
 

 

 



 

 

АНОТАЦІЯ 

Пояснювальна записка складається з 79 аркушів, містить у собі 51 рисунок, 

8 таблиць, 19 джерел. 

В роботі було визначено напрями подальшого розвитку теоретичних та 

практичних засад оптимізації структур і параметрів сучасних бездротових систем 

для підвищення їх ефективності. 

Виконано дослідження на основі використання методів і основних поло-

жень теорії радіосистем та електрозв’язку, теоретичної радіотехніки, теорії випад-

кових процесів, лінійної алгебри та матричного аналізу, теорії ймовірностей та 

математичної статистики, математичного та комп’ютерного моделювання, а та-

кож на основі експериментальних досліджень. 

Отримані результати можуть бути використанні при побудові та покра-

щенні вже існуючих мереж рухомого радіозв’язку. 

Ключові слова: відношення сигнал/шум, багатопроменеве поширення 

хвиль, рознесений прийом, адаптивні системи, синтез. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNOTATION 

This course consists of explanatory note amount of 79 sheets, containing 51 

illustration, 8 tables, 19 sources. 

In the work, the directions of further development of theoretical and practical 

principles of optimization of structures and parameters of modern wireless systems for 

increasing their efficiency were determined. 

The research is carried out on the basis of the use of methods and basic provisions 

of the theory of radio systems and telecommunications, theoretical radio engineering, 

the theory of random processes, linear algebra and matrix analysis, probability theory 

and mathematical statistics, mathematical and computer modeling, as well as on the 

basis of experimental research . 

The obtained results can be used for construction and improvement of existing 

networks of mobile radio communication. 

Key words: signal/noise ratio, multipath wave propagation, diverse reception, 

adaptive systems, synthesis. 
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ВСТУП 

В сучасному суспільстві Бездротові системи зв'язку займають визначальну 

роль, причому постійно змінюються як вимоги споживачів, так і технології, які мо-

жуть забезпечити дані вимоги. Постійно відбувається переоцінка цінностей, ті по-

треби та технології, які ще вчора здавались вершиною можливого, сьогодні все ба-

гатьох не задовольняють. Вимоги до ефективності бездротових систем постійно 

зростають, хоча підвищення ефективності  являється багатокритеріальною зада-

чею,  де наявні серйозні протиріччя. Наприклад, при виборі шляхів побудови од-

ного з останніх стандартів бездротового зв'язку LTE довго тривали дебати яку тех-

нологію покласти за основу – CDMA чи  OFDM.    

Подальший розвиток сучасного суспільства вже неможливо уявити без широ-

кого застосування сучасних цифрових бездротових систем, причому їм властивий 

бурхливий процес розвитку та вдосконалення.   

Актуальність теми. Теорія та практика проектування сучасних бездротових 

систем та мереж, а особливо з метою підвищення їх ефективності вимагає особли-

вої уваги. Справа в тому, що постійно змінюються, як вимоги споживачів, так і тех-

нології які можуть забезпечити дані вимоги. Крім того, радіомережі передачі даних, 

хоча і беруть початок від традиційних дротових систем, але мають ряд специфічних 

особливостей, зокрема те, що канал зв'язку являється нестаціонарним, тобто його 

параметри змінюються в часі. Тому сучасні методи та засоби підвищення ефектив-

ності радіомереж, повинні враховувати більш «тонкі» особливості нестаціонарного 

каналу радіозв’язку. 

Підвищення ефективності функціонування бездротових систем, навіть на де-

кілька відсотків, може принести значні вигоди, враховуючи загальнодержавні мас-

штаби їх застосування. Таким чином, дослідження, спрямованні на підвищення 

ефективності систем, наприклад, забезпечення заданої швидкості передавання ін-

формації із заданою достовірністю,  при менших значеннях  смуги пропускання та 

відношення сигнал/шум являються актуальними (перспективними). 
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 Основними та найбільш дійовими засобами підвищення ефективності бездро-

тових систем являється синтез ефективних структур систем за заданими техніч-

ними вимогами, застосування  нових технологій та сучасних методів обробки. 

Мета роботи.  Мета роботи полягає у розвитку теоретичних засад оптимізації 

структур і параметрів бездротових систем та мереж зв'язку для підвищення  їх ефе-

ктивності.   

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувались такі основні завдання: 

1. Дослідження типових характеристик окремих функціональних вузлів та ви-

значення шляхів їх трансформації до залежностей, орієнтованих на проектуванні.  

2. Розробка методу побудови трансформованих характеристик, яка практично 

не вимагає збільшення обчислювальних ресурсів порівняно з отриманням типових 

характеристик . 

3. Формування єдиного інтегрального показника ефективності систем бездро-

тового зв'язку, який базується на наявних часткових показниках ефективності.  

4. Розробка єдиного концептуального підходу, придатного до проектування 

кожного з функціональних вузлів та максимально придатного до проектування си-

стеми в цілому.  

5. Дослідження особливостей бездротового каналу зв'язку та вирішення част-

кових можливостей ослаблення його дестабілізуючого впливу на показники сис-

теми в цілому.  

Об’єкт дослідження – процес підвищення  ефективності бездротових систем  

та мереж зв'язку.  

 Предмет дослідження – методи структурного та параметричного синтезу  

бездротових систем та мереж  за умови нестаціонарності каналу зв'язку.  

Методи дослідження. В роботі виконано дослідження на основі використання 

методів і основних положень теорії радіосистем та електрозв’язку, теоретичної ра-

діотехніки, лінійної алгебри та матричного аналізу, математичної статистики, ма-

тематичного та комп’ютерного  моделювання, а також експериментальних дослі-

джень.   
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1 АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ LTE 

1.1  Технологія LTE 

Бездротові цифрові комунікації, бурхливо стартувавши, продовжують розви-

ватися надзвичайно швидко. Цьому сприяє неухильний прогрес в мікроелектроніці, 

що дозволяє випускати усе більш складні і при цьому, - усе більш дешеві - засоби 

бездротового зв'язку. Бум стільникового зв'язку, порівнянний лише із зростанням 

виробництва персональних комп’ютерів і розвитком Інтернету, не сповільнюється 

вже чверть століття. Мобільних телефонів у всьому світі вже значно більше, чим 

звичайних дротяних телефонних апаратів. Швидкими темпами розвиваються пер-

сональні і локальні мережі, широко упроваджуються бездротові мережі регіональ-

ного масштабу. Низька вартість, прудкість розгортання, широкі функціональні 

можливості по передачі даних, телефонії, відео потоків роблять бездротові мережі 

одним з основних направлений розвитку телекомунікаційної індустрії. 

 Розвиток бездротового зв'язку супроводиться неперервною зміною техно-

логій, в основі яких лежать стандарти стільникового зв'язку GSM і CDMA, а також 

стандарти систем передачі даних IEEE 802 (рис.1.1).  

 

Рис. 1.1 Основні напрями розвитку технології широкосмугового зв'язку 
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 Історично технології бездротового зв'язку розвивалися по двох незалежних 

напрямах - системи телефонного зв'язку (стільниковий зв'язок) і системи передачі 

даних (Wi-Fi, WIMAX). Але останнім часом спостерігається явна тенденція до 

злиття цих функцій. Більш того, об'єм пакетних даних в мережах стільникової 

зв’язку третього покоління (3G) вже перевищує об'єм голосового трафіку, що по-

в'язане з впровадженням технологій HSPA [4]. У свою чергу, сучасні мережі пере-

дачі інформації обов'язково забезпечують заданий рівень якості послуг (QOS) для 

різних видів трафіку. Реалізується підтримка пріоритезації окремих потоків інфор-

мації, причому як на мереженому /транспортному рівнях (на рівні TCP/IP), так і на 

МАС- рівні (стандарти IEEE 802.16). Це дозволяє використовувати їх для надання 

послуг голосовому зв'язку, передачі мультимедійної інформації і тому подібне 

 Технологія фіксованого WIMAX (IEEE 802.16-2004) не виправдала надій, що 

покладалися на неї, по швидкодії, об'єму зони покриття і ціновим характеристикам. 

Але оператори справедливо чекають якісного прориву від мобільного WIMAX 

(IEEE 802.16e). 

 Проте вимоги кінцевих користувачів до послуг що надаються постійно підви-

щуються (рис.1.2). 

  

Рис.1.2 Широкосмугові послуги і нові застосування, стимулюючі еволюцію 

систем зв’язку 
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 Мобільні мережі повинні використовуватися не лише для стільникового 

зв'язку, але і для передачі відео, мобільного ТБ, музики і роботи з Інтернетом з ви-

сокими швидкостями і якістю передачі. Саме з цією метою в рамках проекту 

співпраці в створенні мереж третього покоління 3GPP (3G Partnership Project) була 

почата розробка технології LTE (Long-Term Evolution - довгостроковий розвиток) 

 Розробка технології LTE як стандарту офіційно почалося в кінці 2004 року. 

Основною метою досліджень на початковому етапі був вибір технології фізичного 

рівня, яка змогла б забезпечити високу швидкість передачі даних. Як основні були 

запропоновані два варіанта: розвиток існуючого радіо інтерфейсу W-CDMA (вико-

ристовуємого в HSPA) і створення нового на основі технології OFDM. В результаті 

проведених досліджень єдиною відповідною технологією виявилася OFDM. 

 В порівнянні з раніше розробленими системами 3G, радіо інтерфейс LTE за-

безпечить покращені технічні характеристики. Зокрема, в LTE ширина смуги про-

пускания може варіюватися від 1,4 до 20 Мгц (за ранішими джерелами - від 1,25 

Мгц), що дозволить задовольнити потребам різних операторів зв'язку, що во-

лодіють різними смугами пропускання. При цьому устаткування LTE повинне од-

ночасно підтримувати не менше 200 активних з'єднань (тобто 200 телефонних 

дзвінків) на кожну 5-мгц соту. Також очікується, що LTE поліпшить ефективність 

використання радіочастотного спектру, тобто зросте объем даних, передаваних в 

заданому діапазоні частот. LTE дозволить досягти значних агрегатних швидкостей 

передачі даних - до 50 Мбіт/с для висхідного з’єднання (від абонента до базової 

станції) і до 100 Мбіт/с для низхідного з'єднання (від базової станції до абонента) 

(у смузі 20 Мгц). При цьому повинна забезпечуватися підтримка з'єднань для або-

нентів, рухомих з швидкістю до 350 км/г. 

 Радіоінтерфейс LTE позиціонується як рішення, на яке оператори поступово 

переходитимуть з нинішніх систем стандартів 3GPP і 3GPP2 [5-8], а його розробка 

является важливим етапом в процесі переходу до мереж четвертого покоління 4G. 

Фактично специфікація LTE вже містить більшу частину функцій, що спочатку 

призначалися для систем 4G, тому її інколи іменують "технологією 3,9G". 
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Але розвиток технології LTE продовжується. Вже розробляються специфіка-

ції наступного покоління, так звані LTE-Advanced. 

Принципи побудови радиоинтрефейса за технологією LTE 

 LTE базується на трьох основних технологіях: мультиплексування за допо-

могою ортогональних нусущіх OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing), 

багатоантенні системи MIMO (Multiple Input Multiple Output) і еволюційна си-

стемна архітектура мережі (System Architecture Evolution). 

 Принципово, що дуплексне розділення каналів може бути як частотним 

(FDD), так і часовим (TDD). Це дозволяє операторам дуже гнучко використовувати 

частотний ресурс. Таке рішення відкриває дорогу на ринок тим компаніям, які не 

володіють спареними частотами. З другого боку, підтримка FDD дуже зручна для 

традиційних стільникових операторів, оскільки у них спарені частоти є "за визна-

ченням" - такі організовані практично всі існуючі системи стільникового зв'язку. 

Сама ж по собі система FDD істотно ефективніша в плані використання частотного 

ресурсу, чим TDD, - в ній менше накладних витрат (службових полів, інтервалів і 

тому подібне). 

 Обмін між базовою станцією (БС) і мобільною станцією (МС) будується за 

принципом циклічно повторюваних кадрів (у термінології LTE - радіокадр) [9]. 

Тривалість радіокадру - 10 мс. Всі тимчасові параметри в специфікації LTE прив'я-

зані до мінімальної тривалості кванта Ts = 1 / (2048-∆f), де ∆f - крок між тими, що 

піднесуть, стандартно - 15 кГц. Таким чином, тривалість радіокадру - 307200Ts. 

Сам же квант часу відповідає тактовій частоті 30,72 Мгц, що кратно стандартній в 

3G-системах (WCDMA із смугою каналу 5 Мгц) частоті оброблення 3,84 Мгц 

(8x3,84 = 30,72). 

 Стандарт LTE передбачає два типа радіокадрів. Тип 1 призначений для час-

тотного дуплексування, як для повного дуплексу, так і для напівдуплекса. Такий 

кадр складається з 20 слотів (тривалістю 0,5 мс), що нумеруються від 0 до 19. Два 

суміжні слоти утворюють субкадр (рис.1.3).  
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Рис.1.3 Структура кадру LTE при частотному розділенні дуплексних каналів 

При повнодуплексному режимі радіокадри у висхідному і нисхідному каналах 

передаються паралельно, але з оговореними в стандарті тимчасовим зрушенням. 

Радіокадр типа 2 (рис.1.4) призначений лише для часового дуплексування.  

Він складається з двох напівкадрів тривалістю по 5 мс. Кожен напівкадр вклю-

чає 5 субкадрів тривалістю 1 мс. Стандарт передбачає два цикли часового дуплек-

сування - 5 і 10 мс. У першому випадку 1-й і 6-й субкадри ідентичні і містять слу-

жбові поля DWPTS, UPPTS і захисний інтервал GP. При 10-мс циклі TDD 6-й суб-

кадр використовується для передачі даних в низхідному каналі. Субкадри 0 і 5, а 

також поле DwPTS завжди відносяться до низхідного каналу, а субкадр 2 і поле 

UpPTS - до висхідного. Можливо декілька варіантів тривалості полів DwPTS, 

UpPTS і GP, але їх сума завжди дорівнює 1 мс. 
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 Рис.1.4 структура кадру LTE при тимчасовому розділенні дуплексних каналів 

 Як вже наголошувалося, в LTE використовується модуляція OFDM, добре 

досліджена в системах DVB, Wi-Fi і WIMAX [1]. Технологія OFDM передбачає пе-

редачу широкосмугового сигналу за допомогою незалежної модуляції тих, вузь-

космугових піднесущіх вигляду Sk(t) = ak-sin [2π(f0+k∆f)], розташованих з певним 

кроком по частоті ∆f. Один OFDM-символ містить набір модульованих піднесущіх. 

