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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ  

ТЕХНОЛОГІЇ VSAT 

 

Анотація. У роботі представлено сучасний стан технології VSAT та її 

використання. Наведено типові параметри супутникових каналів, що 

використовують станції VSAT. Розглядаються особливості побудови мереж 

доступу на основі супутникових каналів з малими станціями, сучасний стан 

таких мереж та перспективи їх використання для надання послуг.  

 

Під технологією VSAT розуміють системи супутникового зв’язку, які 

використовують малі земні станції. Дослівний переклад VSAT (Very Small 

Aperture Terminal) – термінал з антеною малої апертури. За стандартом [1] 

станція VSAT – приймально-передавальна або приймальна земна станція 

фіксованого супутникового зв’язку з такими головними особливостями: 

 станція працює через геостаціонарний супутник; 

 станцію встановлюють безпосередньо у користувача, і щільність 

розміщення таких станцій може бути дуже високою; 

 станція не має постійного обслуговуючого персоналу; 

 контроль і керування станцією виконують централізовано; 

 станцію застосовують у мережі з довільною топологією; 

 передавання від однієї станції до іншої зазвичай виконують через вузлову 

станцію. 

На основі VSAT обладнання можлива побудова мультисервісних мереж, 

що надають практично всі сучасні послуги зв'язку: доступ в Інтернет; 

телефонний зв'язок; об'єднання локальних мереж; передачу аудіо-, 

відеоінформації; резервування існуючих каналів зв'язку; збір даних, моніторинг 

і віддалене керування промисловим об'єктами й багато чого іншого.  

Мережа супутникового зв'язку на базі VSAT містить у собі три ключових 

елементи: центральна керуюча станція (ЦКС), супутник-ретранслятор і 

абонентські VSAT термінали.  

До складу ЦКС входить приймально-передавальна апаратура, антенно-

фідерні пристрої й комплекс обладнання, що здійснює функції контролю й 

керування роботою всієї мережі, перерозподіл її ресурсів, виявлення 

несправностей, тарифікацію послуг мережі й сполучення з наземними лініями 

зв'язку. Для забезпечення надійності зв'язку апаратура має як мінімум 100% 
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резервування. Центральна станція сполучається з будь-якими наземними 

магістральними лініями зв'язку й має можливість комутації інформаційних 

потоків, завдяки чому підтримується інформаційна взаємодія користувачів 

мережі між собою й з абонентами зовнішніх мереж. 

Основними характеристиками супутника-ретранслятора є потужність 

бортових передавачів і кількість транспондерів на ньому. Стандартний 

транспондер має смугу пропускання 36 МГц, що відповідає максимальній 

пропускній здатності близько 40 Мбіт/с. У середньому, потужність передавачів 

коливається від 20 до 100 Ватів. 

Абонентський VSAT термінал – це невелика станція супутникового 

зв'язку з антеною діаметром від 0,9 до 2,4 м, призначена, головним чином, для 

надійного обміну даними по супутникових каналах. Станція складається з 

антенно-фідерного пристрою, зовнішнього радіочастотного блоку й 

внутрішнього блоку (супутникового модему). Зовнішній блок являє собою 

невеликий приймально-передавач або тільки приймач. Внутрішній блок 

забезпечує сполучення супутникового каналу з термінальним обладнанням 

користувача.  

Супутниковий модем реалізовує вибраний метод модуляції та 

коректувальний код, часто в модемі реалізується каскадне кодування – два 

коректувальні коди. Саме добре спроектований та виготовлений модем 

забезпечує високу частотну та енергетичну ефективність використання ресурсів 

супутникового каналу зв’язку [2].  

З впровадженням сучасних технологій, що дозволяють більш ефективно 

використовувати частотні та енергетичні ресурси супутникових ліній, в 

основному, орієнтуються на малі земні станції – ЗС типу VSAT. Стандарт [3] 

визначає вимоги до всіх типів ЗС типу VSAT, призначених для роботи в 

діапазоні Ku. Визначено граничні значення частот передачі та прийому та 

умови експлуатації та обмеження відносно розташування супутника.  

Стандартом нормуються такі параметри ЗС, як значення напруженості 

випроміненого поля, значення побічної ЕІВП поза призначеною смугою частот 

та інші. Ціль нормування – обмеження рівня завад супутниковим радіослужбам. 

Це досягається використанням вузько направлених антен та обмеженням на 

параметри. Завдяки цьому щільність розміщення станцій VSAT може бути дуже 

високою. 

У кінцевому рахунку канали на основі VSAT повинні забезпечувати 

доступ до послуг для будь-якого користувача в тому числі й мобільного без 

обмежень на його місце розташування. Зона покриття послугами – у 

мінімальному випадку – це виділена територія. За особливостями побудови й 

вимогами мережі доступу можна поділити: 

– інфотелекомунікаційні мережі, які повинні забезпечувати 

доступ до джерел інформації в будь-якому місці для будь-якого 

користувача; 
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– мережі дистанційного навчання для надання провідними 

вченими, фахівцями загальноосвітніх послуг для широкої віддаленої 

аудиторії; 

– мережі телемедицини для надання медичної допомоги 

провідних спеціалістів центрів віддаленим медичним установам, а також 

у надзвичайних ситуаціях; 

– мережі відеоконференцзв’язку;  

– інші мережі додаткових послуг (телемагазин, телебанкінг, 

телеігри тощо), призначення яких може бути реалізовано перерахованими 

мережами. 

