекурентний

метод

визначення

глибини

завмирання

багатопроменевих сигналів для радіосистем нового покоління
У системах мобільного зв'язку нового покоління ряд завдань виявлення і
розрізнення багатопроменевих сигналів на фоні завад з апріорно невідомими
статистичними характеристиками можна успішно вирішити за допомогою систем, що
адаптуються до найбільш інформативних параметрів статистик другого порядку
сигналу з завмираннями. До таких параметрів належать, наприклад, середнє число
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перетинів одного або декількох відносних рівнів аналізу за фіксований час, розподіл
тривалості викидів за рівень і пауз між ними, розподіл часу перебування сигналу в
заданих межах. Корисною може бути інформація про закон розподілу інтервалу часу
між довільним моментом і першим перетином сигналу нульового рівня, про повні
загальні середні інтервали між екстремумами сигналу [137]. Найбільш вивченими
параметрами статистик другого порядку є їх середні тривалості за рівень і, зокрема,
дисперсії тривалості, а також початкові ділянки щільності розподілу тривалостей
викидів. Зважаючи на складність строго вирішення завдань в області теорії викидів
випадкових процесів, корисними виявляються наближені результати, які вдається
довести до інженерних додатків [65].
Проведений аналіз методів визначення характеристик замираний сигналу через
багатопроменевість (канальних статистичних параметрів другого порядку і глибини
завмирань) показав, що при непараметричній апріорній невизначеності найкращим
методом аналізу сигналів з завмираннями з точки зору теоретичного і практичного
застосування є метод, заснований на розбитті вихідної реалізації на «квазістаціонарні
ділянки» з подальшою їх апроксимацією. Побудований за цим принципом алгоритм
[29] з використанням статистики Кендалла має високу ефективність, однак
відрізняється більш високими обчислювальними витратами порівняно з методом
змінного середнього і ряду інших. Отримана оцінка є ступінчастою функцією.
Отже, якщо функцію сигналу з завмираннями уявити, як складову модель
поліномів низького ступеня з невідомими коефіцієнтами, то оцінку цих коефіцієнтів
можна отримати з використанням методу найменших квадратів. Проте інтервали
апроксимації апріорно невідомі. У зв'язку з цим виникають похибки апроксимації, що
виникають при неправильному виборі ступеня апроксимуючого полінома. Тому, при
рішенні ряду задач потрібна додаткова апроксимація з метою отримання безперервної
функції оцінки вимірюваного процесу.
Оглядовий аналіз підходів до вирішення цієї задачі показав, що для визначення
значень рівня завмирань в реалізації багатопроменевого сигналу використовуються
методи і алгоритми, які базуються на отриманні оцінки функції корисної складової
сигналу з завмираннями з подальшим їх вилученням з реалізації досліджуваного
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сигналу і установки порогового значення. Виявлення значень сигналу з
завмираннями, засновані на попередній оцінці його корисної складової, знижує
ефективність виявлення значень згасаючого сигналу через похибки в оцінці корисної
складової процесу, яка, в свою чергу, залежить від наявності ділянок з завмираннями.
З іншого боку, використання оптимального детектора на основі адаптації до
зовнішніх умов, призводять до значного його ускладнення. У зв'язку з цим, для більш
простої реалізації алгоритму пропонованого рекурентного методу використовувався
цифровий програмний виявник, практична реалізація якого достатня проста [48].
Методика запропонованого методу. Вхідна реалізація для даного виявника
перетворюється в послідовність нулів і одиниць в результаті порівняння з деяким
заданим граничним значенням lо. При перевищенні порогового значення
приймається значення одиниця, в іншому випадку - нуль. Порівняння суми
отриманих нулів і одиниць на деякому заданому інтервалі, який визначається з
імовірності заданої помилки першого роду (ймовірності помилкової тривоги) α, з
порогом сприймається рішення про наявність, або відсутність сигналу на
аналізованому інтервалі, тобто
У К 1  i 1 d k  j  C
N єф 1

(2.15)

де Nэф << N – ефективне число накопичуваних імпульсів.
Початок наявності корисного сигналу фіксується за наявністю зазначеної
умови. Як показано в [54], даний виявник є асимптотична оптимальним, зберігаючи
свою працездатність і при наявності кореляції між викладками в вихідній вибірці.
Слід зазначити, що особливістю застосовуваного виявлення є можливість
фіксувати початок і кінець функції корисного сигналу (ділянки завмирань сигналу по
математичному очікуванню). Значення Nеф (або значення К) при використанні
критерію Неймана-Пірсона визначається як величина обернено пропорційна
ймовірності помилки першого роду (помилкової тривоги), тобто К = 1/α (К-ціле
число) за умови, що відліки незалежні і завада є гаусовою. Таким чином, за
допомогою даного детектора при заданому значенні α визначаються ділянки вихідної
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реалізації, в яких міститься інтервали завмирання і стаціонарності багатопроменевого
сигналу після проведеної апроксимації, тобто можна визначити середню тривалість
завмирань AFD [93].
Апроксимація ділянки завмирання здійснюється поліномом другого ступеня за
методом найменших квадратів, що дозволяє визначити середнє значення параметра
Umin при розрахунку глибини завмирання сигналу.
Крім того, застосування рекурентного методу дозволяє підійти до вирішення
завдачі вибору ступеня апроксимації полінома для визначення середнього значення
максимального рівня сигналу Umax при розрахунку глибини завмирань сигнал з
деяких інших позицій, ніж розглянуті в [32]. Так як застосування полінома низького
ступеня призводить до затягування оцінки виділеного процесу, а високого ступеня до значної варіабельності оцінки сигналу, пропонується вибирати ступінь полінома
виходячи з можливості отримання безперервної оцінки функції корисного сигналу за
рахунок подальшого сполучення окремих ділянок апроксимації з мінімальною
похибкою і варіабельністю. Апроксимуючий поліном можна записати в наступному
вигляді [25]:

Z  t    0  1   2 t 2

(2.16)

Для спрощення обчислення перейдемо до незалежних ортогональних змінних,
що дозволяє значно зменшити обсяг обчислень:

Z  t   0 0T  t    11T  t    2 2T  t 

(2.17)

Оцінками коефіцієнтів γ0 γ1 γ2 у виразі (2.17) за методом найменших квадратів,
є такі величини [42]:
γк= F Y (t ), a  T

(2.18)
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де Т- інтервал апроксимації, φот(t)=1, φim(t)= t-(T+1)/2,
φ2T(t)= t2 -(T+1)t+(T+1)(T+2)/6, Yt – значення вихідного дискретного сигналу.
Алгоритм, який реалізує спосіб. Вихідна реалізація результатів вимірювань,
попередньо занесена в пристрій, перевіряється за допомогою визначена на наявність
ділянок завмирань сигналу, визначення яких в разі їх наявності, визначає інтервал
апроксимації, тобто де F{S}- оператор виявлення інтервалу замираний сигналу при
заданому значенні ймовірності помилки першого роду (ймовірність помилкової
тривоги) α, Т-інтервал апроксимації результатів вимірювань. У разі наявності ділянки
завмирання сигналу, проводитися його поліноміальна апроксимація за методом
найменших квадратів, тобто
де Q{S}- оператор поліноміальної апроксимації.
При цьому відповідність отриманої оцінки (t) дійсного значення Х(t)
перевіряється знову виявником на наявність ділянки завмирань сигналу, що
визначається значенням помилки першого роду (ймовірності помилкової тривоги) α
в різницевому процесі: після віднімання отриманої оцінки (t) з вихідної реальності
Y(t), яка записана в пристрої
F Yt  t  ,    T 1,....Tk

(2.19)

де Y1(t)=Y(t)-X(t)Y
Якщо виявник визначає наявність ділянок завмирання сигналу в різницевому
процесі, то ці ділянки піддаються повторній апроксимації; отримані при цьому оцінки
підсумовуються з початковою оцінкою (t). Даний ітераційний процес триватиме до
тих пір, поки в різницевому процесі Yn (t) = Y (t) - (t) будуть визначатися ділянки
ділянки завмирання сигналу детектора при заданому значенні α. Оцінкою виділеного
сигналу U min буде сума всіх оцінок, отриманих на кожному кроці ітерації, тобто
Y1+Y2+Y3+….+Yn, а Umах

(2.20)
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Отримана оцінка корисної складової містить в деяких випадках розриви, які
з'являються в результаті підсумовування оцінок функції корисного сигналу на
окремих етапах. Наявність розривів призводить до значного зростання похибки
виділення корисної складової, тобто визначення середніх значень Umin і
Umах[45,46].
У зв'язку з цим розглянута можливість усунення точок розриву отриманої
оцінки корисного сигналу, яка підвищить точність і гладкість оцінки корисної
складової. Усунення отриманих розривів, інакше кажучи, сполучення сусідніх
відрізків апроксимації виготовляється наступним способом. Для цього в точці
розриву, по обидва боки від неї, триває значення апроксимуючого полінома правого
і лівого на інтервал. В результаті підсумовування отриманих результатів проводиться
з'єднання обох апроксимуючих поліномів кривої третього порядку, що легко
доводиться аналітично. Результати імітаційного моделювання в середовищі MatLab
показали,

що

використання

середньоквадратичну

похибку

розробленого
і

варіабельність

методу
оцінки

дозволяє

зменшити

глибини

завмирань

багатопроменевих сигналів в середньому на 9-14% [24].
Висновок
Другий розділ присвячено дослідженню розробки методів і способів адаптації
режимів роботи радіозасобів мобільного зв’язку до багатопроменевого радіоканалу.
1. Представлено метод, який базується на припущенні, що сигнал описується
віннерівськім процесом з мінливим показником Херста. Критерієм сегментації в
цьому алгоритмі є показник Гьольдера, що визначається методом вейвлет-аналізу,
значення якого співпадає зі значенням показником Херста. Отримані дані показали,
що ортогональне вейвлет-перетворення дозволяє здійснювати якісний аналіз сигналу
з отриманням характеристик локальних інтервальних особливостей з використанням
показника Гьольдера і суттєво підвищити ефективність обробки сигналу.
2.

Удосконалено

комбінований

метод

для

зниження

рівня

шуму

багатовимірного сигналу, який базується заснованого на одночасному використанні
одновимірного вейвлет-аналізу та методу аналізу головних компонентів (АГК), що не
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вимагає апріорних відомостей про спектральні характеристики корисних сигналів.
Результати показали, що якщо діапазон частот шуму включає в себе частоту
гармонійної компоненти сигналу, то вона, відновлена за відповідними власними
трійками сингулярного розкладання, буде також містити частину шуму, відповідну
цій частоті. Крім того, якщо амплітуда гармонійної компоненти сигналу мала, а шуму
велика, то власні числа, що відповідають цій гармоніці і шуму, можуть бути близькі
один до одного. Тому може виявитися неможливим відокремити гармоніку від шуму
на основі аналізу власних трійок всього дискретного сигналу.
3. Розроблено рекурентний метод, який дозволяє підвищити точність
визначення глибини завмирань сигналів з завмираннями порівняно зі звичайною
поліноміальною апроксимацією за методом найменших квадратів, якщо апріорно
невідома ступінь апроксимуючого поліному. Його використання дозволяє істотно
знизити похибку апроксимації при неправильному виборі ступеня апроксимуючого
поліному на інтервалах апроксимації багатопроменевого сигналу.
За допомогою рекурентного способу оцінки ефективності установлено що
потенційна точність оцінки значень вибірки сигналу з завмираннями зростає
експоненціальної при збільшенні тривалості вибірки сингала.
Можливість розрахунку за запропонованій методиці законів поширення
інтервалів перебування сигналів як поза, так і всередині двох різних кордонів.
Запропонований спосіб розрахунку параметрів викидів застосуємо для дослідження
не тільки гаусівських процесів, і релеевских, райсівских і будь-яких інших.
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РОЗДІЛ 3
ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ І СПОСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ
ЗАВАДОСТІЙКОСТІ БАГАТОПРОМЕНЕВИХ КАНАЛІВ МЕРЕЖ
РУХОМОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ
Постановка задачі
Багатопроменеве поширення сигналів є одним з основних видів завад при
здійсненні безпроводного зв'язку. Теорія алгоритмів обробки сигналів для випадку,
коли разом з флуктуаційним шумом і зовнішніми завадами присутні частотноселективні завмирання, які викликані багатопроменевим розповсюдженням сигналу,
знаходиться у стадії розвитку. Для подолання негативних явищ, пов'язаних з
багатопроменевим поширенням сигналів доцільно використовувати широкосмугові
системи зв'язку з складеними сигналами з великою базою, що надає можливість
активно боротися з наслідками багатопроменевого поширення і використовувати це
явище для підвищення вірності передачі інформації.
Широкосмугові системи дозволяють ефективно боротися з зосередженими
завадами, викликаними багатопроменевим характером поширення сигналу. Проте
вплив цих завад усувається не повністю і вони знижують достовірність передачі
інформації. Тому виникають труднощі, з якими стикаються при дослідженні реальної
завадостійкості

широкосмугових

систем

зв'язку.

Хоча

якісно

картина

представляється зрозумілою, розмаїття завад і специфічність впливу деяких з них на
широкосмугові системи зв'язку не дозволяють кількісно врахувати одночасно вплив
усіх завад. Цьому заважає ще відсутність достатньо повних відомостей про ряд завад
(наприклад, зосереджених), про характеристики завмирань, взаємне розташування
променів при багатопроменевому поширенні та ін.
В розділі досліджено способи вимірювання відношення сигнал/шум для
адаптивних радіоліній мобільного зв'язку нового покоління. Проаналізовано питання
сучасних методів та способів обчислювання значень відношень сигнал-шум.
Запропоновано спосіб визначення оптимальних параметрів сигналів з підвищеною
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завадостійкістю для когнітивних радіомереж FH-OFDMA. Набув подальшого
розвитку спосіб

визначення

оптимальних

параметрів сигналів OFDMA в

радіомережах FH-OFDMA, який полягає у визначенні значень параметрів сигналу
OFDMА засобів радіозв'язку нового покоління для забезпечення надійного зв'язку
між приймачем і передавачем сигналів OFDMА під час функціонування в умовах
гранично низьких відношень сигнал-шум багаточастотної системи радіозв'язку та
забезпечення необхідної якості приймання. Запропоновано алгоритм визначення
оптимальних значень параметрів сигналу OFDMА.
3.1.

Розробка

способу

вимірювання

відношення

сигнал/шум

для

адаптивних радіоліній мобільного зв'язку нового покоління
3.1.1. Аналіз сучасних методів обчислювання значень відношення
сигнал/шум в мереж цифрового радіозв’язку нового покоління
У сучасних системах цифрового радіозв'язку якість каналів радіозв'язку можна
оцінити, аналізуючи електромагнітне поле в розкриві антени або напругу на виході
підсилювача радіочастоти. Однак зважаючи на дуже малий рівень сигналу в цих
точках інформаційного тракту радіоприймальних пристроїв (РПП) систем рухомого
радіозв’язку та необхідності переробки великих масивів даних, оперативність такого
контролю

обмежена.

Тому

зазвичай

аналізують

огинаючу

і

параметри

високочастотного заповнення напруги на виході основного тракту прийому РПП. Як
датчики контролю якості каналів радіозв’язку використовують пристрої, що
оцінюють відношення сигнал-шум [22, 83].
Для вимірювання відношення сигнал/шум в багатопроменевих радіоканалах, як
правило, забезпечується переніс високочастотного сигналу і шуму на більш низку
частоту, а потім перетворену суміш сигналу та шуму піддають безпосередньому
виміру за допомогою накопичувальних вимірників миттєвої потужності, керованих
ключів, блоків логарифмування, віднімання і пам'яті.
Прикладом таких пристроїв є технічні рішення [10,86,75], що включають два
вимірювальних канали, кожен з яких відстроєний за частотою на величину частотного
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розносу і містить відповідно послідовно з'єднані підсилювачі, пристрої установки
початкових умов і детектори. До недоліками таких вимірювальних пристроїв
відносяться умовність і наближеність визначення відношення потужностей
сигнал/шум. Крім того, має місце неоднозначність оцінки при наявності сильної
завади, оскільки при цьому фіксується зворотна відношенню сигнал-завада величина,
що пояснюється ефектом придушення слабкого сигналу сильним в нелінійному
елементі.
Метою даного підрозділу є - розробка та дослідження нового способу
вимірювання відношення сигнал/шум для адаптивних радіоліній мобільного зв'язку
нового покоління.
3.1.2. Способи обчислення значень ВСШ
У сучасних системах широкосмугового мобільного зв'язку абонентська станція
(АС) постійно приймає тестовий OFDM-сигнал, який підданий впливу каналу зв'язку.
В АС відбувається обчислення та збереження поточного значення ВСШ для кожної з
піднесучої;

обчислення

середнього

значення

ВСШ,

шляхом

усередненням

збережених значень. Таким чином, при організації сеансу передачі даних як з
ініціативи АС, так і з ініціативи базової станції (БС), на АС буде заздалегідь
обчислено середнє значення ВСШ.
Для систем, що працюють в стандартах WIMAX (IЕЕЕ 802.16е), LTE
мінімально допустиме значення ВСШ дорівнює 8дБ [18]. На практиці такі системи
функціонують при значеннях більше 12 - 15дБ. Тому доцільно не обчислювати
значення ВСШ, а визначати рівень обвідної сигналу на кожній піднесучий. При цьому
отримати оцінку ВСШ можна кількома способами.
Для обчислення середнього значення ВСШ необхідно накопичити вибірку
сигналу на тривалості не менше 2-3 завмирань (порядках 50 мс). Але середнє значення
вибірки в часі буде статистично відповідати середньому значенню вибірки з різних
піднесучих одного символа (у певний момент часу). Звідси, наприклад, зіставну
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довжину вибірки при усередненні значень з 512 піднесучих можна отримати за
суттєво менший час (4 - 5 символів).
Проведемо оцінку відносної помилки вимірювання для двох способів
визначення ВСШ, які використовуються в системах цифрового радіозв’язку
[22,97,98,99]. В першому - потужність сигналу буде визначатися через виміряне
значення обвідної сигналу та шуму. При цьому обчислювальні значення ВСШ,
виражені в дБ , лінійно змінюються від значення ВСШ на вході приймача (так як рівні
їм )

(3.1)
де Uс – рівень обвідної сигналу; Pш – потужність шуму на вході приймача; SNR –
значення ВСШ на вході приймача; SNR1 – змінене значення ВСШ . У другому способі
обчисленні значення рівня потужності, виражені в дБ, визначаються по формулі:
(𝑈с+ 𝑈ш )2

