
 

 

 



 

 

АНОТАЦІЯ 

Пояснювальна записка складається з 82 аркушів, містить у собі 53 ри-

сунків, 11 таблиць, 23 джерела. 

В роботі було проведено визначення напрямків підвищення ефективно-

сті систем. Запропоновані в роботі методи аналізу та підвищення ефективно-

сті дозволяють значно спростити процес визначення ефективності вже існу-

ючих систем та оптимізувати синтез мереж зв’язку на етапі їх проектування. 

З метою підвищення ефективності виконано дослідження систем безд-

ротового зв’язку з використанням нових, запропонованих у роботі методів, а 

також основних теоретичних положень з галузі систем радіозв’язку, теорії 

радіотехніки та випадкових процесів в радіотехніці. 

Запропоновані методи та отримані в роботі результати досліджень мо-

жуть бути використані на етапі синтезу та для покращення вже існуючих ме-

реж бездротових систем зв’язку. 

Ключові слова: відношення сигнал/шум, ефективність бездротового 

зв’язку, узагальнені характеристики, розширений спектр, завадостійкість, не-

стаціонарний канал зв’язку. 



 

 

 

ANNOTATION 

The explanatory note consists of 82 sheets, containing 53 drawings, 11 

tables, 23 sources. 

In the work, the definition of directions for improving the efficiency of 

systems was carried out. The proposed methods of analysis and efficiency increase 

considerably simplify the process of determining the effectiveness of existing 

systems and optimize the synthesis of communication networks at the stage of their 

design. 

In order to increase efficiency, was performed the research of wireless 

communication systems with the use of new methods proposed in the work, as well 

as the basic theoretical positions in the field of radio communication systems, the 

theory of radio engineering and random processes in radio engineering. 

The proposed methods and the results obtained in the work can be used at 

the synthesis stage and for improving the existing networks of wireless 

communication systems. 

Key words: signal/noise ratio, wireless communication efficiency, 

generalized characteristics, extended spectrum, noise immunity, non-stationary 

communication channel. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

АКФ – автокореляційна функція 

ВКФ – взаємо-кореляційна функція 

Гц – Герц 

дБ – децибел 

ДМ- дельта модуляція 

ДСТУ – державний стандарт України 

ЕОМ – електронно-обчислювальна машина 

ПВП – псевдовипадкові послідовності 

ШПФ – швидке перетворення Фур’є 

ВЕR (Bit Error Rate) – ймовірність появи бітових помилок  

BPSK (Binary Phase-Shift Keying) – двійкова фазова модуляція 

BFSK (Binary frequency shift keying ) – двійкова частотна модуляція  

CDMA (Code Division Multiple Access) – множинний доступ із кодовим роз-

діленням каналів 

NRZ – сигнал типу None return zero 

RZ – сигнал типу Return zero 

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) – широкосмугова модуляція с пря-

мим розширенням спектру 

FSSS (Frequency Hopping Spectrum Spreading) –  розширення спектру скачка-

ми частоти  
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ВСТУП 

 

На сьогоднішній день бездротові системи зв’язку займають у суспільстві 

визначальну роль. В даній галузі постійно змінюються як вимоги споживачів, 

так і технології, що здатні забезпечити дані вимоги. Навіть спеціалісти, котрі 

за видом своєї діяльності близькі до інформаційних технологій та зв’язку 

вцілому, не встигають відслідковувати самі назви технологій та стандартів, 

які с кожним періодом стрімко змінюються: 3G, 4G, CDMA, LTE і т.д.   

Постійно відбувається переоцінка цінностей. Потреби та технології, які 

ще нещодавно здавались вершиною можливого розвитку в сфері зв’язку, на 

сьогодні вже не задовольняють новим, підвищеним вимогам споживачів. Ви-

моги до ефективності бездротових систем постійно зростають. При цьому 

підвищення ефективності являється задачею, що вирішується за багатьма 

критеріями, де присутні серйозні протиріччя між вимогами до систем зв’язку 

та методами їх вирішення.  

Навіть відносно тих технологій, які в найближчому часі вийдуть на ри-

нок, виникають суперечки щодо їх перспектив та подальшого розвитку. При 

проведенні прогнозу на тему, які технології стануть домінуючими через 5 ро-

ків, та відкрили його по закінченні даного терміну, то в цей час вже навіть в 

навчальних матеріалах в галузі освіти, цілком ймовірно, можуть бути деталь-

но описані технології, появу і подальший розвиток яких було складно перед-

бачити.  

Актуальнійсть теми полягає в тому, що теорія та практика проектування 

сучасних бездротових систем та мереж зв’язку і передавання інформації, а  

особливо з метою підвищення їх ефективності, вимагає особливої уваги.  Цей 

факт обумовлений тим, що постійно змінюються вимоги споживачів, а при 

цьому з’являються і розвиваються нові технології, що можуть забезпечити 

дані вимоги. Особливості бездротових систем заключаються в тому, що ка-

нал зв’язку в досліджуваних мережах являється нестаціонарним, тобто його 

параметри різнодинамічно змінюються з плином часу передачі [11, 15]. 
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Тому сучасні методи та засоби підвищення ефективності радіомереж за 

кількома параметрами, використовуючи результати досліджень як дротових 

мереж так і простіших бездротових мереж, в котрих береться до уваги тільки 

вплив втрат, до якого відносять втрати при збільшенні дальності зв’язку та 

наявність білого гаусового шуму, повинні враховувати більш «тонкі» особ-

ливості мереж з нестаціонарним каналом радіозв’язку. 

Дослідження, які спрямованні на підвищення ефективності систем, на-

приклад, забезпечення заданої швидкості передавання інформації із заданою 

достовірністю, при менших значеннях виділеної смуги пропускання та від-

ношення сигнал/шум, являються актуальними та в значній мірі перспектив-

ними. 

 Основними та найбільш дійовими, доцільними засобами підвищення 

ефективності уже існуючих та тих, що розвиваються, бездротових систем яв-

ляється синтез ефективних структур систем за заданими технічними вимога-

ми. Іншими важливими засобами також є застосування нових технологій, які 

швидко зֹ’являються, та сучасних методів оброблення сигналів в цифровій 

системі, а також в окремих функціональних вузлах системи (рис. 1)  

 

Рис. 1.  Структурна схема цифрової системи зв’язку 

 

Функціональні вузли передавальної частини постійно розвиваються та 

вдосконалюються. Методи модуляції (кількість широковикористовуваних 
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варіантів яких становить десятки) суттєво впливають на спектральні та імові-

рнісні показники системи. Процеси модуляції вже давно вийшли за рамки 

свого класичного призначення, який заключався лише в перенесення спектру 

в потрібний діапазон частот. Достатньо згадати широкосмугові методи моду-

ляції та модуляцію з багатьма несучими частотами, які для цих цілей викори-

стовувались [18]. Застосування cаме цих методів модуляції дозволяє значно 

покращити показники бездротових систем зв’язку вцілому.  

Серед функціональних вузлів приймальної частини бездротових систем 

зв’язку, в першу чергу, слід виділити методи приймання (когерентні чи не 

когерентні), та методи синхронізації. Також особливої уваги заслуговує дос-

лідження інуючих та нових методів побудови та режимів роботи демодуля-

торів та декодерів.  

Кінцевою метою проектування та розробки являється не створення ок-

ремих функціональних вузлів з унікальними характеристиками, а реалізація 

ефективної системи бездротового зв’язку в цілому. Таким чином виникає на-

укова задача (ситуація, яка містить протиріччя), при якій наявні розвинуті ба-

гатоваріантні методи та засоби побудови окремих досконалих функціональ-

них вузлів, але методи покращення їх показників  приводять до зменшення 

ефективності всієї системи в цілому. Доступним прикладом такого протиріч-

чя може слугувати зменшення імовірності появи бітових помилок, що пок-

ращується показниками модуляції, але вимагає збільшення відношення ‘сиг-

нал/шум’, яке, в свою чергу, приводить до зменшення ефективності системи).  

Також недостатньо уваги приділяється синтезу ефективної бездротової 

системи за заданими технічними характеристиками на основні наявних окре-

мих функціональних вузлів.  

Таким чином, подальше проведення теоретичних та практичних дослі-

джень  для розробки методів підвищення ефективності бездротових систем та 

мереж  при збережені технічних вимог до них в частині імовірності появи бі-

тових помилок, швидкості передавання інформації та смуги частот, яка зай-

мається сигналами, являється актуальною науково-теоретичною задачою.  
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Мета роботи полягає у розвитку теоретичних основ оптимізації структур 

і параметрів бездротових систем та мереж зв’язку для підвищення  їх ефекти-

вності.   

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувались такі основні за-

вдання: 

1. Дослідження типових характеристик окремих функціональних вузлів 

та визначення шляхів їх трансформації до залежностей, орієнтованих на про-

ектування систем.  

2. Розробка методу побудови узагальнених характеристик, який практи-

чно не вимагає збільшення обчислювальних ресурсів порівняно з отриман-

ням типових характеристик . 

3. Формування єдиного інтегрального показника ефективності систем 

бездротового зв’язку,  який базується на наявних часткових показниках ефек-

тивності.  

4. Розробка єдиного концептуального підходу, придатного до проекту-

вання кожного з функціональних вузлів та максимально придатного до прое-

ктування системи в цілому.  

 Об’єкт дослідження – процес підвищення спектральної та енергетич-

ної ефективності бездротових систем  та мереж зв’язку.  

  Предмет дослідження – методи структурного та параметричного син-

тезу  бездротових систем та мереж  за умови нестаціонарності каналу зв’язку.  
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1 АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

СИСТЕМ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

 

1.1 . Системи бездротового зв’язку  

1.1.1. Основні вимоги до систем та їх будова  

Бездротові системи використовують специфічний канал зв’язку. Саме 

поняття каналу зв’язку вживається в двоякому розумінні: в більш широкому 

розумінні  канал зв’язку враховує джерело повідомлень, передавальну части-

ну навколишній простір, приймальну частину та отримувача інформації,  а в 

більш вузькому розумінні – лише навколишній простір, як середовище по-

ширення електромагнічних хвиль. В даній роботі, в основному, поняття ка-

налу зв’язку  вживається в більш  вузькому розумінні, а застосування більш 

широкого розуміння оговорюється окремо.  

Розглянемо спочатку найбільш простий варіант системи бездротового 

зв’язку, яка складається з передавача,  приймача та навколишнього простору 

(каналу зв’язку), в якому поширюються електромагнітні хвилі (рис.1.1,а) 

 

 

Рис. 1.1. Бездротова система зв’язку – найпростіша структура 

 

Основними вимогами до систем бездротового зв’язку (рис.1.1,б) явля-

ється, в першу чергу, забезпечення інформаційного сигналу на виході прий-

мача, параметри якого повинні знаходитись в заданих межах. До таких пара-

метрів відносяться: швидкість передавання даних та ймовірність появи біто-

вих помилок, причому повинні виконуватись наступні умови: 
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Pb ≤ Pbном.                     або     
 

b
b í

bí î ě

P
(P )   1

P
.                            (1.1,а ) 

R ≥ R ном,              або      
 í

í î ě

R
(R)  = 

R
.1                                            (1.1,б ) 

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

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

ня, відповідно.        

 Варто зауважити,  що в більшості випадків значення Pb  визначається 

через інтеграл похибок  Гауса: 

21
( ) exp( ) .

22



 
X

u
Q X du


                                           (1.2) 

 

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

тегрування, що значно  ускладнює аналіз систем бездротового зв’язку. 

Але для забезпечення заданих технічних вимог необхідно надати систе-

мі  певні частотні та енергетичні ресурси: 

В≤Вном                   або      
 í

í î ě

B
(B)  = 

B
.1                                          (1.3,а) 

S/No ≤(S/No)ном         або   
 

o

o oí í î ě

S S/N
 = 1

N S/
.

N

 
 

 
                    (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 потужності шуму. 

Виконання умови  (1.3,а) забезпечується (рис.1.2,а) наявністю необхідної 

смуги частот в передавачі, каналі зв’язку  та приймачі. В свою чергу, вико-

нання умови  (1.3,б)  забезпечується (рис.1.2,б) наявністю необхідної потуж-

ності передавача з врахуванням втрат в каналі зв’язку  та значення No в точці 

приймання. 
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Рис. 1.2 . Ресурси системи бездротового зв’язку – необхідні ресурси та їх 

формування 

 

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

у виді енергетичного ресурсу S/No  в точці приймання. Але при аналізі циф-

рових систем більш зручно користуватись даними про відношення сиг-

нал/шум  у виді Eb/No. (Eb  – енергія одного біту прийнятого сигналу). Однією 

з переваг використання відношення   Eb/No являється те, що дане відношення 

(на відміну від відношення S/No ) являється безрозмірним. Різні види пред-

ставлення даних про відношення сигнал/шум в точці приймання зв’язані між 

собою наступним чином:  

ob

o

S

NE
,

N R

 
 
 

                         

(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) 

b b

o o

E E
.

N N

 
  
 

                                                      (1.5,б) 

 

З врахуванням  умов (1.1, а, б) та (1.5, а, б)  на  ( рис.1.3, а, б) приведено 

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

Рис. 1.3. Робочі області для систем бездротового зв’язку з врахуванням 

вимог: (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. 1.3,а), що необхідно використовувати дві робочі області. 

Тому доцільно смугу частот та швидкість передавання використовувати у ви-

гляді одного нормованого параметру (R/B), який до того ж являється безроз-

мірним. 

Для різних видів цифрових модуляцій справедлива залежність:  

   
2

R

B
.m        – для бінарної модуляції                                 (1.6,а)  

   
2

R

B
.km    – 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. 