Мережа доступу повинна також надавати традиційні, соціально значимі, 

послуги зв'язку, особливо, у віддалених і важкодоступних ділянках території, 

де не розвинені наземні засоби зв'язку. Особливістю послуг є їхнє надання з 

єдиного центра або декількох таких центрів великій кількості користувачів аж 

до глобального масштабу. Даною особливістю характеризуються системи 

мовлення, що забезпечується використанням мовленнєвих каналів. Всі послуги 

повинні бути інтерактивними й вимагають використання несиметричних 

каналів зв'язку.  

Має місце конвергенція послуг і функцій систем, далеких за принципами 

дії й призначенням шляхом взаємопроникнення й використання загальних 

техніко-технологічних рішень. Завдяки стиранню різниці між окремими видами 

послуг, всі мережі з будь-яким їхнім видом будуть надавати в значно 

розширеній номенклатурі й у більшому обсязі на основі єдиної технологічної 

мультимедійної платформи. У рамках єдиної платформи буде реалізоване 

безпосереднє, інтерактивне й високоякісне мовлення, високошвидкісний 

доступ, дистанційне навчання, телемедицина,  телебанкінг та інші 

мультисервісні додатки.  

Із впровадженням конвергованих послуг на основі єдиної мультимедійної 

платформи майбутнє пов'язане з мультимедійними мережами, що надають всі 

види  послуг. Корпоративний характер даних послуг, широка зона охвату 

робить найбільш придатними для їхнього надання супутникові канали. Їхня 

реалізація на основі наземних ліній зв'язку вимагає значного часу й засобів. 

Очікується, що нові послуги займуть до 80% супутникового ресурсу 
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АНАЛІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТУ LTE В УКРАЇНІ 

 

Анотація. Виконано короткий огляд різниці між 3G та 4G. 

Проаналізовано особливості архітектури мережі радіодоступу на базі 

технології LTE. Приведено основні базові питання щодо організації 

бездротового доступу. Розглянуто процес впровадження стандарту LTE в 

Україні та проблеми, пов'язані з ним. 

 

У розвинених країнах світу вже давно широко використовуються мережі 

зв'язку стандартів 4G (в тому числі LTE). В Україні процес впровадження 

стандартів даного покоління почався тільки у липні 2018 року. 

У порівнянні з 3G стандарт зв'язку 4G дозволяє збільшити швидкість 

передачі даних до 1 Гбіт / с для нерухомих пристроїв та 100 Мбіт / с для 

рухомих пристроїв [1]. 

LTE базується на трьох основних технологіях: множинний доступ з 

ортогональним розподілом частот OFDM (англ. Orthogonal Frequency Division 

Multiple Access), багатоантенні системи MIMO (англ. Multiple Input Multiple 

Output) та еволюційна системна архітектура мережі SAE (англ. System 

Architecture Evolution). Дуплексне розділення каналів може бути як частотним 

FDD (англ. Frequency Division Duplexing), так і часовим TDD (англ. Time 

Division Duplexing), що дозволяє операторам дуже гнучке використання 

частотного ресурсу [2]. 

Evolved Packet Core

HSS

SGSN
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MME

S-GW

P-GW

BTS

BTS

GERAN

NodeB

UTRAN

E-UTRAN

eNB
eNB
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IP Services (IMS)
S4

S61

SS/SB

 
Рисунок 1 – Архітектура мережі LTE 

 Однак побудова мереж четвертого покоління - витратний процес, перш 

за все через вартість обладнання та питанні виділення смуг частот. У перший 

час високошвидкісний зв'язок був доступний тільки у великих містах. 
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Для стабільного покриття були потрібні суцільні смуги - від 10 МГц. Для 

«великої трійки» українського телекому («Київстар», lifecell, Vodafone) це 

означало капітальні інвестиції. Справа у тому, що в Україні не працює принцип 

технологічної нейтральності, за яким оператори могли б самостійно 

розпоряджатися наявними частотами. Законопроект, який запроваджує 

технологічну нейтральність, так і не дійшов до голосування у Верховній Раді. 

Тому простого переділу частот було недостатньо. Щоб запускати на них новий 

стандарт зв'язку, були потрібні ліцензії. Їх отримання проходило у ході 

спеціального аукціону. 

Впровадження 4G почалося з допоміжних частот - 2600 МГц. У цьому 

діапазоні вишки мають втричі менший радіус дії й частіше використовуються в 

районах з щільною міською забудовою. Відразу почати з оптимального 

діапазону 1800 МГц не дозволяли правові обмеження. 

На технічне переобладнання та підготовку знадобилося ще кілька місяців. 

Дебют 4G в Україні відбувся у квітні 2018 року. Зважаючи на специфіку 

мережі, всі три оператори провели обмежений запуск: LTE почав роботу в 

обласних центрах, на курортах та пунктах перетину кордонів. 

А ось оцінити вартість 4G-інтернету для кінцевих користувачів після 

того, як мережа буде розгорнута повністю, досить складно. Адже оператори не 

продають окремо пакети тільки для мобільного інтернету. Але можна 

спробувати орієнтуватися на сусідів. У країнах ЄС можна знайти тарифи, де 1 

ГБ має вартість близько 2-2,5 євро або від 75 гривень. У компанії Vodafone 

зробили заяву, що в діапазоні 4G будуть покриті всі обласні центри за рік, а 

населені пункти до 10 тис. населення - за чотири роки. У lifecell за 2018 рік 

інвестували в розгортання мережі суму, порівнянну з вартістю ліцензій на 4G-

частоти. За них оператор сукупно віддав близько 1,7 млрд грн. 