𝑃сш = 10𝑙𝑔 [

2

2 + 2𝑈 𝑈
𝑈с2 + 𝑈ш
с ш

] = 10𝑙𝑔 [

2

],

(3.2)

де Pсш – виміряний рівень потужності суміші сигналу з шумом; Uш – рівень шуму.
Оскільки рівень потужності шуму дорівнює 1 ( 0дБ ), то вираз (3.2) після відповідних
перетворень можна переписати як
𝑃сш
𝑃ш

2 +2𝑈 𝑈
𝑈с2 +𝑈ш
с ш

= 10𝑙𝑔 [

2𝑃ш

] = 10𝑙𝑔(1 + 2√𝑆𝑁𝑅 + 𝑆𝑁𝑅) − 𝑆𝑁𝑅2

(3.3)
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Рис. 3.1. Залежності значень SNR1 та SNR2 від SNR

Рис. 3.2. Похибка вимірювання другого способу (SNR2) відносно першого
(SNR1)
Визначимо похибку вимірювання першого способу щодо другого залежно від
поточного значення ВСШ на вході приймача. Задаємося рівнем потужності шуму ,
рівним 1 ( 0дБ ), а значення рівня потужності сигналу будуть варіюватися (щодо рівня
потужності шуму ) в межах від 10-3 до 105 (від -30 до 50дБ) . Залежності значень SNR1
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і SNR2 від SNR представлені на рис. 3.1 , а похибка вимірювання другого способу
щодо першого на рис. 3.2.
Отримані залежності показують, що відносна похибка вимірювання, при рівні
ВСШ від 3 до 10дБ дорівнює 4,6дБ та 2,4дБ відповідно.
Тому для вимірювання рівня обвідної сигналу доцільно виконати узгоджену
фільтрацію сигналу після демодулятора, що еквівалентно накопиченню вихідного
сигналу. Смуга узгодженого фільтра повинна бути менше смуги сигналу, але при
цьому більше частоти завмирань сигналу у каналі зв'язку, враховуючи при цьому, що
частота завмирань у каналі з розподілом Накагамі складає приблизно 60Гц [49,50].
3.1.3. Розроблений спосіб вимірювання відношення сигнал/шум
Аналіз отриманих даних дозволив запропонувати новий спосіб вимірювання
відношення сигнал/шум для адаптивних радіоліній мобільного зв'язку. За основу був
узятий вимірювач відношення сигнал/шум [75], в якому здійснюється одночасне
вимірювання в двох сусідніх каналах: середньої потужності сукупних шумів в одному
з них і сукупної середньої потужності адитивної суміші сигналу і сукупних шумів в
іншому. Виміряні значення потужностей потім використовуються для обчислення
невідомої середньої потужності сигналу і відношення сигнал/шум непрямим
методом. Смугові фільтри першого і другого вимірювальних каналів мають рівні
значення смуг пропускання, але значення центральних частот відрізняються на
величину, рівну подвоєною ширину їх смуг пропускання.
До недоліків даного вимірювача слід віднести невеликий динамічний діапазон
достовірних вимірювань. Це обумовлено тим, при використанні даного пристрою в
комплексах

мобільного

і

безпроводового

зв'язку,

для

яких

характерне

багатопроменеве поширення радіохвиль, при дуже малій заваді ефект модуляції
практично непомітний, а при дуже великій заваді ефект модуляції є, але вона
непропорційна відношенню сигнал/завада, а залежить тільки від рівня завади, що в
умовах завмирань сигналу не дозволяє адекватно оцінити відношення сигнал/завада.
Слід також зазначити що, за наявності прицільної завади в радіоканалі, де присутній
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сигнал, або в разі різної інтенсивності природних завад в різних каналах, вимірювання
середньої потужності шуму (завади) в каналі, де сигнал відсутній, призведе до
виникнення помилки виміру.
Технічна особливість застосування розробленого способу полягає в тому,
спочатку вихідна реалізація багатопроменевого сигналу розбивається на інтервали
придатного і непридатного для радіозв'язку, потім здійснюється апроксимація на
кожному з них відповідним поліном, а для формування результуючої оцінки
корисного

сигналу

проводиться

«склейка»

окремих

інтервалів

способом

прогнозування, яке дозволяє збільшити достовірність виділень функції корисного
багатопроменевого сигналу. Результати імітаційного моделювання в середовищі
MatLab показали, що використання розробленого способу дозволяє зменшити
середньоквадратичну похибку і варіабельність оцінки виділень функцій корисного,
багатопроменевого сигналу в середньому на 9-14% [96, 97]
Запропонований спосіб може бути використаний в сучасних адаптивних
системах радіозв’язку, адаптивних антенних системах, радіоприймальних пристроях
систем радіомоніторингу для вимірювання відношення сигнал/шум високочастотної
адитивної суміші сигнал і шум з апріорно невизначеною потужністю, в яких
здійснюється оцінювання поточної інформації про завадо-сигнальну обстановку і
рівнях сигналу та завад на вході приймача з метою адаптації до них різних параметрів
радіоприймальних пристроїв, основного каналу радіоприймання, адаптації рівнів
порогів виявлення до шумів різної інтенсивності у виявлячих панорамних
радіоприймальних пристроїв [51,51,53].
3.2. Розробка способу визначення оптимальних параметрів сигналів з
підвищеною завадостійкістю для когнітивних радіомереж FH-OFDMA
На сучасному етапі розвитку систем зв'язку найбільш перспективними є
радіотехнології, основані на OFDMА, які використовуються в більшості систем
радіодоступу нового покоління. У системі зв'язку OFDMА кожна підносуча схильна
до впливу частотно-селективних завмирань. Внаслідок цього функція частотного
відгуку каналу змінюється за частотою і може також змінюватися в часі, тобто
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значення комплексної огинаючої може істотно змінюватися до піднесучої, а також
від одного тимчасового символу OFDMА до іншого. Факт наявності нерівномірного
канального відгуку за піднесучеми може використовуватися для індивідуального
вибору типу модуляції і схеми кодування для піднесучої (або групи піднесучих). Цей
вибір може здійснюватися в залежності від значення відношення сигнал\шум, яке
забезпечується при передачі сигналу на певній піднесучої в певному інтервалі часу.
У системі множинного доступу з ортогональним частотним розділенням
каналів і стрибкоподібною зміною частоти (FH-OFDMA) смуга пропускання
рівномірно розділяється на низку ортогональних піднесучих. Кожному користувачеві
виділяється певне число цих піднесучих OFDMА. У системі FH-OFDMA користувачі
також стрибкоподібно змінюють частоту по всій смузі пропускання. Всі користувачі
в рамках одного сектора або стільника є ортогональними щодо один одного і, отже,
не викликають завад один одному.
У сучасних мобільних телекомунікаційних системах, що використовують
сигнали OFDMА і які працюють, наприклад, в стандартах WI-MAX, LTE та інших,
можливе

забезпечення

надійної

транзакції

цифрових

даних

за

наявності

багатопроменевості і завмирань, що виникають внаслідок цього в каналі зв'язку, при
середньому відношенні сигнал/шум, як правило, не менше 8-12дБ, за межами якого
приймання інформаційних повідомлень стає фактично неможливим завдяки
відсутності синхронізації передавача і приймача в частотній області, а також корекції
параметрів каналу передачі.
Проте, на практиці під час експлуатації систем зв'язку виникають ситуації, коли
в зазначеному вище складному завадовому оточенні необхідно передати особливо
цінну інформацію, наприклад, сигнали лиха і географічні координати об'єкту, сигнали
запиту зв'язку по додатковому каналу і тому подібне.
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3.2.1. Аналіз механізмів адаптації в безпроводові високошвидкісних
каналах радіозв'язку за наявності завад.
У

[146]

запропоновано

простий

алгоритм

адаптації

швидкості

(SimpleRateAdaptive - SRA algorithm). SRA алгоритм використовує критерій
забезпечення необхідної ймовірності помилки, не задаючись метою досягнення
максимально можливої швидкості передавання для поточного значення відношення
сигнал/шум в піднесучій. Алгоритм SRA вимагає наявності інформації про частотний
відгук каналу розповсюдження по всім піднесучих в реальному масштабі часу.
Істотним недоліком алгоритму [146] є те, що рішення про вибір швидкості
передавання здійснюється тільки з використанням поточного відношення сигналшум. Точність оцінки відношення сигнал/шум є не завжди високою. В результаті
вибір типу модуляції і схеми кодування може бути помилковим. Крім того, необхідне
значення ймовірності помилки при деякій схемі кодування/модуляції може
забезпечуватися при різних значеннях відношення сигнал/шум в залежності від умов
розповсюдження сигналу (частота федингу, ширина інтервалу багатопроменевої і так
далі).
У [147] пропонується підхід, що полягає в підстроюванні значень порогів для
покращення певних характеристик системи зв'язку, наприклад максимізації
пропускної спроможності. При такому підході приймач OFDM сигналу розглядається
як керована система, параметрами якої є значення порогів, а цільовою функцією
характеристики системи (в даному випадку пропускна спроможність), які необхідно
максимізувати.
Цей алгоритм має високу ефективність для досягнення максимальної середньої
пропускної спроможності. З іншого боку, в модемі OFDM значення окремого відгуку
каналу розповсюдження суттєво змінюється від піднесучої до піднесучих і від
тимчасового символу OFDM до символу. Це призводить до необхідності передавання
великого об'єму службової інформації, що містить значення оцінок відношення
сигнал/шум для всіх піднесучих в каналі зворотного зв'язку. Тому реалізація
алгоритму [147] на практиці є ускладненою.
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Для вдосконалення механізмів адаптації до каналу при передаванні
мультимедійної

інформації

особливий

інтерес

викликає

алгоритм

вибору

оптимальних значень параметрів сигналу OFDMА в залежності від стану радіоканалу,
тобто алгоритм вибору схеми модуляції і завадостійкого кодування, розглянутого в
[43] і частково в [100]. У розробленому алгоритмі [43] запропонована ітераційна
процедура полягає в поступовому відключенні піднесучих з малими коефіцієнтами
підсилення (великими потужностями ефективного шуму), адаптивному розподілі
потужності між активними піднесучими з метою вирівнювання передавальної
характеристики каналу та виборі коригувального коду, що забезпечує найменшу
ймовірність помилкового приймання. Після цього запас за завадостійкістю
обмінюється на зменшення загальної потужності випромінювання передавача (тобто
потужність зменшується до тих пір, поки ймовірність помилки Pпом не буде
дорівнювати допустимому значенню (

). Процедура відключення

піднесучих продовжуватиметься до тихий пір, поки відключення ще однієї піднесучої
не призведе до збільшення значення ймовірності помилкового приймання в системі.
Вище наведений алгоритм не є досконалим. По-перше, для цього алгоритму
властиві всі недоліки, вказані для алгоритму [146]. Більш того, алгоритм [43]
розроблено на основі використання оцінювання частотного відгуку каналу
розповсюдження. У деяких системах, що,наприклад, використовують диференціальні
типи

модуляції,

немає

необхідності

використання

оцінювання

каналу

розповсюдження, і відповідні пілот сигнали в структурі сигналу OFDM просто
відсутні. Це призводить до складності отримання необхідного оцінювання. У роботі
[43] оцінювання характеристик пропускної спроможності виконано для певної моделі
каналу розповсюдження. Таким чином, залишається незрозумілим, чи можна цей же
підхід використовувати для інших типів каналів розповсюдження. Зазначимо також,
що в цьому алгоритмі для прийняття рішення не використано зворотний зв'язок від
приймальної сторони до передавальної. В цьому випадку заявлена якість приймання
сигналу не може бути гарантованою.[63-65]
Метою підрозділу є синтез алгоритму для підвищення надійності зв'язку під час
передавання особливо цінної інформації сигналами OFDMА в умовах граничних
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низьких відношень сигнал-шум багаточастотної системи радіозв'язку та забезпечення
необхідної якості приймання.
3.2.2. Запропонований алгоритм визначення оптимальних параметрів
сигналів OFDMA в радіомережах FH-OFDMA
Сутність алгоритму полягає у визначенні значень параметрів сигналу OFDMА
засобів радіозв'язку нового покоління для забезпечення надійного зв'язку між
приймачем і передавачем сигналів OFDMА під час функціонування

в умовах

гранично низьких відношень сигнал/шум багаточастотної системи радіозв'язку та
забезпечення необхідної якості приймання.
Постановка задачі. Задано: параметри передавального пристрою і каналу
зв'язку

,

де  1... 10 - кількість піднесучих, потужність корисного сигналу, відношення
сигнал/шум в каналі, робоча частота, вид модуляції, швидкість передавання
інформації (необхідна пропускна спроможність), смуга пропускання каналу зв’язку,
набір коригувальних кодів з відповідними параметрами: довжина кодової комбінації,
швидкість коригувального коду, величина кодової відстані, граничне значення
відношення сигнал/шум в каналі, при якому коригувальний код починає давати
виграш порівняно з модуляцією без кодування Початковий режим роботи, який
забезпечує необхідну швидкість передавання інформації

передбачає

використання усіх піднесучих та найменш швидкісного коригувального коду.
Необхідно: визначити оптимальні значення параметрів сигналу (кількість
активних піднесучих та їх номери, коригувальний код, потужність передавача та її
розподіл між підканалами), за яких забезпечується надійний зв'язок між приймачем і
передавачем сигналів OFDMА під час функціонування в умовах гранично низьких
відношень сигнал-шум, при виконанні обмежень на значення ймовірності
помилкового приймання сигналів
.

та швидкість передавання в каналі
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Обмеження: вигляд коригувального коду – згортальні коди зі швидкістю
; вигляд сигналу - ФМ-2, 4; кількість піднесучих N = 2048; максимально
допустима ймовірність помилкового приймання сигналів

[150].

Допущення: стан передавальної характеристики каналу зв’язку

перед

передаванням чергового символу OFDMА є відомим та не змінним під час
передавання

символу:

де

передавальна

-

характеристика -го підканалу; амплітудна характеристика підсилювача потужності
передавача лінійно-нелінійні спотворення сигналу відсутні.
Завдання визначення значень параметрів сигналу OFDMА з максимальними
показниками надійності зв’язку

зводяться до типової оптимізаційної задачі.

Система рівнянь для розв’язання оптимізаційної задачі має вигляд

(3.4)

де

- довжина кодової комбінації,

ансамблю сигналів,

- потужність сигналу,

- швидкість коригувального коду (

інформаційних біт в кодовій комбінації довжиною
- кількість активних піднесучих,

,

- розмірність
),

- кількість

- величина кодової відстані,

- ширина спектра сигналу.

Методика визначення оптимальних значень параметрів сигналу OFDMА, блоксхему алгоритму реалізації якої представлено на рис. 1, складається з наступних
етапів.
Введення вихідних даних. Вводяться параметри передавального пристрою і
каналу зв'язку

, a також значення допустимої величини ймовірності
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помилкового приймання сигналів Pпом ДОП та мінімально необхідної інформаційної
швидкості передавання

.

Оцінка профілю радіоканалу і відношення сигнал/шум. На даному етапі за
допомогою методики, запропонованої в [35], оцінено стан багатопроменевого каналу
зв'язку та визначено його передавальну характеристику.
Особливості оцінювання імпульсної характеристики каналу на цьому етапі
полягають в тому, що при цьому використовується метод напівсліпого оцінювання
радіоканалу. Як відомо, включення пілот-символів до потоків даних, що передаються,
в значній мірі спрощує завдання оцінювання каналу, але неминуче знижує
спектральну ефективність систем зв'язку[35]. Але при цьому сліпі методи оцінювання
каналів зовсім не використовують пілот-символи, які є корисними на практиці, так як
вони схильні до впливу неоднозначності. Використання пілот-символів в комбінації
зі сліпими алгоритмами дозволяє отримати напівсліпі методи з підвищеною точністю
оцінювання [66].
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Рис.3.3. Блок-схема реалізації алгоритму визначення оптимальних значень
параметрів сигналу OFDMА

95
Блок визначення відношення сигнал/шум для кожного взаємного положення
приймальної і передавальної станцій багаточастотної системи радіозв'язку формує
оцінювання відношення сигнал/шум, приклад отримання якого описано в [76].
Технічна особливість пропонованого рішення полягає в реалізації попереднього
очищення сигналу від адитивного шуму з подальшим оцінюванням реалізацій
корисного сигналу в двох паралельних каналах вимірювання, в одному з яких
здійснюється оцінювання вхідної реалізації інтервалів сигналу, де рівень сигналу
забезпечує стійкий зв'язок, а в іншому – інтервалів завмирання вхідного сигналу з
застосуванням процедури «склеювання» розривів оцінювання результуючого
сигналу.
Визначення основних канальних характеристик за функцією розсіювання
радіоканалу. Функція розсіювання каналу (ФРК) узагальнює в собі властивості
допплерівського спектру та спектру затримки і визначає ймовірність їх знаходження
в заданих інтервалах значень. До основних канальних характеристик відносяться:
розширення за терміном часу групового запізнювання, розширення за частотою
допплерівського зсуву і відношення сигнал/шум.
Для

визначення

ФРК

спочатку

здійснюється

оцінювання

імпульсної

характеристики каналу (етап 2), а далі проводиться знаходження двовимірного
перетворення Фур‘є. Ця операція виконується з метою визначення ФРК, яка є
двовимірною площиною в параметрах (частотне розсіювання, часове розсіювання).
На наступному етапі визначаються розширення в частотній і часовій областях
на основі виділеного сигналу. Ці параметри визначаються за допомогою аналізу
профілю потужності затримки [16] (профіль інтенсивності багатопроменевості) –
рис. 3.4.б

(3.5)
і профілю допплерівської потужності (рис.3.4 )
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(3.6)
які визначаються за даними формулами під час інтеграції за відповідними
координатами очищеної ФРК (де,

– час запізнювання, Fd – допплерівський зсув).