У часовій області OFDM-символ включає поле даних (корисна інформація) і так 

званий циклічний префікс CP (Cyclic Prefix) - повторно переданий фрагмент кінця 

попереднього символу (рис.1.5).  

 

Рис.1.5 OFDM-символ з циклічним префіксом 

Призначення префікса - боротьба з міжсимвольною інтерференцією в прий-

мачі унаслідок багатопроменевого поширення сигналу. Відбитий сигнал, що при-

ходить із затримкою, потрапляє в зону префікса і не накладається на корисний сиг-

нал. У LTE прийнятий стандартний крок між піднесущіми ∆f = 15 кГц, що 

відповідає тривалості OFDM-символа 66,7 мкс. 

 Кожному абонентському пристрою (АП) в кожному слоті призначається пев-

ний діапазон канальних ресурсів в частотно тимчасової області (рис.1.6) - ресурсна 

сітка.  

Сота ресурсної сітки - так званий ресурсний елемент - відповідає одній підне-

сущій в частотній області і одному OFDM-символу в часовій. Ресурсні елементи 
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утворюють ресурсний блок - мінімальну інформаційну одиницю в каналі. Ресурс-

ний блок займає 12 піднесущіх (тобто 180 кГц) і 7 або 6 OFDM-символів, в залеж-

ності від типа циклічного префікса (табл.1.1) - так, щоб загальна тривалість слота 

складала 0,5 мс.  

 Число ресурсних блоків NRB в ресурсній сітці залежить від ширини смуги 

каналу і складає від 6 до 110 (ширина частотних смуг висхідного/ нисхідного ка-

налів в LTE - від 1,4 до 20 Мгц). Ресурсний блок - це мінімальний ресурсний еле-

мент, виділений АП планувальником базової станції. Про розподіл ресурсів в кож-

ному слоті, базова станція повідомляє в спеціальному каналі, що управляє. 
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Рис.1.6 Ресурсна сітка LTE при стандартному кроці ∆f, піднесущіх = 15 кГц 

Таблиця 1.1 Фізичний префікс в низхідному каналі при ∆f = 15 кГц 

 

 Тривалість префікса 4,7 мкс дозволяє боротися із затримкою відбитого сиг-

налу, який пройшов шлях на 1,4 км. більше, ніж сигнал, що прямо поширюється. 

Для систем стільникового зв'язку в умовах міста цього зазвичай сповна достатньо. 

Якщо ж ні - використовується розширений префікс, що забезпечує придушення 

міжсимвольної інтерференції в сотах радіусом до 120 км. Такі величезні соти ко-

рисні для різного роду широкомовних сервісів (MBMS), таких як мобільне ТМ-

мовлення. Для цих же режимів (лише у низхідному каналі) передбачена особлива 

структура слота, з кроком між піднесущіми 7,5 кГц і циклічним префіксом 33,4 мкс. 

У слоті при цьому всього три OFDM-символа. Особливий випадок широкомовного 

сервіса представляє режим MBSFN (мультимедійний широкосмуговий сервіс для 
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одночастотної мережі). У цьому режимі декілька БС в певній зоні одночасно і син-

хронно транслюють загальний широкомовний сигнал. 

 Кожна піднесуща модулюється за допомогою 4-, 16-і 64- позиційною квадра-

турно фазово-амплітудною модуляцією (QPSK, 16-QAM або 64-QAM). Відповідно, 

один символ на одній піднесущій містить 2, 4 або 6 біт. При стандартному префіксі 

символьна швидкість складе 14000 символів/с, що відповідає, при FDD-дуплексі, 

агрегатній швидкості від 28 до 84 кбіт/с на піднесущу. Сигнал із смугою 20 Мгц 

містить 100 ресурсних блоків або 1200 піднесущіх, що дає загальну агрегатну 

швидкість в каналі від 33,6 до 100,8 Мбіт/с. 

 14 OFDM символів за 1 мсек напівкадру, 64 QAM – 6 біт, 6*14=84 біт за 1 

мсек. полукадра, 84біт/1 мсек= 84 кбіт на піднесущу, 12*84=1,008 Мбіт для ресурс-

ного блоку, 20 Мгц-100 ресурсних блоків, 100* 1,008 Мбіт= 100,8 Мбіт/с  

 Специфікації LTE визначають декілька фіксованих значень для ширини вис-

хідного і низхідного каналу між БС і АСОМ (в мережах E-UTRA) (табл.1.2).  

 Оскільки в OFDM використовується швидке перетворення Фур'є (ШПФ), 

число формальних піднесущіх для спрощення процедур цифровій обробки сигналу, 

має бути кратне N = 2n (тобто 128, 256, 2048). При цьому частота вибірок повинна 

складати Fs = ∆f • N. При заданих в стандарті значеннях вона виявляється кратною 

3,84 Мгц - стандартній частоті вибірок в технології WCDMA. Це дуже зручно для 

створення багатомодових пристроїв, що підтримують як WCDMA, так і LTE. Зро-

зуміло, при формуванні сигналу амплітуди "зайвих" піднесущіх вважаються, 

(включаючи центральну піднесущу каналу), рівними нулю. 

 Таблиця 1.2 Параметрів каналу передачі між БС і АП 
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 Мережева архітектура SAE 

 Для технології LTE консорціум 3GPP запропонував нову мережеву інфра-

структуру (SAE - System Architecture Evolution). Мета і єство концепції SAE - ефек-

тивна підтримка широкого комерційного використання будь-яких послуг на базі IP 

і забезпечення безперервного обслуговування абонента при його переміщенні між 

мережами бездротового доступу, які не обов'язково відповідають стандартам 3GPP 

(GSM, UMTS, WCDMA і так далі) (рис.1.16) [10]. 

 У мережі з архітектурою SAE можуть застосовуватися вузли лише двох типів 

— базові станції (evolved NODEB, eNodeB) і шлюзи доступу (Access Gateway, 

AGW). Зменшення числа типів вузлів дозволить операторам понизити витрати як 

на розгортання мереж LTE/SAE, так і на їх подальшу експлуатацію. Ядро мережі 

SAE включає чотири ключові компоненти: 

Модуль управління мобільністю (Mobility Management Entity, MME) забезпе-

чує зберігання службової інформації про абонента і управління нею, авторизацію 

термінальних пристроїв в наземних мережах мобільного зв'язку і загальне управ-

ління мобільністю; 

Модуль управління абонентом (User Plane Entity, UPE) відповідає за встанов-

лення низхідного з'єднання, шифрування даних, маршрутизацію і пересилку па-

кетів; 

3GPP-якорь грає роль шлюзу між мережами 2G/3G і LTE; 

SAE-якорь використовується для підтримки неперервності сервісу при пе-

реміщенні абонента між мережами, як відповідними специфікаціям 3GPP, так і 

немає (I-WLAN і тому подібне). 

 Останні два компоненти є зовсім нові елементи архітектури ядра мережі 

мобільного зв'язку (Evolved Packet Core) і зобов'язані своєю появою вимогою 

підтримки мобільності при переміщенні абонента між мережами різних типів. 

 Функціональні елементи можна по-різному розподіляти серед апаратури ме-

режі. Наприклад, SGPP-якорь допустимо (але не обов'язково) розташовувати разом 

з модулем управління абонентом. Аналогічно, модулі MME і UPE можна 
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поєднувати або реалізовувати в різних вузлах мережі. 

 Важлива особливість SAE - призначені для користувача дані можуть переси-

латися між базовими станціями безпосередньо, причому як за допомогою дрото-

вого, так і бездротового зв'язку (інтерфейс Х2). Це особливо поважно при хендо-

вері, для швидкого безшовного перемикання користувача між БС. Зрозуміло, допу-

стимо передавати дані між БС і через шлюзи транспортної IP-мережі. Можливість 

безпосередньої бездротової передачі даних між БС фактично означає, що в архітек-

турі SAE закладена функціональність mesh-мережі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7 Основні компоненти архітектури SAE 

 Значна увага в документах 3GPP Release 8 виділено забезпеченню якості 

сервісу, вибору мережі і використання ідентифікаційних даних. Поява багатомодо-

вих терміналів, призначених, наприклад, для роботи в мережах Wi-Fi і стільнико-

вому зв'язку, дозволяє обслуговувати абонентів з використанням різних варіантів 

доступу. В зв'язку з цим в SAE передбачені механізми вибору найбільш зручної 

інфраструктури для надання послуг, необхідних абонентові. 

 Як відзначають розробники SAE, запропоновані ними архітектурні зміни доз-

волять значно зменшити затримки передачі даних, які особливо критичні для таких 
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застосувань, як VOIP або онлайнові інтерактивні ігри. Зокрема, затримки радіоме-

режі при передачі даних користувача не повинні перевищувати 10 мс (5 мс для ко-

ротких IP-пакетів при невеликому мережевому навантаженні). Ці значення, при-

наймні, на 50% краще за аналогічні показники найбільш досконалих мереж 3G. 

1.2 Основні вимоги до систем бездротового зв'язку   

Бездротові системи застосовують специфічний  канал зв'язку. Саме поняття 

каналу зв'язку вживається в подвійному розумінні [16]: в більш широкому розу-

мінні  канал зв'язку враховує джерело повідомлень, передавальну частину навко-

лишній простір, приймальну частину та отримувача інформації,  а в більш вузькому 

розумінні – лише навколишній простір, як середовище поширення електромагніт-

них хвиль. В даній роботі, поняття каналу зв'язку  вживається в більш  вузькому 

розумінні, а застосування більш широкого розуміння обговорюється окремо.  

Розглянемо спочатку найбільш простий варіант системи бездротового зв'язку, 

яка складається з передавача, каналу зв'язку (навколишнього простору), в якому 

розповсюджується електромагнітні хвилі та приймача (рис.1.8,а) 

  

а)                                                                     б) 

Рис. 1.8. Бездротова система зв'язку: (а) – найпростіша структура;  

(б) – основні вимоги 

Основними вимогами до систем бездротового зв'язку (рис.1.1,б), в першу 

чергу є забезпечення інформаційного сигналу на виході приймача, параметри якого 

повинні знаходитись в зазначених межах. До таких параметрів відносяться: швид-

кість передавання даних та ймовірність появи бітових помилок, причому повинні 

виконуватись такі умови: 
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Pb ≤ Pbном.                     або             (𝑃 𝑏) =
𝑃𝑏

𝑃ном
≤ 1.                          (1.1,а ) 

                            R ≥ R ном.              або             (𝑅) =
𝑅

(𝑅ном)
≥ 1.                                      (1.1,б ) 

де Pb , Pbном  - ймовірність появи бітових помилок (BER) та її номінальне значення, 

відповідно;  R, R ном.- швидкість передавання та  її номінальне значення, відповідно.        

 Варто зауважити,  що в більшості випадків значення Pb  визначається через 

інтеграл похибок  Гауса: 

                                           (1.2) 

Даний інтеграл не допускає інтегрування в явному виді, а лише чисельне інтегру-

вання, що значно  ускладнює аналіз систем бездротового зв'язку. 

Але для забезпечення заданих технічних вимог необхідно надати системі  пе-

вні частотні та енергетичні ресурси: 

                 В≤Вном                       або          (𝐵) =
𝐵

(𝐵ном)
≤ 1.                                          (1.3,а) 

S/No ≤(S/No)ном         або          (
𝑆

𝑁0
) =

𝑆/𝑁0

(𝑆/𝑁0)ном
≤ 1.                      (1.3,б) 

де В, Вном  - необхідна та номінальна смуга частот, відповідно;  S/No,  (S/No)ном   - 

необхідне відношення сигнал/шум в точці приймання та його номінальне значення, 

відповідно; S – потужність прийнятого сигналу; No – спектральна густина потуж-

ності шуму. 

Виконання умови (1.3,а) забезпечується (рис.1.9,а) присутністю необхідної 

смуги частот в передавачі, каналі зв'язку  та приймачі. В свою чергу, виконання 

умови (1.3,б) забезпечується (рис.1.9,б) врахування втрат в каналі зв'язку з наявні-

стю необхідної потужності передавача  та значення No в точці приймання.   
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                                                      а)                                       б) 

Рис. 1.9  Ресурси системи бездротового зв'язку: (а) – необхідні ресурси; 

(б) – формування ресурсів. 

Варто зауважити, що  в системі відношення сигнал/шум наявне реально у виді 

енергетичного ресурсу  S/No  в точці прийому. Але при аналізі цифрових систем 

більш зручно використовувати дані про відношення сигнал/шум  у виді Eb/No. (Eb  

– енергія одного біту прийнятого сигналу). Однією з переваг використання відно-

шення   Eb/No являється те, що дане відношення (на відміну від відношення S/No ) 

являється безрозмірним. Різні види представлення даних про відношення сиг-

нал/шум в точці приймання зв’язані між собою наступним чином:  

                         

(1.4) 

З врахуванням залежності (1.4) необхідні вимоги (1.3,а,б)  до ресурсів системи 

можна представити наступним чином:  

В≤Вном  ,    Гц                                                                                  (1.5,а) 

                                                      (1.5,б) 

З врахуванням  умов (1.1, а, б) та (1.5, а, б)  на  ( рис.1.10, а, б) приведено 

допустимі робочі області для  систем бездротового зв'язку 
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                     а)                                         б)                                             в) 

Рис. 1.10 Робочі області для систем бездротового зв'язку з врахуванням ви-

мог: (а) –до  (Pb)н; (б) - до (R)н; (в) – до (Pb)н  та нормованої швидкості R/B 

Але недоліком представлення вимог до системи у виді (1.1, а, б), (1.3, а, б) 

являється те (рис. 1.10,а), що необхідно використовувати дві робочі області. Тому 

доцільно смугу частот та швидкість передавання використовувати у вигляді одного 

нормованого параметру (R/B), який до того ж являється безрозмірним. 

Для різних видів цифрових модуляцій справедлива залежність:  

          - для бінарної модуляції                                 (1.6,а)  

      - для М-рівневої  модуляції                            (1.6,б)  

де М=2k , k- кількість бітів в одному символі М-рівневої модуляції, m2 –коефіцієнт, 

який залежить від виду модуляції. 