Всі оператори по-різному підійшли до питання безлімітних тарифів та 

шейпінгу (примусового обмеження швидкості). «Vodafone Україна» відразу 

заявили про боротьбу з надмірним споживанням трафіку - оператор встановив 

ліміт на рівні 3 ГБ / день. Після його вичерпання, швидкість падала до 0,8 Мбіт 

/ с. У lifecell відмовилися від подібної практики, але не пропонували повністю 

безлімітних тарифів - обсяг трафіку в кожній з пропозицій був обмежений. У 

«Київстар» напередодні запуску власної 4G-мережі анонсували політику 

справедливого користування за умовами «6 ГБ та 1,8 Мбіт / с», а у жовтні 

посилили її до «3 ГБ та 0,8 Мбіт / с». Зате оператор підключив необмежене 

споживання трафіку для тарифів, використовуваних у домашніх 4G-роутерах. 

Всі оператори говорили про збільшення попиту на послуги - звикнувши 

до 4G, користувачі починають споживати все більше «важкого» контенту. 

Наприклад, lifecell зареєстрував, що за підсумками перших 6 місяців роботи 4G, 

користувачі стали використати на 87% більше трафіку. Половина припадає на 

аудіо та відеоконтент. 

Ми часто чуємо, що за кордоном зв'язок краще, ніж в Україні. Однак 

забуваємо, що за кордоном немає таких обмежень при встановленні базових 

станцій, які мають місце в Україні. Наприклад, «верхній» кордон 
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електромагнітного випромінювання (ЕМВ) поля базових станцій у Франції 

узаконений на рівні 900 мкВт на кв. см, а в Україні це 10 мкВт на кв. см. Тобто, 

в Україні, при встановлених нормах ЕМВ, щоб покрити якісним мобільним 

зв'язком територію, аналогічну Франції, потрібно у кілька разів більше базових 

станцій [3]. 

Висновки. Результати аналізу досвіду впровадження стандарту LTE в 

Україні можуть бути використані при подальшому його розповсюдженні 

якісним зв’язком. 

 

Література 

1. Чем 4G отличается от 3G: пять важных вопросов о новом стандарте 

связи [Электронный ресурс] / https://kp.ua/life/600056-chem-4G-otlychaetsia-ot-

3G-piat-vazhnykh-voprosov-o-novom-standarte-sviazy. 

2. Перспективы развития информационных технологий  [Электронный 

ресурс] / http://is.nkzu.kz/publishings/%7B339BD02A-D640-408A-9EAE-

286C3D8C0974%7D.pdf#page=59. 

3. Главный запуск 2018 года — 4G в Украине. Как это было  

[Электронный ресурс] / https://ain.ua/2018/12/26/4g-itogi-2018/. 
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ПОРІВНЯННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОДНОЧАСТОТНИХ ТА  

БАГАТОЧАСТОТНИХ РАДІОСИСТЕМ ПЕРЕДАВАННЯ 

 

Анотація. У роботі показана доцільність використання 

багаточастотних радіосистем передавання в каналах з частотно-

селективними завмираннями. Проведено порівняння частотної та 

енергетичної ефективності одночастотних і багаточастотних радіосистем 

передавання. Розглянуто принципи побудови одночастотних і 

багаточастотних радіосистем передавання та проведено порівняння 

складності модемів. 

 

Одночастотні системи передавання мають високу завадостійкість у 

каналах з постійними параметрами – у радіоканалах з вузько направленими 

антенами – це має місце, як правило, у радіолініях супутникового та 

радіорелейного зв’язку. У системах мобільного зв’язку, мовлення та 

радіодоступу, коли швидкість цифрового сигналу складає сотні кілобіт/с і 
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більше, радіоканалам властиві частотно-селективні завмирання, і 

завадостійкість одночастотних сигналів неприйнятно низька. Так, якщо в каналі 

мають місце релеєвські завмирання, то ймовірність помилки біта при 

використанні ФРМ-2 визначається [1] 

 
)2(1

1
2

б
h

p


 , (1) 

де 2
бh  – середнє відношення сигнал/шум на вході демодулятора. 

Порівняємо завадостійкість приймання в каналі з постійними 

параметрами [1, рис. 12.6] і в каналі з релеєвськими завмираннями – формула 

(1). Так, для досягнення ймовірності помилки 10
–6

 у каналі з постійними 

параметрами потрібно 2
бh = 26,2 або 14,2 дБ, а в каналі зі змінними параметрами 

2
бh = 10

6
 або 60 дБ, тобто відношення сигнал/шум повинне бути збільшене в 

40000 разів або на 46 дБ. Що, за звичай, неприйнятно.  