а)

б)

Рис. 3.4. Профілі потужності: а) допплерівський зсув, Гц; б) затримки, мс
Далі в пропозиції гаусісвського розподілу розкиду значень проводиться
оцінювання шуканих параметрів. Так, розширення за затримкою визначається як:

(3.7)
Аналогічно визначається розширення за Доплером:

(3.8)
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де N та M - кількість відліків в профілі затримки та в допплерівському профілі
відповідно,

- середнє значення затримки,

- середнє значення доплерівського

зсуву.
Визначення розрахункових основних канальних характеристик за функцією
розсіювання радіоканалу. На цьому етапі знаходять розрахункове значення
частотного і часового розсіювання в радіоканалі як елемент заданої множення
розрахункових значень відповідності значень частотного і часового розсіювання в
радіоканалі, найбільш близьким до знайдених частотних рознесень в групах
піднесучих, яким за фіксованих умов в каналі відповідає мінімальне відношення
сигнал/завада для відповідних видів модуляції. Ці залежності заздалегідь отримують
методом комп'ютерного моделювання багаточастотної системи радіозв'язку або
аналітично. Приклад таких залежностей, отриманих методом комп'ютерного
моделювання, наведено в [57].
Впорядкування

груп підканалів піднесучих частот з наборами частотних

рознесень. На цьому етапі за результатами оцінювання розрахункових канальних
характеристик функції розсіювання каналу проводиться присвоєння порядкових
номерів групам піднесучих, тобто формується множина підканалів з різною кількістю
піднесучих і частотними рознесеннями між ними.
Присвоєння значення ітераційного індексу

. Вибір оптимальних

значень параметрів сигналу OFDMА являє собою ітераційну процедуру для
позначення номерів кроків, за якої вводиться індекс ітерації

.

Адаптивний розподіл потужності між активними піднесучими. На цьому етапі,
в першу чергу, визначається середнє значення

всіх активних піднесучих.

Вибір оптимального коригувального коду. На цьому етапі зі скінченої кількості
коригувальних кодів, що визначаються вихідними даними, спочатку відбираються ті,
що задовольняють вимогам за необхідною інформаційною швидкістю та для яких
середнє значення відношення сигнал/шум в каналі перевищує граничне значення
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, за якого код починає давати виграш, шляхом послідовного перебирання: за
формулою визначається код, який забезпечує найкращу завадостійкість приймання:

(3.9)

При цьому розрахункову ймовірність пакетної помилки визначають через
залежності ймовірності пакетної помилки від відношення сигнал/шум при різних
елементах заданої множення розрахункових значень відповідності значень
частотного і часового розсіювання в радіоканалі, найбільш близьких до знайдених
частотних рознесень в групах піднесучих, яким за фіксованих умов в каналі
відповідає мінімальне відношення сигнал/завада для відповідних видів модуляції
[71,72,74].
Мінімізація потужності випромінювання. На цьому етапі здійснюється
зниження сумарної потужності випромінювання передавача до певного порогового
значення, за якого ймовірність помилки дорівнює максимально допустимій.
Отже, в результаті виконання вище наведеного алгоритму визначаються
оптимальні значення параметрів чергового сигналу OFDMА:

,

,

,

,

,

,

інформація про значення яких у складі службової інформації передається до
зустрічної станції.
У відомих методах і методиках [43,101,57] на основі оцінювання передавальної
характеристики каналу зв'язку розподіл піднесучих за підканалами, так само як і
число піднесучих на один підканал, здійснюється тільки з використанням поточного
відношення сигнал/шум в порядку зменшення відношення сигнал/шум. У
пропонованому вдосконаленому методу

визначення оптимального значення

частотного рознесення в групі піднесучих знаходять на основі аналізу виміряних
значень частотного і часового розсіювання в радіоканалі і заданої множини
розрахункових значень відповідності значень частотного і часового розсіювання в
радіоканалі, найбільш близьких до знайдених частотних рознесень в групах
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піднесучих, яким за фіксованих умов в каналі відповідає мінімальне відношення
сигнал/завада для відповідних видів модуляції. Провівши такі імітаційні вимірювання
для будь-яких сигнальних конструкцій, використовуваних в багатопроменевому
каналі зв'язку, і маючи дані про частотне і часове розсіювання, отримані за наслідками
практичними вимірюваннми, наприклад, як в [56], можна, не змінюючи швидкості
передавання, працювати в ширших межах частотного і часового розсіювання в
порівнянні з можливостями використання пристроїв з фіксованими параметрами. Це
обумовлено тим, що інтегрована характеристична поверхня пристрою, який
використовує цей вид адаптації за частотним рознесенням між піднесучими, займає в
декілька разів більшу площу, ніш характеристична поверхня пристрою прототипу.
Вибір оптимальної робочої групи піднесучих з відповідним частотним рознесенням
можна здійснити генетичним методом, приклад розробленого алгоритму на основі
якого описано в [84].
Побудовано імітаційну модель системи передавання даних, функціонуючої за
алгоритмом багатопараметричної адаптації для систем FH-OFDMA в середовищі
SystemView [152]. Параметри моделі є такими: вид модуляції - QPSK, число
піднесучих - 512, тривалість символу OFDMA tс - 48 мкс, тимчасовий дуплекс, канал
із завмираннями огинаючої сигналу з розподілом Накагамі. Швидкість стрибків
частоти дорівнює 100 перескок/с. Затримка сигнала Т - від 150 до 250мкс. Тривалість
завмирань ф = 0,4-4 мс, тобто, виконано умову Т +tс << ф і огинаюча сигналу
практично не піддавалася змінам за час передачі символу. Проведено порівняння
ймовірності помилки від середнього відношення сигнал/шум (ОСШ) для випадку
комплексування FH-OFDMA на основі розробленого способу і випадку використання
OFDMА. Проведенням встановленно, що запропонований алгоритм забезпечив
істотний виграш за завадостійкістю, а саме, при середньому значенні ОСШ 20 дБ
ймовірність помилки зменшується більш, ніж в 8-10 разів [73].
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Висновки
У

розділі

досліджено

надзвичайно

актуальні

питання

з

підвищення

завадостійкості багатопроменевих каналів мереж рухомого радіозв’язку.
1.

Вперше запропоновано спосіб вимірювання відношення сигнал/шум для

адаптивних радіоліній мобільного зв'язку нового поколінню: спочатку вихідна
реалізація багатопроменевого сигналу розбивається на інтервали придатного і
непридатного для радіозв'язку, потім здійснюється апроксимація на кожному з них
відповідним поліном, а для формування результуючої оцінки корисного сигналу
проводиться «склеювання» окремих інтервалів способом прогнозування, що дозволяє
збільшити достовірність виділень функції корисного багатопроменевого сигналу.
2. Набув подальшого розвитку спосіб визначення оптимальних параметрів
сигналів OFDMA в радіомережах FH-OFDMA. Сутність способу полягає у визначенні
значень параметрів сигналу OFDMА засобів радіозв'язку нового покоління для
забезпечення надійного зв'язку між приймачем і передавачем сигналів OFDMА під
час

функціонування

в

умовах

гранично

низьких

відношень

сигнал-шум

багаточастотної системи радіозв'язку та забезпечення необхідної якості приймання.
Проведено порівняння ймовірності помилки від середнього відношення сигнал/шум
(ОСШ) для випадку комплексування FH-OFDMA на основі розробленого способу і
випадку використання OFDMА. Встановлено, що запропонований алгоритм
забезпечив істотний виграш за завадостійкістю, а саме, при середньому значенні
ОСШ 20дБ ймовірність помилки зменшується більше, ніж в 8-10 разів.
3. Запропоновано алгоритм для підвищення надійності зв'язку під час передавання
особливо цінної інформації сигналами OFDMА в умовах граничних низьких
відношень сигнал-шум багаточастотної системи радіозв'язку та забезпечення
необхідної якості приймання.
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РОЗДІЛ 4
ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ РОЗРОБЛЕНИХ МОДЕЛЕЙ І СПОСОБІВ ДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИСОКОШВИДКІСНИХ МЕРЕЖ
ЦИФРОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ
Постановка задачі
Основними вимогами, що пред'являються до мобільних систем цифрового
радіозв'язку нового покоління, є висока швидкість надійність передавання даних
великому числу користувачів в складних умовах поширення сигналів. Для практичної
реалізації цих вимог розробники ретельно розглядають в основному один з
найперспективніших шляхів, необхідних для побудови мереж мобільного зв'язку
четвертого і п'ятого поколінь (4G і 5G), а саме-використання телекомунікаційних
систем цифрового радіозв'язку терагерцового діапазону та перехід на малі соти
(мікросоти, пікосоти і фемтосоти), які є базовими станціями з обмеженим діапазоном
дії і які встановлюються для розширення зони покриття базових станцій макрорівня.
На сьогоднішній день для таких мобільних систем дослідження сфокусовано на
збільшенні

пропускної

здатності

каналу

зв'язку

при

використанні

надширокосмугових сигналів, які займають весь терагерцовий діапазон. Однак, варто
зазначити, що в багатьох перспективних додатках для мереж 5-го покоління дальність
зв'язку відіграє більш значиму роль, ніж швидкість передавання даних.
В розділі досліджено практичну реалізацію підвищення ефективності
високошвидкісних мереж цифрового радіозв’язку. Представлено пристрій для
вимірювання відношення сигнал/шум в приймальних комплексах адаптивного
мобільного

радіозв’язку.

Завдання

пристрою

направлено

на

розширення

функціональних можливостей за рахунок підвищення достовірності результатів
вимірювання

відношення

сигнал/шум

в

радіоканалах

із

завмираннями.

Запропоновано алгоритм визначення оптимальних значень параметрів сигналів з
підвищеною завадостійкістю в радіомережах FH-OFDMA. Алгоритм використовує
критерій стрибкоподібної зміни піднесучих, виділених для конкретного терміналу
абонента. Запропоновано до реалізації технічнічне рішення покриття зони
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обслуговування послугами широкосмугового доступу до інформаційних ресурсів із
використанням неліцензійного частотного діапазону відображеним в корисній моделі
«Мікрохвильова система широкосмугового безпроводового доступу UMDS-TН».

4.1. Пристрій для вимірювання відношення сигнал/шум в приймальних
комплексах адаптивного мобільного радіозв’язку

Пристрій відноситься до області радіотехніки і може бути використаний в
сучасних адаптивних системах радіозв’язку, адаптивних антенних системах,
радіоприймальних пристроях систем радіомоніторингу для вимірювання відношення
сигнал/шум високочастотної адитивної суміші сигнал і шум з апріорно невизначеною
потужністю, в яких здійснюється оцінювання поточної інформації про завадосигнальну обстановку і рівнів сигналу та завад на вході приймача з метою адаптації
до них різних параметрів радіоприймальних пристроїв, основного каналу
радіоприймання, адаптації рівнів порогів виявлення до шумів різної інтенсивності у
виявника панорамних радіоприймальних пристроїв. Для вимірювання відношення
сигнал/шум

в

багатопроменевих

радіоканалах,

як

правило,

забезпечується

перенесення високочастотного сигналу і шуму на більш низьку частоту, а потім
перетворену суміш сигналу та шуму піддають безпосередньому виміру за допомогою
накопичувальних вимірників миттєвої потужності, керованих ключів, блоків
логарифмування, віднімання і пам'яті.[61,62]
Відомий радіоприймальний пристрій [34], що включає два вимірні канали,
кожен з яких відбудовано за частотою на величину частотного рознесення і містить
відповідно послідовно з’єднані підсилювачі, пристрої установлення початкових умов
та детектори. До недоліків вимірного пристрою відносяться умовність і наближеність
визначення відношення потужностей сигнал/шум.
Відомий радіоприймальний пристрій [134], що призначений для шумового
автоматичного регулювання підсилення і включає послідовно з’єднані приймальну
антену, лінійний приймальний тракт, смуговий фільтр, до виходу якого підключено
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детектор, інтегратор, на виході якого на кожному кроці перебудови формується
оцінка середньої дисперсії сукупної завади для підтримки постійним відношення
сигнал/шум на виході приймача. Істотним недоліком даного пристрою є відсутність
можливості одночасної оцінки середньої потужності виявленого сигналу, відношення
потужностей сигнал/завада, а також низька достовірність їх сумісних вимірювань.
Найбільш близьким за технічною сутністю до заявленого об'єкту є вимірник
відношення сигнал/шум [75], що містить змішувач, сигнальний вхід якого є входом
пристрою, гетеродин, вихід якого підключено до опорного входу змішувача, перший
смуговий фільтр, вхід якого підключено до виходу змішувача, послідовно включено
перший вимірник потужності, блок віднімання, диференціальний логарифмічний
перетворювач та реєструючий прилад, і другий смуговий фільтр, вхід якого
підключено до виходу змішувача, а вихід - до входу другого вимірника потужності,
вихід якого підключено до інверсних входів блоку віднімання і диференціального
логарифмічного перетворювача. При цьому у вимірнику здійснюється одночасне
вимірювання в двох сусідніх каналах: середньої потужності сукупних шумів в одному
з них і сукупної середньої потужності адитивної суміші сигналу і сукупних шумів в
іншому [138,139,140]. Виміряні значення потужностей потім використовуються для
обчислення невідомої середньої потужності сигналу і відношення сигнал/шум
непрямим методом. Смугові фільтри першого і другого вимірних каналів мають
однакові значення смуг пропускання, але значення центральних частот відрізняються
на величину, що дорівнює подвоєній ширині їх смуг пропускання.
До недоліків цього вимірника слід віднести обмежені можливості застосування
його для сучасних широкосмугових систем безпроводового і мобільного зв'язку через
малий динамічний діапазон достовірних вимірювань відношень сигнал/шум.
Причини, що перешкоджають досягненню необхідного технічного результату,
полягають в залежності помилок оцінки вимірювання відношення сигнал/шум від
зміни ширини смуги спектру сигналу [36]. Слід також відзначити, що за наявності
прицільної завади в радіоканалі, де присутній сигнал, або у разі різної інтенсивності
природних завад в різних каналах, вимірювання середньої потужності шуму (завади)
в каналі, де сигнал відсутній, призведе до виникнення помилки вимірювання [141].
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Ознаками прототипу, співпадаючими з істотними ознаками корисної заявленої
моделі є: змішувач, гетеродин, смугові фільтри, вимірювачі потужності, блок
віднімання, перетворювач і реєструючий прилад.
Завданням, для вирішення якого направлено заявлену корисну модель, є
розширення функціональних можливостей пристрою за рахунок підвищення
достовірності результатів вимірювання відношення сигнал/шум в радіоканалах із
завмираннями.
Для досягнення технічного результату у відомий пристрій для вимірювання
відношення сигнал/шум додатково введено між виходом блоку віднімання і входом
перетворювача першого каналу вимірювання блок виявлення, вихід якого
підключено до входу блоку виділення корисного сигналу на фоні шумів (БВКС),
вихід якого з’єднано зі входом перетворювача, що підвищує достовірність результатів
вимірювань відношення сигнал/шум багатопроменевого сигналу в смузі пропускання
каналу приймача.
В якості блоку виявлення використовується цифровий квазіоптимальний
програмний виявник, практична реалізація якого є достатньо простою [69]. Блок
виявлення виконано з можливістю розбиття вхідної реалізації на інтервали стійкого і
нестійкого (інтервали завмирань) радіозв'язку, тобто вхідна реалізація перетвориться
в послідовність нулів і одиниць в результаті порівняння з деяким заданим пороговим
значенням. При перевищенні порогового значення приймається значення одиниця, а
в противному разі – нуль. Порівняння суми отриманих нулів і одиниць на деякому
заданому інтервалі, який визначається із імовірності заданої помилки першого роду
(ймовірність помилкової тривоги), з заданим порогом ухвалюється рішення про
наявність, або відсутність сигналу на аналізованому інтервалі. Особливістю
вживаного виявника є можливість фіксувати початок і кінець функції корисного
сигналу в шумі. Таким чином, за допомогою цього виявника при заданому
пороговому значенні визначаються ділянки початкової реалізації, в яких міститься
корисний сигнал, рівень якого забезпечує стійкий і нестійкий зв'язок [87].
У блоці виявлення і БВКС реалізується:
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1. Розбиття вхідної реалізації на інтервали, відповідні ділянкам стійкого і
нестійкого прийому сигналу радіозв'язку.
2. Знаходження на кожному такому інтервалі вхідної реалізації оцінок
коефіцієнтів апроксимуючого полінома за допомогою методу найменших квадратів в
двох паралельних каналах вимірювання.
3. Знаходження згладжуючої функції як середнього арифметичного «кусковоквадратичних» апроксимуючих функцій в кожен момент часу в двох паралельних
каналах вимірювання.
4. «Склеювання» розривів під час оцінки результуючого сигналу.
Отримані оцінки корисної складової результуючого сигналу містять розриви,
які з'являються в результаті оцінок функції корисного сигналу на окремих етапах.
Наявність їх призводить до значного зростання похибки вимірювання сигналу.
Усунення