Для спрощення подальших викладок в даному розділі приймемо, що m2=1 (в 

більшості випадків така  залежність дійсно має місце, а в інших випадках  значення 

m2  буде додатково оговорюватись та уточнюватись).  В результаті дві робочі обла-

сті можна замінити однією (рис. 1.10, в). 

 В бездротовій системі інфомаційний сигнал, який поступає на вхід із швидкі-

стю зміни вхідної інформації R,  повинен зазнати ряд перетворень. Такі перетво-

рення здійснюються в окремих функціональних вузлах (рис. 1.11)  
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1.2.1 Ефективність систем бездротового зв'язку    

Проектування систем бездротового зв'язку (рис. 1.12), в першу чергу, здійсню-

ється з метою забезпечення заданих технічних вимог. Але останнім часом також 

все більша увага приділяється підвищенню ефективності проектованих систем [7, 

8]. Справа в тому, що частотний та енергетичний ресурс каналу зв'язку стає все 

більш інтенсивним та наповненим. 

 

Рис. 1.11 Типова структурна схема системи бездротового  зв'язку та її основні 

показники 

 

Рис. 1.12 Складові проектування систем 



22 

 

 

В загальному випадку ефективність довільної системи визначається кількістю 

та якістю створеної продукції. В бездротових системах кількістю продукції можна 

вважати швидкість передавання інформації R, для забезпечення якої необхідна 

певна смуга частот В. Аналогічно, якістю можна вважати ймовірність появи біто-

вих помилок  Pb, для забезпечення якої в точці приймання необхідне певне відно-

шення сигнал/шум Eb/No. Виходячи з викладеного ефективність системи визна-

чається тим, наскільки результативно використовується частотний ресурс і потуж-

ність передавача та наскільки близька швидкість передавання до своєї теоретичної 

границі – пропускної здатності С, яка визначається згідно теореми Шенона-Хартлі. 

Часто використовуються [11] наступні показники ефективності системи, кожен з 

яких враховує швидкість передавання R: 

 частотна ефективність, як степінь використання частотного ресурсу си-

стеми, тобто використовуваної смуги частот: 

                                                         (1.7, а) 

 енергетична ефективність, як степінь використання енергетичного ресу-

рсу системи, тобто наявного відношення сигнал/шум: 

                                                   (1.7, б ) 

  інформаційна ефективність, як ступінь наближення швидкості переда-

вання до пропускної здатності  С: 

                                                       (1.7, в)        

Такими являються типові, загальноприйняті показники ефективності систем.  

1.3 Функціональні вузли бездротових систем 

Розглянемо (рис. 1.11) детальніше основні перетворення інформаційного сиг-
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налу в передавальній та приймальній частинах системи. Спочатку необхідні перет-

ворення сигналів виконуються в передавальній частині, а потім необхідні обернені 

перетворення – в приймальній частині. Саме види перетворення сигналів в переда-

вальній частині, в першу чергу, відрізняють одну систему від іншої 

Передавальна частина системи 

1. Кодування повідомлень. Вхідна інформація представляє собою послідов-

ність нулів та одиниць, причому тривалість кожного з них становить Tb (тривалість 

одного біта). Дана тривалість визначає швидкість зміни вхідної інформації, яка за-

лежить від тривалості біта  Rb=1/Tb. Але вхідна інформація не являється електрич-

ним сигналом, тому не може бути безпосередньо введена в систему. Отже, необхі-

дно спочатку виконати кодування повідомлень, тобто здійснити їх перетворення в 

електричний сигнал. В більшості випадків кодування здійснюється перетворенням 

в електричний сигнал прямокутної форми.  

2. Фільтрація кодованих сигналів. В результаті кодування, як правило, фор-

мується сигнал прямокутної форми. Характерною особливістю таких сигналів яв-

ляється наявність крутих фронтів (переднього та заднього) прямокутних імпульсів. 

Але в ряді випадків сигнали з пологими фронтами можуть бути більш придатними 

для застосування в системі. Фільтрація кодованих сигналів дозволяє змінити форму 

крутих фронтів на більш пологі.  

3. Канальне кодування. Можливі випадки, коли для прийнятого сигналу не 

виконується умова (1.1, а). Тоді одним з шляхів забезпечення даної вимоги явля-

ється застосування канального кодування. Найбільш поширеним видом канального 

кодування являється використання надлишковості  переданих повідомлень. В ре-

зультаті, крім інформаційних повідомлень, передається додаткова (надлишкова ін-

формація). Саме завдяки надлишковості переданої інформації можливе виправ-

лення певної кількості помилково прийнятих повідомлень, що сприяє забезпе-

ченню виконання умови (1.1,а). 

4. Модуляція призначена для перенесення наявної смуги частот повідомлень, 

які являються низькочастотними сигналами (відеосигналами) в заданий частотний 
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діапазон для даної системи. Але кожен з багатьох наявних видів модуляції також 

вносить суттєвий вплив на показники системи бездротового зв'язку в цілому. Тому 

вибір доцільного виду модуляції, згідно заданих технічних вимог до системи, явля-

ється відповідальним етапом проектування системи в цілому. 

Але проектування систем бездротового зв'язку доцільно проводити не лише  з 

метою забезпечення системою заданих технічних вимог, а також з врахуванням за-

безпечення підвищення ефективності їх функціонування. Саме тому в передаваль-

ній частині може здійснюватись об’єднання декількох бітів в символи. В результаті 

швидкість передавання інформації через канал зв'язку може відрізнятись від шви-

дкості  вхідної інформації (Rs≤ Rb) 

Приймальна частина  системи 

В приймачі системи здіснюються перетворення сигналів в зворотньому (зер-

кальному) порядку, порівняно з передавальною частиною. Отже, основні зусилля 

при побудові бездротових систем, в першу чергу, спрямовані на виконання основ-

них вимог (1.1, а, б) до приймача. 

1.4 Вибір програмних засобів  комп’ютерного моделювання 

 Методологія розбудови та підвищення ефективності  сучасних систем явля-

ється багатокритеріальним вибором  методів, засобів,  навіть алгоритмів,  на різних 

етапах аналізу та практичної реалізації. Процеси, які відбуваються в радіосистемах, 

вимагають застосування складного математичного апарату, причому далеко не 

завжди можна отримати необхідні функціональні залежності в аналітичному виді. 

Тому дослідження радіосистем вимагає також широкого застосування математич-

ного моделювання, яке доцільно здійснювати на базі сучасних комп’ютерних си-

стем з подальшою розробкою специфічних інтерфейсів користувача, як для кож-

ного функціонального вузла, так і системи в цілому. 

Для більш детального аналізу радіосистем необхідно сформулювати моделі  

впливу кожного з  дестабілізуючих факторів на основні показників системи. Далі 

на основі отриманих моделей розглянути побудову та аналіз радіосистем в цілому, 
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в тому числі, їх оптимізацію. Розгляд таких складних систем, до яких належать 

радіосистеми, являється обмеженим та недосконалим без застосування математич-

ного моделювання з використанням сучасних технічних засобів. Система моделю-

вання та дослідження радіосистем передачі даних повинна задовольняти кожній з 

поставлених вимог: 

1. Код системи має бути відкритим. 

2. Система повинна забезпечувати вирішення складних математичних завдань 

(лінійної алгебри, диференційного та інтегрального числення і т. д.), як символь-

ними так і чисельними методами.  

3. Повинна забезпечувати значну кількість варіантів графічних побудов.  

4. Надавати можливість створення власного графічного інтерфейсу. 

5. Забезпечувати можливість вводу та виводу даних для дослідження реальних 

фізичних об’єктів телекомунікаційного призначення. 

6. Програмування повинно здійснюватись із застосуванням сучасних мов про-

грамування, та одночасно її використання повинно бути відносно простим та 

інтуїтивно зрозумілим. 

7. Повинна забезпечувати технічну підтримку. Оновлюватись 1-2 рази в рік та 

містити моделі для досліджень телекомунікаційної тематики, причому основою для 

моделей повинні бути публікації рівня інституту ІЕЕЕ, або аналогічних наукових 

установ. 

8. Наявні наукові роботи в галузі телекомунікацій, які (в якості інструменту 

для проведення досліджень) використовують дану програму. 

9. Програма повинна бути однією з тих, які «де-факто» стали стандартом для 

проведення складних наукових досліджень. 

10. Програма повинна викладатись в провідних вищих навчальних закладах 

світу. 

11. Повинна підтримувати розробку мікропроцесорних пристроїв, на основі 

мікропроцесорів провідних світових виробників (TI, Motorola і т.д.).  

Як показали проведені дослідження такою являється, розроблена фірмою The 
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MathWorks Inc., система МATLAB [5], яка входить в число загальноприйнятих про-

грам високого рівня для проведення наукових та інженерних досліджень поряд з 

іншими системами (Maple, Mathematica), та своєрідним світовим стандартом в га-

лузі наукових та технічних розрахунків. Базова бібліотека MATLAB, а також па-

кети розширення Communications, Signal Processing, Filter Design, Symbolic, RF та 

інші містять значну кількість функцій для дослідження бездротових систем з циф-

ровою обробкою сигналів. Особливо зручними у застосуванні являються розроб-

лені на базі системи  MATLAB   графічні інтерфейси користувача, як для дослі-

дження окремих функціональних вузлів, так і для синтезу системи в цілому.  

При необхідності розв’язування складної системи рівнянь, яка описує про-

цеси в бездротових мережах, також застосовується система MATLAB, зокрема 

блок Symbolic, який дозволяє отримати розв’язок в аналітичному виді. Якщо ана-

літичний розв’язок неможливий, то можна визначити  чисельні значення необхід-

ного розв’язку в окремих точках. 

 Для практичної перевірки правильності отриманих висновків, на реальних 

фізичних системах, також можна застосувати  систему MATLAB, яка дозволяє ви-

користовувати комп’ютерне математично-фізичне моделювання: наприклад, вве-

дення модулюючого сигналу в комп’ютер, здійснення необхідної цифрової моду-

ляції (М-ASK, M-PSK, M-FSK, M-QAM і т.д. та виведення з комп’ютера отрима-

ного модульованого сигналу). Таку можливість системи  MATLAB  також пропо-

нується  використовувати для підвищення надійності системи. Для цього в системі 

MATLAB програмуються функції, які виконуються в окремих вузлах реальної без-

дротової системи. В результаті комп’ютер забезпечує можливість резервування да-

ного вузла при практично безвтратній технології – адже не потрібно фізично виго-

товляти додаткові вузли для резервування.   При виході з ладу даного вузла його 

функції здійснює резервна копія, отримана за допомогою комп’ютера, що підвищує 

надійність системи.  

Основні протиріччя при проектуванні бездротових систем 

Проектування та синтез системи зв'язку за заданими технічними вимогами 
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включає наступні основні етапи вибору:  

 структури, яка може відрізнятись від типової (рис. 1.4) як в сторону ускла-

днення щодо набору функціональних вузлів, так і в сторону спрощення;  

  варіантів окремих функціональних вузлів;  

  рівнів сигналів на вході/виході окремих вузлів.  

На основі проведених досліджень виявлено (рис. 1.13) основні  науково-техні-

чні проблеми та протиріччя, що виникають при проектуванні та синтезі систем без-

дротового зв'язку з врахуванням підвищення їх ефективності  

Розглянемо детальніше  кожне з вказаних протиріч. 

1. Наявність значної кількості варіантів забезпечення заданих технічних ви-

мог. Справа в тому, щоб забезпечити технічні вимоги до системи можна викори-

стовуючи значну кількість різних варіантів, методів та засобів, закладених в кож-

ному з функціональних вузлів системи бездротового зв'язку.  

 

Рис. 1.13 Основні проблеми проектування та синтезу ефективних систем 

Але пошук серед багатьох можливих та прийнятних  варіантів оптимального, 

який забезпечує підвищення ефективності системи в цілому, являється досить скла-

дним. Дослідження в даній області, розробка алгоритму синтезу, можуть значно 

спростити та прискорити процес побудови та введення в експлуатацію ефективних 

систем  бездротового зв'язку. 

 Протиріччя між технічними вимогами до системи та ефективністю. На рис. 1.14 

приведено вимоги до зміни нормованих параметрів системи з метою підвищення її 

ефективності при забезпеченні умови (1.1,а) 
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                   а)                                      б)                                            в) 

Рис. 1.14. Вимоги   (       ) для підвищення ефективності системи:  (а) - при 

Pb=const; (б) – до відношення сигнал/шум, Eb/No; (в) - до відношення                    

швидкість/смуга, R/В 

 

                      а)                                       б)                                         в) 

Рис. 1.15 Вимоги (          ) системи для забезпечення умови (1.1,а) : (б) – до ві-

дношення сигнал /шум, Eb/No ; (в) до відношення швидкість /смуга, R/В 

2. Вибір  ефективної системи при наявності декількох часткових показників 

ефективності. Також виникає питання, як серед декількох систем навіть з відо-

мими значеннями (а тим більше з одинаковими значеннями) показників ефектив-

ності вибрати ефективну? Тому наявна проблема формування інтегрального крите-

рію ефективності, який може, при необхідності, також враховувати вказані  част-

кові показники  ефективності.  

3.Обгрунтований вибір початкових етапів синтезу. Система бездротового 

зв'язку (рис. 1.15) являється ніби «плаваючою», тобто в ній не задано конкретну 

структуру кожного з функціональних вузлів та рівні сигналів на вході/виході даних 

вузлів.  Якщо ж задати тільки структуру хоча би одного з вузлів (наприклад, вид 
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модуляції і т. д.) або рівні сигналів на вході одного з вузлів, система перетво-

рюється з плаваючої в «заземлену». Тому при синтезі ефективних структур систем 

бездротового зв'язку виникає проблема: з чого почати синтез ефективної струк-

тури, адже необґрунтовано задавши структуру одного (початкового) функціональ-

ного вузла, або рівні сигналів на вході/виході окремого вузла, немає гарантії, що 

синтезована на подальших етапах структура буде ефективною.  

 4. Вибір тривалості символів. Реально в системі наявні інформаційні біти три-

валістю Тb, які необхідно передати. При цьому необхідна швидкість передавання 

становить R=1/Тb. Але часто в реальній системі неефективно передавати  первинні 

біти тривалістю Тb. 