В бездротовій системі інфомаційний сигнал, який поступає на вхід із 

швидкістю зміни вхідної інформації R,  повинен зазнати ряд перетворень. 

Такі перетворення здійснюються в окремих функціональних вузлах (рис. 1.4)  
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Рис. 1.4. Типова структурна схема системи бездротового зв’язку та її ос-

новні показники 

 

1.1.2 Ефективність систем бездротового зв’язку    

Проектування систем бездротового зв’язку (рис. 1.5), в першу чергу, 

здійснюється з метою забезпечення заданих технічних вимог. Але останнім 

часом також все більша увага приділяється підвищенню ефективності проек-

тованих систем [4, 5]. Справа в тому, що частотний та енергетичний ресурс 

каналу зв’язку стає все більш інтенсивним та наповненим  

 

Рис. 1.5. Складові проектування систем 

 

В загальному випадку ефективність довільної системи визначається 

кількістю та якістю створеної продукції. В бездротових системах кількістю 
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продукції можна вважати  швидкість передавання інформації R, для забезпе-

чення якої необхідна певна смуга частот В.  Аналогічно,  якістю можна вва-

жати ймовірність появи бітових помилок  Pb, для забезпечення якої в точці 

приймання  необхідне  певне відношення сигнал/шум Eb/No. Виходячи з 

викладеного ефективність системи визначається тим, наскільки результатив-

но використовується частотний ресурс і потужність передавача та ступінь 

наближення до максимально можливої швидкості [7, 22]. 

Показники ефективності, що враховують швидкість передачі: 

 частотна ефективність, як степінь використання частотного ресурсу 

системи, тобто використовуваної смуги частот: 

B

R
E .

B
                                                          (1.7, а) 

 енергетична ефективність, як степінь використання енергетичного 

ресурсу системи, тобто наявного відношення сигнал/шум: 

SN

0

R
E .

S

N


 
 
 

                                                   (1.7, б ) 

  інформаційна ефективність, як ступінь наближення швидкості пере-

давання до пропускної здатності  С: 

C

R
E .

C
                                                        (1.7, в)        

Такими являються типові, загальноприйняті показники ефективності систем.  

 

1.2  Функціональні вузли бездротових систем 

1.2.1 Перетворення сигналів в окремих вузлах  

Розглянемо (рис. 1.4) детальніше основні перетворення інформаційного 

сигналу в передавальній та приймальній частинах системи. Перетворення си-

гналу в передавальній частині обернено повторюються в приймальній части-

ні. Саме види перетворення сигналів в передавальній частині, відрізняють 

одну систему від іншої. 
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1.2.2 Типові характеристики функціональних вузлів 

 Кожен з функціональних вузлів системи описується певними характе-

ристиками. Розглянемо їх особливості на прикладі характеристики енергети-

чної ефективності модуляції, тобто залежність Pb=f(Eb/No) при k=const.  

В табл. 1.1 приведено залежності для визначення характеристик енерге-

тичної ефективності  фазової модуляції. Також аналогічно було отримано ха-

рактеристику енергетичної ефективності для BPSK модуляції (2, табл. 1.1). 

Виявилось, що такі характеристики повністю співпадають  з характеристика-

ми для QPSK модуляції (MPSK модуляції при k=2). 

 

Таблиця 1.1. Значення Pb для різних видів PSK модуляцій 

Вид Модуляція Pb Примітка (M≥2) 

1 
 

МPSK 

b
E

o

2 E
P 2k sin .

k N M

    
          

 КД, КГ 

2 BPSK  b

o

E
Q 2 .

N

  
  
   

  КД 

 

На рис. 1.6  приведено типові  характеристики енергетичної ефективнос-

ті, MPSK модуляції (1, табл. 1.1)   

 

 а)                                   б) 

Рис. 1.6. Енергетична ефективність  MPSK модуляції: (а) – типові харак-

теристики; (б) – дані типових характеристик , необхідні для проектування 

мереж  
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Але при проектуванні систем задається необхідне значення Pb (1.1,a). 

Тоді в кожному конкретному випадку (при Pb= (Pb)ном) з характеристик енер-

гетичної ефективності використовується лише незначна частина даних. На 

рис.1.10,б приведено приклад використовуваних даних (позначених знаком 

«о») характеристик енергетичної ефективності модуляції при  Pb=10-6.  З при-

ведених даних видно, що для кожного конкретного випадку проектування 

систем характеристики енергетичної ефективності модуляції являються над-

лишковими. Але така надлишковість в подальшому приводить до ускладнен-

ня процесу проектування систем.  

 

1.3 Вибір програмних засобів комп’ютерного моделювання  

 Методи аналізу та підвищення ефективності  сучасних систем являєть-

ся багатокритеріальним вибором методів, засобів,  навіть алгоритмів,  на різ-

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

радіосистемах, вимагають застосування складного математичного апарату, 

причому далеко не завжди можна отримати необхідні функціональні залеж-

ності в аналітичному виді. Тому дослідження радіосистем вимагає також ши-

рокого застосування математичного моделювання, яке доцільно здійснювати 

на базі сучасних комп’ютерних систем з подальшою розробкою специфічних 

інтерфейсів користувача (Додаток1),  як для кожного функціонального вузла, 

так і системи в цілому. 

Для більш детального аналізу радіосистем необхідно сформулювати мо-

делі впливу кожного з  дестабілізуючих факторів на основні показників си-

стеми. Далі на основі отриманих моделей розглянути побудову та аналіз 

радіосистем в цілому, в тому числі, їх оптимізацію. Розгляд таких складних 

систем, до яких належать  радіосистеми,  являється обмеженим та недоскона-

лим без застосування математичного моделювання  з використанням  су-

часних технічних засобів.  

При винесенні певних вимог до програмного забезпечення, було визна-

чено, що такою являється програма, розроблена фірмою The MathWorks Inc., 
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система МATLAB [23], яка входить в число  загальноприйнятих програм ви-

сокого рівня для проведення наукових та інженерних досліджень поряд з ін-

шими системами та своєрідним світовим стандартом в галузі наукових та 

технічних розрахунків. Особливо зручними у застосуванні являються розро-

блені на базі системи MATLAB графічні інтерфейси користувача, як для дос-

лідження окремих функціональних вузлів, так і для синтезу системи в ціло-

му.  

 Для практичної перевірки правильності отриманих висновків, на реа-

льних фізичних системах, також можна застосувати  систему MATLAB, яка 

дозволяє використовувати комп’ютерне математично-фізичне моделювання: 

наприклад, введення модулюючого сигналу в комп’ютер та здійснення необ-

хідної цифрової модуляції.  

 

1.4 Основні протиріччя при проектуванні бездротових систем 

Проектування та синтез системи зв’язку за заданими технічними вимо-

гами включає наступні основні етапи вибору:  

 структура, яка може відрізнятись від типової (рис. 1.4) як в сторону 

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

  інші варіанти окремих функціональних вузлів;  

  рівнів сигналів на вході/виході окремих вузлів.  

На основі проведених досліджень виявлено (рис. 1.7) основні  науково-

технічні проблеми та протиріччя, що виникають при проектуванні та синтезі 

систем бездротового зв’язку з врахуванням підвищення їх ефективності  

Розглянемо детальніше  кожне з вказаних протиріч. 

1. Наявність  значної  кількості варіантів забезпечення заданих тех-

нічних вимог.  Щоб забезпечити технічні вимоги до системи можна викори-

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

кожному з функціональних вузлів системи бездротового зв’язку.  Саме в 

можливості багатоваріантної реалізації кожного з функціональних вузлів си-

стеми (рис. 1.4), аж до їх відстутності, закладені також можливості багато-
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варіантної реалізації системи в цілому, при забезпечені заданих  технічних 

вимог. 

 

Рис. 1.7. Основні проблеми проектування та синтезу ефективних систем 

   

Але пошук серед багатьох можливих та прийнятних варіантів оптималь-

ного, який забезпечує підвищення ефективності системи в цілому, являється 

досить складним та ресурсозатратним. Дослідження в даній області, розробка 

алгоритму синтезу, можуть значно спростити та прискорити процес побудови 

та введення в експлуатацію ефективних систем бездротового зв’язку. 

2 Протиріччя між технічними вимогами до системи та ефективністю 

На рис. 1.8  приведено  вимоги до зміни нормованих параметрів системи з 

метою підвищення її ефективності при забезпеченні умови (1.1,а) 

 

а)                               б)                                 в) 

 Рис. 1.8. Вимоги для підвищення ефективності системи: (а) – при 

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

швидкість/смуга, R/В 

Але в реальних умовах зв’язку  при дії різних дестабілізуючих факторів 

значення Pb збільшується, що може привести до невиконання умови (1.1,а). 
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В даному випадку  в системі необхідно  виконати певні зміни (рис.1.13) 

з метою забезпечення виконання основної умови (1.1,а). Як видно з приведе-

них даних (рис. 1.9,б,в) та (рис. 1.9,б,в) умови підвищення ефективності сис-

тем та забезпечення заданих до них технічних вимог  містять певні протиріч-

чя.  

 

                а)                                           б)                                        в) 

 Рис. 1.9. Вимоги системи для забезпечення умови (1.1,а) : (б) – до від-

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

 

3. Вибір ефективної системи при наявності декількох часткових показ-

ників ефективності. Також виникає питання, як серед декількох систем навіть 

з відомими значеннями (а тим більше з одинаковими значеннями) показників 

ефективності (1. 7, а-в)  вибрати ефективну? Тому наявна проблема форму-

вання інтегрального критерію ефективності, який може, при необхідності, 

також враховувати вказані  часткові показники  ефективності.  

4. Вибір тривалості символів. Реально в системі наявні інформаційні бі-

ти тривалістю Тb, які необхідно передати. При цьому необхідна швидкість 

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

(рис. 1.10) передавати  первинні біти тривалістю Тb. 
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Рис. 1.10. Вплив різних факторів на тривалість символів 

 

Тому біти можуть перетворюватись в символи з іншою тривалістю Тs. 

Такі символи далі передаються в системі. Очевидно, що кінцевому спожива-

чеві не принципово,  як передавалась інформація. Його лише цікавить кінце-

вий ефект – достовірне отримання інформації з потрібною швидкістю R. Але 

зміна тривалості передаваних повідомлень Тs≠Тb (при збереженні швидкості 

передаваня інформації R для споживача) часто дозволяє підвищити ефектив-

ність системи 

 Розглянемо детальніше причини зміни тривалості символів. Для бездро-

тових систем характерне багатопроменеве поширення хвиль (БПХ, або фе-

дінг). При цьому  отриманий сигнал переважно складається з декількох дис-

кретних багатопроменевих компонент.  

Для бездротових систем також характерна мобільність абонентів та за-

вад. Це, в свою чергу, спричинює нестаціонарність каналу зв’язку, оскільки 

мобільність приводить до безперервної зміни в часі шляху поширення сигна-

лу. В даному випадку вводиться поняття часу когерентності Тk, зумовленого 

мобільністю  – тобто часу протягом якого характеристики каналу, практично, 

відповідають характеристикам  стаціонарного каналу [1, 2]. При збільшенні 

швидкості час Тk зменшується, а при зменшенні швидкості – збільшується.  

Таким  чином, за час передавання символу характер нестаціонарного ка-

налу змінюється.  При повільному завмиранні можна вважати, що характер 

каналу являється стаціонарним, а погіршення якості зв’язку спричинене зме-

ншенням відношення сигнал/шум.  



20 

 

Також у випадку використання М-рівневих модуляцій тривалість пере-

даваних символів значно збільшується та становить Тm=kTb (k-кількість бітів 

в символі, М=2k). 

6. Неефективність застосування типових характеристик окремих функ-

ціональних вузлів. Розглянемо недоліки застосування типових характеристик 

окремих функціональних вузлів на прикладі  характеристик енергетичної 

ефективності модуляції. Для  оцінки переваги або недоліків використання 

певного рівня  М-рівневої  модуляції на основі типових характеристик необ-

хідні  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. 

Причини вказаних недоліків типових характеристик полягають в тому, 

що аналіз 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 специфіч-

ною формою вимог  до системи, вимагає більш прийнятної для систем форми 

характеристик окремих функціональних вузлів. Необхідно (рис. 1.11) узгоди-

ти  форму подання типових характеристик  окремих функціональних вузлів з 

формою подання вимог технічних вимог до системи в цілому.  

 

 

Рис. 1.11. Протиріччя між формою подання характеристик окремих  

функціональних вузлів та системи 
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Отже необхідно шукати найбільш прийнятні шляхи узгодження форми 

подання  даних характеристик.  

 

 1.5 Основи запропонованих методів дослідження та проектування  

 1.5.1 Загальні зауваження 

В розділі 1.2. показано, що форми подання характерик окремих функці-

ональних  вузлів та системи в цілому являються різнотиповими та вимагають 

узгодження. Отже, необхідний інший вид характеристик для аналізу окремих 

функціональних вузлів. Пропонується за базову прийняти форму характерис-

тик, яка являється зручною для дослідження систем. Такими являються  за-

пропоновані  узагальнені характеристики. Узагальненими дані характеристи-

ки являються тому, що: вони використовуються (в різних модифікаціях) при 

описі кожного з функціональних вузлів системи, характеризують узагальнені 

залежності для кожного функціонального вузла, які відсутні в явному виді 

при застосуванні типових характеристик. Також визначено  основні вимоги 

до формування та застосування узагальнених характеристик (рис. 1.12)  

 

 

Рис. 1.12. Вимоги до узагальних характеристик 
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Рис. 1.13. Формування методології проектування бездротових систем на 

базі узагальнених характеристик 

 

Отже, характеристики кожного з функціональних вузлів трансформу-

ються до виду узагальнених характеристик. В результаті сформована методо-

логія дослідження та проектування окремих функціональних вузлів та систе-

ми в цілому, яка базується (рис.1.13) на єдиному концептуальному підході –   

формуванні та застосуванні узагальнених характеристик.  