отриманих

розривів

або

операція

спряження

сусідніх

відрізків

апроксимації носить назву «склеювання». Пропонується реалізувати «склеювання»
розривів окремих оцінок наступним чином. У точці розриву, по обидві сторони від
неї, продовжується значення апроксимуючого полінома правого і лівого на інтервал
«склеювання» L, таким чином, щоб вони перетиналися на інтервалі 2L. Проводиться
з’єднання обох апроксимуючих поліномів кривою відповідного порядку. Таку
операцію здійснює блок «склеювання» в БВКС. Це дозволяє підвищити точність
оцінки сигналу.[79,80,81]
Сутність корисної моделі представлено на рис.4.1 і рис.4.2, на яких наведено
структурну схему заявленого пристрою.
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Рис 4.1. Пристрій для вимірювання відношення сигнал/шум в приймальних
комплексах адаптивного мобільного радіозв’язку
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Рис 4.2. Пристрій для вимірювання відношення сигнал/шум в приймальних
комплексах адаптивного мобільного радіозв’язку
Пристрій (рис.4.1.) містить гетеродин 1, змішувач 2, смугові фільтри 3 і 4,
вимірювачі 5 і 6 потужностей, блок 7 віднімань, блок виявлення 8, блок виділення
сигналу на фоні завад 9, перетворювач 10 і реєструючи прилад 11. Сигнальний вхід
змішувача 2 з’єднано зі входом пристрою, а опорний вхід – з виходом гетеродинна 1.
Змішувач 2, фільтр 3, вимірювач 5, блок 7, блок 8 виявлено, БВКС 9, перетворювач
10 і реєструючи прилад 11 з’єднано послідовно. Вхід фільтру 4 з’єднано з виходом
змішувача і входом фільтру 3, а вихід зі входом вимірювача 6, вихід якого з’єднано з
інвертуючими входами блоку 7 і перетворювача 10.
БВКС 9 (рис.4.2.) містить комутатор 12, вихід 1 якого з’єднано зі входом каналу
13 оцінки вхідної реалізації, де рівень сигналу забезпечує стійкий прийом, а вихід 2
комутатора 13 - зі входом каналу 14 оцінки вхідної реалізації, де рівень сигналу не
забезпечує стійкий прийом, виходи два 13 і 14 каналів з’єднано з першим і другим
входами комутатора 18, вихід якого з’єднано з послідовно з’єднаними блоком
«склеювання» 19, блоком оцінки модальних значень 20, регістром зберігання
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результуючого сигналу 21. Синхронність роботи пристрою забезпечує генератор
тактових імпульсів 22 [117,118,120].
Перший канал 13 оцінки вхідної реалізації містить послідовно з’єднані
багатоканальний регістр зберігання результатів розбиття 15n, багатоканальний блок
апроксимації 16n, багатоканальний регістр зберігання оцінок окремих інтервалів
вимірювання корисного сигналу 17n, виходи якого з’єднані з першим входом
комутатора 18.
Другий канал 14 оцінки вхідної реалізації містить послідовно з’єднані
багатоканальний регістр зберігання результатів розбиття 15m, багатоканальний блок
апроксимації 16m, багатоканальний регістр зберігання оцінок окремих інтервалів
вимірювання завмирання сигналу 17m, виходи якого з’єднано з другим входом
комутатора 18.
Пристрій для вимірювання сигнал/шум працює таким чином. Зі входу пристрою
адитивна суміш сигналу з випадковою амплітудою і початковою фазою і шуму з
невідомою інтенсивністю надходить на сигнальний вхід змішувача 2, на опорний вхід
якого надходить сигнал гетеродинна 1, що є безперервним високочастотним сигналом
з фіксованою частотою і рівнем. Гетеродин 1 і змішувач 2 здійснюють перенесення
спектру надходженої суміші сигналу з шумом в область пропускання фільтру 3.
Перетворена за частотою суміш сигналу і шуму з виходу змішувача 2 надходить на
входи фільтрів 3 і 4. Через фільтр 3 вона повністю проходить до блоку вимірювання
сигналу 5, який вимірює потужність сигналу і шуму. Результат вимірювання
надходить до прямого входу блоку 7. Через фільтр 4, відстроєний від центральної
частоти фільтру 3 за його смугу пропускання, проходить тільки шум. Він проходить
на вхід вимірника 6, який вимірює його потужність. Результат вимірювання
надходить на інвертуючі входи блоку 7 і перетворювача 10. З виходу блоку 7 сигнал
надходить на вхід блоку виявлення 8, на виході якого перетворена послідовність
нестаціонарних ділянок початкової вибірки результатів вимірювань надходить на
вхід блоку виділення корисного сигналу 9. Вихідна реалізація на інтервалі Z БВКПС
розбивається комутатором 12 на дві незалежні реалізації Z1 і Z2 з інтервалами
випадкової довжини, де Z1- реалізація з інтервалами, відповідними стійкому прийому
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сигналу, а Z2 - реалізація з інтервалами, відповідними нестійкому прийому сигналу
(інтервалами завмирання сигналу).

Реалізація у вигляді Z1 записується в

багатоканальний регістр результатів вимірювань 15n, а Z2 - в регістр результатів
вимірювань 15m, після чого вони апроксимуються на кожному з поліномів довільного
ступеня, коефіцієнти якого визначаються методом найменших квадратів, тим самим
формується оцінка сигналу при заданому розбитті. Таким чином, визначаються n і m
оцінок для реалізацій Z1 і Z2 в кожному з двох незалежних каналів 13 і 14.
Результуюча оцінка сигналу формується на основі множини оцінок, отриманих для
кожного перетину початкового сигналу, яка після операції «склеювання» формується
шляхом розрахунку модальних значень серед оцінок в кожному перетині сигналу і
яка надходить на вхід блоку зберігання результатів оцінки корисного сигналу 21 і далі
сумарний сигнал надходить на прямий вхід вимірювача 10. Через фільтр 4,
відстроєний від робочої частоти за смугу пропускання, проходить тільки шум,
потужність Рш якого вимірюється вимірювачем 6. На виході блоку 9 і прямому вході
перетворювача 10 формується сигнал, пропорційний різниці сигналів на входах,
тобто потужності Рс сигналу. На прямому і інверсному входах перетворювача 10
формуються сигнали, пропорційні потужності Рс сигналу і Рш шуму. Перетворювач
10 формує сигнал Рвих, пропорційний відношенню сигналів, що п надходять на його
входи. Сигнал Рвих з виходу перетворювача 10 надходить на вхід реєструючого
приладу 11, показники якого пропорційні відношенню сигнал/шум в децибелах
[119,121,122].
Технічна особливість пропонованого технічного рішення полягає в реалізації
попереднього очищення сигналу від адитивного шуму з подальшою оцінкою
реалізацій корисного сигналу в двох паралельних каналах вимірювання, в одному з
яких здійснюється оцінка вхідної реалізації інтервалів сигналу, де рівень сигналу
забезпечує стійкий зв'язок, а в іншому – інтервалів завмирання вхідного сигналу і
застосуванням процедури «склеювання» розривів оцінки результуючого сигналу.
Оцінка похибки виділення корисного сигналу в пропонованому пристрої
показала, що похибка виділення функції вимірюваного сигналу зменшується в

109
середньому на 10-15% [59], а дослідження ефективності застосування операції
«склеювання» - на 5-10% [41].
Це дозволяє підвищити достовірність результатів вимірювань відношення
сигнал/шум в безпровідних каналах із завмираннями і розширити функціональні
можливості пристрою. Додатково дозволяє спростити обчислювальні процедури
відомих алгоритмів виділення корисного сигналу на фоні шуму [59] шляхом
реалізації двох незалежних каналів оцінки, де враховуються інтервали стійкого і
нестійкого прийому багатопроменевого сигналу.
Тому пропонований пристрій для вимірювання відношення сигнал/шум слід
вважати новим і таким, що має винахідницький рівень [123,124].
4.2. Алгоритм визначення оптимальних значень параметрів сигналів з
підвищеною завадостійкістю в радіомережах FH-OFDMA
На сучасному етапі розвитку систем зв'язку найбільш перспективними є
радіотехнології, які розроблено на основі технології OFDMА і які використовуються
в більшості систем радіодоступу нового покоління.
Факт наявності нерівномірного канального відгуку за піднесучими може
використовуватися для індивідуального вибору типу модуляції і схеми кодування для
кожної піднесучої (або групи піднесучих). Цей вибір може здійснюватися в
залежності від значення відношення сигнал/шум, яке забезпечується під час передачі
сигналу на цій піднесучій в цьому інтервалі часу [125,126].
У системі множинного доступу з ортогональним частотним розділенням
каналів і стрибкоподібною зміною частоти (FH-OFDMA) смуга пропускання
рівномірно

розподіляється

на

низку

ортогональних

піднесучих.

Кожному

користувачеві виділяється певна кількість цих піднесучих OFDMА. У системі
FH-OFDMA користувачі також стрибкоподібно змінюють частоту (тобто, під- набір
носійних OFDM, призначених користувачеві, змінюється за часом) вздовж всієї смуги
пропускання. Всі користувачі в рамках одного сектора або стільника є
ортогональними щодо один одного і, отже, не викликають завад один одному.
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У сучасних мобільних телекомунікаційних системах, що використовують
сигнали OFDMА і які функціонують, наприклад, в стандартах WI-MAX, LTE та
інших, можна забезпечити надійну транзакцію цифрових даних за наявності
багатопроменевості і завмирань, що виникають внаслідок цього в каналі зв'язку, при
середньому відношенні сигнал/шум, як правило, не менше 8-12 дБ, за межами якого
приймання інформаційних повідомлень стає фактично неможливим завдяки
відсутності синхронізації передавача і приймача в частотній області та корекції
параметрів каналу передачі.
Проте, на практиці під час експлуатації систем зв'язку виникають ситуації, коли
в зазначеному вище складному завадовому оточенні необхідно передати особливо
цінну інформацію, наприклад, сигнали тривоги і географічні координати об'єкту, що
зазнало аварії, сигнали запиту зв'язку по додатковому каналу і тому подібне.
В роботі [46] запропоновано простий алгоритм адаптації швидкості
(SimpleRateAdaptive - SRA algorithm). Алгоритм SRA використовує критерій
забезпечення необхідної ймовірності помилки, не маючи на меті досягнення
максимально можливої швидкості передачі для поточного значення відношення
сигнал/шум в кожній піднесучої. Алгоритм SRA вимагає наявності інформації про
частотний відгук каналу поширення за всіма піднесучими в реальному масштабі часу.
В

алгоритмі

визначають

пороги

відношення

сигнал/шум

(SNRth),

які

використовуються для приймання рішення про вибір відповідної схеми модуляції для
кожної піднесучої.[130,131]
Суттєвим недоліком алгоритму [46] є те, що рішення про вибір швидкості
передачі здійснюється тільки з використанням поточного відношення сигнал/шум.
Точність оцінювання відношення сигнал/шум не завжди є високою. Внаслідок цього
вибір типу модуляції і схеми кодування може бути помилковим. Крім того, необхідне
значення ймовірності помилки за певної схеми кодування/модуляції може
забезпечуватися при різних значеннях відношення сигнал/шум в залежності від умов
розповсюдження сигналу (частота федінга, ширина інтервалу багатопроменевості і
т.д.).
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В роботі [47] пропонується підхід, що полягає в підстроюванні значень порогів
для поліпшення певних характеристик системи зв'язку, наприклад, максимізації
пропускної здатності. За такого підходу приймач OFDM сигналу розглядається як
керована система, параметрами якої є значення порогів, а цільовою функцією характеристики системи (в даному випадку пропускна здатність), які повинні бути
максимізованими.
Даний алгоритм має високу ефективність для досягнення максимальної
середньої пропускної здатності. З іншого боку, в модемі OFDM значення частотного
відгуку каналу поширення істотно змінюється від піднесучої до піднесучої та від
тимчасового символу OFDM до символу. Це призводить до необхідності передачі
великого обсягу службової інформації, що містить значення оцінок відношення
сигнал/шум для всіх піднесучих в каналі зворотного зв'язку. Тому реалізація
алгоритму [47] на практиці ускладнена.
Найбільш близьким до запропонованого рішення є алгоритм вибору
оптимальних значень параметрів сигналу OFDM в залежності від стану радіоканалу,
тобто вибору схеми модуляції і завадостійкого кодування, який розглянуто в роботі
[48] і частково в [49] і [50]. У розробленому алгоритмі-прототипі [48] запропонована
ітераційна процедура полягає в поступовому відключенні піднесучих з малими
коефіцієнтами
адаптивному

підсилення
розподілі

(великими

потужності

потужностями

між

активними

ефективного
піднесучими

шуму),
з

метою

вирівнювання передаточної характеристики каналу та виборі коригувального коду,
що забезпечує найменшу ймовірність помилкового приймання. Після цього запас за
завадостійкістю обмінюється на зменшення загальної потужності випромінювання
передавача (тобто потужність зменшується до тих пір, поки ймовірність помилки Pб
не буде дорівнювати допустимому значенню

). Процедура відключення

піднесучих продовжується до тих пір, поки відключення ще однієї піднесучої не
призведе до збільшення значення ймовірності помилкового приймання в системі.
По-перше, цьому алгоритму-прототипу притаманні всі недоліки, зазначені для
алгоритму [46]. Більш того, алгоритм [48] розроблено на основі використання
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оцінювання частотного відгуку каналу поширення. У деяких системах, наприклад, де
використовуються

диференціальні

типи

модуляції,

немає

необхідності

використовувати оцінювання каналу поширення, і відповідні пілот-сигнали в
структурі сигналу OFDM просто відсутні. Це призводить до складності отримання
необхідного оцінювання. В роботі [48] оцінювання характеристик пропускної
здатності здійснюється для певної моделі каналу поширення. Таким чином,
залишається незрозумілим, чи можна цей же підхід використовувати для інших типів
каналів поширення. Зауважимо також, що в цьому алгоритмі для прийняття рішення
не використовується зворотний зв'язок від приймальної сторони до передавальної. В
цьому випадку не можна гарантувати заявлену якість приймання сигналу.
Задача, яку вирішує пропонований винахід - підвищення надійності з метою
передачі цінної інформації сигналами OFDMА за умов гранично низького
відношення сигнал/шум багаточастотної системи радіозв'язку та забезпечення
необхідної якості приймання [131-133].
Для розв’язання цієї задачі пропонується спосіб визначення оптимальних
значень параметрів сигналу OFDMA (тривалості сигналу OFDMA) багаточастотної
системи радіозв'язку, який полягає в наступному:
- виконують вимірювання відношення сигнал/шум і профілю багатопромінності
каналу поширення;
- для кожного з виконаних вимірювань порівнюють виміряне відношення сигналшум з пороговим відношенням сигнал/шум;
- з подальшого аналізу виключають ті вимірювання, за яких виміряне відношення
сигнал/шум є меншим ніж порогове.
Для кожного з виконаних вимірювань, крім виключених з аналізу:
- знаходять двовимірне перетворення Фур'є за результатами оцінки профілю
багатопроменевості каналу поширення;
- виконують оцінювання статистичних числових характеристик сигналів та завад
(частотне і часове розсіювання в радіоканалі);
- визначають варіанти можливих значень частотного рознесення в групах
піднесучих;
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- визначають розрахункову ймовірність пакетної помилки для варіантів можливих
значень частотного рознесення в групах піднесучих для всіх можливих значень
швидкості передачі даних багаточастотної системи радіозв'язку;
- визначають оптимальну швидкість передачі даних, як максимальну, для якої
розрахункова ймовірність пакетної помилки не перевищує цільового значення
пакетної помилки;
- якщо всі можливі швидкості передачі даних багаточастотної системи
радіозв'язку не забезпечують ймовірності пакетної помилки, яка є меншою, ніж
цільове значення пакетної помилки, значення варіантів можливих значень частотного
рознесення в групах піднесучих виключають з подальшого розгляду;
- визначають оптимальне значення частотного рознесення в групі піднесучих, за
якого значення результуючої швидкості передачі даних багаточастотної системи
радіозв’язку є максимальним.
Граничне

відношення

сигнал/шум

встановлюють

рівним

мінімальному

відношенню сигнал/шум, за якого багаточастотна система повинна зберігати
працездатність.
Розрахункову ймовірність пакетної помилки визначають із залежностей
ймовірності пакетної помилки від відношення сигнал/шум за різних елементів заданої
множини розрахункових значень відповідності значень частотного і часового
розсіювання в радіоканалі, найбільш близьких до знайдених значень частотного
рознесення в групах піднесучих, яким за фіксованих умов в каналі відповідає
мінімальне відношення сигнал/шум для відповідних видів модуляції.
Порівняльний аналіз пропонованого рішення з прототипом дозволяє зазначити,
що операції запропонованого способу відрізняються від операцій прототипу
наступним чином.
В прототипі на основі оцінювання передавальної характеристики каналу зв'язку
здійснюється розподіл піднесучих за підканалами так само, як і кількість піднесучих
на один підканал, тільки з використанням поточного відношення сигнал/шум в
порядку зменшення відношення сигнал/шум. У запропонованому способі визначення
оптимального значення частотного рознесення в групі піднесучих знаходять на
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основі аналізу виміряних значень частотного і часового розсіювання в радіоканалі і
заданої множини розрахункових значень відповідності значень частотного і часового
розсіювання в радіоканалі, найбільш близьких до знайдених значень частотного
рознесення в групах піднесучих, яким за фіксованих умов в каналі відповідає
мінімальне відношення сигнал/шум для відповідних видів модуляції. Відповідно всі
операції, пов'язані з визначенням оптимального значення частотного рознесення в
групі піднесучих багаточастотної системи радіозв'язку, в прототипі відсутні.
Провівши такі імітаційні вимірювання для різноманітних сигнальних конструкцій, які
використовуються в багатопроменевому каналі зв'язку, і маючи дані про частотне і
часове розсіювання, отримані за результатами практичних вимірювань, наприклад,
способом [56], можна, не змінюючи швидкості передачі, працювати в більш широких
межах частотного і часового розсіювання в порівнянні з тим, що можливо здійснити,
використовуючи пристрої з фіксованими параметрами. Це обумовлено тим, що
інтегрована характеристична поверхня пристрою, який використовує цей вид
адаптації по частотному рознесенню між піднесучими, займає в кілька разів більшу
площу, ніж характеристична поверхня пристрою прототипу.
Завдяки цьому в запропонованому способі, на відміну від прототипу,
забезпечується можливість підвищення надійності зв'язку (зривів зв'язку) з метою
передачі цінної інформації сигналами OFDMА за умов гранично низьких відношень
сигнал/шум, обмеженої кількості частотних каналів та необхідності забезпечення
максимально швидкої передачі даних з мінімальною кількістю перезапитів
неприйнятих пакетів. Зменшення кількості перезапитів обумовлює збільшення
сукупної швидкості передачі повідомлення в порівнянні з системою з постійними
параметрами сигналу. Порівняльний аналіз рішення, що заявляється, з іншими
технічними рішеннями в даній галузі техніки не дозволив виявити характерні ознаки,
що заявлені у формулі винаходу. Отже, це рішення відповідає критеріям "новизна",
"технічне

рішення

задачі",

"промислова

придатність".

представлені в контексті заявки.
1 - Приймач OFDMA сигналу.
2 - Блок визначення профілю багатопроменевого каналу.

Графічні

матеріали,
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3 - Блок визначення відношення сигнал/шум.
4 -

Блок

визначення

статистичних

параметрів

функції

розсіювання

багатопроменевого радіоканалу.
5 - Блок визначення розрахункових статистичних параметрів функції розсіювання
багатопроменевого радіоканалу.
6 - Блок визначення ймовірності пакетної помилки для варіантів можливих
значень частотного рознесення в групах піднесучих.
7 - Блок визначення оптимальної довжини OFDMA сигналу.