Тому біти можуть перетворюватись в символи з іншою тривалістю Тs. Такі си-

мволи далі передаються в системі. Очевидно, що кінцевому споживачеві не прин-

ципово,  як передавалась інформація. Його лише цікавить кінцевий ефект – досто-

вірне отримання інформації з потрібною швидкістю R. Але зміна тривалості пере-

даваних повідомлень Тs≠Тb (при збереженні швидкості передаваня інформації R 

для споживача) часто дозволяє підвищити ефективність системи. 

 

Рис. 1.16 Вплив різних факторів на тривалість символів 

Для бездротових систем також характерні мобільність абонентів та завад. Це, 

в свою чергу, спричинює нестаціонарність каналу зв'язку, оскільки мобільність 

приводить до безперервної зміни в часі шляху поширення сигналу. В даному випа-

дку вводиться поняття часу когерентності Тk, зумовленого мобільністю  – тобто 

часу протягом якого характеристики каналу, практично, відповідають характерис-

тикам  стаціонарного каналу [1, 3]. При збільшенні швидкості час Тk зменшується, 
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а при зменшенні швидкості – збільшується. В результаті  при нульовій швидкості 

час Тk збільшується до безмежності, тобто канал стає повністю стаціонарним.  В 

даній ситуації також можливі два випадки:  Тk <Ts – «швидкого завмирання» та  Тk 

>Ts - «повільного  завмирання». При швидкому завмиранні часовий інтервал, коли 

канал має стаціонарний характер, малий порівняно з часом, необхідним для  пере-

давання символу.  

Таким чином, при врахуванні характеру каналу зв'язку виникає потреба бага-

товаріантної зміни тривалості передаваних символів. Тому питання синтезу ефек-

тивних структур систем  бездротового зв'язку вимагають проведення узагальненого 

аналізу вказаних змін тривалостей сигналів, які реально передаються через канал 

зв'язку.   

5. Неефективність застосування типових характеристик  окремих  функціо-

нальних  вузлів. Розглянемо недоліки застосування типових характеристик окремих 

функціональних вузлів на прикладі  характеристик енергетичної ефективності мо-

дуляції. Для  оцінки переваги або недоліків використання певного рівня  М-рівневої  

модуляції на основі типових характеристик необхідні  додаткові часові затрати: 

 віднайти дані характеристики серед сімейства характеристик; 

 отримати з даних характеристик відчити, позначені знаком « о »; 

  сформувати алгоритм обробки відчитів; 

  здійснити   обробку значень отриманих відчитів. 

Враховуючи значну кількість характеристик в сімействі та ще більшу кількість ви-

дів модуляції, такий шлях при проектуванні ефективних систем являється ненагля-

дним та малопродуктивним. 

Причини вказаних недоліків типових характеристик полягають в тому, що ана-

ліз окремих функціональних вузлів розвивався в рамках даного вузла та прийшо-

вши до формування певного виду характеристик , які являються більш прийнят-

ними для даного вузла. А проектування систем зв'язку з специфічною формою ви-

мог до системи, вимагає іншої форми характеристик окремих функціональних вуз-

лів, які являються більш прийнятними для проектування систем в цілому. Тому  при 
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проектуванні систем необхідно (рис. 1.17) узгодити  форму подання типових хара-

ктеристик  окремих функціональних вузлів з формою подання вимог технічних ви-

мог до системи в цілому. 

 

Рис. 1.17 Протиріччя між формою подання характеристик окремих функціо-

нальних вузлів та системи 

Отже необхідно шукати найбільш прийнятні шляхи узгодження форми по-

дання  даних характеристик. 

Висновки 

В розділі розглянуто основні відомості про системи та мережі бездротового 

зв'язку та науково-технічні проблеми, які виникають при їх структурному та пара-

метричному  синтезі. 

Приведено основні відомості про системи та мережі бездротового зв'язку та 

виявлено тенденції їх сучасного розвитку. Сформульовано  нові наукові задачі під-

вищення їх ефективності як на етапі аналізу окремих функціональних вузлів так і 

синтезу системи та мережі в цілому за технічними вимогами.  

На базі приведеної узагальненої структурної схеми систем бездротового зв'я-

зку розглянуто призначення окремих функціональних вузлів та їх взаємодія між 

собою. Приведена структурна схема являється основою для структурного та пара-

метричного  синтезу ефективних систем бездротового зв'язку.  
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2 ОСОБЛИВОСТІ РАДІОКАНАЛУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

РОЗНЕСЕНОГО ПРИЙМАННЯ 

 На початкових етапах розвитку систем передачі даних, в тому числі і радіоси-

стем, вплив каналу зв’язку на показники системи обмежувався розглядом лише 

білого гаусового шуму. Аналіз та проектування таких систем являються в достатній 

мірі дослідженими та розроблені конкретні рекомендації з їх побудови [20]. Але 

наступним етапом розвитку радіосистем передачі даних являється врахування спе-

цифічних дестабілізуючих факторів каналу зв’язку, яке являється, більш складним. 

В даному розділі канал зв'язку бездротових систем розглядається в більш вузькому 

розумінні – як навколишній простір.  

Отже, існує необхідність в систематизованому дослідженні радіосистем з 

врахуванням специфічних факторів впливу каналу зв’язку починаючи з аналітич-

ного опису впливу окремих факторів з подальшим узагальненням їх властивостей 

в глобальному аналітичному описі системи. Таким чином, необхідно сформулю-

вати моделі впливу кожного з дестабілізуючих факторів на основні показники си-

стеми. Далі на основі отриманих моделей розглянути побудову та аналіз радіоси-

стем в цілому, в тому числі, їх оптимізацію. 

Аналіз впливу каналу зв’язку передбачає, поряд з врахуванням впливу білого 

гаусового шуму також вплив багатопроменевого поширення хвиль (федінгу), 

настаціонарність параметрів каналу зв’язку та можливу мобільність абонентів з ве-

ликими швидкостями [12]. 

 2.1 Врахування  впливу радіоканалу на систему зв'язку   

 На всіх етапах дослідження систем зв'язку основною метою являється забез-

печення їх ефективності. Основні фактори, які впливають на ефективність, зосере-

джені в залежності Pb=f(Eb/No, R/W), приведеній на рис.2.1. Канал зв'язку, як пра-

вило, значно погіршує показники системи, в першу чергу, за рахунок зменшення 

відношення Eb/No 
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Рис. 2.1. Основні фактори впливу каналу зв'язку бездротових систем 

Завадостійкість приймання сигналів при багатопроменевому поширенні хвиль 

завжди виявляється суттєво меншою, порівняно з випадком відсутності такого 

впливу, наприклад, при зв'язку в умовах прямої видимості. Саме з метою змен-

шення дестабілізуючого впливу багатопроменевого поширення хвиль використо-

вуються спеціальні способи передавання та приймання сигналів [19]. Раціональний 

вибір таких способів для кожної конкретної радіолінії залежить від виду доміную-

чих спотворень в ній, що виникають внаслідок багатопроменевого поширення 

хвиль. Основні спеціальні способи послаблення впливу багатопроменевого поши-

рення хвиль приведені на рис. 2.2 

 

Рис. 2.2.  Основні спеціальні способи послаблення впливу багатопроменевого по-

ширення хвиль 
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2.2 Достовірність прийнятої інформації при наявності БПХ 

  В каналі знаявністю  БПХ енергія  сигналу не залишається постійною. В ре-

зульзаті функція похибок BER в радіоканалі з федінгом визначається згідно залеж-

ності (2.1,а), причому  р(Е) – густина розподілу ймовірностей енергії в радіоканалі 

 

,                                   (2.1,а) 

                                         (2.1,б) 

,                                        (2.1,в) 

,                                              (2.1,г) 

,                                             (2.1,д) 

                                      .                                            (2.1,е) 

 Енергія прийнятого сигналу пропорційна квадрату амплітуди сигналу, тобто  

E(r)  , Також густина розподілу ймовірності визначається через густину розпо-

ділу ймовірностей амплітуди сигналу згідно залежності   (2.1.б), причому  p(r ) – 

густина розподілу ймовірностей амплітуди сигналу. В свою чергу густина 

розподілу ймовірностей амплітуди сигналу визначається залежністю (2.1, в). 

Ймовірність того, що величина енергії прийнятого сигналу не перевищить заданого 

рівня Е, який залежить від чутливості приймача, визначається інтегралом в гра-

ницях від нульового до заданого рівня енергії (2.1, г).  

Для районів з щільною міською забудовою, або  з сильно пересіченою місце-
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вістю, при малих висотах піднімання антен базових  станцій  характерна відс-

тутність прямої видимості між передавачем та приймачем [7]. В результаті амплі-

туди копій сигналу, що поступають на вхід приймача внаслідок БПХ, одинакові, 

але їх фази можуть приймати довільне значення з одинаковою ймовірністю. В да-

ному випадку (рис.2.3) розподіл амплітуди сумарного прийнятого сигналу опи-

сується законом Релея:  

               при r>0                            (2.2) 

 

Рис.2.3 Розподіл Релея :(а) - просторова залежність; (б) - перерізи просторової за-

лежності при σ=d (1, 2, 2); (в)- проекція одного з перерізів при σ=d =1 

 З приведених залежностей видно, що ймовірність прийняття сумарного сиг-

налу з нульовою амплітудою близькою до нуля також рівна нулю. При зростанні 

амплітуди сигналу зростає і його ймовірність приймання, яка досягає максимуму 

при r/σ =1, тобто найбільш ймовірне приймання сигналу з амплітудою, рівною дис-

персії каналу. Ймовірність приймання сигналу з амплітудою, більшою середнь-

оквадратичного значення, рівномірно зменшується із збільшенням амплітуди сиг-

налу.    

В ряді випадків висота піднімання антени являється досить значною для забез-

печення покриттям максимально великої території. В даному випадку багатопро-

меневий канал характеризується наявністю основної, найбільш потужної копії сиг-

налу, та деякої кількості додаткових копій, значно менших за величиною. В даному 

випадку отримуємо розподіл амплітуд сумарного сигналу згідно закону Райса [12]:  
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      при r>0                             (2.3) 

де А- максимальне значення основної (незавмираючої) компоненти сигналу, Io- 

функція Беселя 1 роду нульового порядку. 

 

Рис.2.4 Розподіл Райса при А=2: (а) - просторова залежність; (б) - перерізи просто-

рової залежності при σ=d (1, 2, 2); (в)- проекція одного з перерізів при 

σ=d =1 

З приведених результатів видно, що найбільш ймовірне значення  прийнятої 

амплітуди сигналу  рівне  амплітуді основної копії. При достатньо великому пере-

вищення основної копії над дисперсією (додатковими копіями) в багатопромене-

вому каналі, що практично часто виконується в ральних ситуаціях, розподіл Райса 

(рис.2.4) може бути замінений (рис.2.5) розподілом Гауса з аналогічним середнім 

значенням [11]: 

                                     (2.4) 
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Рис.2.5. Розподіл Гауса при А=2: (а) - просторова залежність; (б) - перерізи про-

сторової залежності при σ=d (1, 2, 2); (в)- проекція одного з перерізів при   

σ=d =1 

З приведених результатів видно, що точність співпадіння в обох випадках до-

сить близька.  На рис.2.6 приведено для порівняння об’ємне зображення відмінно-

стей законів Релея та Райса  

 

Рис.2.6 Порівняння розподілів Релея та Райса 

        З рис.2.6 видно, що рівень розподілу Релея вищий за рівень розподілу 

Райса. 

Найбільш ефективним способом боротьби з даним явищем являється забез-

печення прямої видимості з належним «запасом», який враховує наявність зон Фре-

неля. Якщо всетаки в точці приймання наявне явище послаблення корисного сиг-

налу, то для часткової боротьби з федінгом використовують різні еквалайзери. 

Практично повністю усунути негативний вплив багатопроменевого поширення 

хвиль можна шляхом використання OFDM модуляції.  

 Але в сучасних технологіях можливі різні метаморфози, де об’єктивні вла-

стивості фізичних явищ можна перевести з класу недоліків в клас переваг. Так зараз 

відбувається з явищем багатопроменевого поширення радіохвиль. Саме завдяки 
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явищу багатопроменевого поширення хвиль останнім часом виникли стандарти 

бездротових технологій, наприклад Wi-Мax, які взагалі не вимагають (навіть нез-

вично уявити) наявності прямої видимості [12]. 

Багатоканальні антени МІМО дозволяють додатково використати ефект ба-

гатопроменевого поширення хвиль в радіоканалі [13]. Технологія МІМО включає 

в себе багатоканальні антени на передавальній та приймальній сторонах.   

 2.3 Енергетичні співвідношення в радіоканалі 

Всі недоліки радіоканалу пов’язані з особливістю поширення радіохвиль та 

негативним впливом на радіосигнал оточуючого середовища. На рис.2.7 приведено 

лише деякі основні фактори впливу оточуючого середовища, що приводять до спо-

творення прийнятого сигналу порівняно з переданим. 

 

Рис.2.7 Фактори впливу оточуючого середовища 

Метою аналізу поширення радіохвиль являється розрахунок дальності 

радіозв’язку та визначення реальних характеристик прийнятого сигналу. Потуж-

ність прийнятого сигналу визначається в основному на значній відстані від пе-

редаючої станції в так званій дальній зоні (зоні Фраунгофера d ), яка визна-

чається наступним чином: 

                                            (2.5) 

де   L- максимальний лінійний розмір антени 

Розрізняють декілька випадків (рис. 2.8) визначення середнього рівня потуж-

ності Pr прийнятого сигналу 

Фактори впливу оточуючого середовища 
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Рис.2.8 Випадки визначення середнього рівня 

Навіть в такому ідеальному випадку потужність сигналу, прийнятого 

приймальною антеною, менша за потужність передавальної антени, що зале-

жить від втрат Ls у вільному просторі: 

                                                  (2.6) 

де Pm, Pr – потужність на виході передавача та на вході приймача відповідно. 

Використовуючи поняття дальної зони часто потужність прийнятого сиг-

налу на віддалі d від передаючої антени  визначають через опорну  потужність 

Рr(do) на деякій стандартній віддалі do, причому віддаль do повинна знаходитись 

в дальній зоні: 

               d ≥ dr                     (2.7)   

На практиці для частотного діапазону 1-2 ГГц опорна віддаль do при-

мається рівною 1м для антен, що використовуються всередині приміщень 

(наприклад, для безшнурової телефонії) та від 100 - 1000м для зовнішніх антен 

[9]. 