Спотворення сигналів в каналах з частотно-селективними завмирання 

можуть бути компенсовані еквалайзерами (вирівнювачами), але в умовах 

швидкої зміни у часі характеристик лінії передавання таке технічне рішення 

може не забезпечувати компенсацію спотворень. Іншим шляхом вирішення 

вказаної проблеми є паралельно-послідовне передавання у суміжних смугах 

частот, за умови, що їх ширина менша ширини смуги, в якій спотворення є 

суттєвими (ширина смуги частот, в межах якої відсутні суттєві спотворення 

сигналу, називається смугою когерентності та позначається Fког). Проте 

величина відношення смуги пропускання лінії передавання і смуги, в межах 

якої спотворення не суттєві, реально може складати сотні і тисячі. Реалізація 

відповідного обладнання є проблемною, оскільки необхідно мати сотні або 

тисячі окремих модуляторів і демодуляторів одночастотного передавання. Ідея 

вирішення цієї проблеми з’явилася багато десятиліть тому – це використання 

для формування сигналу з багатьма піднесівними зворотного дискретного 

перетворення Фур’є (ЗДПФ). Втілити цю ідею в життя змогли лише після 

відносно недавньої появи цифрових сигнальних процесорів. Формування 

сигналу з використанням ЗДПФ отримало англомовну назву "Orthogonal 

Frequency-Division Multiplexing" (OFDM).  

Якщо смуги пропускання парціальних підканалів менші смуги 

когерентності Fког, то спотворення сигналів несуттєві, завадостійкість в 

парціальних підканалах така ж, як в одночастотних системах.  Таким чином, 

можна вважати, що значення енергетичної ефективності одночастотних і 

багаточастотних радіосистем передавання порівнянні.  

Відносно частотної ефективності: за рахунок внесення пілотних та 

нульових піднесівних в канальні символи ширина спектра багаточастотних 

сигналів на (25–40)%  більша, ніж у одночастотних сигналів [2]. Це є платою за 

можливість передавання по каналах з частотно-селективним  завмираннями.  

Модулятори реалізуються з використанням алгоритму ЗДПФ для 

отримання модульованих багаточастотних сигналів. Демодулятори 



11 

 

реалізуються з використанням алгоритму прямого дискретного перетворення 

Фур’є (ПДПФ). В умовах використання високопродуктивних цифрових 

сигнальних процесорів, на яких виконується швидке перетворення Фур’є, 

модеми багаточастотних сигналів не можна вважати суттєво складнішими, ніж 

модеми одночастотних сигналів. 

В багаточастотних системах передавання, як правило, використовуються 

коректувальні коди. Оскільки сигнали на окремих піднесівних перетерплюють 

загальні завмирання, то в каналах виникає пакетування помилок. У таких 

випадках доцільно використовувати коди Ріда-Соломона. Такі коди доцільно 

використовувати також в каскадних системах як зовнішні коди, коли внутрішні 

коди згорткові. 

Питання проектування модему багаточастотних сигналів розглядаються у 

бакалаврській роботі. Ця робота стосується навчальних дисциплін, що вивчають 

мобільний зв’язок та мовлення. Виконана робота має взаємозв'язок з такими 

науковими напрямами та роботами, як розроблення нових поколінь обладнання 

для радіозв’язку і радіомовлення. 

 

Література 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ 

РАДІОЕЛЕКТРОННОГО КОНФЛІКТУ  

 

Анотація. У роботі розглянуто синтез сигнальних конструкцій, що 

забезпечують кодування повідомлення таймерними сигналами та розширення 

їх багаторівневими послідовностями для задачі розширення спектру 

інформаційного сигналу. Доведено доцільність для завдання підвищення 

структурної та енергетичної прихованості інтегрування методів передавання 

на основі таймерних та хаотичних послідовностей. 
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Захист інформації від несанкціонованого доступу має особливе значення 
для систем зв'язку, що передають конфіденціальну інформацію. На теперішній 
час крім криптографічних методів шифрування набувають увагу методи 
захисту, які реалізуються шляхом розширення спектру вузькосмугового 
інформаційного сигналу за допомогою складної структури несущого 
коливання.  

Таким чином, актуальним є завдання підвищення енергетичної та 
структурної прихованості за рахунок різних методів кодування інформаційної 
послідовності та розширення спектру сигналу. 

Темою роботи є дослідження питань інтегрування шифрування та 
розширення спектру за допомогою таймерних сигнальних конструкцій та 
послідовностей розширення спектру, що реалізовані на основі хаотичних 
сигналів методом дослідного підбору. 

У роботі розглянуто синтез сигнальних конструкцій, що забезпечують 
кодування повідомлення таймерними сигналами та розширення їх спектру 
багаторівневими послідовностями. Обґрунтовано доцільність для завдання 
підвищення структурної та енергетичної прихованості інтегрування методів 
передавання на основі таймерних та хаотичних послідовностей.  
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РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ РОУТЕРУ У 

ПРИМІЩЕНІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТОЧКИ ДОСТУПУ WI-FI 

 

Анотація. У роботі з урахуванням математичних моделей завмирань в 

радіоканалі всередині приміщень, що має місце в системі безпроводового 

доступу на основі стандарту IEEE 802.11 проведені розрахунки ослаблення 

рівня сигналу в залежності від розташування у стандартній квартирі Wі-Fі 

роутеру. Під час розрахунків враховані поглинання під час проходження через 
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перешкоди. На основі отриманих результатів сформовані рекомендації, щодо 

розташування Wі-Fі роутеру у приміщені. 