1

Приймач OFDMA - сигналу

2

3

Блок визначення профілю
багатопроменевого каналу

Блок визначення відношення
сигнал/шум

4
6

Блок визначення ймовірності
пакетної похибки для варіантів
можливих значень частотного
разнесення у групах піднесучих

Блок визначення статичних
параметрів функції
розсіювання багатопроменевого
каналу
5

7

Блок визначення оптимальної
довжини OFDMA сигналу

Блок визначення розрахункових
статичних параметрів функції
розсіювання багатопроменевого
каналу

До передавального пристрою
Рис.4.3. Структурна схема визначення оптимальних значень параметрів сигналів з
підвищеною завадостійкістю в радіомережах FH-OFDMA
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Алгоритм визначення значень параметрів OFDMA-сигналу в залежності від стану
багатопроменевого радіоканалу зв'язку, де:
1 - Введення вихідних даних.
2 - Оцінка профіля каналу і відношення сигнал/шум в каналі.
3 - Визначення характеристичних параметрів функції розсіювання радіоканалу.
4 - Визначення розрахункових канальних характеристичних параметрів функції
розсіювання радіоканалу.
5 - Визначення груп підканалів піднесучих частот з наборами частотних розносів.
6 - Присвоєння значення ітераційного індексу.
7 - Адаптивний розподіл потужності по піднесучих груп підканалів.
8 - Вибір оптимального коригувального коду.
9, 10, 11 - Перевірка виконання ітераційної процедури.
12 - Зміна вихідних даних.
13 - Мінімізація потужності випромінювання.
14 - Виведення результатів.
Заявлений спосіб реалізують за допомогою пристрою, структурна схема якого
наведена на рис.4.3.
Пристрій працює наступним чином. Вхідний високочастотний сигнал
надходить на вхід приймача сигналу OFDMА 1, де його фільтрують, підсилюють,
переносять на відеочастоту, здійснюють його аналого-цифрове перетворення,
децимацію, демодуляцію і т. д. В результаті формуються кореляційні відгуки пілотсимволів. Приклад реалізації приймача сигналу OFDM наведено в [61,62]. Для
кожного аналізованого взаємного положення приймальної і передавальної станцій
багаточастотної системи радіозв'язку з виходу приймача сигналу OFDM 1 кореляційні
відгуки пілот символів надходять на входи блоку визначення відношення сигнал/шум
2 і блоку визначення профілю багатопроменевості 3.
Блок визначення профілю багатопроменевості 3 для багаточастотної системи
радіозв'язку формує напівсліпе оцінювання профілю багатопроменевості каналу
поширення, приклад отримання якого описано в [49,52]. З виходу блоку 3 оцінювання
профілю багатопроменевості каналу поширення Рм , де

м - кількість дискретних
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звітів оцінювання профілю багатопроменевості, надходить на перший вхід блоку
визначення статистичних параметрів функції розсіювання радіоканалу 4.
Блок визначення 4 параметрів функції розсіювання радіоканалу формує
оцінювання основних канальних характеристик каналу: розширення за величиною
часу групового запізнювання, розширення за частотою допплерівського зсуву,
приклад отримання яких описаний в [54, 56]. З виходу блоку 4 знайдені розширення
за

величиною

часу

групового

запізнювання

і

розширення

за

частотою

допплерівського зсуву, надходять на вхід блоку 5 визначення розрахункових величин
частотного і часового розсіювання в радіоканалі. У блоці 5 зберігається множина
розрахункових значень відповідності величин частотного і часового розсіювання в
радіоканалі, найбільш близьких до знайдених значень

величин частотного

рознесення в групах піднесучих, яким за фіксованих умов в каналі відповідає
мінімальне відношення сигнал/шум для відповідних видів модуляції. Ці залежності
отримуються методом комп'ютерного моделювання багаточастотної системи
радіозв'язку.
У блоці 5 розрахункове значення величин частотного і часового розсіювання в
радіоканалі визначають, як елемент частотного рознесення групи піднесучих

Qm

заданої множини розрахункових значень, яке є найбільш близьким до виміряної
вхідної величини частотного і часового розсіювання сигналу в радіоканалі.
З виходу блоку 5 розрахункові значення величин частотного і часового
розсіювання в радіоканалі надходять на другий вхід блоку визначення ймовірності
пакетної помилки 6, на перший вхід якого з виходу блоку 2 надходить оцінювання
відношення сигнал/шум Z . Блок визначення відношення сигнал/шум 2 для кожного
взаємного положення приймальної і передавальної станцій багаточастотної системи
радіозв'язку формує оцінювання відношення сигнал/шум Z , приклад отримання
якого описано в [63, 53].
У блоці визначення ймовірності пакетної помилки 6 порівнюють виміряне
відношення сигнал/шум Z з пороговим відношенням сигнал/шум ZТН . Граничне
відношення сигнал/шум

ZТН встановлюють рівним мінімальному відношенню
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сигнал/шум Y j , за якого багаточастотна система повинна зберігати працездатність.
Якщо виміряне відношення сигнал/шум менше порогового відношення Z  ZТН , то
подальший аналіз для такого взаємного положення приймальної і передавальної
станцій припиняють, тобто таке вимірювання виключають з подальшого аналізу.
Після цього в блоці 6 для кожного з можливих значень частотного рознесення
між піднесучими визначають ймовірність пакетної помилки Pj , k (Y j , Rk , Qm ) , при
мінімальному відношенні сигнал/шум

Y j , і при знайдених розрахункових значеннях

частотного рознесення між піднесучими Qm для всіх можливих значень швидкості
передачі даних багаточастотної системи радіозв'язку Rk , де

k

- число можливих

швидкостей передачі даних багаточастотної системи. Розрахункову ймовірність
пакетної помилки Pj , k (Y j , Rk , Qm ) визначають з залежностей ймовірності пакетної
помилки від відношення сигнал/шум при різних елементах заданої множини
розрахункових значень частотного рознесення між піднесучими і при різних
можливих значеннях швидкості передачі даних багаточастотної системи радіозв'язку.
Ці залежності отримують заздалегідь методом комп'ютерного моделювання
багаточастотної системи радіозв'язку або аналітично. Приклад таких залежностей,
отриманих методом комп'ютерного моделювання, наведено в [55].
Далі в блоці 7 визначають оптимальну швидкість передачі, як максимальну
швидкість передачі даних, за якої розрахункова ймовірність пакетної помилки не
перевищує цільового значення пакетної помилки.
З виходу блоку 7 оптимальна швидкість передачі багаточастотної системи
радіозв'язку надходить на вхід блоку визначення довжини сигналу OFDMA 8. У блоці
8 визначають оптимальне значення довжини сигналу як величину довжини сигналу,
за якої значення результуючої ймовірності пакетної помилки багаточатотної системи
радіозв'язку є максимальним.
Вихід блоку 8 є виходом оптимального значення довжини сигналу і входом
пристрою передачі, що реалізує запропонований спосіб визначення оптимального
значення параметрів сигналу OFDMA.
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Варіант

практичної

реалізації

запропонованого

способу

визначення

оптимальних параметрів сигналу OFDMA робочої групи піднесучих з відповідним
частотним рознесенням можна здійснити на основі алгоритму, приклад блок-схеми
якого представлено на рис. 4.2, що описаний в [64].
Запропонований алгоритм дозволяє визначити оптимальні параметри сигналів
з підвищеною завадостійкістю для когнітивних радіомереж FH-OFDMA. На відміну
від відомих способів, цей спосіб забезпечує можливість суттєвого пониження
ймовірності переривання зв'язку при передачі особливо цінної інформації сигналами
OFDMА в умовах гранично низьких відношень сигнал/шум та обмеженої кількості
частотних каналів.
Побудовано імітаційну модель системи передачі даних, що функціонує за
алгоритмом багатопараметричної адаптації для систем FH-OFDMA [57]. Параметри
моделі: вид модуляції - QPSK, число піднесучих - 512, тривалість символу OFDMA tc
= 48…68 мкс, тимчасовий дуплекс, канал із завмираннями огинаючої сигналу з
розподілом Накагамі. Швидкість стрибків частоти дорівнює 100 перескок/с. Затримка
сигналу Т - від 150 до 250 мкс. Тривалість завмирань   0, 4  4мс , тобто виконано
умову T  tc   і огинаюча сигналу практично не піддавалася змінам за час
передачі символу. Проведено порівняння ймовірності помилки від середнього
відношення сигнал/шум для випадку комплексування FH-OFDMA на основі
розробленого способу і випадку використання звичайної OFDM. Порівняння
показало,

що

запропонований

алгоритм

забезпечив

суттєвий

виграш

в

завадостійкості, а саме, при середньому значенні відношення сигнал/шум 20 дБ
ймовірність помилки зменшується більш, ніж в 8-10 разів.
Цей винахід може застосовуватися в будь-яких системах OFDMА, що
функціонують в багатопроменевих каналах, наприклад в системах зв'язку LTE,
IEEE 802.16n і ін.
4.3.

Система широкосмугового безпроводового доступу

Покриття зони обслуговування послугами широкосмугового доступу до
інформаційних ресурсів із використанням неліцензійного частотного діапазону
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реалізується технічним рішенням відображеним в корисній моделі «Мікрохвильова
система широкосмугового безпроводового доступу UMDS-TН» [81,82].
Така мікрохвильова система широкосмугового безпроводового доступу
UMDS-TН складається із центральної та абонентської станцій, причому центральна
станція містить приймально-передавальні блоки, які підключені до маршрутизатора
по інтерфейсу Ethernet для передачі в магістральну мережу запитного потоку чи
приймання від інформаційної мережі інформації, яка передається до абонентських
станцій по каналам мережі backhaul, а вихід передавального тракту і вхід
приймального підключаються до передавальних та приймальних трактів відповідно,
та блоків обробки сигналів на базі модему центральної станції. Цей модем
відрізняється тим, що приймально-передавальні блоки будуються на базі формувача
інформаційного потоку, який містить n складових потоків згідно стандарту 802.11n,
із яких створено m мультиплексів, що включають в себе приймальні та передавальні
лінійні тракту, в яких реалізується перетворення частоти та підсилення потужності і
до яких підключено m приймальних та m передавальних антен, які обслуговують
наданням інформаційного ресурсу створеними формувачем мультиплексами
відповідні ділянки зони покриття, а абонентські станції представляють собою вузли
доступу WiFi, які створюють локальні комп’ютерні мережі, що обслуговуються
відповідним мультиплексом і до яких підключені лінійні тракти та приймальнопередавальні антени [61,62].
При цьому мережа backhaul складається із каналів, де використовується
неліцензійний частотний діапазон (терагерцовий), а кількість секторів зони
обслуговування та кількість каналів передачі визначається за

результатами

дослідження зони обслуговування.
В якості абонентської станції використовується вузол доступу WiFi, до якого
підключені приймально-передавальні антени та лінійні тракти абонентських станцій.
Ця система вибрана в якості аналогу.
Для реалізації прийнятного розміру ЗО (довжини каналу передачі) потрібно
використовувати антени із максимальним коефіцієнтом спрямованості. Реально
можливе з точки зору вартості та наявності використання антен із коефіцієнтом
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підсилення біля 50 дБ. При цьому то кут спрямованості антен складає біля 10 дБ. При
необхідності щільного покриття ЗО таким променями треба реалізувати біля
300 секторів, кожен із яких покривається променем однієї антени. Це суттєво
підвищує вартість системи.
Тому до недоліків такого технічного рішення відносяться:
- мала щільність покриття ЗО, що викликане малим кутом направленості антени,
що суттєво зменшує площу території покриття;
- недостатня довжина каналу передачі, що визначається високими втратами
енергії сигналу на трасі розповсюдження в каналах мережі backhaul та відсутністю на
сьогодні дешевих засобів передавання в терагерцовому діапазоні. Тобто підсилювачів
із високою вихідною потужністю, приймачів із низьким рівнем еквівалентної
шумової температури входу та інших, що суттєво підвищує вартість каналу передачі
і робить його недоступним для масового використання.
Вказаний перший недолік компенсується в системі UMDS-MeSH.
Технічне рішення згідно корисної моделі UMDS-MeSH, вибраній в якості
прототипу, дозволяє реалізувати покриття ЗО необхідною щільністю.
В цій системі неліцензійний частотний діапазон також використовується в
каналах мережі bakhaul, які виконують функції каналу доставки інформації від
центральної станції до абонентської яка включає в себе точку доступу (абонентську
або вузлову). Розширення ЗО точки доступу реалізується створенням однорангової
мережі MeSH, доступ до якої надається через вузлову точку доступу, яка може
входити до складу абонентської станції (АС). Одноранговий варіант мережі
використовується для зменшення вартості, що важливо в умовах обслуговування
сільських територій, хоча при необхідності збільшення розміру території покриття та
ресурсів і даних може використовуватись багато рангова мережа і мережа на базі
сервера.
Тобто, мікрохвильова система широкосмугового безпроводового доступу
UMDS-MeSH, що складається із центральної та абонентської станцій, причому
центральна станція містить приймально-передавальні блоки в складі модернізованого
формувача інформативного потоку, лінійних трактів, що підвищують частоту сигналу
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в передавальному потоці та понижують в приймальному, розподільник та об’єднувач
потоків, приймальні та передавальні антени.
Формувач по цифровому інтерфейсу (інтерфейсу Ethernet) підключається до
каналу магістральної інформаційної мережі для передачі в магістральну мережу
запитного потоку чи приймання від інформаційної мережі інформації, яка
передається до абонентських станцій по каналам мережі backhaul. Вихід
передавального тракту і вхід приймального підключаються до передавальних та
приймальних лінійних трактів відповідно. За допомогою об’єднувальних чи
розподільних вузлів передавальні потоки можуть об’єднуватися із приймальними чи
розділятися для використання однієї приймально-передавальної антени. На стороні
абонентської станції об’єднуються та розділяються потоки прямого та зворотного
каналів для перед обробкою в антенній системі. Приймально-передавальні блоки на
базі модернізованого формувача а інформаційного потоку, який містить n складових
потоків згідно стандарту 802.11n, які можуть передаватися та прийматися за
допомогою m приймальних та m передавальних антен, які обслуговують наданням
інформаційного ресурсу створеними формувачем мультиплексами відповідні ділянки
зони покриття, а абонентські станції представляють собою вузли доступу WiFi, які
створюють локальні комп’ютерні мережі, що обслуговуються відповідним
мультиплексом і до яких підключені лінійні тракти та приймально-передавальні
антени, а до складу системи вводиться абонентська станція в складі якої в якості
точки транзитного з’єднання використовується вузлова (транзитна) точка доступу до
якої підключається мережа MeSH.
Дислокація вузлових та абонентських точок доступу та потрібний ресурс
інформаційного потоку визначаються по результатам дослідження ЗО.
В

технічному

широкосмугового

рішенні

дійсної

безпроводового

заявки

доступу

«Мікрохвильова

UMDS-РР»

вказаний

система
недолік

компенсується підключенням до вузлової або абонентської точки мережі MeSH,
приймально-передавального

блоку

передавального формувача [81,82].

на

базі

модернізованого

приймально-
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Спрощена схема такого приймально-передавального блоку формувача та його
підключення до абонентської представлено на рис. 4.4.
Тут позначено:
1 –Абонентська точка доступу
2 –Вхідний радіомодуль Mikrotik R52nM приймального тракту
3 –Вихідний радіомодуль Mikrotik R52nM передавального тракту
4 –Проміжний радіомодуль Mikrotik R52nM передавального тракту
5 –Проміжний радіомодуль Mikrotik R52nM приймального тракту
6– лінійний тракт приймального тракту
7– лінійний тракт передавального тракту
8 –розподілювач приймальних та передавальних потоків
9 –приймально - передавальна антена
10– кінцевий вузол доступу мережі кінцевих абонентських станцій створюваного
прольоту радіоканалу
11- кінцевий пристрій
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Рис.4.4. Схема приймально-передавального блоку формувача та його
підключення до абонентської станції
Вказаний формувач складається із:
- вхідного радіомодуля передавального тракту 2 вихідного радіомодуля
приймального тракту 3. Ці радіомодулі створені на базі чіпів Mikrotik R52nM;
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- радіомодулі аналоговими портами підключаються до абонентського вузла
доступу, а цифровими до цифрових портів двох інших проміжних чіпів Mikrotik
R52nM 4 та 5 передавального та приймального трактів;
- проміжні радіомодулі 4 та 5 цифровими портами підключені до цифрових
портів 2 і 3;
- до аналогового порту чіпа передавального тракту 4 підключений передавальний
лінійний такт 6, який підвищує частоту до терагерцового діапазону із діапазон біля
2,7 ГГц та формує потік в передавальному тракті;
- до аналогового порту чіпа приймального тракту 7 підключений приймальний
лінійний тракт 7, який понижує частоту потоку із терагерцового діапазону до
діапазону в районі 2,7 ГГц;
- оскільки частоти передавального та приймального потоків рознесені по частоті,
то для доступу таких потоків до однієї приймально-перевальної антени вони
розділяються розподілювачем приймальних та передавальних потоків 8;
- приймальний та передавальний потоки (передавальний – подається, а прийнятий
поступає) підключаються до приймально-передавальної антени 9;
- антена 9 передає запрошений потік в кінцевий вузол доступу мережі кінцевих
абонентських станцій створюваного прольоту радіоканалу 10;
- позначення а та ц на рис.4.4.;
- аналоговий та цифровий порти радіомодуля 2,3,4,5;
- канал зв’язку абонентської точки доступу 1 із приймальним та передавальними
трактами;
- канал зв’язку передавального та приймального тракту із прикінцевим вузлом
доступу мережі кінцевих абонентських станцій створюваного прольоту радіоканалу;
Структура приймального тракту прикінцевого вузла доступу створеного
прольоту і каналу передачі від антени 9 до вузла 10 співпадає із структурою
абонентського вузла доступу системи-аналогу.
Система працює наступним чином:
Запит від станції абонентської мережі, підключеної до прикінцевого вузла
доступу мережі кінцевих абонентських станцій створеної радіолінії 10 подається по
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каналу зв’язку передавального тракту створеної радіолінії до вузла доступу мережі
UMDS-MeSH 1 і приймається приймально-передавальною антеною мережі UMDSMeSH. Від вузла доступу мережі UMDS-MeSH засобами цієї мережі запит подається
до центральної станції мережі і поступає до станції оператора магістральної
інформаційної мережі. Запрошена інформація

по каналах мережі UMDS-MeSH

поступає до вузла доступу звідки поступив запит і по передавальному каналу. Із вузла
доступу мережі UMDS-MeSH сигнал в форматі 802.11n поступає на приймальний
тракт підключеного блоку і інформаційний сигнал

в терагерцовому діапазоні

подається на вхід абонентської станції (вузла доступу) створеної радіолінії. Отримана
інформація переноситься в діапазон, що використовується форматом 802.11n,
маршрутизується засобами вказаного вузла доступу і передається на вхід АС звідки
поступив запит.
Таким