 

 

Рис. 1.14. Узагальнені характеристики енергетичної ефективності моду-

ляції 

На основі узагальнених характеристик наглядно видно, які види моду-

ляції (позначені знаком «о») можна використати при заданих технічних ви-

могах. Порівнючи типові характеристики для одного виду модуляції та уза-

гальнені характеристики для всіх інших, видно переваги узагальнених харак-

теристик. 
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1.5.2  Узагальнені характеристики енергетичної ефективності мо-

дуляції  

Розглянемо формування та переваги узагальнених характеристик на 

прикладі одного з функціональних вузлів передавальної частини системи – 

модуляції. Аналіз інших функціональних вузлів являється в значній мірі по-

дібним,  що власне і дозволяє сформувати єдиний метод аналізу. 

Розглянемо МPSK модуляцію (1, табл. 1.1). На рис. 1.15 приведено при-

клад формування узагальнених характеристик енергетичної ефективності 

модуляції для проектування системи при Pb=10-6 . 

Варто зауважити, що узагальнені характеристики можна сформувати 

при будь-якому іншому необхідному значенні Pb (рис. 1.15,г). Для побудови 

узагальнених характеристик запропонований метод «2D-3D-2D», який для 

даного випадку полягає в наступному: 

 

                   а)        б)                                      в) 

 

                                                                  г) 

Рис. 1.15. Характеристки енергетичної ефективності для MPSK, де:        

а) – типові  характеристики; б) – формування узагальненої характеристики;    

в) – узагальнена характеристика; г) – сімейство узагальнених характеристик 
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 кожну з сімейства 2D характеристик  для даного виду модуляції   (рис. 

1.15,а) необхідно представити (рис. 1.15,б) як просторову 3D залежність 

Pb=f(Eb/No,k), причому кожна 2D характеристика зсунута по осі k на значен-

ня, що відповідає  значенню k даної характеристики на площині; 

  побудувати площину (рис. 1.15,б), яка перетинає отримані залежності 

при заданому значенні Pb=const (в даному випадку Pb=10-6); 

 проекції точок (рис. 1.15,в) отриманих перерізів на площину (k, Eb/No) 

містять дані про енергетичну ефективність модуляції; 

  лінія, яка з’єднує отримані сусідні точки (рис. 1.15,в), являється уза-

гальненою характеристикою енергетичної ефективності модуляції .  

Очевидно, що практичний інтерес представляють лише точки (позначені 

знаком «О» при цілих значеннях k),  а узагальнена характеристика  лише на-

глядно вказує тенденцію зміни розташування даних точок при зміні значень 

k, Eb/No. Таким чином, згідно запропонованого методу «2D-3D-2D» будуєть-

ся спочатку одна більш інформативна «3D» залежність Pb=f(Eb/No, k), а її 

проекції на відповідні площини містять необхідну  інформацію про обидві 

часткові залежності: типові (рис. 1.15,а) та узагальнену (рис. 1.15,в). Перева-

ги методу «2D-3D-2D/» в тому, що він практично не вимагає збільшення  ви-

числюваних затрат на побудову узагальнених характеристик порівняно з за-

тратами на формування типових  характеристик  енергетичної ефективності. 

Справа в тому, що типові характеристики  вже містять в собі інформацію, не-

обхідну  для побудови узагальнених характеристик. Щоб використати наявну 

інформацію необхідно виконати лише декілька вище вказаних кроків, згідно 

методу «2D-3D-2D», що не вимагає додаткових обчислень. В принципі узага-

льну характеристики для MPSK модуляції також можна отримати на основі 

розв’язування наступної системи рівнянь (1, табл. 1.1): 
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(1.17) 

Але такий спосіб отримання узагальненої характеристики вимагає 

розв’язування системи інтегральних рівнянь, що значно ускладнює процес.   

З приведених результатів можна зробити важливий висновок щодо уза-

гальнених характеристик енергетичної ефективності: 1) їх побудова практич-

но не вимагає збільшення вичислювальних затрат, порівняно з побудовою 

типових характеристик; 2) одна узагальнена характеристика замінює  сімейс-

тво характеристик, які вказують на енергетичну залежність Pb=f(Eb/No) при 

k=const  (k=2…n) для даного виду М-рівневої модуляції; 3) узагальнена хара-

ктеристика значно спрощує процес проектування ефективних систем, дозво-

ляючи наглядно вибрати найбільш ефективний вид модуляції; 4) узагальнена 

характеристика  просто апроксимується у виді алгебраїчних  залежностей, що 

дозволяє в багатьох випадках замінити аналіз трансцендентних залежностей 

аналізом простих алгебраїчних залежностей; 5) узагальнена характеристика 

наглядно демонструє шляхи вироблення рекомендацій до технічних вимог 

поставлених до систем, при можливості їх корекції та збільшити при цьому 

швидкість передавання інформації.  

 

1.5.3  Узагальнені показники та критерій ефективності  

В зв’язку з тим, що наявна велика кількість різних варіантів реалізації 

окремих функціональних вузлів (в даному випадку модуляції) необхідно 

здійснтити їх порівняння  між собою з метою вибору необхідного варіанту 

для підвищення ефективності систем. З метою можливості порівняння між 

собою різних варіантів реалізації систем  введемо інтегральний показник 

ефективності Lі та нормований: 
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Даний показник враховує те, що при Pb=const   ефективним  являється той 

вид, який вимагає меншого  відношення сигнал/шум Eb/No, меншої смуги ча-

стот  В та забезпечує при цьому більшу швидкість передавання R (тобто за-

безпечує більше відношення R/B).  

На основі показника ефективності (1.18) сформовано критерій ефектив-

ності систем бездротового зв’язку:  

 

ę
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Ĺ ,

(E / N )

 
  
 

                                               (1.19) 

  при  Pb= (Pb)ном , R= (R)ном ,  B= (B)ном , Eb/No = (Eb/No)ном                          

 

Даний критерій прийнято базовим та покладено в основу проектування і 

синтезу систем згідно заданих технічних вимог при одночасному забезпечен-

ні підвищення ефективності.  

Характеристики, приведені на рис.1.15, використовують значення Eb/No 

в децибелах. Але для порівняння різних варіантів модуляцій, згідно показни-

ка (1.18), необхідно використовувати лінійний масшаб для залежностей Eb/No  

(рис. 1.16 ). Для інших видів МPSK модуляції (при k≥4) показник ефективно-

сті різко зменшується. Причини такого зменшення показника ефективності 

також наглядно видно з узагальненої характеристики (рис. 1.16,в). 
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                    а)         б)                                      в) 

 

 

                     г)               д)                                      е) 

Рис. 1.16. Характеристки енергетичної ефективності для ВPSK, MPSK 

модуляції: а) – типові  характеристики; б) – формування узагальненої харак-

теристики;  в) – узагальнена характеристика;  г) – сімейство узагальнених ха-

рактеристик;  д) – показник ефективності;  е) – показник ефективності, нор-

мований відносно максимального значення 

 

Висновки до розділу: 

В розділі розглянуто основні відомості про системи та мережі бездрото-

вого зв’язку та науково-технічні проблеми, які виникають при їх структур-

ному та параметричному  синтезі. 

Приведено основні відомості про системи та мережі бездротового 

зв’язку та виявлено тенденції їх сучасного розвитку. Сформульовано нові на-

укові задачі підвищення їх ефективності як на етапі аналізу окремих функці-

ональних вузлів так і синтезу системи та мережі в цілому за технічними ви-

могами.  
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2 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МОДУЛЯЦІЙ ТА КОДУВАННЯ  

СИГНАЛУ  НА ЕФЕКТИВНІСТЬ БЕЗДРОТОВИХ  СИСТЕМ 

 

2.1 Основні види модуляцій та їх характеристики 

        2.1.1  Призначення модуляцій та її види 

Одними з найбільш фундаментальних питань побудови систем бездро-

тового зв’язку являються питання, які стосуються модуляції [14]. Модуляція, 

в тому числі цифрова маніпуляція, використовується в системах, з каналом  

зв’язку (рис. 2.1) діпазон частот якого  fc min÷fc max, знаходиться за межами 

смуги частот інформаційного сигналу  fi min÷fi max  

 

Рис. 2.1.  Діапазони частот інформаційного сигналу та несучого коливання 

 

Саме такими являються бездротові канали зв’язку. Тому модуля-

ція/демодуляція займає особливе місце серед багатьох функціональних вузлів 

бездротових систем та мереж. Якщо деякі методи, зокрема, канальне коду-

вання можуть використовуватись лише при певній необхідності, то застосу-

вання модуляції являється обов’язковою компонентою бездротових систем.  

 Вплив модуляції на систему полягає не лише в перенесенні спектру ін-

формаційного сигналу у виділений діапазон для каналу зв’язку, а являється 

багато ширшим. Використовуюється багато видів цифрової модуляції. При 

використанні одного виду модуляції всіма видами сигналу, проблема підви-

щення ефективності на етапі вибору модуляції була б неактуальною. Більше 

того, вплив процесів модуляції/демодуляції на характеристики систем безд-

ротового зв’язку в цілому являться визначальним [8].  
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Характеристики процесів модуляції/демодуляції формуються, як на пе-

редавальній так і приймальній строні. Якщо спектральний склад модульова-

ного сигналу, в основному, визначається вибраним на передавальній стороні 

видом модуляції, то значення BER залежить як від вибраного виду модуляції, 

так і від методів побудови демодулятора в  приймальному пристрої   [21].   

В розділі 1 вказано, що однією з проблем синтезу ефективних систем яв-

ляється можливість багатоваріантної реалізації. На рис. 2.2. приведені дані 

про основні види модуляцій, які підтвержують дану тезу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.  Основні види цифрової  модуляції 

 

В даному розділі розглядаються лише вузькосмугові види модуляцій, які та-

кож містять багато різних варіантів.  

  

2.1.2  Вимоги до модульованих сигналів та основні характеристик  

В процесі здійснення модуляції наявні (рис. 2.3) дві складові (інформа-

ційний сигнал та несуче коливання) на базі яких формується  модульований 

сигнал. 

Розглянемо детальніше складові, які формують модульований сигнал:  

Бінарні: 
ВASK, BFSK, BPSK 

 

З памяттю : 

DBPSK,  DQPSK… … 

 

 

Офсетні (з зсувом): 

ОQPSK,  ОQAM… 

 

М-рівневі: 

M-ASK, M-FSK, M-PSK 

 

Без розриву фази : 

М-МSK … 

 

 

М-рівневі комбіновані: 

М-QAM 

 

Цифрові види модуляції 

 

З декількома  

несучими 

(OFDM) 

 

Широкосмугові 

(DSSS, FHSS, 

UWB) 

 

Вузькосмугові 



30 

 

1. Інформаційний сигнал. В результаті кодування інформації формують-

ся електричні імпульси прямокутньої, трикутньої форм, у вигляді відрізків 

гармонічного коливання. Інформаційний сигнал представляє собою послідо-

вність імпульсів, які відображають послідовність бітів з тривалістю Tb. В ре-

зультаті наявний потік інформаційного сигналу з швидкістю Rb=1/Tb, який 

може в подальшому використовуватись  в якості модулюючого сигналу 

2. Несуче коливання. Воно, як правило, являється гармонічним коливан-

ням виду Acos(ωt+φ). Модулюючий сигнал моде діяти як окремо на ампліту-

ду, частоту та фазу несучого коливання, так і одночасно. В результаті отри-

муємо види модуляції відповідно. У випадку об’єднання k-бітів отримуємо 

М=2k різних символів та МASK, МFSK, МPSK, МQAM  модуляції.  

 

Таблиця 2.1.   Основні співвідношення для видів вказаних модуляцій 

№ 

п/п 

Модуляція 

 

Параметр 

BPSK 

BASK 
BFSK MPSK MASK MFSK 

1 
Кількість бітів в сим-

волі, ks 
1 1 k=log2M k=log2M k=log2M 

3 Кількість каналів, Ns 1 1 1 1 М 

4 
Загальна ширина 

смуги частот, Bs 
B 2В М*В М*В М*В 

5 
Швидкість переда-

вання інформації, Rs 
Rb Rb k Rb k Rb k Rb 

6 Відношення Es= s

s

R

B
 bR

B
 b1 R

*
2 B

 
 
 

 bR
k *

B

 
 
 

 bR
k *

B

 
 
 

 bk R
*

M B
 

7 

Відношення 

 (Es)1=
s

s

R

B
 при bR

1.
B

  
1 

1

2
 k k 

k

M
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Рис. 2.3. Формування модульованого сигналу 

 

Модульований сигнал повинен (рис. 2.4, а) відповідати  вказаним вимо-

гам (1.1, а, б),  (1.3,а, б). Отже, модульований сигнал повинен знаходитись в 

межах робочої області, обмеженої наступними умовами: Eb/No≤ (Eb/No)ном, 

R/B≥ (R/B)ном, Pb≤ (Pb)ном. 

 Характеристики модуляції (рис. 2.4, б) можна розділити на три основ-

ні види. Характеристики енергетичної та частотної ефективностей модуляції 

суттєво впливають на показники системи в цілому. 