 

Основні призначення бездротових локальних мереж (WLAN) - 

організація доступу до інформаційних ресурсів всередині будівлі. Друга за 

значимістю сфера застосування - це організація громадських комерційних 

точок доступу (hot spots) в людних місцях - готелях, аеропортах, кафе, а також 

організація тимчасових мереж на період проведення заходів (виставок, 

семінарів). Бездротові локальні мережі створюються на основі сімейства 

стандартів IEEE 802.11, ці мережі відомі також як Wi-Fi (Wireless Fidelity) [1]. 

При неправильному розміщенні інтернет-центру з точкою доступу Wi-Fi 

в квартирі може спостерігатися низька швидкість підключення, періодичні 

розриви з'єднання, слабкий і нестабільний сигнал в суміжних кімнатах. 

Сучасні пристрої, оснащені антенами і передавачами з достатнім 

коефіцієнтом підсилення і потужністю сигналу, дозволяють забезпечити 

стабільну і якісну роботу всієї бездротової мережі. У даній роботі ми наведемо 

загальні рекомендації з оптимального розміщення інтернет-центру в квартирі 

для якісної роботи мережі Wi-Fi. 

У бездротовою технологією Wi-Fi, як середовище поширення сигналу 

використовується радіоефір, тобто сигнал поширюється без проводів, і на 

відкритому просторі сигнал практично не піддається негативному впливу, але 

сильно слабшає, проходячи через різні перешкоди (це можуть бути стіни або 

меблі). Кожна перешкода, яка була в зоні поширення сигналу знижує його 

потужність. Чим більше перешкод, тим меншим стає рівень сигналу. 

Потрібно пам'ятати, що сигнал Wi-Fi не тільки намагається оминути 

перешкоду, але він проходить і крізь нього, що призводить до додаткового 

відбиття і поглинання частини вихідного сигналу. 

Деякі перешкоди поглинають сигнал досить сильно, особливо бетонні 

стіни і залізні двері, а деякі, як дзеркала - сильно відбивають сигнал. 

На якість сигналу впливає не тільки кількість стін, розташованих на 

шляху поширення сигналу, але і їх товщина і будівельний матеріал, з якого 

вони зроблені. 

Існують матеріали з різним коефіцієнтом поглинання сигналу. 

Наприклад, дерево, пластик, звичайне скло, гіпсокартон - відносяться до 

матеріалів з низьким поглинанням. Тоноване скло, вода (великий акваріум), 

цегла, мармур, штукатурка - матеріали із середнім поглинанням. Матеріали з 

високим коефіцієнтом поглинання, які роблять сильний негативний вплив на 

сигнал - метал (залізні двері, алюмінієві і сталеві балки), бетон (всередині якого 

знаходиться арматурна решітка), кераміка. 

Розміщуйте роутер так, щоб кількість стін, на ділянці проходження 

сигналу від призначених для користувача пристроїв до нього, було зведено до 

мінімуму. Чим більше буде перешкод, тим гірше буде сигнал. Самий сильний і 

впевнений рівень сигналу буде в тій кімнаті, де знаходиться сам роутер. 
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Оптимальна точка розміщення роутера знаходиться приблизно в середині 

квартири. 

Один з оптимальних варіантів розміщення, це передпокій (коридор або 

хол). З передпокою зазвичай існує майже пряма видимість в кожну кімнату (за 

винятком деяких нестандартних планувань). При такому розміщенні роутер 

буде оточений усіма пристроями домашньої мережі (планшет, ноутбук, Smart 

TV ...), які будуть підключатися до нього, і зможуть впевнено приймати сигнал. 

Наприклад, розмістіть роутер на зовнішній стіні вітальні або коридору, 

або помістіть його на шафу, який зазвичай присутній в передпокої. 

Якщо роутер розмістити не в центрі квартири, а наприклад, на кухні або в 

крайньому кімнаті, в віддалених приміщеннях можуть виникнути «мертві 

зони», де сигнал буде відсутній. Тут грає роль планування самої квартири, 

кількість дверних прорізів і арок, тобто місць, через які сигнал проходить без 

втрати якості. Якщо планування квартири нестандартна, то і метод визначення 

оптимального місця розміщення роутера буде складніше. 

Потрібно звертати увагу на кут між точками доступу та протяжними 

завадами. Стіна завтовшки 0,5 м для радіохвилі еквівалентна стіні завтовшки 

1м [2]. Оптимальним є прямий кут між перешкодою та направленням 

розповсюдження радіохвилі. 

Електроприлади, що генерують завади а саме: монітори, НВЧ печі, без 

проводові телефони та інші мають бути віддаленими від точки доступу не менш 

ніж на 1 -2 м [2]. 

Використовуючи сучасні мобільні пристрої, можна дуже легко визначити 

рівень сигналу Wi-Fi від точки доступу в різних місцях квартири. 

Наприклад, візьміть смартфон або планшет на базі ОС Android і 

встановіть спеціальне безкоштовний додаток для визначення вільних каналів, 

перевірити якість прийому сигналу та сили сигналу Wi-Fi. Вибір таких додатків 

досить великий (наприклад, WiFi Analyzer). Встановіть роутер в 

передбачуваному місці розміщення і пройдіться по квартирі зі смартфоном або 

планшетом з запущеним додатком і перевірте рівень сигналу в різних місцях 

квартири. За допомогою подібних програм ви зможете подивитися список 

найближчих мереж Wi-Fi і номери радіоканалів, які вони зараз використовують 

[3]. З отриманої інформації можна буде визначити менш завантажений 

радіоканал, радіус дії вашої мережі Wi-Fi, силу сигналу в різних місцях 

квартири, що допоможе знайти оптимальне місце для розміщення роутера, яке 

вас влаштує. 
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СУЧАСНИЙ СТАН РАДІОРЕЛЕЙНИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАВАННЯ 

 

Велика кількість телекомунікаційних мереж побудована на базі 

радіорелейних ліній (РРЛ) або мають ділянки РРЛ у своєму складі. Це 

обумовлено гарними економічними показниками ліній, високою швидкістю 

будівництва та розгортання, зручним масштабуванням мереж, а також 

можливістю організації каналів зв'язку на місцевості зі складним рельєфом і на 

важкодоступній місцевості (ріки, гірська місцевість, болота). 