Як вказувалось вище, дециметрові радіохвилі незначно огинають перешкоди, 

тобто поширюються в основному по прямій лінії, але зазнають багаточисленних 

відбивань від оточуючих об’єктів та підстилаючої поверхні. 

Наслідки такого батопроменевого поширеня проявляютьсяв наступному: 
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 затухання являється більш швидким, порівняно з залежністю (2.7); 

 виникають швидкі та повільні завмирання результуючого сигналу; 

 спотворення результуючого сигналу (або міжсимвольна інтерференція). 

Слід очікувати, що навіть в умовах багатопроменевого поширення хвиль з 

збільшенням віддалі від базової станції середня потужність сигналу наведеного в 

приймальній антені, зменшується згідно залежності (2.7). Але, як показано далі, за-

тухання являється більш швидким. 

Розглянемо, для простоти, двопроменеву модель поширення радіохвиль 

(рис.2.9), яка дозволяє визначити зміну сигналу в результаті додавання двох 

променів (прямого та відбитого від землі). Така модель адекватно відтворює 

процес поширення сигналу в районах з невеликою кількістю відбивань, напри-

клад шосейних доріг.  

На рис.2.9 прийнято, що віддаль між антенами d набагато перевищує ви-

соти h1, h2 кожної з антен. Припустимо, що переданий сигнал поширюється до 

приймача двома шляхами: 

 прямим, вздовж лінії прямої видимості; 

 з одним відбиванням від землі, причому з відбиттям без втрат. 

 

 

Рис.2.9 Двопроменеве поширення радіохвиль 

Тоді потужність сигналу в приймачі визначається наступним чином:  

h
h

d3

d1
d2

R1 R2
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                           (2.8) 

Довжини обох шляхів становлять:  

 

d2 = .                             (2.9) 

Якщо прийняти що віддаль між антенами значно більша за їх висоту то 

різниця віддалей d1 та d2 буде незначною. Після розкладання в ряд Тейлора от-

римаємо приблизні значення віддалей d1, d2 та різниці між ними: 

0             (2.10) 

Різниця фаз обох сигналів в точці приймання буде становити:  

                              (2.11) 

Прийнявши в виразі (2.12) для амплітуди d1≈ d2≈ d отримаємо значення потуж-

ності прийнятого сигналу для великої віддалі d (d >>h1, d >>h2): 

                                 (2.12) 

Враховуючи, що для малих кутів отримаємо зна-

чення прийнятої потужності для великих значень віддалі d: 

             (2.13) 
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напряму прямої видимості, приводить до значного зменшеня потужності прий-

нятого сигналу, яка обернено пропорціональна четвертій степені віддалі.  

Двопроменеве поширення – це виключно теоретичний випадок, який доз-

воляє краще зрозуміти вплив багатопроменевого поширення на властивості ка-

налу передачі даних. В реальних умовах кількість шляхів багато більша та за-

лежить від оточуючого середовища. В цьому випадку швидкість затухання сиг-

налу з віддалю може ще більше зростати та визначається наступним чином:  

    d ≥   d         =2…6                  (2.14) 

Коефіцієнт затухання радіохвиль =2…6 визначає величину втрат в міських 

умовах. На величину  впливає густина міської забудови, переважаючий тип бу-

динків (бетон, цегла, дерево), характеру ландшафту (земля, вода, ліс). Значення  

для різних типів оточуючого середовища приведено в табл.2.1. 

Таблиця 2.1 Значення  для різних типів оточуючого середовища 

Тип середовище Значення коефіцієнта γ 

Вільний простір 

Мобільний радіозв’язок в міській  місцевості 

Затемнений мобільний радіозв’язок в міській 

місцевості 

В приміщенні на лінії прямої видимості 

В приміщенні з перешкодами на лінії 

розповсюдження радіосигналу 

На підприємствах з перешкодами на лінії  

розповсюдження радіосигналу 

2 

2,7-3,5 

3-5 

1,6-1,8 
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2.4 Адаптивні антенні системи  

Призначення та будова адаптивних антен (АА)  

Адаптивні антени (Smart-антени, інтелектуальні антени) широко використову-

ються як на передавальній, так і приймальній стороні. Такі  антени являються до-

сить складними пристроями [8]. Що могло спричинити потребу їх все ширшого ви-

користання в сучасних телекомунікаційних системах?  

На передавальній стороні часто значна частина енергії, що випромінюється ба-

зовою станцією, використовується неефективно. Справа в тому, що антени  базової 

станції в більшості випадків  забезпечують кругову або секторну (в широкому сек-

торі, 60 і більше градусів) діаграму направленості (ДН).  Але в певний час потрібні 

абоненти знаходяться у конкретних місцях. Якби сигнал, призначений конкретній 

станції, формувався адаптивною антеною (яка може формувати ДН  у вигляді ву-

зького променя в напрямку на потрібну станцію, причому вона також відслідковує  

переміщення даної станції), то це дозволило б значно зекономити випромінювану 

енергію. Економія енергії не являється самоціллю, а приводить до ряду позитивних 

факторів в мережі радіозв’язку: 

 збільшується відношення сигнал/шум; 

 збільшується зона радіопокриття; 

 зменшується ефект багатопроменевого поширення хвиль, оскільки при 

використанні вузьконаправлених антен виключаються найбільш довгі шляхи про-

ходження сигналу, утворювані відбиттям від перешкод, розташованих на великих 

кутах від потрібного напрямку.   

На приймальній стороні поруч з корисним сигналом можуть також бути ная-

вні інші сигнали, які по відношенню до корисного сигналу  являються завадами. В 

деяких випадках окремі завади  можуть бути навіть значно більшими за корисний 

сигнал. Очевидно, що в даному випадку умови приймання будуть затруднені.  При 

використанні звичайної антени усунути  шкідливий вплив завад, особливо при бли-

зьких частотах сигналу та завад, являється складним завданням. Якби сигнал на 
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вході приймача формувався АА (рис.2.14), яка може спрямувати нулі ДН в напря-

мку завад, а напрям головного пелюстка в напрямку корисного сигналу),   то це 

привело би до покращення відношення сигнал/ шум в точці приймання.  

 

Рис. 2.14  Формування ДН адаптивною антеною 

Отже, одним з варіантів покращення показників бездротових мереж  являється за-

стосування  адаптивних  антен. 

Основою приймальних АА являється АР  та ІБ (рис.2.15)  

 

Рис.2.15 Будова АА 

В результаті обробки  вхідних сигналів адаптивною антеною на вході прий-

мача формується оброблений результуючий сигнал,  в якому виділено корисний 

сигнал та значно послаблені завади. В формуванні результуючих сигналів  беруть 

участь обидві складові: як АР так і ІБ.  

Формування потрібної ДН для адаптивних антен здійснюється шляхом фор-

мування вагових коефіцієнтів. Варто зауважити, що формування вагових коефіціє-

корисний сигнал (КС)

бокові 

пелюстки

завада 1

завада 2
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нтів здійснюється дещо простіше для приймальних антен.  В приймальних адапти-

вних антенах, які змінюють на виході співвідношення рівнів корисного сигналу та 

завад порівняно з прийнятими на вході рівнями, також  виконується безперервне 

слідкування за зміною напрямків надходження корисного сигналу та сигналів за-

вад. Як видно з призначення адаптивних приймальних антен, їх функціонування 

ділиться на наступні етапи: 

  входження в зв'язок, при якому визначаються напрямки надходження кори-

сного сигналу  та завад з метою орієнтації максимуму ДН в напрямку очікуваного 

надходження корисного сигналу та мінімумів – в напрямку  завад; 

  приймання та передавання даних; 

  відслідковування за зміною напрямків надходження сигналів, зумовлених 

переміщенням абонентів, та  відповідна переорієнтація ДН, при необхідності;  

Очевидно, що трудомістке  формування ДН адаптивних антен здійснюється на 

першому та третьому етапі, в результаті чого функціонування радіомережі на дру-

гому етапі стає більш ефективним.  

Формування вихідного сигналу АА 

Підвищені вимоги до складності та вичислювальної потужності приймача, що 

використовує  антени із зміною форми ДН зумовлені необхідністю розраховувати 

вагові коефіцієнти сигналів в реальному часі. В залежності від способу «реагу-

вання» антени на зміну параметрів прийнятих сигналів, як корисного сигналу так і 

сигналів завад, антени із зміною форми ДН   можна розділити на три типи (рис.2.16) 

 

Рис.2.16 Типи АР інтелектуальних антен 

Види антен з зміною форми ДН

з комутованим

пелюстком
адаптивні

динамічно 

фазовані
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В найбільш простому випадку фіксована кількість набору вагових коефіцієн-

тів розраховується попередньо та зберігається в пам'яті. Далі необхідна ДН антени  

синтезується шляхом належного вибору коефіцієнтів. Таким чином, отримуємо  ан-

тену з комутованим пелюстком. 

Якщо необхідно визначати напрямок приходу корисного сигналу та відслі-

жувати переміщення джерела корисного сигналу, то використовуються  динамічно- 

фазовані антени.  

В найбільш складному випадку АА,  не лише відслідковується переміщення 

джерела корисного сигналу, але також визначаються напрямки надходження сиг-

налів завад. В цьому випадку антена намагається забезпечити формування  голов-

ного пелюстка в напрямку джерела корисного сигналу, та нулів ДН – в напрямку 

завад. В результаті на виході АА виділяється корисний сигнал та значно послаблю-

ються завади при зміні параметрів вхідних сигналів.  

Обробка сигналів,  в основному, зводиться до визначення та формування ва-

гових  коефіцієнтів в інтелектуальному блоці. Кожен з вагових коефіцієнтів діє на 

вихідний сигнал окремого елементу АР формуючи його відповідним чином. Сума 

сформованих вихідних сигналів окремих елементів АР утворює оброблений ре-

зультуючий сигнал (рис.2.17)  

 

Рис. 2.17 Обробка вихідних сигналів окремих елементів АР в ІБ 
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Вибір відповідних набору вагових коефіцієнтів дозволяє змінювати 

співвіднонення між корисним сигналом та сигналами завад на виході 

інтелектуального блоку за різними критеріями (рис.2.18)  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.18 Критерії обробки сигналів в інтелектуальному блоці 

Серед багатьох питань,  які небхідно вирішити при створенні адаптивних ан-

тен основними являються наступні: визначення вектора вихідних напруг АР; реа-

лізація алгоритму обробки сигналів в інтелектуальному блоці; аналіз вихідного си-

гналу адаптивних антен та розробка рекомендацій для практичного застосування 

(наприклад, вимоги до  АР, зокрема до кількості елементів, N та  нормованої віддалі 

між сусідніми елементами, dn). 

На інтелектуальну антену в загальному випадку діє корисний сигнал S1 та ряд 

сигналів завад S2… S3… SR (рис.2.19).  

Найбільш часто в складі  інтелектуальних антен використовується дискретна 

прямолінійна еквідистантна АР, яка складається з N елементів. Вздовж її осі рівно-

мірно, переважно на віддалі d=λ/2, розміщені ідентичні елементи, в якості яких мо-

жуть використоватись різні антени в залежності від діапазону частот і т. д.  Варто 

зауважити, що на відміну від традиційної приймальної АР, в якої виходи всіх еле-

ментів  з’єднані між собою та наявний один спільний вихід, в АР приймальних ада-

птивних антен окремо в інтелектуальному блоці. 

Критерії формування результуючого обробленого сигналу адаптивних 

антен 

2.Компенсації фазових зсувів для 

корисного сигналу 

1.Виділення корисного сигналу та 

усунення завад  

 

3. Мінімізація середньої 

потужності шуму  

2. Мінімізація  

середньоквадратичної помилки  
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Рис.2.19 Формування сигналів на виході елементів АР 

 Сигнали в кожному елементі АР формуються внаслідок дії вхідних сигналів: 

як корисного сигналу S1, так і сигналів завад  S2…Sk ...SR. Далі сигнали кожного з 

окремих виходів елементів АР подаються на інтелектуальний блок, який містить 

апаратне та програмне забезпечення цифрової обробки сигналів. Саме інтелектуа-

льний блок перетворює набір простих антен, якими  являються елементи АР, в ада-

птивну антену. В ньому, на основі вагових коефіцієнтів, здійснюється обробка ко-

рисного сигналу та сигналів завад, отриманих на виході окремих елементів АР. 

Тому на вході приймача можна сформувати оброблений результуючий сигнал в 

якому виділено корисний сигнал та усунені завади.  

Одним з призначень інтелектуальних антен являється усунення завад та від-

слідковування переміщення джерела корисного сигналу. Тому може скластись вра-

ження, що в деякі «сприятливі» моменти (у випадку відсутності завад та при ста-

ціонарному розташуванні джерела корисного сигналу) використання інтелектуаль-

ної антени, (що містить, наприклад, АР з N елементами) та простої антени (з одним 

аналогічним елементом) являється рівноцінним. Але навіть в такому тривіальному 

випадку використання адаптивних антен може бути ефективним за рахунок збіль-

шення абсолютної величини прийнятого корисного сигналу (рис. 2.20): 
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                                                 (2.23)  

Залежність (2.23) відповідає умові,  коли рівень корисного сигналу на виході 

кожного елементу АР не зменшився в процесі обробки та являється синфазним з 

іншими вихідними сигналами.  

 

 

 

Рис.2.20 Обробка сигналів в ІБ, що забезпечує виділення корисного сигналу та ус-

унення завад 
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Висновки 

Розглянуто особливості радіоканалу, як лінії зв'язку для бездротових систем. 

Показано, що основними особливостями радіоканалу являються його нестаціонар-

ність та наявність багатопроменевого поширення радіохвиль. Дані особливості ви-

магають застосування спеціальних засобів: рознесеного приймання та адаптивних 

систем.  