           

                                 а)                                                    б) 

Рис.  2.4.  Модульований сигнал: а) – вимоги; б) – характеристики 

 

Максимальне значення частотної ефективності системи передавання ві-

деосигналу (R/B)мах=2.  Але при застосуванні модуляції даний показник в бі-

льшості випадків значно змінюється, що також враховано в табл. 2.1. 
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2.1.3  М-рівнева модуляція, як канальне кодування формою сигналу 

Хоча модуляція являється окремим функціональним вузлом системи її 

також можна розглядати як один з варіантів канального кодування. Канальне  

кодування представляє собою клас перетворень сигналу [17], які сприяють 

підвищенню якості зв’язку, при наявності різних дестабілізуючих  факторів: 

шуми, завади, завмирання. Канальне кодування можна розглядати як вибір 

компромісу між «Pb та В», або між «Еb/No та В», з метою підвищення ефекти-

вності системи. Канальне кодування можна розділити на дві групи (рис. 2.5) 

Кодування  формою сигналу означає перетворення сигналу в таку нову 

форму, яка дозволяє в процесі детектування зменшити кількість помилок. 

При М-рівневому передаванні сигналів модулятор формує один з М=2k сиг-

налів, причому частковим випадком при k =1 являється двійкова (бінарна) 

модуляція. 

 

Рис. 2.5.  Канальне кодування та його основні види 

 

В іншому випадку (при неортогональному передаванні) зменшення В 

досягається за рахунок збільшення Pb або Еb/No.  

 

2.2   Енергетична  ефективність  модульованих сигналів 

2.2.1 Достовірність  приймання  модульованих сигналів 

Енергетична ефективність модульованих сигналів визначається на осно-

ві залежностей для достовірності їх приймання (табл. 1.1) та (табл. 2.2) – 

(табл. 2.3) 
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Багато видів модуляцій можуть передати необхідний цифровий модуля-

ційний сигнал із заданою швидкістю R в заданій смузі частот В. Але кожен з 

видів модуляцій (навіть при R=const, В=const) в процесі демодуляції по різ-

ному впливає на один з найбільш важливих показників системи – ймовірність  

появи бітових помилок, Pb [8]. 

На рис. 1.13 та рис. 1.14 приведено сімейство типових характеристик 

енергетичної ефективності для M-PSK модуляцій та показано, що викорис-

тання даних характеристик для проектування та синтезу являється трудоміс-

тким та ненаглядним. Тому запропоновано використовувати узагальнені ха-

рактеристики енергетичної ефективності для різних рівнів М-рівнених моду-

ляцій. На основі даних характеристик   визначено значення інтегрального по-

казника ефективності для розглянутих модуляцій.  

 

Таблиця 2.2.Значення BER для різних видів М-рівневих модуляцій 

№ п/п Модуляція  Примітка 

1 MDPSK b
b

o

2Q E
P 2k sin .

k N 2M

    
          

 КД, КГ 

2 М-FSK bk

b

0

1P (2 )
E

Q k .
N


  
  
   

  КД 

3 М-QAM 

1

2 b
b 2

2 0

2(1 L ) 3log L 2E
P Q

log (L) L 1 N

     
   

   

 
УФ 

L=  

4 М-ASK Pb=   

 

де  k=log2M – натуральне  число (тільки парне для М-QAM); КД – прий-

мач з когерентним демодулятором;   
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Таблиця 2.3. Значення Pb для деяких  видів бінарних модуляцій 

№ п/п Модуляція Pb Примітка 

1 ВDPSK b b
b

o o

E E
P 2Q 2 1 Q 2 .

N N

       
        

           

 КД 

2 ВDPSK 
b

b

o

1 E
P exp .

2 N

 
  

 
 ДКД 

3 BASK b
b

o

E
P Q .

N

  
   
     

КД 

4 BFSK b

o

E
Q .

N

  
  
     

КД 

5 BFSK b

o

1 1 E
exp .

2 2 N

  
    

    

НКД 

 

 

2.2.2 Фазова модуляція BPSK, MPSK, DBPSK та МDPSK 

Дані про фазові  модуляції, енергетична ефективність яких розглядаєть-

ся в роботі, приведені на рис. 2.6.  

 

Рис. 2.6. Види досліджуваних  PSK модуляцій  

 

Узагальнені характеристики для MDPSK модуляцій можна отримати                  

(1, табл. 2.2) на основі розв’язування наступних рівнянь: 
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b b
b

o o

E E
P 2Q 2 1 Q 2 .

N N

       
        

           

             при  Pb = const, k=1     (2.1)

  

b
b

o

2Q E
P 2k sin ,

k N 2M

    
          

              при Pb = const,  k≥2 

 

Але на рис. 2.7 приведено характеристики енергетичної ефективності 

диференційних модуляцій MDPSK отримані значно простіше – на основі ме-

тоду «2D-3D-2D». 

 З приведених даних видно, що отримані характеристики аналогічні ха-

рактеристикам для MPSK модуляції (рис. 1.17), причому характеристики 

(рис.2.5) незначно (на 1-2 дБ) зсунуті правіше. На рис. 2.8 приведено резуль-

тати порівняння узагальнених характеристик енергетичної ефективності мо-

дуляцій  MPSK та MDPSK.  З приведених даних наглядно видно різницю між 

обома видами модуляцій. Аналогічне порівняння модуляцій на основі типо-

вих характеристик (рис. 1.17,а) та (рис. 2.5,а) являється менш наглядним.    

 

                    а)                 б)                                      в) 

 

                                                                 г) 
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Рис. 2.7. Енергетична ефективність MDPSK модуляції (відношення Eb/No 

– в дБ):  а) – типові характеристики; б) – формування УХ; в) – УХ;  г) – сі-

мейство УХ 

 

Рис. 2.8. Порівняння енергетичної ефективності MPSK та MDPSK модуляцій 

 

 

 

               а) б)                                      в) 

Рис. 2.9. Енергетична ефективність BPSK,  BDPSK та  BDPSK модуля-

цій: а) – типові  характеристики; б) – формування УХ; (в) – УХ 

 

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

Рис. 2.10. Енергетична ефективність MDPSK модуляції: а) – типові  хара-

ктеристики; б) – формування УХ;  в) – УХ;  г) – сімейство УХ;  д) – показник 

ефективності;  (е) – нормований показник  

 

В зв’язку з тим, що бінарні модуляції не залежать від k, тому дана вісь 

системи координат являється ніби зайвою. В даному випадку її використано 

для розміщення вздовж неї інформації  про кожен з трьох окремих видів бі-

нарної фазової  модуляції – BPSK (значення від 1 до 2 на осі «вид»),  BDPSK 

(КД, значення від 2 до 3 на осі «вид»), BDPSK (ДКД, значення від 3 до 4 на 

осі «вид»).  

З приведених даних видно, що для забезпечення заданого значення 

Pb=const найменшого відношення сигнал/шум (Eb/No) вимагає BPSK модуля-

ція, а найбільшого BDPSK модуляція. Тенденція змін характеристик енерге-

тичної ефективності і показника ефективності в обох випадках залишається 

приблизно одинаковою. 

Отже, MPSK модуляцію доцільно використовувати для систем з обме-

женою смугою частот та наявним запасом відношення сигнал/шум.  

 

2.2.3 Амплітудна модуляція BASK, MASK ТА QAM 

Крім  чисто фазової модуляції використовуються також чисто амплітуд-

ні модуляції BASK, MASK та комбіновані амплітудно – фазові модуляції 

QAM.   На    рис. 2.11 для MASK модуляцій  (2, табл. 2.2) приведено характе-

ристики енергетичної ефективності, аналогічні характеристикам рис. 2.7 
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                                                         г) 

Рис. 2.11. Енергетична ефективність для MASK модуляції (відношення 

Eb/No – в дБ): (а) - типові  характеристики; (б) - формування УХ; (в) - УХ; г) - 

сімейство УХ 

 

 Особливість MASK модуляцій – при Pb=const  для збільшення k необ-

хідно також збільшувати  Eb/No. Узагальнені характеристики для MАSK мо-

дуляції можна отримати (4, табл. 2.2) на основі розвязування системи рівнянь 

(2.2). Але характеристики (рис. 2.11) отримані на основі методу«2D-3D-2D/», 

що значно спрощує їх формування    

b
b

o

E
P Q .

N

  
   
   

    при Pb=const  k=1                   (2.2)

 

Pb=

   

при Pb = const,  k≥2 

 

Також на рис. 2.12 приведені характеристики, аналогічні характеристи-

кам (рис. 2.10), при відображені відношення сигнал/шум  Eb/No в лінійному 

масштабі та приведених значеннях показників енергетичної ефективності 
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                    a) б) в) 

 

                      г) д) е) 

Рис. 2.12. Енергетична ефективність МАSK: а) – типові  характеристики; 

б) – формування УХ; в) – УХ;  г) – сімейство УХ;  д) – показник ефективнос-

ті; е) – нормований показник  

 

Зі збільшенням значення k величичина показника ефективності різко 

зменшується. Залежності для іншого виду амплітудної модуляції – BASK 

приведені на рис. 2.13 

 

a) б) в) 

Рис. 2.13. Енергетична ефективність для BАSK модуляції: а) – типові  

характеристики; б) – формування УХ;   в) – УХ 
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З приведеного рисунку видно, що ВАSK для забезпечення Pb=10-6 вима-

гає відношення сигнал/шум (Eb/No≈14 дБ), що більше порівняно з BPSK мо-

дуляціями (рис. 2.9,в). Для порівняння на рис. 2.14 приведені узагальні хара-

ктеристики енергетичної ефективності М-мірних модуляцій: MPSK, MDPSK, 

MASK.  

  

Рис. 2.14. Порівняння узагальнених характеристик енергетичної ефекти-

вності М-мірних модуляцій ( MPSK, MDPSK, MASK) 

 

З приведених даних видно, що при необхідності забезпечення Pb=10-6 

MPSK модуляція вимагає меншого відношення сигнал/шум (Eb/No), а харак-

теристики для MDPSK та  MASK модуляцій практично повністю співпада-

ють. Для порівняння на рис. 2.17 приведені узагальні характеристики енерге-

тичної ефективності розглянутих модуляцій М-мірних модуляцій: MPSK, 

MDPSK, MASK та MQAM. 

З приведених даних видно, що при необхідності забезпечення Pb=10-6  

QPSK модуляція вимагає меншого відношення сигнал/шум (Eb/No), а харак-

теристики для MDPSK та  MASK модуляцій повністю співпадають. У випад-

ку k ≥ 4  найменшого відношення сигнал/шум вимагає MQAM модуляція. 
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а) б) в) 

 

                                           г) 

Рис. 2.15. Енергетична ефективність MQAM модуляції: а) – типові  ха-

рактеристики; б) – формування УХ;  в) – УХ;   (г) – сімейство УХ 

 

а) б) в) 

 

г) д) е) 
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Рис. 2.16. Енергетична ефективність МQAM модуляції в разах: а) – ти-

пові  характеристики; б) – формування УХ; в) – УХ; г) – сімейство УХ; д) – 

показник ефективності;  е) – нормований показник  

 

MPSK, MDPSK, MASK, MQAM 

 

Рис. 2.17. Порівняння узагальнених характеристик енергетичної ефекти-

вності М-мірних модуляцій (MPSK, MDPSK, MASK,  MQAM) 

 

 

2.2.4  Частотна модуляція ВFSK, MFSK 

Частотна модуляція займає особливе місце серед інших видів модуляції 

(табл.2.1). Для частотних видів модуляцій при збільшенні рівня М-рівневої 

модуляції швидкість передавання R також збільшується в k=log2M разів. іль-

шується в М/2 разів, порівняно з бінарною частотною модуляцією. Крім того, 

бінарна частотна модуляція вимагає в 2 рази більшої смуги частот (m2=1/2, в 

залежності 1.6,а). В результаті М-рівнева частотна модуляція вимагає в 

(М/2)2=М разів більшої смуги частот порівняно з іншими видами модуляції. 

Отже при використанні М-рівневої частотної модуляції частотна ефектив-

ність модуляції становить:  

2R k log M
= = 

Â M M
.                                              (2.4) 

при m2=1/2, в залежності 1.6,а 

На рис. 2.18 для MFSK модуляцій  (1, табл. 2.4) приведено характерис-

тики енергетичної ефективності.  Для порівняння узагальних характеристик 

частотної модуляції з іншими видами модуляцій необхідно значення узагаль-
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неної характеристики (рис. 2.18), згідно залежності (2.4), необхідно зменши-

ти в М разів. Узагальнені характеристики для MFSK модуляції можна отри-

мати (2, табл. 2.2) на основі розвязування наступної системи рівнянь: 

b

0

E
Q ,

N

  
  
    при Pb=const                                      (2.5)  

bk

b

0

1P (2 )
E

Q k ,
N


  
  
   

  при Pb = const,  k≥2 

 

Але характеристики (рис. 2.18) отримані на основі методу«2D-3D-2D», 

що значно спрощує їх формування.   

 

а) б) в) 

 

                                                г) 

Рис. 2.18. Енергетична ефективність MFSK модуляції в дБ: а) – типові  

характеристики; б) – формування УХ; в) – УХ;   г) – сімейство УХ 

Видно, при забезпеченні збільшення швидкості передавання (тобто збі-

льшення k-кількості бітів в символі) можна навіть зменшувати відношення 
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сигнал/шум (Eb/No). Досягнення одного позитивного ефекту (збільшення 

швидкості) супроводжується досягненням іншого позитивного ефекту – зме-

ншення вимог до рівня корисного сигналу. Зі збільшенням значення k зна-

чення показника ефективності зменшується.  