чином

система,

запропонована

дійсним

технічним

рішенням,

використовує неліцензійний (наприклад, терагерцовий) частотний діапазон в каналах
мережі backhaul і не є критичною до реалізації режиму прямої видимості.
Перенесення частотного діапазону в неліцензійний та назад реалізується
лінійними трактами мережі bakhaul. Використання неліцензійного (безоплатного)
частотного діапазону в каналах мережі bakhaul, що понижує вартість послуг, спрощує
процедуру отримання дозволу та знімає дефіцит частотного ресурсу.
Введений до складу системи ввести канал передачі даних дозволяє надати
послуги абонентам, дислокованим на віддаленій території. Запропонований в
дійсному технічному рішенні канал, має склад такий же як і склад каналу мережі
backhaul, що включає необхідний мультиплекс інформаційних потоків.
За

допомогою

лінійних

трактів

частота

на

передавального

сигналу

підвищується до частоти неліцензійного діапазону, а приймального понижується в
діапазон модемного вузла (в діапазоні ≈ 2 до 5 ГГц). Для випромінювання в трасу
розповсюдження

та

приймання

використовуються

антени

із

коефіцієнтом

підсилення 50 дБ.
Склад та структура абонентської станції, до якої підключається створений
канал передачі аналогічний абонентському вузлу доступу системи аналогу.
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Лінійні передавальні тракти забезпечують рівень сигналу на виході
передавального тракту та перенесення частоти в використовуваний частотний
діапазон.
Лінійні приймальні тракти забезпечують перенесення частоти в діапазон
модемного обладнання та реалізацію потрібного рівня сигналу на вході приймального
модемного блоку.
Об’єднання або розподіл приймальних та передавальних потоків реалізується
розподілювачем приймальних та передавальних потоків. Приймально-передавальна
антена випромінює сигнал на трасу розповсюдження чи отримує сигнал із траси
розповсюдження.
Підключення каналу по цифровому порту реалізується для мінімізації
накопичування шуму в каналі, а також дає можливість обслуговувати абонентські
мережі, дислоковані на різних сторонах каналу передачі навіть одним інформаційним
потоком при невеликій потребі в послугах абонентів, що реально при обслуговуванні
віддалених від центру територіях.
Таким чином можна збільшити відстань до віддаленої абонентської мережі
практично в 2 рази або більше в залежності від співвідношення ємності
інформаційних потоків на вході вузла доступу мережі MeSH і наданого по
створеному каналу передачі.
Таким чином, нове технічне рішення каналу широкосмугового безпроводового
доступу до інформаційних ресурсів в терагерцовому діапазоні з пропускною
здатністю біля 150 Мбіт/с складається із приймально-передавальних станцій, що
містять приймальні та передавальні антени, лінійні тракти та блоки обробки сигналів,
а крім точки доступу до основного потоку додається точка доступу допоміжного
потоку. Таке інноваційне рішення дозволяє підвищити ефективність використання
інформаційного ресурсу мережі, збільшити відстань до віддаленої абонентської
мережі в кілька разів в залежності від співвідношення інформаційних потоків на вході
вузла доступу мережі, збільшити кількість точок радіодоступу.
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Висновки
В розділі проведено дослідження надзвичайно актуальних питань з підвищення
ефективності високошвидкісних мереж цифрового радіозв’язку.
1. Для досягнення технічного результату розроблено пристрій для вимірювання
відношення сигнал/шум. Технічна особливість запропонованого рішення полягає в
реалізації попереднього очищення сигналу від адитивного шуму з подальшою
оцінкою реалізацій корисного сигналу в двох паралельних каналах вимірювання, в
одному з яких здійснюється оцінка вхідної реалізації інтервалів сигналу, в якому
рівень сигналу забезпечує стійкий зв'язок, а в іншому – інтервалів завмирання
вхідного сигналу і застосуванням процедури «склеювання» розривів оцінки
результуючого сигналу.
Оцінка похибки виділення корисного сигналу в пропонованому пристрої
визначила, що похибка виділення функції вимірюваного сигналу зменшується в
середньому на 10-15% [59], а дослідження ефективності застосування операції
«склеювання» - на 5-10% [41]. Це дозволяє підвищити достовірність результатів
вимірювань відношення сигнал/шум в безпроводових каналах із завмираннями і
розширити функціональні можливості пристрою.
2. Запропоновано спосіб визначення оптимальних значень параметрів сигналів,
який забезпечує визначення підвищення надійності зв'язку (зривів зв'язку) з метою
передачі цінної інформації сигналами OFDMА за умов гранично низьких відношень
сигнал/шум, обмеженої кількості частотних каналів та необхідності забезпечення
максимально швидкого передачі даних з мінімальною кількістю перезапитів
неприйнятих пакетів. Зменшення кількості перезапитів обумовлює збільшення
сукупної швидкості передачі повідомлення порівняно з системою з постійними
параметрами сигналу.
3. Побудовано алгоритм визначення оптимальних значень параметрів сигналів
з підвищеною завадостійкістю в радіомережах FH-OFDMA, який забезпечив суттєвий
виграш в завадостійкості, а саме, при середньому значенні відношення сигнал/шум
20дБ ймовірність помилки зменшується більш, ніж в 8-10 разів.
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4. Запропоновано мікрохвильову систему широкосмугового безпроводового
доступу UMDS-MeSH, яка дозволяє підвищити ефективність використання
інформаційного ресурсу мережі, збільшити відстань до віддаленої абонентської
мережі в кілька разів в залежності від співвідношення інформаційних потоків на вході
вузла доступу мережі, збільшити кількість точок радіодоступу.
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ВИСНОВКИ
Сукупність

наукових

положень

сформульованих

та

обґрунтованих

в

дисертаційній роботі складає вирішення науково-технічного завдання з розробки
моделей та способів адаптації режимів роботи когнітивних радіозасобів до каналу із
завмираннями.
У дисертаційній роботі отримано такі теоретичні та науково-практичні
результати:
1. Досліджено актуальну для сьогодення технологію OFDM та визначено
властивості, які дозволяють забезпечити вимоги тенденцій часу. Це важливо для
сучасних систем, котрі вимагають здійснення великих швидкостей передачі
інформації порівняно з іншими технологіями. OFDM та її різноманітні модифікації є
відмінним рішенням для архітектури сучасних мереж, які працюють в умовах
мегаполісу.
2. Проаналізовано методи оцінювання передавальної характеристики частотноселективного каналу (по довгій навчальній послідовності на початку пакета).
Встановлено,

що

метод

який

використовується

для

побудови

частотного

дискримінатора, повинен забезпечувати його роботу безпосередньо по самому
робочому сигналу, без використання даних вирішальної схеми демодулятора, тобто
формування незалежної оцінки частотного здвигу.
3. Розроблено спосіб підвищення завадостійкості каналів радіозв’язку для
мобільних мереж нового покоління. Досліджено можливості каналів зв`язку
технологій OFDM і OCDM для систем цифрового радіозв`язку нового покоління і
проведено порівняльний аналіз розглянутих методів за критеріями точності
оцінювання, завадостійкості та обчислювальної складності. Визначено вплив
точності оцінювання каналу на вірогідність бітових помилок. За результатами
моделювання технологія OCDM поступається OFDM за пропускною здатністю і
швидкістю передачі.
4.

Запропоновано

ефективний

алгоритм

багатопараметричної

адаптації

параметрів широкосмугових систем цифрового радіозв`язку. Встановлено, що
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передавати дані з підвищеною швидкістю необхідно, з попереднім записом їх в
буферну пам'ять. В цьому випадку сигнал буде прийматись не тільки в періоди, коли
миттєве значення відношення сигнал/шум перевищує рівень n, але і в періоди
глибоких завмирань: при цьому істотно знижуюється завадостійкість та підвищується
ймовірність помилки.
5. Представлено метод, який базується на припущенні, що сигнал описується
віннерівськім процесом з мінливим показником Херста. Критерієм сегментації в
цьому алгоритмі є показник Гьольдера, що визначається методом вейвлет-аналізу,
значення якого співпадає зі значенням показником Херста. Отримані дані показали,
що ортогональне вейвлет-перетворення дозволяє здійснювати якісний аналіз сигналу
з отриманням характеристик локальних інтервальних особливостей з використанням
показника Гьольдера і суттєво підвищити ефективність обробки сигналу.
6. Удосконалено комбінований метод для зниження рівня шуму багатовимірного
сигналу, який базується на одночасному використанні одновимірного вейвлет-аналізу
та методу аналізу головних компонентів (АГК), що не вимагає апріорних відомостей
про спектральні характеристики корисних сигналів. Результати показали, що якщо
діапазон частот шуму включає в себе частоту гармонійної компоненти сигналу, то
вона, відновлена за відповідними власними трійками сингулярного розкладання, буде
також містити частину шуму, відповідну цій частоті. Крім того, якщо амплітуда
гармонійної компоненти сигналу мала, а шуму велика, то власні числа, що
відповідають цій гармоніці і шуму, можуть бути близькі один до одного. Тому може
виявитися неможливим відокремити гармоніку від шуму на основі аналізу власних
трійок всього дискретного сигналу.
7. Розроблено рекурентний метод, який дозволяє підвищити точність визначення
глибини завмирань сигналів з завмираннями порівняно зі звичайною поліноміальною
апроксимацією за методом найменших квадратів, якщо апріорно невідома ступінь
апроксимуючого поліному. Його використання дозволяє істотно знизити похибку
апроксимації при неправильному виборі ступеня апроксимуючого поліному на
інтервалах апроксимації багатопроменевого сигналу.
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За допомогою рекурентного способу оцінки ефективності установлено що
потенційна точність оцінки значень вибірки сигналу з завмираннями зростає
експоненціально при збільшенні тривалості вибірки сингалу.
Можливість розрахунку за запропонованою методикою законів поширення
інтервалів перебування сигналів як поза, так і всередині двох різних меж.
Запропонований спосіб розрахунку параметрів викидів доцільно застосовувати для
дослідження не тільки гаусівських процесів і релеевских, та і будь-яких інших.
8. Вперше запропоновано спосіб вимірювання відношення сигнал/шум для
адаптивних радіоліній мобільного зв'язку нового покоління: спочатку вихідна
реалізація багатопроменевого сигналу розбивається на інтервали придатного і
непридатного для радіозв'язку, потім здійснюється апроксимація на кожному з них
відповідним поліном, а для формування результуючої оцінки корисного сигналу
проводиться «склеювання» окремих інтервалів способом прогнозування, що дозволяє
збільшити достовірність виділень функції корисного багатопроменевого сигналу.
9. Набув подальшого розвитку спосіб визначення оптимальних параметрів
сигналів OFDMA в радіомережах FH-OFDMA. Сутність способу полягає у визначенні
значень параметрів сигналу OFDMА засобів радіозв'язку нового покоління для
забезпечення надійного зв'язку між приймачем і передавачем сигналів OFDMА під
час

функціонування

в

умовах

гранично

низьких

відношень

сигнал/шум

багаточастотної системи радіозв'язку та забезпечення необхідної якості приймання.
Проведено порівняння ймовірності похибки від середнього відношення сигнал/шум
(ОСШ) для випадку комплексування FH-OFDMA на основі розробленого способу і
випадку використання OFDMА. Встановлено, що запропонований алгоритм
забезпечив істотний виграш за завадостійкістю, а саме, при середньому значенні
ОСШ 20 дБ ймовірність помилки зменшується більше, ніж в 8-10 разів.
10.

Запропоновано алгоритм для підвищення надійності зв'язку під час

передавання особливо цінної інформації сигналами OFDMА в умовах граничних
низьких відношень сигнал/шум багаточастотної системи радіозв'язку та забезпечення
необхідної якості приймання.
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11.

Для досягнення технічного результату розроблено пристрій для

вимірювання відношення сигнал/шум. Технічна особливість запропонованого
технічного рішення полягає в реалізації попереднього очищення сигналу від
адитивного шуму з подальшою оцінкою реалізацій корисного сигналу в двох
паралельних каналах вимірювання, в одному з яких здійснюється оцінка вхідної
реалізації інтервалів сигналу, в якому рівень сигналу забезпечує стійкий зв'язок, а в
іншому – інтервалів завмирання вхідного сигналу і застосуванням процедури
«склеювання» розривів оцінки результуючого сигналу.
Оцінка похибки виділення корисного сигналу в пропонованому пристрої
визначила, що похибка виділення функції вимірюваного сигналу зменшується в
середньому на 10-15%, а дослідження ефективності застосування операції
«склеювання» - на 5-10%. Це дозволяє підвищити достовірність результатів
вимірювань відношення сигнал/шум в безпроводових каналах із завмираннями і
розширити функціональні можливості пристрою.
12. Запропоновано спосіб визначення оптимальних значень параметрів сигналів,
який забезпечує визначення підвищення надійності зв'язку (зривів зв'язку) з метою
передачі цінної інформації сигналами OFDMА за умов гранично низьких відношень
сигнал/шум, обмеженої кількості частотних каналів та необхідності забезпечення
максимально швидкого передачі даних з мінімальною кількістю перезапитів
неприйнятих пакетів. Зменшення кількості перезапитів обумовлює збільшення
сукупної швидкості передачі повідомлення порівняно з системою з постійними
параметрами сигналу.
13. Побудовано алгоритм визначення оптимальних значень параметрів сигналів з
підвищеною завадостійкістю в радіомережах FH-OFDMA, який забезпечив суттєвий
виграш в завадостійкості, а саме, при середньому значенні відношення сигнал/шум
20дБ ймовірність помилки зменшується більш, ніж в 8-10 разів.
14. Запропоновано мікрохвильову систему широкосмугового безпроводового
доступу UMDS-MeSH яка дозволяє підвищити ефективність використання
інформаційного ресурсу мережі, збільшити відстань до віддаленої абонентської
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мережі в кілька разів в залежності від співвідношення інформаційних потоків на вході
вузла доступу мережі, збільшити кількість точок радіодоступу.
Представлені дослідження, розроблені моделі та способи адаптації режимів
роботи когнітивних радіозасобів до каналу із завмираннями. Які охоплюють новітні
технологічні

рішення

щодо,

підвищення

ефективності

високошвидкісних когнітивних радіомереж 4-го та 5-го поколінь.

завадостійкості

134
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Аболиц И.А. и др. Многоканальная связь – М.: Связь, 1971. - 493 с.
2. Барсегян А.А. и др. Методы и модели анализа данных: OLAP Data и Mining. СПб.:
БХВ-Петербург, 2004. – 336с.
3. Бассиль М. и др. Обнаружение изменений свойств сигналов и динамических
систем. М.: Мир, 1989. – 278с.
4. Беркман Л. Н. Багатоканальні модеми [Текст]: Монографія / Л. Н. Беркман, І. С.
Щербина, О. І. Чумак, Л. В. Рудик // За наук. ред. С. Є. Захаренка. – К. : Зв’язок,
2006. – 149 с.
5. Беркман Л.Н. Методы когерентного приема многопозиционных АФМ сигналов
многоканальных модемов / Л.Н. Беркман // Сб. научных трудов (Центр научноисследовательский институт связи). – 1987. – С. 44-50.
6. Беркман Л.Н. Повышение точности и быстродействия систем фазовой
синхронизации: навчальний посібник / Беркман Л.Н., Охрущак В.П., Руденко А.А.
– К.: КІЗ УДАЗ ім. О.С. Попова, 1996. – 67с.
7. Бірюков М.Л. Транспортні мережі телекомунікацій: системи мультиплексування
/ Бірюков М.Л., Стеклов В.К., Костік Б.Я.. – К.: Техніка, 2005. – 312 с.
8. Блаттер К. Вейвлет-анализ. Основы теории. М.: Техносфера, 2004, 273с.
9. Богданович Б.М. Радиоприемные устройства с большим динамическим
диапазоном. - М.: Радио и связь, 1984. - с.170-171.
10. Брайнина И.С. Методика расчета параметров пересечения нулевого уровня для
центрированных стационарных случайных процессов // Инфокоммуникационные
технологии. – 2009. – т. 7. - №4. – с. 55-61.
11. Варфоломеєва О.Г. Методика розрахунку пропускної спроможності каналів
системи управління телекомунікаційними мережами / Варфоломеєва О.Г.,
Мніщенко С.І., Чумак О.І. // Достижения в телекоммуникациях за 10 лет
независимости

Украины:

сборник

докладов

V

международной

научно-

практической конференции (Часть 1), 21-22 августа. – Одесса, 2001. – С. 79-80.

135
12. Вишневский В.М., Ляхов А.И., Портной С.Л., Шахнович И.В. Широкополосные
беспроводные сети передачи информации. – М.: Техносфера, 2005.
13. Витерби Э.Д. Принципы когерентной связи / Э.Д. Витерби. – М.: Сов. радио, 1970.
– 392с.
14. Вильмс Столлингс. Беспроводные линии связи и сети / Столлингс Вільямс. – М.:
Связь, 2003. – 639 с.
15. Волков Л.Н., Немировский М.С., Шинаков Ю.С. Системы цифровой радиосвязи:
базовые методы и характеристики. Учебное пособие. – М.: Эко-Трендз, 2005. –
с. 235-274.
16. Гаранин М. В. Системы и сети передачи информации / М.В. Гаранин, В.И.
Журавлев, С.В. Кунегин. – Москва: Радио и связь, 2001. – 320 c.
17. Гепко И.А., Олейник В.Ф., Чайка Ю.Д., Бондаренко А.В. Современные
беспроводные сети: состояние и перспективы развития. – К.: ЕКМО, 2009. –
672 с.
18. Гиршов В.С. Помехоустойчивость приема многопозиционных сигналов / В.С.
Гиршов // Радиотехника. – 1984. – № 9. – С. 68-69.
19. Гордиенко В.Н. Многоканальные телекоммуникационные системы / В.Н.
Гордиенко, М.С. Тверецкий. – Москва: Горячая линия – Телеком, 2005.
– 230 c.
20. Гольденберг Л.М. Цифровая обработка сигналов: справочник / Гольденберг Л.М.,
Матюшкин Б.Д., Поляк М.Н. – М.: Радио и связь, 1990. – 150 с
21. Головин О.В., Простов С.П. Системы и устройства коротковолновой радиосвязи.
– М.: Горячая линия- Телеком, 2006. – 598с.
22. Данилов Д.Л., Жиглявський А.А. Главные компоненты временных рядов: метод
«Гусеница». – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997.
23. Дакова Л.В., Сайко В.Г., Бондарчук А.П. Рекурентний метод визначення глибини
завмирань багатопроменевих сигналів для захищених радіосистем / Дакова Л.В //
Вісник ДУІКТ - 2013.- № 2.- С. 77-80.
24. Денисенко А.Н. Сигналы. Теоретичная радиотехника. Справочное пособие. – М.:
Горячая линия – Телеком, 2005. – 704с.