Показано, що завади в адаптивних антенах, в яких здійснюється подавлення 

завади та виділення корисного сигналу, доцільно класифікувати за кутовою відс-

танню  між напрямом їх надходження та напрямом надходження корисного сиг-

налу. Встановлено, що вихідний сигнал адаптивних антен різко зменшується, порі-

вняно з його максимальними значенням у випадку наявності завади , як з малою 

кутовою відстанню (менше 20о), так і завад з великою кутовою відстанню (більше 

160о). Визначено граничні значення  кутової відстані завади, при яких практично 

не зменшується вихідний сигнал адаптивної антени. Показано, при необхідності 

усунення завад з великою кутовою відстанню, доцільно використовувати АР, в 

яких нормована відстаннь між сусідніми елементами становить 0.2. При необхід-

ності усунення завад з малою кутовою відстанню рекомендовано доповнити АР де-

кількома додатковими елементами з нормованою відстанню між ними (N-1)dn  

Отримано аналітичні залежності для вихідного сигналу оптимального адапти-

вного фільтра Вінера 1-12 порядку при дії на вході інформаційного сигналу у виді 

випадкового дискретного гармонічного коливання та завади у вигляді адитивного 

шуму.  
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3 СИНТЕЗ   БЕЗДРОТОВИХ СИСТЕМ  НА ОСНОВІ  ІНТЕГРАЛЬНОГО  

КРИТЕРІЮ  ЕФЕКТИВНОСТІ   ТА ПІДВИЩЕННЯ  ЇХ НАДІЙНОСТІ 

 3.1 Основні вимоги до систем та їх забезпечення 

Вимоги до систем та їх можливі зміни 

Вихідними даними для проектування систем являються задані технічні вимоги 

(рис. 3.1)  

 

            а)                                         б) 

Рис.3.1 Вимоги до систем бездротового зв'язку 

Система (рис. 3.1,а) повинна забезпечити приймання сигналу з ймовірністю 

появи бітових помилок не гіршою Pb та  швидкістю передавання не гіршою R. При 

цьому системі надаються певні ресурси: смуга частот  В та відношення сигнал шум 

на вході приймача Eb/No. При аналізі систем зручно використовувати нормоване 

значення швидкості передавання RB=R/B  (рис. 3.1,б), яке являється безрозмірною 

величиною.  

Часто система не може забезпечити поставлені технічні вимоги та вимагає збі-

льшення наданих ресурсів. Наприклад при аналізі визначено, що для забезпечення 

заданих технічних вимог система вимагає збільшення відношення сигнал /шум в а1 

разів. Але існують системи з обмеженою смугою частот та обмеженою потужністю. 

Може виявитись, що для даної системи неможливо збільшити відношення сиг-

нал/шум в, але можна збільшити в  а1 разів смугу частот. Виникає логічне питання, 

чи рівноцінна запропонована заміна?  

Для вирішення даного питання за основу візьмемо  QPSK модуляцію. Вибір 

QPSK модуляції  в якості базової для проведення порівняння пояснюється тим, що 
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вона являється (як показано в розділі 2) найбільш ефективною.  

Розглянемо детальніше порівняння різних видів модуляції на основі прикладу 

1 – 3  

Приклад 1. Приймемо k=R/B, що справедливо для MPSK модуляції при вико-

ристанні полярного NRZ сигналу в якості модулюючого. Нехай в системі при 

Pb=10-3 використовується  QPSK модуляція. Потім в результаті модернізації вини-

кла потреба  збільшити швидкість  передавання в 1.5 разів. Порівняти різні шляхи 

вирішення даної проблеми. 

Приклад 2. Аналогічний Прикладу 1, але необхідно збільшити шивидкість пе-

редавання в 2 рази 

Приклад 3. Аналогічний Прикладу 1, але необхідно збільшити шивидкість пе-

редавання в 3 рази 

Аналіз найбільш зручно проводити з використанням УХ.  

Застосування MPSK модуляцій  

Вирішити завдання Прикладу 1 можна використовуючи такі варіанти: 

  при Eb/No = const  в  QPSK модуляції збільшити смугу В в 1.5 рази, при 

цьому відношення (1.5R)/(1.5B)= R/B  не зміниться, що дозволяє при збереженні 

QPSK модуляції збільшити швидкість передавання в 1.5 разів; 

 при В= const перейти від QPSK модуляції до 8PSK модуляції, змінивши при 

цьому відношення сигнал/шум (Eb/No)  

Для визначення необхідних змін відношення сигнал/шум при використанні 

другого варіанту на  рис. 3.2 приведені характеристики для MPSK модуляції,   час-

тковими випадками якої являються QPSK  та 8PSK модуляції. 

 

                        а)                                        б)                                       в) 
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                       г)                                        д)                                        е) 

Рис.3.2 MPSK модуляція: (а)- типові характеристики; (б)- формування УХ ;  

(в)- УХ при Pb=10-3; (г, д, е) – УХ при Pb=10-3 , Pb=10-7 , Pb=10-8 

Як видно з даних, приведених на рис. 3.2 для використання МPSK модуляції  

необхідно змінити відношення сигнал/шум від 11.5 (рис.3.2,д) до 20 (рис.3.2,е), 

тобто в 20/11.5≈1.75 разів. Отже зміна смуги частот являється більш ефективною, 

порівняно із зміною відношення сигнал/шум в 1.75/1.5 =1.13 разів, тобто на 13%. В 

табл. 3.1 приведені значення коефіцієнту ефективності модуляцій в даному випа-

дку. 

Таблиця 3.2. Коефіцієнти ефективності MPSK модуляцій для Прикладу 1 

QPSK 2/11.5≈ 0.18 

8PSK 3/20=0.15 

 

Розглянемо Приклад2. На рис.3.3 приведені узагальнені характеристики для 

даного випадку 

 

Рис.3.3 Узагальнені характеристики для MPSK модуляції 
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Як видно з узагальнених характеристик (рис.3.3) в цьому випадку можна пе-

рейти від QPSK модуляції до 13PSK модуляції збільшивши відношення сиг-

нал/шум в 38/11.5≈3 разів.Також аналогічне збільшення швидкості можна забезпе-

чити при використанні QPSK модуляції збільшивши смугу частот лише в два рази. 

Отже при збільшенні рівня М-рівневих MPSK модуляцій ефективність впливу на 

швидкість передавання збільшення смуги частот значно зростає, а ефективність 

збільшення відношення сигнал/шум значно падає.  

В табл. 3.2 приведені значення коефіцієнту ефективності модуляцій в даному 

випадку 

Таблиця 3.2 Коефіцієнти ефективності MPSK модуляцій для Прикладу 2 

QPSK 2/11.5≈ 0.18 

13PSK 4/38≈0.03 

 

Видно, що при збільшенні рівня MPSK модуляції коефіцієнт ефективності рі-

зко зменшується. 

Розглянемо Приклад 3. На рис.3.4 приведені узагальнені характеристики для 

даного випадку 

 

Рис.3.4 Узагальнені характеристики для MPSK модуляції 

Як видно з узагальнених характеристик (рис.3.4) в цьому випадку можна пе-

рейти від QPSK модуляції до 34PSK модуляції збільшивши відношення сиг-
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нал/шум в 700/11.5 разів. Також аналогічне збільшення швидкості можна забезпе-

чити при використанні QPSK модуляції збільшивши смугу частот лише в чотири 

рази.  

Таблиця 3.3Коефіцієнти ефективності MPSK модуляцій для Прикладу 3 

QPSK 2/11.5≈ 0.18 

34PSK 3/700≈0.008 

 

Видно, що при збільшенні рівня MPSK модуляції коефіцієнт ефективності рі-

зко зменшується 

Використання MFSK модуляцій  

Розглянемо Приклад 1 при застосуванні MFSK модуляцій. На рис.3.5 приве-

дені характеристики для даного випадку.  Видно, (рис.3.4, д), що в даному ви-

падку необхідне відношення сигнал/шум становить 8.4. Але при використанні мо-

дуляції 8FSK необхідна смуга частот збільшується у 8 разів порівняно з  QPSK мо-

дуляцією. 

 

                      а)                                          б)                                      в) 

 

                                              г)                                      д) 
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Рис.3.5 MFSK модуляція: (а) - типові характеристики; (б)- формування УХ ; (в)- 

УХ при Pb=10-3; (г, д) – УХ при Pb=10-3 , Pb=10-7 , Pb=10-8 

В результаті отримаємо коефіцієнти ефективності приведені в табл. 3.4 

Таблиця 3.4 Коефіцієнти ефективності MFSK модуляцій для Прикладу 1 

QPSK 2/11.5≈ 0.18 

8FSK (3/8)/8.4≈0.04 

 

Розглянемо аналогічно забезпечення умов згідно Прикладу 2 при викорис-

танні МFSK модуляції. В даному випадку необхідно використати модуляцію 

13FSK.  В результаті  отримаємо коефіцієнти ефективності приведені в табл.3.5 

Таблиця 3.5 Коефіцієнти ефективності MFSK модуляцій для Прикладу 2 

QPSK 2/11.5≈ 0.18 

13FSK (4/13)/7≈0.03 

 

Розглянемо аналогічно забезпечення умов згідно Прикладу 3 при викорис-

танні МFSK модуляції. В даному випадку необхідно використати модуляцію 

34FSK.  Характеристики для даного випадку приведені на рис. 3.6 

 

Рис.3.6 Узагальнені характеристики для MFSK модуляції 

В результаті  отримаємо значення коефіцієнту ефективності приведені в  

Таблиця 3.3. Коефіцієнти ефективності MFSK модуляцій для Прикладу 3 
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QPSK 2/11.5≈ 0.18 

34FSK (8/34)/5≈0.025 

 

Видно, що ефективність застосування MFSK модуляції значно менша порів-

няно з QPSK модуляцією, але при зміні рівня модуляції ефективність зменшується 

значно повільніше порівняно з MРSK модуляцією.   

QAM модуляція та її використання    

На рис. 3.7 приведені характеристики для QAM модуляції 

 

Рис.3.7 QAM  модуляція: (а) - типові характеристики; (б)- формування УХ; 

(в)- УХ при Pb=10-3 

Для забезпечення вимог Прикладу 2  можна використати 13QAM модуляцію.  

В результаті  отримаємо значення коефіцієнту ефективності приведені в табл.3.7 

Таблиця 3.7 Коефіцієнти ефективності MQAM модуляцій для Прикладу 2 

QPSK 2/11.5≈ 0.18 

13QAM 3/14≈0.28 

 

Аналогічно для забезпечення вимог Прикладу 3  можна використати 34QAM 

модуляцію.  В результаті  отримаємо значення коефіцієнту ефективності приведені 

в табл.3.8 

Таблиця 3.8 Коефіцієнти ефективності MQAM модуляцій для Прикладу 3 
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QPSK 2/11.5≈ 0.18 

34QAM 3/24≈0.25 

З приведених даних видно, що застосування QAM модуляції являється най-

більш ефективним 

3.2 Послідовність етапів забезпечення вимог до систем 

Забезпечення поставлених технічних вимог до систем здійснюється на основі 

використання узагальнених характеристик окремих функціональних вузлів. При 

цьому вирішуються три основні блоки проблем: 

 що стосуються окремих функціональних вузлів; 

 які відносяться до систем в цілому; 

 використання наявних результатів аналізу окремих функціональних вузлів 

для проектування  систем.  

Системні проблеми: 

 

Рис.3.8 Вирішення системних проблем 

1. З метою отримання більш загальних залежностей  замість значень смуги ча-

стот В та швидкості  передавання R  використовується нормоване значення швид-

кості передавання (R/B), яке являється безрозмірним.   

2. Сформовано інтегральний  узагальнюючий критерій ефективності який яв-

ляється базовим для синтезу системи згідно заданих технічних вимог при одночас-

ному забезпеченні підвищення ефективності.  

3. Початковим функціональним вузлом при синтезі вибирається блок модуля-

ції. 
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4. Вибір необхідного виду модуляції вибирається на основі отриманих даних 

про всі види модуляцій, придатних для  забезпечення заданих технічних вимог (при 

кодуванні джерела сигналу полярним NRZ сигналом) та відсутності канального ко-

дування. 

5. Інші види кодування джерела, або застосування канального кодування роз-

глядаються у випадку не забезпечення поставних технічних вимог до системи, або 

з метою подальшого підвищення ефективності системи.   

Проблеми окремих функціональних вузлів 

 Кожному блокові проблем властиві певні особливості та протиріччя, які вра-

ховано при  розробці  алгоритму синтезу. 

Розглянемо недоліки застосування типових характеристик окремих функціо-

нальних вузлів на прикладі  характеристик енергетичної ефективності модуляції 

Для  оцінки переваги або недоліків використання певного рівня  М-рівневої  моду-

ляції на основі типових характеристик необхідні  додаткові часові затрати: 

 віднайти дані характеристики серед сімейства характеристик; 

 отримати з даних характеристик відчити, позначені знаком « о »; 

  сформувати алгоритм обробки відчитів; 

  здійснити   обробку значень отриманих відчитів. 

 

Рис.3.9 Вирішення проблем окремих вузлів 

Враховуючи значну кількість характеристик в сімействі та ще більшу кількість 

видів модуляції, такий шлях при проектуванні ефективних систем являється нена-

глядним та малопродуктивним. 
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Причини вказаних недоліків типових характеристик полягають в тому, що ана-

ліз окремих функціональних вузлів розвивався в рамках даного вузла та привів до 

формування певного виду характеристик, які являються більш прийнятними для 

даного вузла. А проектування систем зв'язку з специфічною формою вимог до сис-

теми, вимагає іншої форми характеристик окремих функціональних вузлів, які яв-

ляються більш прийнятними для проектування систем в цілому. Тому при проек-

туванні систем необхідно узгодити форму подання типових характеристик окремих 

функціональних вузлів з формою подання вимог технічних вимог до системи в ці-

лому  

Наявність значної кількості варіантів забезпечення заданих технічних вимог.  

Справа в тому, що забезпечити технічні вимоги до системи можна використовуючи 

значну кількість різних варіантів, методів та засобів, закладених в кожному з фун-

кціональних вузлів системи бездротового зв'язку. Саме в можливості багато-

варіантної реалізації кожного з функціональних вузлів системи аж до їх відстут-

ності, закладені також можливості багатоваріантної реалізації системи в цілому, 

при забезпечені заданих технічних вимог. 

В результаті для проектування та синтезу систем використвується наступна 

послідовність. Спочатку досліджується енергетична ефективність модуляції, потім 

частотна ефективність. Далі розглядаються можливості канального кодування та 

усунення впливу багатопроменевого поширення хвиль.  