З проведеного аналізу можна зробити висновки: 1) до переваг частотної 

модуляції відноситься зменшення вимог до відношення сигнал/шум при не-

обхідності збільшення швидкості передавання; 2) до недоліків частотної мо-

дуляції відноситься збільшення  вимог до ширини смуги частот при необхід-

ності збільшення швидкості передавання; 3) частотну  модуляцію доцільно 

використовувати в системах з обмеженою потужністю, але при наявності 

надлишку частоти. 

 

a) б) в) 

 

г) д) е) 

Рис. 2.19. Енергетична ефективність МFSK модуляції  в разах: а) – типо-

ві  характеристики; б) – формування УХ; в) – УХ;  г) – сімейство УХ; д) – по-

казник ефективності (1.17,б);  е) – нормований показник  
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Рис. 2.20. Порівняння узагальнених характеристик енергетичної ефекти-

вності М-мірних модуляцій ( MPSK, MDPSK, MASK,  MQAM, MFSK) 

 

З приведених даних видно, що при необхідності забезпечення Pb=10-6  

найменшого значення відношення сигнал/шум (Eb/No) вимагає MFSK  моду-

ляція,  а потім QPSK модуляція. Характеристики для MDPSK та  MASK мо-

дуляцій повністю співпадають. При k ≥ 4  найменшого відношення Eb/No 

(якщо не враховувати MFSK модуляцію) вимагає MQAM модуляція. 

В зв’язку з тим, що бінарні модуляції не залежать від k, тому дана вісь 

системи координат являється ніби зайвою. В даному випадку її використано 

для розміщення вздовж неї інформацію при кожен з двох окремих видів біна-

рної фазової  модуляції – BFSK. 

  

a) б) в) 

Рис. 2.21. Енергетична ефективність BFSK, BFSK модуляцій:  а) – типові 

характеристики; б) – формування УХ; в) – УХ при Pb=10-6 

 

 

 



46 

 

2.2.5  Порівняння енергетичної ефективності видів модуляцій 

Спочатку розглянемо порівняння бінарних модуляцій. Для порівняння 

різних показників бінарних модуляцій їх зручно спочатку пронумерувати, 

наприклад, як приведено в  (табл.2.4) 

 

Таблиця 2.4. Види бінарних модуляцій 

№ 

п/п 
1 2 3 4 5 6 

Вид BPSK BDPSK(КД) BDPSK(ДКД) BASK BFSK(КД) BFSK(НКД) 

    

На рис. 2.22 приведено значення відношення сигнал/шум (Eb/No), необ-

хідні забезпечення Pb=10-6. 

 З приведених даних видно, що меншого відношення сигнал/шум вима-

гають фазові модуляції, потім амплітудна, а найбільшого – частотні модуля-

ції.  

 

Рис. 2.22. Необхідні значення відношення сигнал/шум (Eb/No) для бінар-

них модуляцій (табл.2.5) при Pb=10-6 

 

Таблиця 2.5. Показники ефективності бінарних модуляцій при Pb=10-6 

№  п/п 1 2 3 4 5 6 

Вид BPSK BDPSK(КД) BDPSK(ДКД) BASK BFSK(КД) 
BFSK 

(НКД) 

Eb/No 11 12 13 23 23 26 
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k 1 1 1 1 1 1 

R/B 1 1 1 1 1/2 1/2 

Em 
1/11 

(0.09) 

1/12 

(0.083) 

1/13 

(0.076) 

1/23 

(0.043) 

1/46 

(0.021) 

1/52 

(0.019) 

(Em)н,% 50 46 42 23 12 10 

 

В табл. 2.5 нормовані значення показника ефективності приведені відно-

сно показника Em=0.18 для QPSK модуляції. Найбільше значення нормовано-

го показника ефективності характерне для BPSK модуляції, а найменше – для 

BFSK модуляції. Для порівняння різних показників М-мірних модуляцій їх  

також зручно спочатку пронумерувати (табл. 2.6). 

 

Таблиця 2.6. Види М-рівневих  модуляцій 

№  п/п 1 2 3 4 5 

Вид MPSK MDPSK MASK MQAM MFSK 

 

На рис. 2.23 приведено значення відношення сигнал/шум (Eb/No), необ-

хідні забезпечення Pb=10-6 

 

Рис. 2.23. Необхідні значення відношення сигнал/шум (Eb/No) для М-

рівневих  модуляцій (табл.2.6) при Pb=10-6 

 

З приведених даних видно, що меншого відношення сигнал/шум вимагає 

частотна модуляції, потім MPSK модуляція (при k<4) та MQAM модуляція  

(при k≥4), а найбільшого MDPSK та MASK, причому вони дуже близькі  
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На основі отриманих даних (рис. 2.23) в табл. 2.7 - табл. 2.9 приведено 

показники ефективності для різних видів М-рівневих модуляцій.  

В табл. 2.7 нормовані значення показника ефективності приведені  

відносно показника Em=0.18 для QPSK модуляції (при k=2).  

 

Таблиця 2.7. Показники ефективності МPSK модуляцій при Pb=10-6 

k 
MPSK 

Eb/No R/B Em (Em)н,% 

2 11 2 2/11=0.18 (0.18/0.18)100=100 

3 25 3 3/25=0.12 (0.11/0.18)100=66 

4 75 4 4/75=0.05 (0.05/0.18)100=28 

5 217 5 5/217=0.02 (0.02/0.18)100=11 

 

Таблиця 2.8. Показники ефективності МQAM модуляцій при Pb=10-6 

k 
MQAM 

Eb/No R/B Em (Em)н,% 

4 26 4 4/26=0.15 (0.15/0.18)100=83 

6 80 6 6/80=0.07 (0.07/0.18)100=39 

8 226 8 8/226=0.04 (0.04/0.18)100=22 

 

Видно, що показники ефективності для МQAM модуляцій являються досить 

високими, але уступають показникові ефективності для QPSK модуляції. 

 

2.3 Частотна  ефективність  модульованих сигналів 

2.3.1 Ширина смуги частот  модульованого сигналу та види моду-

люючих сигналів 

 

Модуляція  здійснює перенесення спектру низькочастотного сигналу в 

виділену смугу частот високочастного несучого коливання. Для підвищення 

ефективності  систем смугу частот модульованого сигналу необхідно змен-
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шувати, а отже і зменшувати смугу частот модулюючого сигналу.  

При визначенні ширини смуги виникають певні проблеми. Математич-

ний опис реального сигналу не передбачає варіанту коли сигнал обмежений 

за тривалістю та смугою частот, але саме вони використовуються в зв’язку 

[12]. Основні варіанти визначення смуги частот приведені на рис. 2.24   

 

              а)                                        б)                                        в) 

 

Рис. 2.24. Ширина смуги цифрових даних: а) – половинна потужність;  

б) – за першими нулями; в) – 99% потужності 

 

Окрему увагу слід приділити дуобінарним сигналам. Дуобінарний сиг-

нал являється спеціальним видом бінарного сигналу, який характеризується 

взаємною залежністю сусідніх імпульсів. Амплітуда імпульсу на кожному 

символьному інтервалі рівна сумі (прямий) або різниці (модифікований)  ам-

плітуд попереднього та наступного імпульсів. В свою чергу, серед бінарних 

сигналів прямокутньої форми найбільш поширеними  являються:  полярний 

NRZ-сигнал (None Return Zero), уніполярні NRZ-сигнали та RZ-сигнали  (Re-

turn Zero), сигнали «Манчестер», прямий  та  модифікований дуобінарні сиг-

нали [13, 19].  Слід відмітити що крім цифрових сигналів прямокутньої фор-

ми також можуть використовуватись інші сигнали: відрізки косинусоїдаль-

ного сигналу, імпульси з гаусовою огинаючою або типу sin(x)/x. 
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а) 

 

б)                                                         в) 

 

г)                                                    д) 

 

е)                                                          ж) 

 

Рис. 2.25. Бінарні цифрові сигнали: а) – повідомлення; б) – уніполярний 

NRZ сигнал; в) – уніполярний RZ сигнал; г) – полярний NRZ сигнал; д) – си-

гнал «Манчестер»; е) – прямий дуобінарний сигнал;  ж) – модифікований ду-

обінарний сигнал 

 

Основною характеристикою цифрового сигналу з точки зору передаван-

ня його через радіоканал, являється спектральна густина потужності (PSD), 

яка становить:   

для бінарного уніполярного NRZ сигналу:  

 
2

2
bb

b b

sin fTA T 1
PSD(f) 1 (f ) .

4 fT T

   
     

   
                        (2.6,a) 

 для бінарного полярного NRZ сигналу  

 
2

2 b

b

b

sin fT
PSD(f) A T .

fT

 
  

 
                              (2.6,б) 
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для бінарного уніполярного RZ сигналу  

 

2

2
bb

b nb b

sin fTA T 1 n
PSD(f) 1 f .

fT16 T T

2





 
    

          
 

                  (2.6,в) 

для сигналу типу «Манчестер» 

2

b

2 2 b
b

b

fT
sin

fT2
PSD(f) A T sin .

fT 2

2

   
            

  

                           (2.6,г) 

для імпульсів  косинусоїдальної форми  

 

 

2
2

bb

22

b

cos fT4A T
PSD(f ) .

1 4 fT

 
  

    

                               (2.6,д) 

для дуобінарного сигналу 

 
2

2 2 b
b b s

b

sin( fT )
PSD fT 4A T cos ( fT ) .

fT

 
   

 
                                (2.6,е) 

для модифікованого дуобінарного сигналу 

 
2

2 2 b
b b s

b

sin( fT )
PSD fT 4A T sin ( fT ) .

fT

 
   

 
                              ( 2.6,ж) 

де  Tb  - тривалість імпульса 

  На рис. 2.26 приведено нормовані спектральні характеристики деяких 

відеосигналів, отримані на основі залежностей (2.6,а-ж). 

З приведених аналітичних та графічних залежностей можна провести  

порівняння різних видів відображення бінарних цифрових за певними крите-

ріями. Для передавання сигналу з заданою швидкістю R, для останніх сигна-

лів необхідна в 2 рази більша смуга частот, що зменшує їх спектральну ефек-

тивність також в 2 рази. Варто зауважити, що наявність постійної складової  

в спектрі сигналу являється недоліком та часто приводить до ускладнення 

схеми приймача.  
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Рис. 2.26. Спектральна густина потужності бінарних сигналів 

 

Розглянемо рівень бокових пелюстків. Обмеження спектру сигналу шля-

хом відкидання бокових пелюстків спектральної густини потужності  супро-

воджується спотворенням часової форми імпульсів, причому величина таких 

спотворень пропорційна енергії бокових пелюстків. Тому сигнали з непрямо-

кутною формою імпульсів будуть менше спотворюватись при обмеженні їх 

спектру порівняно з сигналами прямокутньої форми.  

 

2.3.2  Формування узагальнених характеристик частотної ефекти-

вності для MASK модуляції 

На рис. 2.24 приведена спектральна густина потужності (PSD) для одно-

го з видів М-рівневої модуляції. Виникають аналогічні проблеми викорис-
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тання характеристик енергетичної ефективності модуляції. При цьому з кож-

ної характеристики необхідно оптримати результати, які вказують на ширину 

смуги частот та здійснити  необхідну обробку отриманих значень.  

В роботі запропоновано використовувати  узагальнені характеристики 

(УХ) частотної ефективності (характеристику k=f(B/R), справедливу для різ-

них рівнів М-рівневої модуляції даного виду при  заданій формі модулюючо-

го сигналу).  Дана характеристика вказує затрати при необхідності підви-

щення частотної ефективності модуляції, тобто зменшення відношення B/R.   

Розглянемо приклад формування узагальнених  характеристик частотної ефе-

ктивності. Формуються  узагальнені характеристики частотної ефективності  

з використанням запропонованого методу «2D -3D-2D» наступним чином:  

1) кожну з сімейства характеристик  рис. 2.24 необхідно представити як про-

сторову залежність PSD=f(B/R,k); 2) побудувати площину, яка перетинає 

отримані залежності (рис. 2.27,б) при малому рівні значенні PSD; 3) серед  

проекцій  на площину (k, B/R) точок перетину вказаних залежностей та даної 

площини будуть точки 1-го порядку (позначені знаком «о» на рис.2.27,в), які  

розміщені найближче до нульового значення B/R та формують дані, що відо-

бражають ширину PSD; 4) з’єднати дані точки між собою плавною лінією – 

узагальненою характеристикою частотної ефективності 1-го порядку; 

                                                         1-го порядку      2-го порядку    3-го порядку 

 

            а) б) в) 

Рис. 2.27. PSD для M-ASK модуляції при полярному NRZ модулюючому 

сигналі: а) – типові характристики; б) – формування УХ; в) – УХ 
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Точки характеристик вказують на рівні, які М-рівневі модуляції кожного 

виду можуть забезпечити задане значення частотної ефективності – узагаль-

нену характеристику частотної ефектвності. З узагальненої характеристики 

частотної ефективності наглядно видно, в якій мірі покращується частотна  

ефективність модуляції (зменшується відношення  B/R)  для різних рівнів М-

рівневої модуляції, тому застосування  узагальненої характеристики являєть-

ся зручним при проведенні синтезу. 

Однією з форм модулюючого сигналу являється дуобінарний сигнал. На 

основі залежності (2.6,е)  сформуємо систему рівнянь для побудови узагаль-

неної характеристики частотної ефективності у випадку використання дуобі-

нарного сигналу: 

2

2

2   

4 A  k
PSD  ďđč  k n     (n 1 6)

 B k  B k  B k
R sin /  cos  

R R R

PSD(f )  

 

0

   
        

      
 






   









 (2.8) 

З характеристики PSD (рис. 2.28,а) видно, що технічна ширина смуги 

для 2-ASK модуляції становить ВТ=2(B/R)01=2(x)01=1. З узагальненої харак-

теристики (рис. 2.28,в) також можна визначити, що для 2ASK модуляції (k=1) 

технічна ширина  смуги частот становить ВТ=2(B/R)01=1. 

