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ПЕРЕДАЧА ДВОХСИМВОЛЬНИХ АНСАМБЛІВ ТАЙМЕРНИМИ СИГНАЛЬНИМИ 

КОНСТРУКЦІЯМИ 

 

Анотація. У роботі розглянуто основні інформаційні параметри таймерних кодів. 

Показано збільшення інформаційної ємності одного найквістового елемента на прикладі 

передачі двохсимвольних ансамблів таймерними сигнальними конструкціями.  

Ключові слова: таймерні сигнальні конструкції, ентропія, інформаційна ємність 

навйквістового елемента 

 

Таймерні сигнальні конструкції були запропоновані як інструмент синтезу більшого 

числа реалізацій сигналів на заданому інтервалі часу Тcк=mt0 в порівнянні з позиційним 

кодуванням. Сама постановка питання – збільшення числа реалізацій двійкових сигналів не 

змінюючи інтервала реалізації Тcк залишає єдиний метод вирішення проблеми – зменшення 

енергетичної відстані між кодовими словами [1]. Зазначимо, що при позиційному кодуванні 

в двійковому каналі відстань між значущими моментами модуляції (ЗММ) кратна 

найквістому елементу [2]. Довжина відрізка між сусідніми ЗММ кратна числу однакових 

двійкових цифр («0» або «1»), які йдуть поспіль в двійковому поданні номера кодової 

комбінації відповідного символу. Зі сказаного випливає, що енергетична відстань більш 

ефективних сигналів повинна бути менше енергії найквістового елемента. 

Такі сигнали були запропоновані в 1974 р під назвами: 1) недвійкові коди в метриці 

Лі;  2) багатопозиційні часові коди [3]. Збільшення числа реалізацій в двійковому каналі на 

заданому інтервалі у названих вище роботах було досягнуто за рахунок зміни 

інформаційного параметра: замість виду сигналу (+) або (-) на кожному одиничному 

інтервалі 
F

t



1

0
 у таймерних сигнальних конструкціях інформація про символ, що 

передається, міститься у тривалості декількох «i» відрізків часу, кожен з яких τсі задовольняє 

умові: 

τсі = t0 + zΔ                                                            (1) 

s

t0  

s ∈ 2,3, ..., s0 – цілі числа. 

Δ – представляє собою мінімальну розпізнавальну довжину відрізків, що 

використовуються (або роздільну здатність вимірювального пристрою). На реальних каналах 

міської телефонної мережі кількість мінімальних відстаней Δ, які можуть входити в один 

найквістовий елемент, становить s ∈ 7,8. 

Перший доданок виразу (1) t0 відповідає мінімальному інтервалу, тобто 

найквістовому елементу t0=sΔ, який забезпечує встановлення перехідного процесу на виході 
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каналу. А доданок zΔ показує наскільки τсі  більше найквістового елемента, який формує 

відмінність кодових слів. 

У зв'язку з переходом до тривалості часових відрізків у сигнальних конструкціях – їх 

назвали таймерні сигнальними конструкціями (ТСК)[4]. Число реалізацій кодових 

конструкцій при таких сигналах визначається виразом: 
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1
.                                         (2) 

У таблиці 1 приведено число реализацій для ЗММ i = (2, 3; 4), при s ∈ (6; 7,8) для m ∈ 

(4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) обчислених відповідно до виразу (2). 

Таблиця 1 — Число реалізацій ТСК  

i              m 

s 
4 (16) 5 (32) 6 (64) 7 (128) 8 (256) 9 (512) 10 (1024) 

2 6 91 190 325 496 703 946 1225 

7 120 253 435 666 946 1275 1653 

 8 153 325 561 861 1225 1653 2145 

3 6 84 455 1330 2925 5456 9139 14190 

7 120 680 2024 4495 8436 14190 22100 

8 165 969 2925 6545 12341 20825 32509 

4 6 1 210 1820 7315 20475 46376 91390 

7 1 330 3060 12650 35960 82251 163185 

 8 1 495 4845 20475 58905 135751 270725 

 

У верхньому рядку (дужках) показано число кодових слів, які можна синтезувати при 

позиційному кодуванні. З таблиці 1 можна зробити висновки: 

1) Число реалізацій ТСК в десятки-тисячі разів більше в порівнянні з позиційним 

кодуванням. 