Також враховано, що при забезпеченні збільшення швидкості передавання 

(тобто збільшення k- кількості бітів в символі) можна навіть зменшувати відно-

шення сигнал/шум (Eb/No). Тобто досягнення одного позитивного ефекту (збіль-

шення швидкості) супроводжується досягненням іншого позитивного ефекту - зме-

ншення вимог до рівня корисного сигналу.  Наприклад, при необхідності викорис-

тання BFSK модуляції та необхідності забезпечення швидкості передавання 20 

кБіт/сек необхідна ширина смуги частот в  два рази більша порівняно з мінімаль-

ною (20 кГц) смугою тобто 2*20=40 кГц. В той час при потребі збільшити швид-

кість передаваня в 3 рази (30 кБіт/сек)  необхідно використати модуляцію при k=3 
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(8FSK модуляцію). Але при цьому вимоги до необхідної смуги частот збільшу-

ються у 8/3  порівняно з мінімальною, тобто смуга частот повинна становити 

20*8/3= ≈53 кГц. 

3.3 Процес синтезу бездротових систем зв'язку  

При синтезі систем наявна значна кількість протиріч. Більшість з них усува-

ється при використанні запропонованих узагальнених характеристик окремих фу-

нкціональних вузлів та системи в цілому. В розробленому алгоритмі синтезу ефек-

тивних систем бездротового зв'язку використовуються результати, отримані при 

дослідженні різних видів модуляції та впливу відношення сигнал/шум. Також вра-

ховуються дослідження багатопроменевого поширення хвиль в тому числі  при по-

ширенні згідно розподілів Релея та Райса. Всі дослідження базуються на базі роз-

роблених графічних інтерфейсів користувача. 

 Першим застосуванням графічних інтерфейсів користувача являється синтез 

ефективних систем бездротового зв'язку. При цьому враховуються область допус-

тимих змін деяких параметрів систем з метою вибору більш ефективних структур 

та режимів роботи системи. При синтезі розглядаються різні види модуляцій та ха-

рактер каналу зв'язку. При цьому враховуються різні варіанти каналу зв'язку: ная-

вність білого шуму, багатопроменевого поширення хвиль згідно розподілів Релея 

та Райса. У випадку неможливості забезпечення заданих до системи вимог розгля-

дається застосування різних видів завадозахисного кодування. Розглядається вико-

ристання різних варіантів блочних кодів (Хемінга, Голея, Ріда- Соломона) та згор-

ткових кодів. 

Другим застосуванням графічних інтерфейсів користувача являються можли-

вості моделювання систем з використанням сучасних стандартів Wi-Fi, Wi-Max, 

DVB-T. При цьому можна змінювати окремі параметри системи та отримати досить 

повну інформацію про поведінку системи в цілому. 

Третім застосуванням графічних інтерфейсів користувача являється зебезпе-

чення резервування систем. В даному випадку деякі функції фунціональних вузлів 
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виконуються інтерфейсами та вводяться/виводяться в систему MATLAB.  

Слід зауважити що процес підвищення ефективності радіосистем являється 

суто індивідуальним. Досить, наприклад, врахувати ще один фактор впливу в не-

стаціонарному каналі зв'язку, і структура системи та розподіл навантажень між 

окремими функціональними вузлами може суттєво змінитись. Тому так необхідна 

розробка програмного забезпечення (наприклад, оформлена у вигляді графічного 

інтерфейса користувача) яка дозволяє оперативно врахувати наявні зміни та отри-

мати максимальні показники ефективності системи при таких змінах.  

На рис. 3. 10 приведено запропонований процес синтезу 

 

 

Рис.3.10 Процес підвищення ефективності бездротових систем 

При синтезі будемо враховувати не лише технічні вимоги до системи, але та-

кож доцільні допустимі межі змін на деякі параметри, наприклад: не просто врахо-

вувати задане значення  (Pb)ном, а також його допустимі зміни  

Такий підхід має ряд переваг, основними з яких являються: 
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 не завжди можна забезпечити розраховані значення параметрів, тому необ-

хідна інформація про можливі допуски на значення параметрів; 

 часто необхідний наявний запас смуги пропускання, тому що можливо ви-

никне потреба використовувати завадозахисне кодування, яке вимагає розширення 

смуги частот; 

 внаслідок нестаціонарного характеру каналу зв'язку та інших дестабілізую-

чих факторів необхідно мати деякий запас Pb. 

Також  застосування узагальнених характеристик являється ефективним при 

використанні адаптивних систем. Фактично узагальнені характеристики вказують 

на обгрунтовані шляхи зміни в адаптивних системах при при погіршенні умов по-

ширення в каналі зв'язку  

Вибір серед різних видів модуляції ефективного виду здійснюється на основі 

запропонованого інтегрального критерію  ефективності системи 

В окремих випадках даний критерій дещо розширюється в зв'язку з врахуван-

ням:  

 заданого запасу до значення Pb;  

 наявного запасу значень величин R/B, Eb/No; 

 частини енергії в головному пелюстку PSD, порівняно з повною енергією; 

 характеру наявних обмежень в системі (за потужністю, або за смугою час-

тот). 

Запропонований алгоритм може бути  також використаний при визначенні 

шляхів часткової модернізації діючих систем бездротового зв'язку. При цьому на 

попередньому етапі приймається рішення про те, які функціональні вузли недоці-

льно (в тому числі і з врахуванням затрат) модернізовувати. Далі синтез продовжу-

ється згідно алгоритму (рис. 3.8), але починаючи з певного етапу, який стосується 

функціональних вузлів, що підлягають модернізації.  
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3.4 Підвищення надійності систем  

Системи телеметрії та телекерування широко використовуються в енергетич-

них галузях, сучасних технологічних лініях. Часто виникає проблема розробки но-

вих систем та модернізації існуючих. Це доволі складний процес, що вимагає 

значних матеріальних та часових затрат. Для цього спочатку створюється та до-

сліджується математична модель роботи системи, потім виготовляються реальні 

макети, які містять мікроконтроллери та інші складні вузли. На виготовлених ма-

кетах виявляються і усуваються програмні помилки та апаратні недоліки. Таким 

чином, після декількох ітерацій випробувань можна отримати необхідний кінцевий 

продукт. Такі методи розробки вимагають багато часу та матеріальних затрат. В 

даній роботі пропонується методика прискореної розробки з мінімальними затра-

тами, що були запропоновані при практичних розробках. 

Суть запропонованих методів полягає в тому, що після дослідження матема-

тичної моделі системи пропонується не виготовляти складні реальні макети, які за-

безпечують створення та передачу необхідних сигналів, а використовувати з цією 

метою персональний комп’ютер. Згадані сигнали формуються за допомогою 

спеціальних програм та персонального комп’ютера, який додатково забезпечує 

можливість вводу/виводу сформованих сигналів через відповідні порти. При фор-

муванні сигналів в одній точці системи та їх виводі і передачі через реальний канал 

з наступним прийомом та вводі в комп’ютер в іншій точці системи відбувається 

реальне відлагоджування усієї системи. Відлагоджування здійснюється до такого 

етапу, поки не буде досягнуто правильної та надійної передачі сигналів, які на етапі 

відлагоджування можуть бути наперед відомими. В процесі відлагажування вно-

сяться корективи на програмному рівні. В результаті отримуємо реально працюючу 

систему. Далі залишається виконати чисто технічну роботу - замінити комп’ютер 

робочим аналогом, виконаним на базі мікроконтроллера, з меншими габаритами, 

споживанням електроенергії та більшою надійністю. Такі методи мають ряд пере-

ваг перед традиційними, а саме: 
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 математична модель, як правило повністю або частково реалізована в 

комп’ютері; 

 програмування та перепрограмування процесора, що входить у склад 

комп’ютера значно простіше за програмування окремого мікроконтроллера чи 

мікропроцесора; 

 після завершення відлагоджування та реалізації функціонуючої схеми отри-

муємо повні достовірні дані про необхідні сигнали та вимоги щодо можливостей 

мікроконтроллера; 

 отримання достовірних даних про необхідні сигнали не вимагає матеріаль-

них чи часових затрат на виготовлення складних макетів; 

 на основі отриманих вимог щодо можливостей мікроконтроллера виби-

раємо його тип; 

 отримані дані використовуються при програмуванні мікроконтроллера у 

складі виробу, що замінить комп’ютер, причому запрограмований на основі до-

стовірних даних пристрій з контроллером просто приречений функціонувати пра-

вильно; 

     Реалізувати запропоновану методику зручно за допомогою системи 

MATLAB. Розглянемо застосування запропонованих методів на реальному при-

кладі – модернізації радіо модемів системи телеметрії та керування Естакада, що 

використовується в енергетичних структурах. Система розроблена давно, вироб-

ників радіо модемів цієї системи, які часто виходять з ладу і практично не підляга-

ють ремонту, вже не існує. Виникає необхідність виготовлення сумісних радіо мо-

демів, але на сучасній елементній базі. 

 

Рис. 3.11 Спрощена структурна схема системи телеметрії та керування: 
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а) елементи структурної схеми системи телеметрії та керування; б) елементи 

структурної схеми системи, що використовується під час модернізації. 

Спочатку за допомогою комп’ютера створюється математична модель роботи 

системи на основі початкових даних. Далі використовуючи програму MATLAB ге-

неруються необхідні сигнали та відбувається відлагодження роботи системи. В ре-

зультаті ми одержуємо повні достовірні дані про необхідні сигнали та вимоги щодо 

можливостей мікроконтроллера. 

Використання персонального комп’ютера для модернізації дає більше функціо-

нальні можливості та забезпечує швидке внесення корективів в роботу програми, 

ніж використання макетів. Наприклад, зміна частоти сигналу, виду модуляції, ге-

нерування заданої послідовності посилок, алгоритму роботи пристрою в цілому та 

ін. 

Логічним завершенням модернізації системи телеметрії та керування є виготов-

лення сумісних радіо модемів на сучасній елементній базі. Проте, за необхідності 

замість цих радіомодемів прийнятним є використання персонального комп’ютера 

в якості радіомодему. Це дозволить забезпечити додаткові послуги в експлуатації 

системи телеметрії, а саме: відображення стану роботи системи телеметрії на екрані 

відеотерміналу, ведення реєстру роботи та ін. 

Висновки  

На базі використання узагальнених характеристик кожного з функціональних 

вузлів системи розроблено методологію проектування та синтезу бездротових сис-

тем за заданими технічними вимогами з врахуванням підвищення їх ефективності. 

Розроблена методологія також може бути використаною при аналізі діючих систем 

з метою визначення їх ефективності та шляхів модернізації. 

Розроблено графічні інтерфейси користувача, використання яких значно спро-

щує синтез необхідних систем. Розроблений алгоритм синтезу також базується на 

використанні графічних інтерфейсів користувача. 
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При проектуванні систем запропоновано формувати  допустимі області для 

параметрів вихідного сигналу. На основі використання допустимих областей легко 

оцінити вплив розкиду параметрів окремих складових системи та її чутливість до 

дії дестабілізуючих факторів.  

Запропоновано використовувати наявні результати проектування систем для 

підвищення надійності систем в процесі їх експлуатації. Для цього здійснюється 

програмне резервування систем: передбачена можливість паралельного підклю-

чення комп’ютера до окремих функціональних вузлів системи. При виході з ладу 

одного з вузлів його функції тимчасово продовжує виконувати комп’ютер, для 

якого передбачена можливість вводу/виводу сигналів за допомогою системи  

МATLAB. Програмне резервування використовує наявні результати проектування 

окремих функціональних вузлів. Даний підхід також запропоновано використову-

вати при дослідженні в діючих системах з метою їх модернізації. 
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          4 ОХОРОНА ПРАЦІ 

 В даному розділі науково-дослідницької роботи розглядаються питання без-

пеки та охорони праці при розробці та дослідженні методів та алгоритмів підви-

щення ефективності функціонування мереж рухомого радіозв’язку.  

 Робота виконувалась із застосуванням засобів обчислювальної техніки (пер-

сональні ЕОМ: ПК, ноутбук, смартфон) в комп’ютерній лабораторії НТУУ «КПІ 

ім. І.І. Сікорського» 17-го корпусу Радіотехнічного факультету. 

 Основна увага в цьому розділі приділена питанням електробезпеки та гігі-

єни праці при використанні засобів обчислювальної техніки відповідно до ДСан-

ПіН 3.3.2.007-98 та згідно до «Гігієнічних вимог до організації роботи з візуаль-

ними дисплеями терміналами електронно-обчислювальних машин». 

 В цьому розділі визначені основні потенційно шкідливі та небезпечні виро-

бничі фактори та запропоновані відповідні технічні та організаційні заходи з без-

пеки та гігієни праці, та виробничої санітарії, і визначені основні заходи з пожеж-

ної безпеки. 

          4.1 Визначення основних потенційно небезпечних i шкідливих виробни-

чих факторів 

          При роботі з ВДТ ПЕОМ можна виділити наступні шкідливі і потенційно 

небезпечні фактори виробництва: 

- можливість ураження електричним струмом; 

- м’яке рентгенівське випромінювання ВДТ ПЕОМ; 

- електромагнітне випромінювання; 

- ураження ультрафіолетовим і інфрачервоним випромінюванням; 

- електростатичне поле між екраном і користувачем; 

- повітря робочої зони; 

- недостатня освітленість приміщення та наявність відблисків на екрані мо-

нітора; 
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- неоптимальні параметри мікроклімату (температура, відносна вологість, 

рівень іонізації повітря тощо); 

- можливість виникнення пожежі; 

- значна напруженість праці. 

          4.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки та гігієни праці 

та виробничої санітарії 

          4.2.1 Електробезпека 

 Згідно ДСТУ ІЕС 61140:2015 ВДТ ПЕОМ та периферійні пристрої за рівнем 

захисту людини від ураження електричним струмом відносяться до І та ІІ класів 

за електрозахистом. Пристрої живляться від електричної мережі напругою 220 В 

±10% та частотою 50 ±0,2 Гц, (системи заземлення TN-‘S’). 

За ступенем небезпеки ураження електричним струмом, дане приміщення відно-

ситься до приміщень без підвищеної небезпеки, тому що відсутні умови, які ство-

рюють підвищену або особливу небезпеку: підвищена вологість,   підвищена тем-

пература, струмопровідний пил, хімічно активне середовище, струмопровідна під-

лога. 

           В приміщенні розташовується більше 4 персональних ЕОМ, тому викорис-

тано гнучкий металевий рукав для прокладення трьох жильного кабелю і встанов-

лено аварійний резервний вимикач в помітному та доступному місці. Таким спо-

собом реалізується електромережа штепсельних розеток для живлення персональ-

них ЕОМ, периферійних пристроїв, тощо. Самі розетки монтуються на негорючих 

пластинах з урахуванням вимог ПВУЕ та Правил пожежної безпеки в Україні та 

виконані за магістральною схемою. 