136
25. Дьяконов В.П. MatLab и Simulink для радиоинженеров. – М.: ДМК Пресс, 2011. –
976 с.
26. Дьяченко В.Ф., Лазарев В.Г., Савин Г.Г. Управление на сетях связи. – М.: Наука,
1967. – 223 с.
27. Дехтярев Ю.И. Методы оптимизации. – М.: Сов.радио, 1980. – 272 с.
28. Дослідження надійності функціонування системи зв’язку / Григорович В.В.,
Недашківський О.Л., Мєшков С.І. [та ін.] // Сучасні інформаційно-комунікаційні
технології COMINFO’2012, 01-05 жовтня. – Livadia, 2012. – С. 88.
29. Захаров П.Н. Передача информации в условиях многолучевого распространения
радиоволн.: автореф. дис. на здобуття наук.ступеня кандидата физикоматематических наук; спец. 01.04.03 – Радиофизика / П.Н.. Захаров. – М.:, 2010. –
27 с.
30. Зайцев Г.Ф., Стеклов В.К. Радиотехнические системы автоматического
управления высокой точности. –К.: Техника, 1988. – 208 с.
31. Ивахненко А.Г. Моделирование сложных систем по экспериментальным данным
/ А.Г. Ивахненко, Ю.П. Юрачковский. – М.: Радио и связь, 1987. – 120 с.
32. Ивахненко А.Г. Помехоустойчивое моделирование / А.Г. Ивахненко, В.С.
Степашко. – К.: Наук. думка, 1985. – 300 с.
33. Ільченко М. Ю. Сучасні телекомунікаційні системи [Текст] /М. Ю. Ільченко, С.
О. Кравчук. – К. : Наук. думка, 2008. – 328 с.
34. Карташевский В.Г. Оценка импульсной характеристики канала в условиях
многолучевого распространения сигналов в беспроводных системах связи нового
поколения: методическое пособие. Волгоградский государственный университет.
– Волгоград, 2013. –51 с.
35. Казачков В.О. Исследование метода оценки отношения сигнал/шум сигнала Long
Term Evolution в условиях идеальной и неидеальной символьной синхронизации
//

Интернет-журнал

«Науковедение»,

№1

(26)

2015.

http://naukovedenie.ru/PDF/40TVN115.pdf (доступ свободный).
36. Ким Л.Т. Синхронная цифровая иерархия / Л.Т. Ким // Электросвязь. – 1991. –
№3. – С. 2-6.

137
37. Климаш М.М. Методи визначення показника якості послуг в телекомунікаційних
мережах / Климаш М.М., Бурачок Р.А., Андрухів Т.В. – Львів, 2009. – 285 с.
38. Климаш М.М., Бурачок Р.А., Андрухів Т.В. Методи визначення показника якості
послуг в телекомунікаційних мережах. – Львів, 2009.- 285 с.
39. Климаш М.М., ПелішокВ.О., Михайлевич Технології мереж мобільного зв’язку.
Навчальний посібн. – К.: «Освіта України», 2010.- 624 с.
40. Кловский Д.Д. Теория передачи сигналов / Д.Д. Кловский. – М.: Связь, 1973. 376с.
41. Куликов Е.И. Прикладной статистический анализ. М.: Горячая линия – Телеком,
2008. – 464 с.
42. Кувшинов О. В. Методика вибору сигнально-кодових конструкцій в системах
рухомого радіозв’язку // Зв’язок. – 2002. – № 3. – С. 30 – 34.
43. Коржик В.И. Помехоустойчивое кодирование дискретных сообщений в каналах
со случайной структурой / В.И. Коржик, Л.М. Финк. – М.: Связь, 1975. – 272 с.
44. Кожин Н.А., Мирошников В.В., Филькин, Улеев А.П. Построение и техническое
обслуживание сетей и систем телекоммуникаций. – К.: УНИИС, 2004. – 416 с.
45. Красносельский Н.И., Воронцов Ю.А., Аппак М.А. Автоматизированные системы
управления в связи. – М.: Радио и связь, 1988. – 272 с.
46. Кривуца В.Г. Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Костік Б.Я., Олійник В.Ф., Скляренко
С.М. та інші. Управління телекомунікаціями із застосуванням новітніх технологій
– Підручник для ВНЗ.К.: Техніка, 2007.- 384 с.
47. Кривуца В.Г., Барковський В.В., Беркман Л.Н. Математичне моделювання
телекомунікаційних систем. К.: ДП «ДВІА Зв'язок», 2007. – 270с.
48. Куо Б. Теория и проектирование цифровых систем управления. Пер. с анг. – М.:
Машиностроение, 1986. – 448 с.
49. Кривуца В.Г. Сучасні цифрові системи комутації: підручник / Кривуца В.Г.,
Беркман Л.Н., Стеклов В.К. – К.: ДУІКТ, 2010. – 389 с.
50. Левин Л.С. Цифровые системы передачи информациим / Л.С. Левин, М.А.
Плоткин. – М.: Радио и связь, 1982. – 216 с.
51. Левин Л.С.,Плоткин М.А.Цыфровые системы передачи информации. –М.: Радио
и связь,1982.-216 с.

138
52. Линдсей В. Системы синхронизации в связи и управлении. – М.: Сов.радио, 1978.598 с.
53. Лихарев В.А. Цифровые методы и устройства в радиолокации. М.: Сов. Радио,
1974. – 456с.
54. Мазурков М. И. Системы широкополосной радиосвязи: учеб. пособие для студ.
вузов / М.И. Мазурков. — О.: Наука и техника, 2009.—344 с.
55. Малла С. Вейвлеты в обработке сигналов: Пер. с англ. – М.: Мир, 2005. – 671с.
56. Мальцев А.А., Рубцов А.Е. Исследование характеристик OFDM-систем
радиосвязи с адаптивным отключением поднесущих // Радиофизика.Вестник
нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского, 2007, № 5, с. 43–49.
57. Марчук В.И., Шерстобитов А.И. Метод и алгоритмы выделения полезного
сигнала на фоне шумов при обработке дискретных сигналов. г. Шахты, 2012. –
с. 115.
58. Мартынов Е.М. Синхронизация в системах передачи дискретных сообщений /
Е.М. Мартынов. – М.: Связь, 1972. – 216 с.
59. Мікрохвильова система широкосмугового безпроводового доступу UMDS-РР /
Сайко В.Г., Наритник Т.М., Казіміренко В.Я., Дакова Л.В., Єрмаков А.В. Патент
України на корисну модель № 114590, дата публікації 10.03.2017.- Бюл.№ 5/17
Заявка u201609993 дата подачі 30.09. 2016 р. патентовласник: Державний
університет телекомунікацій.
60. Мікрохвильова система широкосмугового безпроводового доступу з підвищеною
щільністю покриття зони обслуговування UMDS-ТН / Наритник Т.М.,
Казіміренко В.Я., Сайко В.Г., Бреславський В.О., Дакова Л.В., Єрмаков А.В.
Патент України на корисну модель №109005, дата публікації 10.08.2016р.,
Патентовласник НТТУ «КПІ імені Сикорського».
61. Многоканальная связь / [Аболиц И.А и др.]. – М.: Связь, 1971. – 493с.
62. Назаров А.Н., Симонов М.В. АТМ: технология высокоскоростных сетей. - М.:
Эко-Тредз, 1998. - 234 с.
63. Назаров А.Н. АТМ: технология высокоскоростных сетей / А.Н. Назаров, М.В.
Симонов. – М.: Эко-Тредз, 1998. – 234 с.

139
64. Назаров М.В. Теория передачи сигналов / Назаров М.В., Кувшинов Б.И., Попов
О.В. – М.: Связь, 1970. – 368 с.
65. Науменко М.І. Високошвидкісна завадостійка передача інформації в каналах
телекомунікаційних систем: монографія / М.І. Науменко. – К.: Альтерпрес, 2003.
– 220 с.
66. Николаев В., Гармонов А., Лебедев Ю. Системы широкополосного радиодоступа
4 поколения: выбор сигнально-кодовых конструкций // Первая миля, № 5-6. –
2010. – с. 56-59.
67. Никифоров И.В. Последовательное обнаружение изменения свойств временных
рядов. М.: Наука, 1983. – 200с.
68. Обнаружение радиосигналов / Акимов П.С., Евстратов Ф.Ф., Захаров С.И.. –
Радио и связь, 1989. – 288 с.
69. Обнаружение нестационарности в записях случайных процессов / Иванов А.П. //
методы представления и аппаратный анализ случайных процессов и полей. – Л.:
ВНИИЭП, 1972. – с. 68-72.
70. Олейник В.Ф., Сайко В.Г., Булгач С.В. Радиотелекоммуникационные технологии
мобильных систем: теоретические основы и практическое применение. Том 1.
Системы сотовой подвижной радиосвязи.// Учебное методическое пособие.- Киев.
ГУИКТ. 2004.-307 с.
71. Окунев Ю.Б. Цифровая передача информации фазомодулированными сигналами
/ Ю.Б. Окунев. – М.: Радио и связь, 1991. – 295 с.
72. Окунев Ю.Б. Принципы системного перехода к проектированию в технике связи
/ Ю.Б. Окунев, В.Г. Плотников. – М.: Связь, 1976. – 184 с.
73. Отрох С.І. Метод розрахунку середньої затримки керуючої інформації в
телекомунікаційних мережах / С.І. Отрох // Радиотехника. – 2002. – №128.
– С. 67-73.
74. Патент RU 2332676, G01R 29/26,09.01.2007. Устройство для измерения
отношения сигнал/шум.
75. Патент на корисну модель 108734 Україна, H 04 B 7/165. Пристрій для
вимірювання відношення сигнал/шум в приймальних комплексах адаптивного

140
мобільного радіозв’язку / Сайко В.Г., Наритник Т.М., Грищенко М.М.,
Бреславський В.О., Лисенко Д.Р., Дакова Л.В. Заявник і патентовласник
Державній університет телекомунікацій; заявл.17.02.2016; опубл. 25.07.2016 //
Бюл. № 14.
76. Патент на корисну модель 114470 Україна, u 2016 09334 Спосіб визначення
оптимальних значень параметрів сигналів з підвищеною завадостійкістю в
радіомережах FH-OFDMA /Сайко В.Г., Дікарєв О.В., Грищенко Л.М., Кравченко
В.І. Лисенко Д.О. Дакова Л.В. Заявник і патентовласник Державній університет
телекомунікацій; заявл. 08.09. 2016; публ. 10.03. 2017 // Бюл. № 5/17.
77. Патент на корисну модель 114590 Україна, u201609993 Мікрохвильова система
широкосмугового безпроводового доступу UMDS-РР / Сайко В.Г., Наритник
Т.М., Казіміренко В.Я., Дакова Л.В., Єрмаков А.В. Заявник і патентовласник
Державній університет телекомунікацій; заявл. 30.09. 2016; публ. 10.03.2017 //
Бюл. № 5/17.
78. Проектирование и техническая эксплуатация сетей передачи данных дискретных
сообщений / [Арипов М., Захаров Г., Малиновский С., Яновский Г.] – М.: Радио и
связь,1988. – 360 с.
79. Помехоустойчивость и эффективность систем передачи информации / [Зюко А.Г.,
Фалько

А.И.,

Панфилов

И.П.,

Банкет

В.Л.].

–

Л.:

Связь,

1986.

– С. 107-112.
80. Протоколы и методы управления в сетях передачи данных / Под. ред. Куо Ф.Ф.:
пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1985. – 480 с.
81. Растригин Л.А. Современные принципы управления сложными объектами. – М.:
Сов. радио, 1980. – 232 с.
82. Рембровский А.М., Ашихмин А.В., Козьмин В.А. Радиомониторинг – задачи,
методы, средства. – М.: Горячая линия – Телеком, 2010. – 624 с.
83. Рутковская Д. , Пилиньский М. , Рутковский Л. Нейронные сети, генетические
алгоритмы и нечеткие системы. М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – 452 с.
84. Романенко А.Ф., Сергеев Г.А. Вопросы прикладного анализа случайных
процессов. М.: Сов. Радио, 1968. – 256 с.

141
85. Радиоприемные устройства. Под ред. Л.Г. Барулина. - М.: Радио и связь, 1984.
86. Сайко В.Г. Спосіб адаптивного вибору режимів роботи засобів радіозв’язку
нового покоління // Наукові записки Українського науково-дослідного інститут
зв’язку. – 2012. – № 2(22). – С. 16-20.
87. Сайко В.Г. Системи бездротового цифрового радіозв’язку нового покоління:
монографія. / В.Г. Сайко. - К.: ПП “Золоті ворота”, 2011.-300 с.
88. Сайко В.Г. Исследование статистических характеристик частотно-селективного
канала систем беспроводной широкополосной радиосвязи / В.Г. Сайко, С.В.
Толюпа, А.В. Жданенко // Зв’язок. - 2011. - № 4. - С. 5-8.
89. Системи та мережі цифрового радіозв’язку: інженерно-технічний довідник /
[Олійник В.Ф., Кривуца В.Г., Сайко В.Г., Булгач С.В.]. - Ніжин: ТОВ
“Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2011. - 612 с.
90. Сайко В.Г. Системи бездротового цифрового радіозв’язку нового покоління:
монографія. / В.Г. Сайко. - К.: ПП “Золоті ворота”, 2011. - 300 с.
91. Сайко В.Г., Дакова Л.В. Адаптивне шумоподавлення при обробці сигналів в
гетерогенних радіомережах з енергетичною скритністю // Наукові записки
Українського науково-дослідного інститут зв’язку. – 2012. – № 3(23). – С. 5-10.
92. Сайко В.Г. Дослідження характеристик завмирань багатопроменевого сигналу на
основі подвійного вейвлет-аналізу // Зв'язок. №4. – 2012. - С.35-39.
93. Сайко В.Г., Очередько М.В. Оцінка ефективності методики визначення
параметрів статистик другого порядку сигналів із завмираннями // ХІ Міжнародна
науково-технічна конференція студентства і молоді «Світ інформації та
телекомунікацій-2013». Матеріали конференції. К.: ДУІКТ. 23-26 квітня 2013 р.
С. 118.
94. Сайко В.Г. Рекурентний спосіб визначення глибини завмирань сигналів в
інтерактивній гетерогенній мережі мобільного зв’язку // Зв`язок.—2013. - № 3.,
с. 54-56.
95. Сайко В.Г., Лисенко Д.О. Спосіб виділення корисного сигналу в умовах
недостатньої апріорної інформації // Четверта міжнародна науково-технічна
конференція «ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ» 09-10 квітня 2015 р. Тези

142
доповідей четвертої міжнародної науково-технічної конференції. Київ-ПолтаваКитовище-Париж-Орел-Харків. с. 33.
96. Системи та мережі цифрового радіозв’язку: інженерно-технічний довідник /
[Олійник В.Ф., Кривуца В.Г., Сайко В.Г., Булгач С.В.]. - Ніжин: ТОВ
“Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2011. - 612 с.
97. Слободянюк

П.В.,

Благодарный

В.Г.

Справочник

для

инженеров

по

радиомониторингу. – К.: 2012. – 720 с.
98. Сайко В.Г. Системи бездротового цифрового радіозв’язку нового покоління:
Монографія. – К.: ПП «Золоті ворота», 2011. – 300 с.
99. Сайко В.Г. Адаптивній розподіл піднесучих підканалів систем OFDM // Зв’язок.
– 2012. - № 1.- с. 13-17.
100. Сайко В.Г. Визначення оптимальних параметрів сигналів з підвищеною
завадостійкістю для когнітивних радіомереж FH-OFDMA /Сайко В.Г., Дікарєв
О.В., Лисенко Д.О., Грищенко Л.М., Дакова Л.В. // Телекомунікаційні та
інформаційні технології. - 2016. - № 3. - с. 34-44.
101. Сайко В.Г. Визначення оптимальних параметрів сигналів з підвищеною
завадостійкістю для когнітивних радіомережах FH-OFDMA / Сайко В.Г.,
Наритник Т.М. Грищенко Л.М., Дакова Л.В., Лисенко Д.О. Кравченко В.І. //
Зв’язок. - 2016 - №6. - С. 16-21.
102. Сайко В.Г. Метод визначення оптимальних параметрів вікон прозорості в
терагерцовому діапазоні / Сайко В.Г., Грищенко Л.М., Дакова Л.В., Лисенко Д.О.,
Кравченко В.І. // Телекомунікаційні та інформаційні технології – 2017 - № 1. С.11-17.
103. Сайко В.Г. Алгоритм адаптації до середньостатистичних змін параметрів
радіоканалу терагерцового діапазону / Сайко В.Г., Грищенко Л.М., Дакова Л.В.,
Лисенко Д.О., Кравченко В.І. // Наукові записки Українського науково-дослідного
інститут зв’язку. – 2017. – № 1. –С.12-18.
104. Сайко

В.Г.

Стохастична

модель

ситуаційно-адаптивної

діагностики

завадонасиченості системи широкосмугового бездротового зв'язку / Сайко В.Г.,

143
Грищенко Л.М., Лисенко Д.О., Кравченко В.І. // Наукові записки Українського
науково-дослідного інститут зв’язку. – 2017. – № 2. – С 18-24.
105. Сайко В.Г. Нейро-нечітка модель вибору параметрів вікон прозорості в
терагерцовому діапазоні / Сайко В.Г., Грищенко Л.М., Лисенко Д.О., Кравченко
В.І. // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2017. - № 2. – С 5-11.
106.

Сайко

В.Г.,

Дакова

Л.В.

Метод

визначення

глибини

завмирань

багатопроменевих сигналів для гетерогенних радіосистем нового покоління // Х
Міжнародна науково-технічна конференція студентства і молоді «Світ інформації
та телекомунікацій-2013». Матеріали конференції. К.: ДУІКТ. 25-26 квітня 2013
р. С. 39.
107.