2) Зі збільшенням m при i=сonst, s=сonst Np збільшується. 

3) При m =сonst, s=сonst зі збільшенням i – Np збільшується. 

При формуванні сигналів на інтервалі Тс при мінімальній довжині елементарного 

сигналу Δ реалізується 2


m

 (2 
ms

) сигналів. Однак, вони не всі задовольняють умові 

селективності (відсутність міжсимвольних завад). З дозволених для передачі ТСК (в яких 

окремі відрізки в сигнальних конструкціях не менше найквістового) можуть бути: Nр (1) — з 

одним інформаційним ЗММ; Nр (2) — з двома ЗММ; Nр (m-1) — с (m-1) ЗММ. Слід 

зазначити, що можлива тільки одна сигнальна конструкція з m ЗММ[4]. Така реалізація являє 

собою знакозмінний сигнал. Ентропія такої конструкції дорівнює нулю. 

H = log2 1=0. 

Ентропія кодового слова «H» визначається за формулою (3): 

 

рN=H 2log                                                               (3) 

У таблиці 2 представлені значення ентропії кодового слова при ТСК. 

 

Таблиця 2 — Ентропія кодового слова при ТСК  

i              m 

s 
4  5  6 7 8 9 10 

2 6 6,508 7,57 8,344 8,954 9,457 9,886 10,26 

7 6,907 7,983 8,765 9,379 9,886 10,32 10,69 

 8 7,257 8,344 9,132 9,75 10,26 10,69 11,07 

3 6 6,392 8,83 10,38 11,51 12,41 13,16 13,79 
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7 6,907 9,409 10,98 12,13 13,04 13,79 14,43 

8 7,366 9,92 11,51 12,68 13,59 14,35 14,99 

4 6 0 7,714 10,83 12,84 14,32 15,5 16,48 

7 0 8,366 11,58 13,63 15,13 16,33 17,32 

 8 0 8,951 12,24 14,32 15,85 17,05 18,05 

 

Інформаційна ємність одного найквістового елемента визначається за формулою (4): 

 

m

N
=I

р2

н

log
                                                          (4) 

 

Інформаційна ємність одного найквістового елемента при позиційному кодуванні не 

перевищує 1 біт. 

1
1

2log 2
н =I  біт 

У таблиці 3 представлені значення інформаційної ємності одного найквістового 

елемента при ТСК для чисел реалізації, наведених у таблиці 1. 

 

Таблиця 3 — Інформаційна ємність одного найквістового елемента при ТСК 

i              m 

s 
4  5  6  7  8  9  10  

2 6 1,627 1,514 1,391 1,279 1,182 1,098 1,026 

7 1,727 1,597 1,461 1,34 1,236 1,146 1,069 

 8 1,814 1,669 1,522 1,393 1,282 1,188 1,107 

3 6 1,598 1,766 1,73 1,645 1,552 1,462 1,379 

7 1,727 1,882 1,83 1,733 1,63 1,533 1,443 

8 1,842 1,984 1,919 1,811 1,699 1,594 1,499 

4 6 0 1,543 1,805 1,834 1,79 1,722 1,648 

7 0 1,673 1,93 1,947 1,892 1,814 1,732 

 8 0 1,79 2,04 2,046 1,981 1,895 1,805 

 

При необхідності реалізувати передачу двохсимвольних ансамблів у двійковому 

каналі  при алфавіті повідомлень 32 символа, необхідно забезпечити число станів не менше 

Nр=2
5
2

5
=1024. 