РРЛ на базі цифрових радіорелейних систем передавання (ЦРСП) стали 

важливою частиною цифрових телекомунікаційних мереж. Це обумовлено 

гнучкістю методів включення ЦРСП до складу цифрових каналів зв'язку. А 

методи проектування й організації систем досягли досить високого рівня  

Застосування ЦРСП мають свої певні переваги [1]: 

- відносно низькі початкові інвестиції й низькі експлуатаційні витрати; 

- швидке розгортання мережі й підвищена гнучкість при проектуванні; 

- повне керування й контроль із боку оператора, якому належить мережа; 

- відсутність тривалих відключень, наприклад, через випадкове 

пошкодження кабелів. 

При проектуванні ЦРСП основним завданням є забезпечення 

максимальної швидкості передавання даних (високої частотної ефективності). 

Нині для вирішення цього завдання використовують багатопозиційні види 

модуляції й адаптивне керування видами модуляції.  

Ще однією, чисто радіорелейною, перевагою пристроїв з пакетною 

технологією передавання даних є наявність адаптивної модуляції. З 

погіршенням погодних умов (дощ, сніг, туман), в устаткуванні з фіксованим 

рівнем модуляції, при зниженні сигналу нижче граничного рівня приймача, 

починають виникати помилки, аж до повного відключення РРЛ і втрати всіх 

даних. 

mailto:ipv43@ukr.net
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Сучасні системи з адаптивною модуляцією зі зміною погодних умов 

автоматично, без розриву існуючих з'єднань, перемикаються на модуляцію з 

більш низькою позиційністю. І, навпаки, при поліпшенні радіосигналу 

позиційність модуляції росте й збільшується пропускна здатність РРЛ. Так, 

якщо смуга пропускання РРЛ 28 МГц, при модуляції ФМ-4 швидкість 

передавання складає 40 Мбіт/с, при модуляції КАМ-1024 швидкість 

передавання складає 200 Мбіт/с. Через застосування багатопозиційних методів 

модуляції перешкодозахищеність ЦРСП є низькою й у зв'язку із цим такі РРЛ 

проектуються з великим запасом на завмирання. Крім того, обов’язковим стало 

використання коректувальних кодів (Ріда-Соломона, каскадних кодів). Істотний 

виграш у завадостійкості в каналах із завмираннями може бути отриманий у 

пакетних мультисервісних ЦРСП.  

Передавання по сучасних РРЛ сигналів синхронної цифрової ієрархії 

(SDH) є другою розповсюдженою технологією, у якій досягається високе 

відношення швидкості передавання до займаної смуги частот за допомогою 

багаторівневої модуляції. Таким типовим прикладом є передавання потоку 

155 Мбіт/с у смузі 28 МГц при модуляції КAM-128. Уведення пакетних 

повідомлень у мультиплексор SDH відбувається досить ефективно й сучасна 

техніка робить це практично без втрат за допомогою попередньої підготовки 

Ethernet повідомлень. 

Традиційно мережі розподілу операторів зв'язку будувалися на базі 

технологій TDM ATM, але з підвищенням популярності мультимедія-додатків і 

пов'язаним із цим стрімким зростанням трафіка такі мережі вже не в змозі 

забезпечити ефективне збільшення пропускної здатності. У цей час 

відбувається еволюція транспортних мереж, у тому числі, призначених для 

мобільного зв'язку, убік переходу на пакетні технології. Це пов'язане з 

бажанням споживача отримати широкосмуговий доступ до інтернету. 

Довгі роки розподільні мережі, що зв'язують базові станції стільникового 

зв'язку з контролерами, проектувалися, будувалися й розвивалися на базі 

технології комутації каналів (TDM). Ця технологія дуже ефективна, коли по 

мережі передається переважно голосовий трафік, а для підключення однієї 

базової станції досить одного або двох з'єднань Е1 (2 Мбіт/с). При виборі на 

користь безпроводового підключення базових станцій широко застосовуються 

ЦРСП на технологіях PDH. 