Сайко В.Г., Казіміренко В.Я., Бреславський В.О., Дакова Л.В., Лисенко Д.О.,

Кравченко В.І. Аналіз пропускної здатності та дальності зв'язку в системах зв'язку
терагецового діапазону // VІІ міжнародна науково-технічна конференція
«ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ» 12 грудня 2016 р. Тези доповідей. ЧеркасиКиїв-Тольятті-Харків С 12.
108. Сайко В.Г., Казіміренко В.Я., Дакова Л.В., Наритник Т.М. Інноваційний спосіб
транспортування трафіку при побудові гетерогенних мереж 4-го і 5-го поколінь //
VІІ міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації» 12
грудня 2016 р. Тези доповідей. Черкаси-Київ-Тольятті-Харків С 11.
109.

Сайко В.Г., Казіміренко В.Я., Дакова Л.В., Наритник Т.М. Результати

дослідження використання міліметрового діапазону в телекомунікаційних
мережах широкосмугового доступу // VІІ міжнародна науково-технічна
конференція «Проблеми інформатизації» 12 грудня 2016 р. Тези доповідей.
Черкаси-Київ-Тольятті-Харків С 12.
110.

Сайко В.Г., Казіміренко В.Я., Бреславський В.О., Дакова Л.В., Лисенко Д.О.,

Наритник Т.М. Методика розрахунку трас цифрових радіорелейних ліній прямої
видимості діапазону міліметрових хвиль // VІ міжнародна науково-технічна
конференція «Проблеми інформатизації» 11-12 квітня 2016 р. Тези доповідей.
Черкаси-Київ-Тольятті-Харків С 34.

144
111. Сайко В.Г., Казіміренко В.Я., Бреславський В.О., Дакова Л.В., Лисенко Д.О.
Основні технічні сценарії та ключові вимоги для мереж 5g // VІ міжнародна
науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації» 11-12 квітня 2016 р.
Тези доповідей. Черкаси-Київ-Тольятті-Харків С 36.
112. Сайко В.Г., Казіміренко В.Я., Бреславський В.О., Дакова Л.В., Лисенко Д.О.,
Кравченко В.І. Модель ситуаційно-адаптивної діагностики функціонування
системи широкосмугового бездротового зв'язку // VІІІ міжнародна науковотехнічна конференція «ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ» 11-12 квітня 2017 р.
Тези доповідей. Черкаси-Київ-Тольятті-Харків С 17.
113. Сайко В.Г., Казіміренко В.Я., Бреславський В.О., Дакова Л.В., Лисенко Д.О.,
Кравченко В.І. Результати розробки стохастичної моделі ситуаційно-адаптивної
діагностики вікон прозорості мережі терагерцового діапазону // VІІІ міжнародна
науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації» 11-12 квітня 2017 р.
Тези доповідей. Черкаси-Київ-Тольятті-Харків С 18.
114.

Слободянюк П.В., Наритник Т.М., Благодарний В.Г., Сайко В.Г., Булгач В.Л

Теорія

і

практика

управління

використанням

радіочастотного

ресурсу.

Навчальний посібник. / за редакцією Кривуци В.Г. К.: ДУІКТ, 2012. – 596с.
115. Стеклов В.К. Возможности использования методов многоканальной модуляции
для сетей доступа / В.К. Стеклов, Л.Н. Беркман, Г.А. Пезенцали // Зв’язок. – 2000.
– 24.
116. Сайко В.Г., Дакова Л.В. Адаптивне шумоподавлення при обробці сигналів в
гетерогенних радіомережах з енергетичною скритністю // Наукові записки
Українського науково-дослідного інститут зв’язку. – 2012. – № 3(23). – С. 5-10.
117. Стеклов В.К. Возможности использования методов многоканальной модуляции
для сетей доступа / В.К. Стеклов, Л.Н. Беркман, Г.А. Пезенцали // Зв’язок. –
2000№4. – С. 43-48.
118. Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Карпенко Н.Ф. Многокритериальная оптимизация
системы управления телекоммуникационными сетями // Зв’язок.-1999. - №6. - С.
13-16.

145
119. Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Костик Б.Я. Метод векторного синтеза систем
управления разнорордными телекоммуникационными сетями // Радиотехника. –
Выпуск 133. – 2003. – С. 174-182.
120. Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Кільчицький Е.В. Оптимізація та моделювання
пристроїв і систем зв”язку. – К.: Техніка, 2004. – 576 с.
121. Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Нові інформаційні технології: транспортні мережі
телекомунікацій – К.: Техніка, 2004. – 328 с.
122. Стеклов В. К., Беркман Л. Н. Системный метод оптимального проектирования
интеллектуальной сети // Зв’язок. - 1998. - №4. - С.43-49.
123. Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Проектування телекомунікаційних мереж. –
Підручник для ВНЗ. К.: Техніка, 2002. – 792 с.
124. Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Теорія електричного зв’язку-Підручник. К.:Техніка, 2006 – 548 с.
125. Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Оценка параметров системы управления
интеллектуальной сети // К.: Праці науково-практичної конференції: "Стратегія
входження України у світовий інформаційний простір", 1997. - С. 82-84.
126. Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Чумак О.І. Особливості вибору методу обробки
сигналів управління мережами зв'язку // Зв‘язок. - 2002. - №2(34). - С. 16 - 20.
127.

Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Рудик Л.В., Стец О.С. Підходи до ситуаційного

управління телекомунікаційними мережами // Зв’язок. – 2005. - № 1 – С. 47-57.
128. Стеклов

В.К.,

Мірошніков

В.В.,

Кожин

І.А.

Оптимізація

системи

автоматичного управління в пристроях зв’язку: Навчальний посібник. – К.: ДП
УНДІЗ, 2003. – 106 с.
129. Стеклов В.К., Мирошников В.В. Синтез параметров обратной связи из условия
минимизации векторного критерия качества системы ФАП. – Зв’язок, № 4, 2004.
– С. 61-62.
130. Стеклов В.К. Проектування систем автоматичного керування.- Вища школа,
1995. – 231 с.

146
131. Стеклов В.К., Стародуб Н.М., Беркман Л.Н. Выбор обобщенного критерия
оптимальности систем управления информационными сетями // Зв'язок. – 2000. –
№5. – С. 48-50.
132. Стиффлер Дж. Теория синхронной связи. Пер. с англ. Под ред. Э.М.
Габидулина. - М.: Связь, 1975. – 438 с.
133. Теорія і практика управління використанням радіочастотного ресурсу.
Навчальний посібник / Слободянюк П.В., Сайко В.Г.,Наритник Т.М., Благодарний
В.Г./ К.: ДУІКТ, 2012.—596 с.
134.

Тристанов А.Б. Обнаружение изменений в сигнале методом вейвлет-анализа //

Труды 2-ой Всеросс. науч. конф. «Проектирование инженерных и научных
приложений в среде MatLab». М.: ИПУ РАН. - 2004. - С. 1798-1821.
135.

Тихонов В.И., Хименко В.И. Выбросы траекторий случайных процессов. М.:

Наука, 1987. – 235 с.
136. Теория передачи сигналов / [Зюко Л.Г., Кловский Д.Д., Назаров М.В.,
ФинкЛ.М.]. – М.: Радио и связь, 1986. – 304 с.
137. Ткаченко О.М. Використання ігрових методів для аналізу і синтезу систем
зв’язку //Матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні
інформаційно-комунікаційні технології (СОMINFO-2006)». – С. 34-35.
138. Ткаченко О.М. Динамічний розподіл потоків інформації на телекомунікаційних
мережах // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні
інформаційно-комунікаційні технології /СOMINFO’2007/». – С. 114-116.
139. Ткаченко О.М. Ідентифікація параметрів моделі як один з етапів управління
складним об’єктом // Матеріали ІV Міжнародної науково-технічної конференції
студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій-2007». – С. 61.
140.

Фокин

Г.А.

Пути

адаптации

сигнала

к

условиям

многолучевого

распространения в канале широкополосного беспроводного доступа // Труды
учебных заведений № 176, Санкт-Петербургский университет телекоммуникаций,
2007.
141. Харкевич А.А. Спектры и анализ / А.А. Харкевич. – М.: Гос. Издательство
технико-теоретической литературы, 1957. – 267 с.

147
142.

Штарк Г.-Г. Применение вейвлетов для ЦОС. М.: Техносфера, 2007. – 192с.

143.

Шелухин О.Н., Осин А.В., Смольский С.М. Самоподобие и фракталы.

Телекоммуникационные приложения. М.: Физмат, 2008. – 368с.
144.

Arash T. Toyserkani, SiddharthNaik, JoubranAyan, Yann Made, Omar Al-Askary,

«Sub-carrier based adaptive modulation in HIPERLAN/2 system», ICC 2004 - IEEE
International Conference on Communications, no. 1, June 2004 pp. 3460-3464.
145. Clive Tang, Victor Stolpman, «An adaptive learning approach to adaptive OFDM»,
WCNC 2004 - IEEE Wireless Communications and Networking Conference, no. 1,
March 2004 pp. 1394-1398.
146. Daubechies I. Ten Lectures on Wavelets. New York: SIAM. - 1992.
147.

J.G.ProakisDigitalCommunications, NY: McGraw-Hill, 1995.

148. Multi-carrier and spread spectrum systems: from OFDM and MC-CDMA to LTE and
WiMAX / K. Fazel, S. Kaiser. – 2nd ed., 2008.
149.

RichardvanNee,

RamjeePrasad,

OFDM

WirelessMultimediaCommunications,

ArtechHouse, Boston-London, 2000.
150. Saiko Vladymyr. Multiparameter Adaptationin Cognitive Radio Networks / Saiko
Vladymyr//

ХІІ

науково-практична

конференція

„Сучасні

проблеми

радіоелектроніки, телекомунікацій та комп’ютерної інженерії”. Матеріалі
міжнародної конференції TCSET`2014, присвяченої 170-річчю заснування
Національного університету «Львівська політехніка» Львів-славське, Україна 25
лютого – 1 березня 2014 р. Львів, Відавніцтво Національного університету
«Львівська політехніка», 2014. – с. 456.
151. Xiaodong Xu, Ya Jing, Xiaohu Yu, Subspace-based no is evariance and SNR
estimation for OFDM systems, WCNC 2005 - IEEE Wireless Communications and
Networking Conference, no. 1, March 2005, p. 23 – 26.

148
ДОДАТОК А
Акт впровадження наукових результатів дисертаційної роботи в
ТОВ «ІФК «СИМВОЛ»

149
ДОДАТОК Б
Акт впровадження наукових результатів дисертаційної роботи в Державному
університеті телекомунікацій ( стор.1)

150
ДОДАТОК Б (продовження)
Акт впровадження наукових результатів дисертаційної роботи в
Державному університеті телекомунікацій ( стор.2)

151
ДОДАТОК Б (продовження)
Акт впровадження наукових результатів дисертаційної роботи в
Державному університеті телекомунікацій ( стор.3)

152
ДОДАТОК Б (продовження)
Акт впровадження наукових результатів дисертаційної роботи в
Державному університеті телекомунікацій ( стор.4)

153
ДОДАТОК В
Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації
1. Дакова Л.В. Визначення оптимальних параметрів сигналів з підвищеною

завадостійкістю для когнітивних радіомереж FH-OFDMA / В.Г. Сайко, Л.В. Дакова,
О.В. Дікарєв, Д.О. Лисенко, Л.М. Грищенко, В.І. Кравченко // Телекомунікаційні та
інформаційні технології, 2016, № 3, С. 34-44. (РИНЦ)
2. Дакова Л.В. Метод визначення оптимальних параметрів вікон прозорості в
терагерцовому діапазоні / В.Г. Сайко, Л.М. Грищенко, Л.В. Дакова, Д.О. Лисенко, В.І.
Кравченко // Телекомунікаційні та інформаційні технології – 2017 - № 1. - С.1117.(РИНЦ)
3. Дакова Л.В. Взаємодія мережі LTE з іншими не 3GPP мережами та
забезпечення дискретної та безперервної мобільності / Л.В Дакова, С.Ю. Даков //
Наукові записки Українського науково-дослідного інститут зв’язку. – 2017. – № 4. –
С. 59-63.
4. Дакова Л.В. Використання розподілених транспортних радіомереж
терагерцового діапазону для побудови мереж мобільного зв’язку нового покоління /
В.Г. Сайко, Т.М. Наритник, Л.М. Грищенко, Л.В. Дакова, Д.О. Лисенко, В.І.
Кравченко // Зв’язок. - 2016 - №6. - С. 16-21.
5. Дакова Л.В. Алгоритм адаптації до середньостатистичних змін параметрів
радіоканалу терагерцового діапазону / В.Г. Сайко, Л.М. Грищенко, Л.В. Дакова, Д.О.
Лисенко, В.І. Кравченко // Наукові записки Українського науково-дослідного
інститут зв’язку. – 2017. – № 1. –С.12-18
6. Дакова Л.В. Рекуррентный метод определения глубины замираний
многолучевых сигналов для защищенных радиосистем / Л.В Дакова // Вісник ДУІКТ
- 2013.- № 2.- С. 77-80.
7. Дакова Л.В. Адаптивне шумопридушення при обробці сигналів в
гетерогенних радіомережах з енергетичною скритністю. / В.Г. Сайко, Л.В. Дакова //
Наукові записки Українського науково-дослідного інститут зв’язку. – 2012. – № 3(23).
– С. 5-10.

154
Матеріали й тези доповідей на конференціях
8. Дакова Л.В. Метод визначення глибини завмирань багатопроменевих
сигналів для гетерогенних радіосистем нового покоління / Л.В. Дакова, В.Г. Сайко //
Х Міжнародна науково-технічна конференція студентства і молоді «Світ інформації
та телекомунікацій-2013». Матеріали конференції. К.: ДУІКТ. 25-26 квітня 2013 р.
С. 39.
9. Дакова Л.В. Аналіз пропускної здатності та дальності зв'язку в системах
зв'язку терагецового діапазону / В.Г. Сайко, В.Я. Казіміренко, В.О. Бреславський,
Д.О. Лисенко, В.І. Кравченко // VІІ міжнародна науково-технічна конференція
«Проблеми інформатизації» 12 грудня 2016 р. Тези доповідей. Черкаси-КиївТольятті-Харків. С.12.
10. Дакова Л.В. Інноваційний спосіб транспортування трафіку при побудові
гетерогенних мереж 4-го і 5-го поколінь / В.Г. Сайко, В.Я. Казіміренко, Л.В. Дакова,
Т.М. Наритник // VІІ міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми
інформатизації» 12 грудня 2016 р. Тези доповідей. Черкаси-Київ-Тольятті-Харків.
С. 11.
11. Дакова Л.В. Результати дослідження використання міліметрового діапазону
в телекомунікаційних мережах широкосмугового доступу / В.Г. Сайко, В.Я.
Казіміренко, Т.М.Наритник // VІІ міжнародна науково-технічна конференція
«Проблеми інформатизації» 12 грудня 2016 р. Тези доповідей. Черкаси-КиївТольятті-Харків. С. 12.
12. Дакова Л.В. Методика розрахунку трас цифрових радіорелейних ліній
прямої видимості діапазону міліметрових хвиль / В.Г. Сайко, В.Я. Казіміренко, В.О.
Бреславський, Д.О. Лисенко, Т.М. Наритник, // VІ міжнародна науково-технічна
конференція «Проблеми інформатизації» 11-12 квітня 2016 р. Тези доповідей.
Черкаси-Київ-Тольятті-Харків. С. 17.
13. Дакова Л.В. Основні технічні сценарії та ключові вимоги для мереж 5g / В.Г.
Сайко, В.Я. Казіміренко, В.О. Бреславський, Д.О. Лисенко // VІ міжнародна науково-

155
технічна конференція «Проблеми інформатизації» 11-12 квітня 2016 р. Тези
доповідей. Черкаси-Київ-Тольятті-Харків. С. 18.
14. Дакова Л.В. Модель ситуаційно-адаптивної діагностики функціонування
системи широкосмугового безпроводового зв'язку / В.Г. Сайко, В.Я. Казіміренко,
В.О. Бреславський, Д.О. Лисенко, В.І. Кравченко // VІІІ міжнародна науково-технічна
конференція «Проблеми інформатизації» 11-12 квітня 2017 р. Тези доповідей.
Черкаси-Київ-Тольятті-Харків. С.17.
15. Дакова Л.В. Результати розробки стохастичної моделі ситуаційноадаптивної діагностики вікон прозорості мережі терагерцового діапазону / В.Г.
Сайко, В.Я. Казіміренко, В.О. Бреславський, Д.О. Лисенко, В.І. Кравченко // VІІІ
міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації» 11-12 квітня
2017 р. Тези доповідей. Черкаси-Київ-Тольятті-Харків. С. 18-19.
Патенти на корисну модель
16. Патент на корисну модель 114470 Україна, u 2016 09334 Спосіб визначення
оптимальних значень параметрів сигналів з підвищеною завадостійкістю в
радіомережах FH-OFDMA / Л.В. Дакова, В.Г. Сайко, О.В. Дікарєв, Л.М. Грищенко,
В.І. Кравченко Д.О. Лисенко. Заявник і патентовласник Державній університет
телекомунікацій; заявл. 08.09. 2016; публ. 10.03. 2017 // Бюл. № 5/17.
17. Патент на корисну модель 114590 Україна, u201609993 Мікрохвильова
система широкосмугового безпроводового доступу UMDS- РР / В.Г. Л.В. Дакова,
Сайко, Т.М. Наритник, В.Я. Казіміренко, , А.В. Єрмаков Заявник і патентовласник
Державній університет телекомунікацій; заявл. 30.09. 2016; публ. 10.03.2017 /
Бюл. № 5/17.
18. Патент на корисну модель 108734 Україна, Н04В 7/00, Н04В 7/165. Пристрій
для вимірювання відношення сигнал/шум в приймальних комплексах адаптивного
мобільного радіозв’язку / Л.В. Дакова, В.Г. Сайко, Т.М. Наритник, Л.М. Грищенко,
В.О. Бреславський, Д.О. Лисенко, Заявник і патентовласник Державний університет
телекомунікацій; заявл.17.02.2016; опубл. 25.07.2016 // Бюл. № 14.

156
19. Патент на корисну модель 117124 Україна, Н04В 7/165.Спосіб підвищення

ефективності використання вікон прозорості в терагерцовому діапазоні / Л.В. Дакова,
В.Г. Сайко, Л.М. Грищенко, Д.О. Лисенко, Б.М. Ємельяненков, В.І. Кравченко
Заявник і патентовласник Державний університет телекомунікацій; заявл.10.02.2017;
опубл.12.06.2017, Бюл№11.

157
ДОДАТОК Ґ
Акт використання результатів дисертаційної роботи у ТОВ «Випробувальний
центр «ЄВРОТЕСТ»