ДБН В.2.5-27-2006. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків 

і споруд. 

           Основними засобами захисту від ураження електричним струмом для да-

ного приміщення є забезпечення недоступності струмоведучих частин від випад-

кового дотику, що знаходяться під напругою, організація безпечної експлуатації 
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електронагрівальних приладів, а також занулення устаткування з використанням 

автоматів струмового захисту. При наявності занулення замикання фази на кор-

пус, перетворюється в одноразове коротке замикання струму, від якого спрацьо-

вує пристрій максимального струмового захисту і вимикає прилад, що вийшов з 

ладу. 

           Розрахунок електромережі на вимикаючу здатність, охоплює знаходження 

величини струму короткого замикання (КЗ) і розрахунок номінального струму 

спрацювання пристрою максимального струмового захисту. 

Необхідні дані для розрахунку: 

- Uф = 220 В – фазова напруга; 

- rф = 2 Ом – опір фазового проводу; 

- rн = 1,5 Ом – опір нульового проводу; 

- ru = 0,17 Ом – еквівалентний опір трансформатора. 

 Струм однофазового КЗ знаходиться по формулі: 

𝐼кз =
𝑈ф

𝑟ф + 𝑟н + 𝑟𝑢
=

220

2 + 1.5 + 0.17
= 59.95А 

           Номінальний струм спрацювання автомату струмового захисту розрахову-

ється за формулою (К – необхідна кратність струму КЗ до струму спрацювання 

автомату струмового захисту): 

𝐼ном ≤
𝐼кз

𝐾
=

59.95

1.4
= 42.82 𝐴 

            З розрахунків видно, що при однофазному КЗ номінальний струм спрацю-

вання автомату захисту повинен бути менш ніж 42 А. 

            Автомати струмозахисту, які експлуатуються в робочому приміщенні ма-

ють Iкз 10 А та tспр<0,2 с, що відповідає приведеній вище вимозі.  При однофаз-

ному КЗ нульовий провід і з’єднаний з ним корпус електроустаткування за час 

спрацювання максимального струмового захисту знаходяться під напругою (Uпр) 

відносно землі: 
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𝑈дот = 𝐼кз ⋅ 𝑟н = 59.95 ⋅ 1.6 = 95.92 В 

          Розрахована напруга 𝑈дот < 𝑈дот.доп. у відповідності з ПУЕ-2017 при t< 0,2с 

(Uдот.доп = 400 В, див. табл.). 

 4.2.2 Розрахунок штучного освітлення та визначення відповідності існу-

ючим санітарним вимогам 

 При дослідженні штучного освітлення, треба аналогічно природному порів-

няти нормоване значення з фактичним. 

Нормоване значення освітлення для адміністративно-управлінських приміщень 

при загальній освітленості по ДБН 3.2.5-28-2006 при використанні люмінесцент-

них ламп = 400 люкс. 

 Значення фактичного освітлення  може розрахуватися за допомогою методу 

коефіцієнта використання світлового потоку по формулі: 

Еф =
𝐹л ∙ 𝜂𝐵 ∙ 𝑁 ∙ 𝑛

𝑆 ∙ 𝐾3 ∙ 𝑍
, 

 де:  - світловий потік лампи, лм (для люмінесцентних ламп потужністю 

40 Вт – 3120 лм); 

  - коефіцієнт використання світлового потоку ( =0,4..0,6=0,5); 

 N=6 – кількість світильників, шт; 

 n=3 – кількість ламп у світильнику, шт; 

 S=  – площа приміщення, м2; 

  – коефіцієнт запасу, =1,5..2;  

 Z=1,1 – коефіцієнт нерівномірності освітлення. 

Еф =
3120 ∙ 0,5 ∙ 6 ∙ 3

45 ∙ 1,5 ∙ 1,1
= 378(люкс) 

Допустиме відхилення фактичного освітлення від нормативного є +20%..-10%. 
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 4.2.3 Мікроклімат робочої зони 

 Під час праці людині треба забезпечити комфортні мікрокліматичні умови в 

робочій зоні, адже такі фактори, як температура, відносна вологість, швидкість 

циркуляції повітря значно впливають на здоров’я та самопочуття людини.  

 На робочих місцях мають забезпечуватись оптимальні значення параметрів 

мікроклімату згідно вимог ДСН 3.3.6.042−99. 

 У таблиці 4.1. наведені оптимальні й припустимі значення параметрів мік-

роклімату для категорій тяжкості робіт «Іа» (роботи, виконувані сидячи, що не 

потребують фізичної напруги при витраті енергії не більше 120 ккал/година). 

 Таблиця 4.1 

Параметри 
Холодний період Теплий період 

оптимальні допустимі оптимальні допустимі 

Температура, ˚C 22-24 21-25 23-25 22- 28 

Відносна вологість, % 40-60 80 40-60 75 

Швидкість руху пові-

тря, м/с 
0,1 0,1 0,1 0,1-0,2 

 

 Для опалення в холодну пору року в приміщенні використовується 8-ми се-

кційна чавунна батарея центрального опалення, а також підручний електронагрі-

вач. Для підтримки необхідних норм повітря, в приміщенні використовується 

природна вентиляція. Зберігання й використання шкідливих речовин в примі-

щенні забороняється. 

 4.2.4 Технічні рішення та організаційні заходи щодо організації робочих 

місць користувачів ВДТ ПЕОМ 

 Працюючи з ВДТ ПЕОМ можна піддатися впливу наступних небезпечних 

та шкідливих факторів: 

– електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону та промислової 

частоти; 
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– невідповідність параметрів мікроклімату робочої зони санітарним нормам; 

– електростатичне поле між екраном та користувачем; 

– монотонність праці, тощо. 

 На робочих місцях користувачів ВДТ формується дуже складна електромаг-

нітна обстановка, що зумовлено наявністю одночасно багатьох джерел  електро-

магнітного  випромінювання, для профілактики   несприятливого   впливу елект-

ромагнітних випромінювань на користувачів ВДТ необхідно: 

– використовувати на  робочих  місцях  тільки  такі  ВДТ,  які  відповідають 

сучасним вимогам щодо захисту людини від електромагнітних випроміню-

вань радіочастотного діапазону; 

– не  використовувати одночасно на одному робочому місці великої кількості 

радіоелектронних пристроїв; 

– вимикати на робочих місцях зайві радіоелектронні пристрої, які не викорис-

товуються. 

 Під час роботи з ВДТ на поверхні дисплея накопичується  електростатичний  

заряд,  який  створює  електростатичне  поле,  напруженість  якого може досягати 

десятки кВ/м. Користувач ВДТ не просто підпадає під дію цього поля, а й отримує 

додатковий наведений електростатичний потенціал, величина якого може бути від 

-3 до +5 кВ. 

 Для  запобігання появи великої напруженості електростатичного поля на ро-

бочих місцях користувачів ВДТ та їх захисту від статичної електрики  рекомендо-

вано такі заходи: 

– вимикати на робочих місцях зайві радіоелектронні пристрої, які не викорис-

товуються. 

– встановлення на робочих місцях і в виробничих приміщеннях нейтралізато-

рів статичної електрики, наприклад, іонізаторів і зволожувачів повітря; 

– використання заземлення металевих та електропровідних частин і елементів 

обладнання;  
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– широке застосування в робочих приміщеннях діелектричних матеріалів з пі-

двищеною поверхневою та об’ємною електропровідністю; 

– вологе прибирання в робочих приміщеннях з ВДТ тільки із застосуванням 

антистатичних домішок; 

– використання для протирання екрану дисплея ВДТ спеціальних антистатич-

них серветок. 

 Відповідно до ДСанПіН 3.3.2-007−98 встановлюють такі внутрішньо змінні 

режими праці та відпочинку під час роботи з ЕОМ за 8-годинної денної робочої 

зміни залежно від характеру праці: 

– для розробників програм із застосуванням ЕОМ потрібно призначати регла-

ментовану перерву для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожну го-

дину роботи за ВДТ; 

– для операторів із застосуванням ЕОМ потрібно призначати регламентовані  

перерви  для  відпочинку  тривалістю  15  хвилин  через  кожні дві години 

роботи; 

– для операторів комп’ютерного набору потрібно призначати регламентовані 

перерви для відпочинку тривалістю 10 хвилин після кожної години роботи 

за ВДТ. 

 Екрани мають розміщуватися на оптимальний відстані від очей користу-

вача, але не ближче 1700 мм з урахуванням розміру алфавітно-цифрових знаків і 

символів. Відстань від екрана до ока працівника має бути залежно від діагоналі 

екрана. Розміщення екрана має забезпечувати зручність зорового спостереження у 

вертикальній площині під кутом ± 30° від лінії зору глядача. 

 4.3 Пожежна безпека 

 Приміщення, в якому розроблялися алгоритми та структура ПЗ, за небезпе-

кою виникнення пожежі відповідно до ДСТУ Б.В.1.1–36.2016 належить до катего-

рії В (пожежонебезпечні – в ньому наявні легкозаймисті речовини, зокрема папір, 

дерево). Робоча зона виробничого приміщення мають за пожежною небезпекою 
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клас П-II НАОП 40.1-1.32-01 Основними причинами пожежі в приміщенні можуть 

бути недотримання правил пожежної безпеки, їх порушення, неправильне викори-

стання електроприладів, несправність електричної проводки або електроприладів, 

а також куріння в не відведених місцях. 

 Протипожежний режим на об'єкті дотримується. Щороку всі працівники 

проходять протипожежний інструктаж. Кожен працівник ознайомлюється з пра-

вилами техніки безпеки при виникненні пожежі, з правилами евакуації, з викорис-

танням вогнегасників та інших засобів вогнегасіння. Усе це фіксується в журналі 

інструктажу підписами службовців. 

 Наявні шляхи евакуації забезпечують безпечну евакуацію людей і відпові-

дає вимогам розділу „Евакуація людей з приміщень і будівель”. Для евакуації лю-

дей з будівлі є „План евакуації людей та матеріальних цінностей при виникненні 

пожежі”. Плани евакуації мають бути вивішені на кожному поверсі. Мінімальний 

час евакуації з приміщення не перевищує допустиме значення (1,25 хв) згідно 

ДБН В.1.1-7-2016. 

 На поверсі, де розташоване виробниче приміщення, біля обох сходів є по 

одному вуглекислотному вогнегаснику (тип вогнегасників обрано згідно з ДСТУ 

3675-98 та ISO 3941-77). Всі електронагрівальні прилади експлуатуються на підс-

таві письмового дозволу на їх застосування. 

 Приміщення обладнано автоматичною системою пожежної сигналізації, яка 

відповідає вимогам ДНБВ 2-5-56-2014. 

 Виконано всі вказівки з пожежної безпеки згідно з НАПБА.01-001-2004 

«Правила пожежної безпеки в Україні». 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

ВИСНОВКИ 

У дипломній роботі  проведено моделювання та  дослідження бездротових си-

стем та мереж з нестаціонарним каналом зв'язку. Результатом роботи стало підви-

щення ефективності бездротових систем за допомогою нового підходу до їх  реалі-

зації, що включає: методи  аналізу бездротових систем  з застосуванням запропо-

нованих узагальнених характеристик окремих функціональних вузлів,  методи си-

нтезу систем бездротового зв'язку (з врахуванням вимог до підвищення їх ефекти-

вності) на основі запропонованого інтегрального критерію ефективності, методи 

підвищення пропускної здатності систем з нестаціонарним каналом зв'язку на ос-

нові використання адаптивних систем. 

Основні результати роботи полягають в наступному: 

1.  Досліджено тенденції розвитку бездротових систем зв'язку та методів  їх 

проектування, сформульовано нові наукові задачі, необхідні для забезпечення під-

вищення ефективності таких систем. Для реалізації  поставлених задач необхідним 

є подальший розвиток  теорії у напрямку цифрової обробки сигналів, приймання 

сигналів при наявності  шуму  з врахуванням багатопроменевого поширення хвиль 

та нестаціонарності каналу зв'язку, розробка методів синтезу ефективних систем 

зв'язку, які усувають протиріччя між необхідністю забезпечення поставлених тех-

нічних вимог та ефективністю систем.  

2. Розвинуто методи аналізу окремих функціональних вузлів, які  базуються 

на єдиному концептуальному  підході, орієнтованому на застосування даних вузлів 

в системах бездротового зв'язку.  

3. Розроблено методи проектування систем бездротового зв’язку які базу-

ються на використанні запропонованих узагальнених характеристик окремих фун-

кціональних вузлів. 

4.  Досліджено методи  застосування в ефективних бездротових мережах спо-

собів канального кодування на основі їх порівняльного аналізу за співвідношенням 

між зменшенням швидкості передавання інформації та ймовірності появи бітових 
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помилок. Показано доцільність застосування канального кодування не тільки  з ме-

тою забезпечення вимог Pb≤ (Pb)ном  в системах з обмеженою потужністю, а також 

з метою підвищення ефективності систем бездротового зв'язку.  

5. Розвинуто теорію проектування широкосмугових систем, яка включає до-

слідження методів формування розширюючих послідовностей та  впливу їх авто-

кореляційної функції та функції взаємної кореляції на  підвищення ефективності 

систем.  

6. Розроблено новий метод структурного та параметричного синтезу ефекти-

вних систем бездротового зв'язку з використанням запропонованого інтегрального 

критерію ефективності, який базується на узагальнених характеристиках ефектив-

ності модуляції . В результаті синтезу визначається вид ефективної модуляції з вра-

хуванням стійкості до звуження ширини спектру та допустимих змін відношення 

сигнал/шум.  

7. Запропоновано спосіб побудови антенних решіток адаптивних антен, який 

дозволяє збільшити (при збереженні рівня вихідного сигналу антен у випадку ве-

ликої кутової віддалі між корисним сигналом та завадою) на 10-20% відсотків рі-

вень вихідного сигналу для випадку малих кутових відстаней між сигналом та за-

вадою.  

8. Запропоновано метод підвищення надійності  діючих систем бездрото-

вого зв'язку шляхом програмного резервування з використанням наявних результа-

тів синтезу систем.   

9.   Використання розроблених в роботі теоретичних положень та математи-

чних моделей дає можливість оцінити ефективність діючих систем та вказати 

шляхи їх модернізації для покращення частотної та енергетичної ефективностей.  
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