 

        (B/R)01=X01             (B/R)01=X01                 

                        а)                                       б)                                     в) 

Рис.  2.28. Характеристики  PSD (а,б)  та  УХ частотної ефективності (в)   

MASK модуляції при дуобінарному  модулюючому сигналі 
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Висновки до розділу: 

В даному розділі проаналізовано різні види модуляцій та розроблено ре-

комендації з їх вибору в залежності від заданих технічних вимог до системи 

та з врахуванням необхідності підвищення ефективності систем. Проведений 

аналіз базується на використанні запропонованих узагальнених характерис-

тик ефективності модуляції та методів побудови узагальнених характерис-

тик. В результаті аналізу узагальнених характеристик енергетичної ефектив-

ності модуляції виявлено, що властивості модуляцій MASK та DMPSK явля-

ються практично однаковими. 

Аналіз узагальнених характеристик частотної ефективності модуляції 

показав, що при кодуванні джерела інформації з використанням дуобінар-

ного сигналу можна отримати  узагальнені характеристики для інших видів 

кодування. 
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3 ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ СИСТЕМ 

БЕЗДРОТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА  ШИРОКОСМУГОВІ СИСТЕМИ 

 

В бездротових  системах зв’язку сигнал може передаватись від переда-

вача до приймача значною кількістю шляхів внаслідок перевідбиття. Таке 

явище спричинює багатопроменеве поширення хвиль, яке приводить до 

флуктуацій амплітуди, фази та кута надходження отриманого сигналу, аж до 

його завмирань.  Отримані швидкі флуктуації сигналу приводять до значного 

зменшення дальності та якості зв’язку і не завжди можуть бути компенсовані 

надлишковою потужністю передавача, або дуже високою чутливістю прий-

мача. Тому необхідно досліджувати та використовувати ефективні засоби 

боротьби з багатопроменевим поширеням хвиль.  При обмеженому частот-

ному ресурсі кількість абонентів також являється жорстко обмеженою конк-

ретним значенням. Все це вимагає для вирішення даної проблеми  пошуку 

методу побудови систем з м’яким обмеженням кількості абонентів.  

 Дані проблеми вирішуються при використанні модульованих сигналів з 

розширеним спектром, які часто класифікуються як сигнали з шумоподібним 

спектром [20].  Для боротьби з багатопроменевим поширенням хвиль також 

використовуються  сигнали з OFDM модуляцією, які займають проміжне по-

ложення між вузькосмуговими та широкосмуговими методами модуляції [8]. 

Формування широкосмугових сигналів здійснюється за допомогою псевдо-

випадкових послідовностей [21]. Пряме моделювання та проектування сис-

тем, що враховують методи використання боротьби із завмираннями, пере-

важно являються  більш складними порівняно з розробкою систем, де врахо-

вується лише вплив  шумів і втрат.  

 

3.1  Переваги сигналів з розширеним спектром та їх формування  

Для розв’язання проблеми обмеженої кількості абонентів та обмеження  

смуги частоти необхідно використати новий підхід у проектуванні. 

Одним з таких методів, що одночасно усуває основні протиріччя, збіль-
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шуючи кількість користувачів в обмеженому частотному спектрі з покраще-

ням якості зв’язку – використання модульованих сигналів з розширеним 

спектром. В такому методі для кожного абонента пропонується надати всю 

повну смугу частот, в якій будуть функціонувати всі абоненти.  

Таким чином, приходимо до поняття сигналів з розширеним спектром 

(СРС) [9, 10].  Характерною особливістю даних сигналів являється те, що в 

них спеціально здійснюється розширення спектру однієї з компонент утво-

рення модульованого сигналу з метою підвищення надійності передавання. 

Відношення ширини ΔF смуги частот СРС до ширини смуги повідомлення 

Δfs характеризується коефіцієнтом розширення спектру (Speading Factor), 

який також визначає базу сигналу:  

s

F
SF   , 

f





або SF= ΔFTs                                        (3.1)      

Очевидно, що для сигналів СРС виконується умова SF= ΔFTs>>1, а для 

простих сигналів SF . При використанні методу з СРС абоненти можуть 

використовувати  всю виділену смугу частот, що забезпечує передавання ін-

формації з високою швидкістю. Виникає питання – як розділити в одному 

спектрі велику кількість абонентів? СРС формуються надаючи персональну 

розширюючу послідовність, яка  дозволяє  абонентам  ефективно виділяти з 

ефіру призначений тільки їм сигнал.  

 

Рис.  3.1. Спектр вузькосмугового сигналу (1) та СРС (2) 

 

Оскільки загальна кількість кодів може бути досить значною, то і кіль-

кість абонентів – також може значно перевищувати їх кількість у випадку 

виділення кожному абоненту окремого каналу, нехай і вузькосмугового.  
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До переваг систем з розширеним спектром також відноситься їх більша 

стійкість до федінгу, порівняно з вузькосмуговими сигналами. Пояснюється  

тим, що при випадкових змінах параметрів в середовищі поширення, їх де-

стабілізуючий вплив поширюється лише на незначну ділянку спектру сигна-

лу. В результаті для розширених сигналів більша частина спектру залишаєть-

ся незмінною, що дозволяє достовірно відновити прийняту інформацію. Та-

ким чином СРС дозволяють: 1) підвищити пропускну здатність системи; 2) 

ослабити вплив федінгу та зосереджених вузькосмугових завад; 3) збільшити 

швидкість передавання інформації. Для того, щоб система належала до сис-

тем з розширеним спектром повинні виконуватись наступні умови: 1) вико-

ристовувана смуга частот значно більша за мінімальну,необхідну для переда-

вання даних; 2) розширення спектру – через псевдовипадкової послідовності; 

3) відновлення переданих даних приймачем здійснюється шляхом порівняння 

отриманого сигналу та синхронізованої копії розширяюючої послідовності. 

Використовуються різні способи формування сигналів СРС: безпосеред-

нє розширення спектру цифровою послідовністю (DSSS)  та розширення спе-

ктру скачками частоти (FHSS) [9]. Спектр модульованого сигналу в робочій 

смузі частот мало залежить  від методу модуляції. 

 

 

Рис.  3.2. Утворення системи з широкосмуговою модуляцією 

 

В сучасних системах зв’язку база сигналів СРС (3.1) обмежена. Обме-

ження обумовлене великою символьною швидкістю розширюючої кодової 

послідовності. Для систем з сигналами FHSS підвищення швидкості ска-

нування обмежено швидкістю перестроювання синтезаторів частоти. Для си-
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стем з сигналами DSSS підвищення швидкості кодової послідовності  приво-

дить до суттєвого збільшення помилок тактової синхронізації в приймачі. 

Один з шляхів можливості подальшого збільшення бази сигналів СРС поля-

гає у використанні надширокосмугових сигналів (Ultra Wide Band – UWB). 

На рис. 3.3. приведена узагальнена схема цифрової системи зв’язку  

 

 

Рис.  3.3.  Узагальнена схема цифрової системи зв’язку 

 

 На основі даної структурної схеми, в залежності від її модифікації,  

можна отримати різні системи з використанням широкосмугових сигналів: 1) 

розширюючи за псевдовипадковим законом  інформаційний сигнал; 2) роз-

ширюючи за псевдовипадковим законом частоту генератора. 

В системі з сигналом типу DSSS кожному користувачу призначається 

своя кодова послідовність, при яких всі розширені сигнали суттєво відрізня-

ються між собою. В приймачі сигнал декодується за такою ж послідовністю.  

 

    а)                                                               б) 

Рис. 3.5. Формування широкосмугових сигналів для систем DSSS 

CDMA: а) – передавача; б) – приймача 
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В даному випадку використовуються сумісно обидві послідовності, ко-

жна з яких краще реалізує окремі вимоги. Отже, в даному випадку для пок-

ращення псевдовипадкових властивостей широкосмугового сигналу здійсню-

ється додаткове оброблення шляхом посимвольного перемноження з псевдо-

випадковими послідовностями.  

При формуванні розширеного спектру із стрибкоподібним перестрою-

ванням частоти - FHSS структурна схема (рис. 3.5) модифікується наступним 

чином (рис. 3.6). В даному випадку широкосмуговий сигнал формується 

шляхом надання широкосмугових властивостей іншій компоненті – несучому 

коливанню. FHSS сигнали в кожен момент часу займають лише частину від-

веденого спектру.  

  

а)                                                 б) 

Рис. 3.6. Зміни в структурній схемі (рис.3.3) при формуванні сигналів 

FHSS: а) – передавача; б) – приймача 

 

 3.2  Порівняльний аналіз сигналів  з розширеним спектором 

На вході приймача наявний сигнал, який характеризується відношенням 

сигнал/шум (S/N). В реальних системах відношення сигнал/шум на вході 

приймача та на вході вирішуючого пристрою одинакове. 

Отримане значення відношення Eb/No для реальної системи визначає 

ймовірність появи бітових помилок Pber.  

Сигнал DSSS утворюється шляхом безпосередньої модуляції інформа-

ційного сигналу цифровою розширюючою послідовністю. В даному випадку 
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тривалість символу Тс в розширюючій послідовності набагато більша за три-

валість символу Тs в інформаційній послідовності. В результаті формується 

сигнал з розширеним спектром. В якості розширюючої послідовності вико-

ристовуються псевдовипадкові бінарні послідовності.  Коефіцієнт розширен-

ня спектру сигналу G являється однією з найбільш важливих характеристик 

системи та визначається відношенням символьної швидкості розширюючої 

послідовності до бітової швидкості інформаційної послідовності: 

 

cR W
G , 

R R
                                                     (3.2) 

де W – смуга пропускання приймача. 

Коефіцієнт підсилення системи також вказує на взаємозв’язок між від-

ношенням сигнал/шум на вході приймача та відношенням енергії  одного бі-

ту інформації  до шуму (Eb/No): 
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            або  b
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                  (3.3) 

 

З приведеної залежності видно, що при збільшенні коефіцієнту G  все 

менше амплітуда корисного сигналу необхідна для забезпечення одного і то-

го ж значення Eb/No – для забезпечення заданої достовірності прийнятої ін-

формації. Збільшення (Eb/No) визначається значенням коефіцієнта G  та пояс-

нюється збільшенням часу кореляційної обробки сигналу. 

Максимальну кількість користувачів в системі зв’язку з сигналами DSSS  

також можна оцінити з залежності (3.3). При значній кількості користувачів 

основний вклад в шум на вході приймача вносять сигнали від інших 

працюючих станцій. Можливо визначити кількість користувачів : 
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                                       (3.4) 
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Отже, кількість користувачів системи пропорційна коефіцієнту підси-

лення системи.  Така залежність пояснюється зменшенням величини сигналу 

від кожного окремого користувача при розширенні смуги частот.  

Безпосередня залежність величини шуму прийнятого шуму від наявної 

кількості працюючих абонентів являється серйозною проблемою при ство-

ренні систем зв’язку з шумоподібними сигналами. Вирішення проблеми по-

давлення слабкого сигналу потужним близько до станції полягає в управлінні 

потужністю передавачів в системі таким чином, щоб величина сигналів від 

всіх передавачів в місці знаходження приймального центру була приблизно 

однаковою незалежно від відстані між передавачем та приймачем. Тому 

приймач базової станції постійно аналізує рівень прийнятого сигналу від 

кожної абонентської станції та через канал управління встановлює необ-

хідний рівень випромінюваної потужності кожної з абонентських станцій.  

Спектральна густина потужності  цифрового модулюючого сигналу з 

розширеним спектром визначається наступним чином:  

 

 

 

2
2

2 c

c 2
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PSD(f) A T .

T f

 
  

  

                                          (3.5) 

 

 Для перенесення спектру модулюючого сигналу на високу частоту ви-

користовується, як правило, фазова модуляція типу BPSK або QPSK. Отже 

для системи зв’язку з сигналами DSSS характерні наступні властивості: 1) ві-

дношення сигнал/шум на вході приймача може бути в G разів меншим за не-

обхідне; 2) кількість абонентів пропорційна підсиленню системи  і являється 

м’яко обмеженою; 3) висока стійкість широкосмугових сигналів до багатоп-

роменевого розповсюдження; 4) приймання широкосмугових сигналів дозво-

ляє функціонувати в умовах багатьох копій основного сигналу і використо-

вувати їх для підвищення потужності. Для цього використовують RAKE-

приймач, який забезпечує необхідне фазування кожного окремого сигналу з 

метою отримання їх максимальної суми; 5) стійкість широкосмугових сигна-
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лів до федінгу; 6) перевагою являється одночасна робота всіх користувачів в 

одному частотному діапазоні 

Сигнал FHSS формується шляхом зміни несучої частоти передавача за 

псевдовипадковим законом у відповідності з значеннями символів кодової 

послідовності. При цьому розрізняють швидкі та повільні скачки частоти 

(швидке та повільне сканування). Швидке сканування призначене для ситуа-

ції, коли більше одного значення несучої частоти використовується для пере-

давання кожного символу. Повільне сканування характеризується тим, що 

один або декілька бітів передаються на одній робочій частоті. В режимі 

приймання сигналу FHSS основні проблеми пов’язані з фільтрацією побічних 

каналів приймання, так як широка смуга не допускає використання вузькос-

мугових вхідних фільтрів для подавлення таких каналів. Коефіцієнт підси-

лення G системи зв’язку з скачкоподібною зміною частоти визначається 

наступним чином: 

   ssW
G ,

B
                                                              (3.6) 

де Wss – повний діапазон сканування; B- смуга частот вузькосмугового моду-

льованого сигналу. 