Із проявом попиту на широкосмугові послуги й ростом обсягів трафіка 

оператори розвивали свої розподільні мережі шляхом збільшення числа 

підключень E1. Виробники ЦРСП відповідали на нові потреби випуском систем 

супер-PDN, що підтримують більше 30 каналів E1. Однак із впровадженням 

нових технологій (таких як HSPA+, WIMAX і LTE) стало зрозуміло, що 

гібридні рішення недостатньо масштабовані й гнучкі. Зокрема, вони не 

дозволяють «змішувати» в одному каналі традиційний (TDM) голосовий 

трафик і трафік IP-телефонії. Тому на порядок денний устала потреба в 

повністю пакетних ЦРСП, що підтримують ефективні способи передачі 

пакетами успадкованого трафіка TDM і ATM. 
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На підставі проведеного аналізу випливає висновок про доцільність 

застосування технології адаптивної модуляції й кодування коректувальними 

кодами.  
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АНАЛІЗ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ СИГНАЛІВ КАМ-М В КАНАЛІ З 

ДРУЖНІМИ ЗАВМИРАННЯМИ РЕЛЕЯ 

 

Анотація. Найперспективніші на сьогодні безпроводові системи 

передачі даних та системи мобільного радіозв'язку. Широке поширення в них 

знайшли методи  квадратурної амплітудної модуляції (КАМ-М), завдяки яким 

досягається висока пропускна здатність з меншими втратами в 

завадостійкості. Діапазони частот, що наразі використовуються для 

стільникового зв'язку з рухомими об'єктами характеризується численним 

відбиттям електромагнітної хвилі від навколишніх об'єктів і підстильної 

поверхні. Наслідками такого багатопроменевого розповсюдження є більш 

швидке, ніж у вільному просторі, спадання інтенсивності сигналу з відстанню 

і інтерференція радіохвиль. Причому провали, або завмирання сигналу, що 

утворюються при взаємній компенсації сигналів внаслідок несприятливого 

поєднання їх фаз і амплітуд, можуть бути досить глибокими. Робота 

присвячена дослідженню завадостійкості сигналів КАМ-М в каналі з дружніми 

завмираннями Релея порівняно з Гаусовим каналом з АБГШ. 

 

У наш час системи зв'язку розвиваються з надзвичайною швидкістю і 

великими темпами. Найперспективніші на сьогодні є безпроводові системи 

передачі даних та системи мобільного радіозв'язку. Незважаючи на їх 

відмінність, всі вони характеризуються загальними якісними показниками: 

пропускною здатністю і завадостійкістю. Для забезпечення високої пропускної 

здатності використовуються багатопозиційні сигнали. Широке поширення в 

сучасних системах радіозв'язку знайшли методи квадратурної амплітудної 
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модуляції (КАМ-М), завдяки яким досягається висока пропускна здатність з 

меншими втратами в завадостійкості. 

Основну неприємність при зв'язку з рухомими об'єктами складають 

швидкі завмирання, що виникають внаслідок руху абонента оскільки вони 

бувають досить глибокими, і при цьому відношення сигнал/шум падає 

настільки сильно, що корисна інформація може істотно спотворюватися 

шумами, аж до повної її втрати. Швидкі завмирання, які є прямим наслідком 

багатопроменевого поширення, описуються релеевським законом розподілу (1), 

і тому їх називають релеївськими завмираннями [1]. 
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 r ‒ модуль z(t) при не модульованій несійній.  

При застосуванні маніпуляційного коду Грея середня ймовірність 

помилки на біт в n-бітовому блоці сигналу КАМ-М, за умови каналу з дружніми 

завмираннями Релея визначається як [2] 
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Проаналізовано три найпоширеніші різновиди КАМ-М, що 

використовуються у системах мобільного зв’язку, а саме КАМ-4, КАМ-16 та 

КАМ-64. Графіки завадостійкості подані у порівнянні з графіками 

завадостійкості для Гаусового каналу з АБГШ рис.1 рис. 2 та рис.3.  
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Рисунок 1 – Графік завадостійкості КАМ-4 в Гаусовому каналі з АБГШ та 

у каналі з завмираннями Релея 

 
Рисунок 2 – Графік завадостійкості КАМ-16 в Гаусовому каналі з АБГШ та у 

каналі з завмираннями Релея 
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Рисунок 3 – Графік завадостійкості КАМ-64 в Гаусовому каналі з АБГШ та у 

каналі з завмираннями Релея 

 

Як видно з графіків енергетична ефективність сигналів за умови 

передавання у каналі з завмираннями Релея досить низька (потребує значних 

значень 2

бh  для досягнення норм на ймовірність помилки у каналі) у порівнянні 

з каналом без завмирань. Для покращення енергетичної ефективності системи 

потрібно використовувати завадостійке кодування, та переходити до методів 

передавання, що зменшують вплив завмирань. До таких методів можна 

віднести рознесений прийом, використання шумоподібних сигналів, що 

дозволяють розділити промені багатопроменевого сигналу або ж використання 

OFDM, що зменшує впив багатопроменевого поширення збільшенням 

тривалості канальних символів. 

 

Література: 

1. Ермолаев В. Т. Теоретические основы обработки сигналов в системах 

мобильной радиосвязи: электронное методическое пособие / В. Т. Ермолаев, А. 

Г. Флаксман: – Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, 2010. – 107 с. 

2. Н. В. Савищенко Помехоустойчивость модемов с двумерными 

сигнальными конструкцыями по точным формулам вероятности ошибки в 

канале без замираний и с общими четырехпараметрическими замираниями / 

Савищенко Н. В. // Информационно управляющие системы ‒ 2007 ‒№ 4 ‒ С. 44 

‒ 54 
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ФОРМУВАННЯ КАНАЛІВ ЗВУКОВІДТВОРЕННЯ ПРИ ПЕРЕХОДІ 

ВІД БАГАТОКАНАЛЬНИХ СИСТЕМ ЗВУКОПЕРЕДАЧІ ДО 

ДВОКАНАЛЬНОЇ СТЕРЕОФОНІЧНОЇ СИСТЕМИ 

 

Анотація. Передача звукової інформації в сучасних системах мовлення 

удосконалюється відповідно до вимог аудиторії, важливою є можливість 

передавання просторового звуку в сучасних системах цифрового 

радіомовлення. Одним з наслідків такого удосконалення є поява дослідницької 

задачі розробки методів відтворення високоякісного звуку, що не залежали б 

від конфігурації системи звуковідтворення у слухача: наприклад, програма 

звукового мовлення, підготовлена з використанням технології 

багатоканального звуку, має бути відтворена через звичайну двоканальну 

стереофонічну систему із настільки високою якістю, наскільки можливо. 