Для передачі повідомлень будемо використовувати таймерні сигнали. Обираємо s = 7, 

– що відповідає «хорошому стану» каналу зв‘язку. Із таблиці 1 при m=6 знаходимо для i=4, 

Nр=3060, що більше 1024 у 988,2
1024

3060
 рази. Отже, для реалізації 1024 комбінацій 

знадобиться час реалізації 5t0<m<6t0, що майже у 2 рази менше часу необхідного при 

позиційному кодуванні. 

Ентропія одного кодового слова за формулою (3) буде дорівнювати: 

58,113060log 2 =H біт; 

Інформаційна ємність одного найквістового елемента за формулою (4) дорівнює: 

93,1
6

3060log 2
н =I біт; 

З цього розрахунку випливає, що інформаційну ємність майже двох біт інформації на 

інтервалі одного найквістового елемента можна отримати за умови передачі двохсимвольних 

ансамблів за допомогою ТСК. 
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ТАЙМЕРНІ СИГНАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ В СПІЛЬНОМУ ПРОСТОРІ 

ПРИЙОМОПЕРЕДАЧІ НА ПРИКЛАДІ ETHERNET ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Анотація. Розглядається можливість використання таймерних сигнальних 

конструкцій(ТСК) в технології з спільним колізійним доменом. Проводиться теоретичне 

дослідження щодо можливості використання ТСК, як альтернативу манчестерському коду 

з теоретичним підвищенням пропускної здатності Ethernet мережі. Використовуюється 

модель мережі працюючою за технологією Ethernet з демонстрацією можливого підвищення 

пропускної здатності мережі. 

 

При роботі у спільному просторі прийомопередачі (колізійному просторі/домені ), а 

це радіо діапазон, технології локальних мереж та інше, важливим є швидкість передачі 

сигналу. Швидкість передачі залежить від багатьох факторів: частотної смуги сигналу, 

відношення сигнал/шум у виділеному каналі [1,2], від тривалості у часі сигнальної 

конструкції (комбінації) [4], та інших, іноді випадкових факторів. У цій статті в першу чергу 

розглядається залежність від тривалості у часі сигнальної конструкції (комбінації). 

Мережі працюючі за технологією Ethernet використовують протокол CSMA/CD 

(протокол множинного доступу з опитуванням несучої та виявленням колізій) для 

управління доступом до загального каналу передачі пакетів. Однією з особливостей 

протоколу CSMA / CD є наявність колізій. У якості сигнальних конструкцій Ethernet 

використовує «Манчестерський код» і його різновиди. 

Для прикладу, наводиться результат моделювання залежності пропускної 

спроможності Ethernet мережі в залежності від довжини кадру [3]. Результати моделювання 

Ethernet мережі та різноманітні експериментальні дослідження демонструють цілком логічну 

залежність від часової тривалості передачі кадру до ймовірності виникнення колізії 

(одночасної передачі) в єдиному колізійному просторі. 

Ймовірність колізії підвищується зі збільшенням часової тривалості передачі кадру. 

Одним з шляхів підвищення пропускної здатності мережі є використання «складних» 

методів маніпуляції. Коли в такому ж самому за тривалістю часовому інтервалі передається 

більший об‘єм інформації Відповідно можливе підвищення пропускної здатності мережі. 

При цьому параметри середовища передачі залишаються незмінними. 

ТСК дозволяють зменшити час передачі об‘єму даних порівняно з передачею 

позиційними сигналами, цю основну їх перевагу і варто використовувати в 

системах(технологіях), які використовують єдиний колізійний простір. 

Потенційно існує декілька способів формування Ethernet-кадру використовуючи ТСК: 

1. Представлення всього кадру за допомогою ТСК. 

2. Представлення ТСК поля «дата» Ethernet-кадру зі збереженням інших полів 

незмінними. 

3. Представлення окремих байтів (октетів), або інших фрагментів поля «дата» у ТСК. 