 

 Варто зауважити, що для систем з сигналами FHSS  практично відсутня 

проблема  вирівнювання потужностей різних абонентських станцій, що вла-

стиво системам з DSSS. Для надійної роботи системи кількість доступних 

каналів зв’язку повинна бути більшою за кількість абонентів, а FHSS сигнали 

не збільшує кількість каналів в системі зв’язку.  

Основна перевага сигналів з модуляцією FHSS полягає в стійкості до 

вузькосмугових завад та багатопроменевого поширення. На основі аналізу 

особливостей сигналів з DSSS та FHSS модуляцією  вибирається сфера їх за-

стосування. Наприклад, сигнали з DSSS використовуються в традиційних 

бездротових системах в тому числі і системах далекого радіусу дії. Дещо ін-

ша ситуація виникає при застосуванні систем з FHSS сигналами. Такі систе-
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ми знаходять застосування в локальних комп’ютерних мережах. Як правило, 

такі мережі мають обмежене число користувачів і не передають інформацію 

в режимі реального часу.  

 

3.3 Ортогональне частотне розділення з мультиплексуванням, 

OFDM 

Ортогональне частотне розділення з мультиплексуванням представляє 

собою одночасне передавання потоку цифрових даних по багатьох частотних 

каналах. Особоливістю даного підходу являється те, що використовуються 

частотні канали, які суттєво перекриваються. В кожному з частотних каналів 

пропонується здійснювати цифрову передачу з тривалістю елементарних 

символів Т. Але особливістю даного методу являється вибір частотного роз-

несення  між центральними частотами сусідніх каналів, яке повинно стано-

вити: 

 
1

f .
T

                                                           ( 3.7)  

 

Саме такий вибір частотного рознесення дозволяє забезпечити ортого-

нальність сигналів в сусідніх каналах, що приводить до відсутності міжка-

нальних завад. На рис. 3.8  приведено амплітудний спектр прямокутного ім-

пульсу: 

 

             а)                                                   б)                                          в) 

Рис.  3.8.  (а, б) – прямокутний імпульс; (а, в) – його спектральна густина  

 З приведених  результатів видно, що тільки у випадку виконання умови 

(3.7) сигнали в різних каналах являються ортогональними (при максимумі 
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одного сигналу всі інші рівні нулю). При використанні OFDM модуляції ви-

сокошвидкісний потік даних розбивається на велику кількість низькошвидкі-

сних потоків, кожен з яких передається на окремій піднесучій частоті. В ре-

зультаті для кожного окремого каналу  тривалість канального символу може 

бути вибраною достатньо великою, яка значно перевищує час затримки  сиг-

налів  при наявності багатопроменевого поширення хвиль. 

 

Рис.  3.9.  Спектральна густина одного OFDM символу 

 

Для приймачів даної системи необхідні перетворення здійснюються за-

вдяки застосуванню дискретного перетворення Фурє  (ДПФ), яке може ефек-

тивно виконано завдяки швидкому перетворенню Фурє (ШПФ). Отже, або-

нентське обладнання може бути відносно простим, оскільки відпадає потреба 

у використанні великої кількості генераторів  гармонічних піднесучих коли-

вань та когерентних демодуляторів, які необхідні при  звичайному частотно-

му розділення каналів. Додатковими перевагами, крім усунення негативних 

наслідків багатопроменевого поширення хвиль являються наступні: 1) для 

кожної окремої піднесучої характеристики каналу можна вважати постійни-

ми на час передачі одного блоку даних; 2) можливість використання в мере-

жах з одним несучим коливанням.  

До недоліків даної технології можна віднести як високу чутливість до 

зміщення частоти прийнятого сигналу відносно частоти опорного гармоніч-

ного коливання приймача, так і високе значення відношення пікової потуж-

ності радіосигналу до її серднього значення, що замітно зменшує енергетич-

ну ефективність радіопередавачів. 
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3.4  Властивості псевдовипадкових послідовностей  та їх аналіз 

Для розширення спектру використовуються (рис.3.4) псевдовипадкові 

послідовності (ПВП) які з однієї сторони  являються шумоподібними, а з ін-

шої – детермінованими послідовностями. Кількість символів, що утворює їх 

довжину,  може значно перевищувати кількість інформаційних символів, 

тобто довжину, передаваної інформації. Наявні дві категорії послідовностей 

розширення спектру: 1) ортогональні коди; 2) псевдовипадкові послідовнос-

ті. У вимогах до ПВП закладені протиріччя. З однієї сторони вони повинні 

задовольняти властивостям випадкового двійкового ряду чисел, а з іншої 

сторони передавач та приймач повинні мати їх копії, тобто результати гене-

рації ПВП повинні бути передбачуваними. Такі вимоги можуть  бути вико-

нані за допомогою генератора псевдовипадкових чисел, що все-таки утворює 

періодичну послідовність, якій притаманні властивості випадкового ряду. 

Алгоритм генерації  ПВП являється  детермінованим, тому генеровані числа 

не являються статистично випадковими. 

Найбільше застосування в діючих системах отримали двійкові ПВП 

послідовності або псевдошумові послідовності, символи яких приймають 

значення 0 та 1. Псевдовипадкова  послідовність  насправді не являється 

випадковою послідовністю в широкому розумінні, тому що вона повинна бу-

ти відомою як передавачу, так і приймачу. Для користувача, який не являєть-

ся абонентом даної мережі, псевдовипадковий сигнал буде сприйматись як 

справжній випадковий сигнал. Дані про основні вимоги  приведені на  рис. 3. 

10  

 

 

Рис.  3.10.  Вимоги до псевдовипадкових послідовностей та їх різновидності 
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Для належності послідовності двійкових сигналів до ПВП, вона повинна 

задовольняти трьом основним вимогам: 1) збалансованість – кількість двій-

кових нулів та одиниць не повинна відрізнятись більше ніж на один елемент; 

2) циклічність, що визначає вміст циклів в послідовності – безперервна 

послідовність однойменних символів; 3) автокореляційна функція – кількість 

співпадінь та неспівпадінь однойменних елементів періодичного набору 

псевдовипадкової послідовності.  

Варто зауважити, що при порівняльному аналізі ПВП з метою їх засто-

сування в системах зв’язку, крім АКФ, також значний інтерес представляють 

значення ВКФ. Кореляційні властивості розширюючих кодових послідовнос-

тей  залежать від типу послідовностей,  їх  довжини, частоти надходження її 

символів, навіть від її посимвольної структури.  Саме за значеннями функцій 

АКФ та ВКФ вибираються більш ефективні види ПВП.  Дослідження ПВП з 

метою використання їх в системах зв’язку  можна, в основному, розділити на  

наступні етапи (рис. 3.11). Отже, першим етапом дослідження являється 

аналіз способів отримання різних варіантів ПВП з метою подальшого аналізу 

та формування рекомендацій із застосування. 

 

Генерація 

ПВП

Оцінка впливу на 

систему зв'язку 

Порівняльний 

аналіз та вибір 

ефективніших ПВП

Аналіз кореляційних 

властивостей

ПВП

Автокореляційна функція 

(аперіодична, періодична)

Взаємна кореляційна функція 

(аперіодична, періодична)

 

 

Рис.  3.11.  Основні етапи дослідження ПВП для систем зв’язку 

 

Кореляційний аналіз при дослідженні псевдовипадкових послідовностей 

полягає в кількісному вимірюванні ступеня подібності різних сигналів. Для 

цього використовуються кореляційні функції. Кореляційна функція 
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детермінованого сигналу являє собою інтеграл  від  добутку двох копій 

сигналу, зсунутих  одна відносно іншої  на час τ: 

  




 .dt)t(s)t(sBs                                            (3.11) 

 

Деякі властивості кореляційної функції приведені в табл. 3.1. 

Якщо кореляційна функція вказує на ступінь подібності між зсунутими 

копіями одного і того ж сигналу, то вона являється автокореляційною функ-

цією (АКФ), а випадку аналогічного порівняння двох різних сигналів – взає-

мною кореляційною функцією (ВКФ).  

Однією з властивостей довільної двійкової періодичної послідовності, 

яка може бути використана в якості перевірки на випадковість (крім збалан-

сованості та циклічності) являється кореляція. Якщо частина послідовності та 

її циклічно зсунута копія порівнюються поелементно, то бажано, щоб кіль-

кість співпадінь та неспівпадінь відрізнялись не більше ніж на одиницю: 

|a-b| ≤1,                                                        ( 3.12) 

де a,b – відповідно кількість співпадінь та неспівпадінь при зсуві копії відно-

сно сигналу на час τ (значення τ не рівне періоду послідовності). 

 

Таблиця  3.1.Властивості кореляційної функції 

№ 

п.п 
Властивості Формула 

1 
Значення  КФ при τ = 0 дорівнює енергії 

сигналу 
  





 .Edt)t(s0B 2
s  

2 КФ є  парною функцією свого аргументу τ   )(BB ss   

3 
Значення КФ при τ = 0 є максимально 

можливим значенням 
  ).0(BB ss   

4 
З ростом абсолютного значення τ  КФ сиг-

налу з кінцевою енергією загасає 

  .0Blim s 
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Висновки до розділу:  

Розглянуто небхідність застосування  сигналів з розширеним спектром 

та методи їх формування. Показано, що за рахунок коефіцієнту підсилення, 

властивого сигналам з розширеним спектром, можна зменшити вимоги до ві-

дношення сигнал/шум для забезпечення поставлених до системи вимог щодо 

ймовірності появи бітових помилок. 

 Також проаналізовано можливість систем з розширеним спектром за-

безпечити мяке обмеження кількості одночасно обслуговуваних абонентів 

при використанні заданої смуги частот, на відміну від жорсткого обмеження, 

властивого вузькосмуговим видам модуляції. 
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4 ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

 В розділі науково–дослідницької бакалаврської роботи розглядаються 

питання безпеки та охорони праці при розробці та дослідженні методів стру-

ктурного та параметричного синтезу бездротових систем та мереж зв’язку.  

 Науково–дослідницька робота була виконана з застосуванням персо-

нальних обчислювальних машин: ноутбук, персональний комп’ютер. 

 В даному розділі основна увага приділялась питанням персональної 

безпеки, електробезпеки та гігієни праці при використанні засобів  обчислю-

вальної техніки відповідно до «Гігієнічних вимог до організації роботи з ВДТ 

ЕОМ» та «Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час робо-

ти з екранними пристроями». 

 В науково–дослідницькій роботі визначено основні потенційно 

шкідливі та потенційно небезпечні виробничі фактори, а також запропонова-

но відповідні технічні і організаційні заходи задля забезпечення безпеки та 

гігієни під час праці з ЕОМ, та для виробничої санітарії. Визначені основні 

заходи з пожежної безпеки. 

 

4.1 Визначення основних потенційно небезпечних i шкідливих ви-

робничих факторів 

При роботі з візуальними дисплейними терміналами електронно-

обчислювальних машин слід виділити основні потенційно небезпечні і по-

тенційно шкідливі виробничі фактори: 

1) можливість на ураження електричним струмом під час експлуатації; 

2) електростатичне поле між екраном і оператором ЕОМ;  

3) електромагнітне випромінювання екрану і ЕОМ; 

4) ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання; 

5) слабке рентгенівське випромінювання; 

6) наявність пилу та аероіонізації повітря під час роботи; 

7) недостатні заходи з організації освітлення робочого приміщення; 
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8) наявність відблисків світла від дисплейних елементів ЕОМ; 

9) параметри мікроклімату, що відхилені від норми; 

10) значне психологічне навантаження під час роботи. 

 

4.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки та гігієни 

праці та виробничої санітарії 

4.2.1 Електробезпека 

 ВДТ ПЕОМ та периферійні пристрої відносяться до електрообладнання 

І та ІІ класів за електрозахистом згідно ДСТУ ІЕС 61140:2015. Використані в 

науково-дослідницькій роботі пристрої обчислення живляться від електрич-

ної мережі з напругою 220 В та частотою 50 Гц (система заземлення TN-‘S’). 

Приміщення, що використовується для роботи з ВДТ ЕОМ за ступенем 

небезпеки ураження електричним струмом відноситься до приміщень без 

підвищеної небезпеки. Відсутність підвищеної небезпеки обумовлена від-

сутністю умов, які можуть сприяти підвищеній або особливій небезпеці. До 

таких умов та факторів відносяться: підвищена вологість, струмопровідна 

підлога, підвищена температура, струмопровідний пил та хімічно активне се-

редовище. 

В приміщенні використовується лише 1 персональна ЕОМ, тому для 

забезпечення підвищених умов безпеки користувача ЕОМ достатньо викори-

стовувати стандартні розетки та подовжувачі з загальним вимикачем. За до-

помогою такого методу вирішення питання електробезпеки реалізовано елек-

тромережу розеток для електроживлення персональних ЕОМ та допоміжних 

периферійних пристроїв. Використані розетки монтуються в бетонних стінах, 

а подовжувачі монтуються до негорючих пластин з урахуванням вимог пра-

вил пожежної безпеки. 

Заземлення електромережі відповідає вимогам ПУЕ-2017. 

Основними заходами для забезпечення захисту від ураження електрич-

ним струмом для використовуваного приміщення є забезпечення недоступ-

ності струмоведучих частин, що знаходяться під напругою, від випадкового 
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дотику персоналу, що знаходиться в приміщенні. При наявності замикання 

струмоведучої частини на корпус чи інші струмоведучі матеріали контакт 

набуває властивості одноразового короткого замикання струму. Для забезпе-

чення захисту від одноразового короткого замикання використовується при-

стрій обмеженого струму проходження для забезпечення захисту, який вими-

кає електроживлення мережі в зоні, де виникло коротке замикання. 

Для розрахунку мережі на вимикаючу здатність необхідно знайти зна-

чення величини струму короткого замикання. Після отриманих значень слід 

виконати розрахунок номінального струму, при якому спрацює пристрій об-

меженого струмового захисту. 

Необхідні дані для розрахунку: 

1) Uф = 220 В – фазова напруга; 

2) rн = 1,6 Ом – опір нульового проводу; 

3) rф = 2 Ом – опір фазового проводу; 

4) ru = 0,16 Ом – еквівалентний опір трансформатора. 

Струм однофазового короткого замикання знаходиться по формулі: 

 

Номінальний струм спрацювання автомату струмового захисту розра-

ховується за формулою: 

, 

де: К – необхідна кратність струму КЗ до струму спрацювання автома-

ту струмового захисту. 

З даних розрахункій видно, що при однофазному короткому замиканні 

в електромережі номінальний струм спрацювання електричного захисту по-

винен бути менший за 41А. 

Автомати захисту від короткого замикання, що використовуються в 

робочому приміщенні, мають параметр струму Iкз 10 А та час tспр<0,2 с, що 

відповідає приведеній вище вимозі. 
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При однофазному короткому замиканні нульовий провід і з’єднаний з 

ним корпус чи побічний струмопровідний елемент за час спрацювання стру-

мового захисту знаходяться під напругою (Uпр) відносно землі: 

 

Розрахована напруга  у відповідності до ПУЕ-2017 при 

t< 0,2с (Uдот.доп = 400 В, див. табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 Допустимі напруги при тривалості ураження 

t, с до 0,1 0,2 0,5 0,7 0,9 1-5 

Uдот.доп 500 400 200 130 100 65 

 

 

4.2.2 Розрахунок штучного освітлення щодо його відповідності 

існуючим санітарним вимогам 

 При дослідженні штучного освітлення приміщення треба аналогічно 

природному освітленні порівняти фактичне значення з відповідним нормова-

ним. 

Відповідне нормоване значення освітлення для житлових неспеціалізо-

ваних приміщень при загальній освітленості по ДБН 3.2.5-28-2006 при вико-

ристанні світлодіодних LED ламп: = 400 люкс. 

Значення фактичного освітлення розраховується за методом 

коефіцієнта використання світлового потоку. 

Відповідна формула розрахунку світлового потоку: 

 

де:  - світловий потік лампи, лм (для світлодіодних LED ламп потуж-

ністю 5 Вт – 3120 лм); 

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

N=4 – кількість світильників, шт; 

n=4 – кількість ламп у світильнику, шт; 

S=  – площа приміщення, м2; 
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 – коефіцієнт запасу, =1,5..2;  

Z=1,1 – коефіцієнт нерівномірності освітлення. 

 

Допустиме відхилення фактичного освітлення від нормативного є 

+20%..-10%. 

4.2.3 Мікроклімат робочої зони 

Під час експлуатації ЕОМ для проведення науково-дослідницьких 

робіт користувачеві ЕОМ необхідно забезпечити комфортні мікрокліматичні 

умови. Мікрокліматичні фактори (температура, відносна вологість, швид-

кість повітря) несуть значний вплив на здоров’я та самопочуття користувачів 

ЕОМ в приміщенні під час експлуатації та певний час після експлуатації.  

На використовуваному для проведення робіт робочому місці необхідно 

забезпечувати необхідні та оптимальні значення параметрів мікроклімату 

згідно вимог за ДСН 3.3.6.042-99. 

В таблиці [Табл. 4.2] наведені оптимальні й допустимі значення пара-

метрів мікроклімату для категорій з тяжкістю робіт «Іа» (роботи, виконувані 

сидячи, котрі не потребуючі фізичної напруги при витратах енергії не більше 

120 ккал/годину). 

 

Таблиця 4.2 

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 по-

вітря, м/с 
0,1 0,1 0,1 0,1-0,2 

 

Для опалення в холодну пору року в приміщенні використовується 14-

ти секційна легкосплавна батарея центрального забезпечення опалення.  



75 

 

Для підтримки оптимальних параметрів повітря в робочому 

приміщенні використовується природна вентиляція у поєднанні з системою 

штучної вентиляції. В приміщенні не зберігаються та не використовуються 

шкідливі для здоров’я речовини.  

4.2.4 Технічні та організаційні рішення щодо організації робочих 

місць  користувачів ВДТ ПЕОМ 

 Виконуючи будь-який вид роботи, використовуючи ввімкнену ВДТ ко-

ристувач піддається впливу наступних факторів: 

1) електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону та 

промислової частоти мережі та робочої частоти; 

2) невідповідність параметрів мікроклімату робочої зони встановле-

ним нормам та рекомендаціям щодо безпеки; 

3) електростатичне поле між екраном ЕОМ і користувачем; 

4) розумове перенавантаження, тощо. 

При використанні ВДТ ЕОМ користувачем, в приміщенні формується 

певна електромагнітна обстановка, факт якої зумовлений наявністю багатьох 

джерел електромагнітного поля, які можуть діяти одночасно під час роботи 

користувачів. Для забезпечення профілактики від впливу електромагнітної 

обстановки слід виконати наступні дії: 

1) використовувати на  робочих  місцях  ВДТ ЕОМ,  які  відповіда-

ють сучасним вимогам захисту користувачів від електромагнітних 

випромінювань радіочастотного діапазону; 

2) уникнути одночасного використання на робочому  місці великої 

кількості радіопристроїв; 

3) забезпечити вимикання зайвих радіоелектронних  пристроїв, що 

не використовуються для виконання будь-якого виду робіт. 

Під час роботи з ВДТ ЕОМ на поверхні монітору має здатність  нако-

пичуватись  електростатичний  заряд.  Накопичений електростатичний заряд  

створює  електростатичне  поле. Напруженість даного поля може досягати 

великих значень, навіть напруженості близько десятків кВ/м. Користувач 
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ВДТ ЕОМ під час користування знаходиться під дією даного поля.  

Іншим небажаним фактором є отримання додаткового наведеного елек-

тростатичного потенціалу від –3 до +5 кВ. Для  уникнення накопичування 

великої напруженості електростатичного поля на робочих  місцях  користу-

вачів  ВДТ ЕОМ та для забезпечення персонального електростатичного захи-

сту  від статичної  напруги слід вжити наступні заходи: 

1) забезпечити вимикання радіоелектронних пристроїв, які не викори-

стовуються для виконання певних робіт; 

2) встановити поблизу або на робоче місце нейтралізатор будь-якого 

типу, ля забезпечення нейтралізації накопиченої електростатичної 

напруги; 

3) забезпечити використання загального заземлення мереж електро-

живлення в приміщенні; 

4) використовувати діелектричні поверхні з високим показником елек-

тропровідності; 

5) використовувати речовини для прибирання з діелектричним ефектом 

після прибирання. 

Відповідно до наведеної класифікації ДСанПіН 3.3.2-007−98 встанов-

люються наступні внутрішньо-змінні режими праці та відпочинку під час ро-

боти з ЕОМ:  

1) користувачам, що виконують науково-дослідницькі роботи, які ви-

користовують ВДТ ЕОМ необхідно встановити до режиму 

внутрішнього розпорядку коротку перерву через кожну годину, про-

ведену за персональною ЕОМ; 

На робочих місцях з використанням ВДТ ЕОМ слід забезпечити до-

статні по регламентованим нормам, умови праці, а саме забезпечити необ-

хідне освітлення приміщення та персонального робочого місця.  При ор-

ганцізації освітлення впевнитися у відсутності відблисків від поверхонь 

монітору та робочого місці. Необхідно забезпечити необхідні оптимальні па-

раметри  мікроклімату. Для зручності і безпеки праці слід забезпечити 
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відповідні ергономічні характеристики основних елементів робочого місця. 

Монітори з рідкокристалічними екранами необхідно розміщувати на 

оптимальній відстані від очей оператора, але не ближче 500 мм. Для забезпе-

чення чіткості зображення при недостатньо гарному зору користувач пови-

нен використовувати спеціальні окуляри для забезпечення необхідної 

різкості зору. 

4.3 Пожежна безпека 

Приміщення, в якому проводяться науково-дослідницькі роботи, за не-

безпекою виникнення пожежі, відповідно зі стандартом «ДСТУ Б.В.1.1–

36.2016» належить до категорії В (пожежонебезпечні з наявністю легко-

займистих речовин, паперу та дерева). Робочі зони  приміщенні, де прово-

дяться науково-дослідницькі роботи, відносять згідно НАОП 4.0.1-1.32-01 до 

класу П-II за пожежонебезпекою. За ступенем вогнестійкості дане приміщен-

ня можна віднести до тих, що важко руйнуються пожежею, але що можуть 

продовжувати горіти тільки при постійному впливі джерела запалення. 

Основною причиною пожежі в приміщенні робіт можуть стати фактори 

недотримання правил пожежної безпеки та недотримання правил електро-

безпеки під час експлуатації техніки. Порушення правил пожежної безпеки 

та електробезпеки можуть спричинити пожежу в приміщенні, що буде загро-

жувати здоров’ю та життю людей, як знаходяться безпосередньо в 

приміщенні або поблизу нього. 

Шляхи евакуації персоналу з приміщення під час пожежі виконані 

згідно існуючих вимог ДБНВ.1.1-7-2016 і забезпечують безпечну евакуацію. 

Шляхи евакуації відповідають всім вимогам до розділу «Евакуація людей з 

приміщень і будівель». 

В приміщенні наявні вогнегасники двох типів (порошковий та вугле-

кислотний) для забезпечення подолання пожежі при наявності електрооблад-

нання, що працює під напругою. Кількість, розташування та умови зберіган-

ня вогнегасників в робочому приміщенні відповідають всім вимогам 

ДСТУ3675-98 та ISO3941-77. В робочому приміщенні  відповідно до вимог 
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ДБНВ.2.5-56-2014 виконана автоматична система пожежної сигналізації з 

використанням димових сповіщувачів пожежі СПД-1. 

В робочому приміщенні виконані всі вимоги з пожежної безпеки згідно 

з НАПБА.01-001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні». 
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ВИСНОВКИ 

 

У дипломній роботі  проведено моделювання та  дослідження бездрото-

вих систем та мереж з нестаціонарним каналом зв’язку. Результатом роботи 

стало вирішення вагомих проблем підвищення ефективності бездротових си-

стем за допомогою нового підходу до їх реалізації. Даний підход включає в 

себе: методи  аналізу бездротових систем  з застосуванням запропонованих 

узагальнених характеристик окремих функціональних вузлів та цілих систем 

зв’язку; методи синтезу систем бездротового зв’язку (з врахуванням вимог до 

підвищення їх ефективності) на основі запропонованого інтегрального кри-

терію ефективності, методи підвищення пропускної здатності систем з не-

стаціонарним каналом зв’язку на основі використання сигналів з розширеним 

спектром. 

Основні результати роботи полягають в наступному: 

1.  Досліджено тенденції розвитку бездротових систем зв’язку та мето-

дів  їх проектування, запропоновано нові напрямки розвитку підвищення 

енергетичної та частотної ефективності мереж бездротового зв’язку для за-

безпечення підвищення ефективності таких систем. Для реалізації  поставле-

них задач необхідним є подальший розвиток теорії у напрямку цифрової об-

робки сигналів, приймання сигналів при наявності шуму з врахуванням бага-

топроменевого поширення хвиль та нестаціонарності каналу зв’язку, розроб-

ка методів синтезу ефективних систем зв’язку, які усувають протиріччя між 

необхідністю забезпечення поставлених технічних вимог та ефективністю 

систем.  

2. Проведено вклад в розвиток методів аналізу окремих функціональ-

них вузлів, які базуються на єдиному концептуальному  підході, орієнтова-

ному на застосування даних вузлів в системах бездротового зв’язку.  

3. Запропоновано описувати багаторівневі модуляції сукупністю двох 

узагальнених характеристик ефективності – енергетичної та частотної ефек-

тивностей. Для енергетичної ефективності узагальнена характеристика є  пе-
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рерізом залежності ймовірності появи бітових помилок, як функції двох 

змінних (відношення сигнал/шум та кількості рівнів модуляції) при її значен-

ні, заданому технічними вимогами. Для частотної ефективності узагальнена 

характеристика є  перерізом залежності спектральної густини потужності, як 

функції двох змінних при нульових значеннях головного пелюстка спектра-

льної густини потужності.  

4. Розроблено новий метод структурного та параметричного синтезу 

ефективних систем бездротового зв’язку з використанням запропонованого 

інтегрального критерію ефективності, який базується на використанні узага-

льнених характеристик для визначення та подальшого підвищення ефектив-

ності різних видів модуляції, що застосовуються у мережах зв’язку різних 

стандартів. В результаті синтезу визначається вид ефективної модуляції з 

врахуванням допустимих змін відношення сигнал/шум та завадостійкості 

модульованогосигналу.  

5. Досліджено  особливості бездротового каналу зв’язку: багатопроме-

неве поширення хвиль, що спричинює швидкі або повільні завмирання та не-

стаціонарний каналу зв’язку, який обумовлений зміною розташування пере-

давачів та приймачів відносно один одного. 

6. Використання розроблених в роботі методів дослідження надає 

змогу оцінити енергетичну та частотну ефективність діючих систем за допо-

могою запропонованих алгоритмів та вказати напрями для покращення енер-

гетичної та частотної ефективностей.  
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