У роботі обґрунтовано, як формуються канали звуковідтворення при 

переході від багатоканальних систем звукопередачі до двоканальної 

стереофонічної системи.  

Під час визначення необхідних коефіцієнтів використовувалися дані 

результатів суб’єктивно-статистичних експертиз, проведених на кафедрі ТБ 

та РМ, та було проаналізовано деякі  міжнародні рекомендації. 

 

При підготовці контенту програм звукового мовлення все більш 

популярними стають системи багатоканальної звукопередачі. 

Нині запропоновано принципи побудови таких систем: кількість каналів, 

розміщення гучномовців, оптимальні умови прослуховування [1]. 

Так, в даний час частіше використовуються такі багатоканальні системи : 

система 5.1, система 7.1, система 10.2 і інші [1, 2]. 

Однак зазначимо, що прослуховування мовних програм орієнтовано на 

широку аудиторію слухачів, які в більшості використовують побутові 

приймальні пристрої, що відповідають звичайній двоканальної стереофонії. 

Тому для дослідників є цікавими питання сумісності багатоканальних 

систем з найбільш поширеними системами стереофонії 5.1 і 2.0 (стерео) [3]. 

Завдання зводиться до поєднання сигналів, відповідних наявним каналам, 

зі спеціально підібраними коефіцієнтами. 

Завдання вибору коефіцієнтів також є предметом дослідження, оскільки 

безпосередньо визначає суб'єктивну якість звучання відтворюваних програм. 

Вибір коефіцієнтів при формуванні сигналів двоканальної стереофонії при 

переході від системи 7.1 розглядався в даній роботі. 
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Система 7.1 використовує вісім каналів звуковідтворення, сім основних 

плюс один низькочастотний для п'яти фронтальних, двох тилових гучномовців і 

одного сабвуфера. 

Схема розташування гучномовців наведені на рис 1 [2]. 

 

 Верхній рівень 2/0/0  Середній рівень 3/0/2 Нижній рівень 0/0/0,1 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема розташування гучномовців для системи 7.1 

 

Для переходу до звичайної двоканальної стереофонічної системи 

запропоновано, щоб два канали формувалися наступним чином: 

 L∑ = 0,701L + 0,701C + 0,701Ltf + 0,701Ls + 0,5LFE,   (1) 

 

 R∑ = 0,701R + 0,701C + 0,701Rtf + 0,701Rs + 0,5LFE,   (2) 

де L, R і С – лівий і правий фронтальні і центральний канали середнього 

рівня системи 7.1 (рис. 1), 

Ltf  і Rtf – лівий і правий фронтальні канали верхнього рівня системи 7.1 

(рис. 1), 

Ls і Rs – лівий і правий канали з ефектом звукового оточення, 

LFE – канал низькочастотних ефектів. 

Коефіцієнти обиралися на основі рекомендації ITU-R BS.775 [1] і 

результатів виконаних суб'єктивно-статистичних експертиз. Суб'єктивно-

статистичні експертизи проводилися для визначення оптимальних значень 

коефіцієнтів, з якими сигнали Ltf , Rtf, а також LFE підсумовуються з іншими 

при формуванні L∑  і R∑. Експертизи проводилися з використанням мовного та 

музичного сигналів.  Їх результати показали, що коефіцієнти, наведені в 

виразах (1) і (2), є оптимальними з точки зору досягнення найкращої 

суб'єктивної якості при відтворенні звукової програми двоканальною 

стереофонічною системою відтворення. 

Література  

1. Recommendation ITU-R BS.775-3. Multichannel stereophonic sound 

system with and without accompanying picture.  //  ITU-R. –  2012. – 25 рр. 

2. Recommendation ITU-R  BS.2051-2. Advanced sound system for 

programme production. //  ITU-R. –  2018. – 22 рр. 

3. Алдошина И.А. Многоканальная пространственная звуковая 

система 22.2 / И.А. Алдошина // «Шоу-Мастер». – № 1 (48) – 2007. – С.82–87.  
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СИНТЕЗ 2-Х СИМВОЛЬНИХ АНСАМБЛІВ 

 

Позиційна система кодування не дозволяє у двоїчному каналі реалізувати 

(2
10

 = 1024) кодових слів на декількох інтервалах часу, сумарний час яких 

менше 10 елементів. Розглянемо приклади: 

1. 2 відрізка довжиною l1=7; l2=3. 

2
7
+2

3
=2

10
=1024. 

2. 3 відрізка довжиною 10 (l1=4; l2=3; 2
5
+2

3
+2

2
=2

10
=1024 l3=2) 

Пов'язано це з тим, що при позиційному кодуванні кількість реалізацій 

кодових конструкцій визначається тільки довжиною кодового слова. 

При таймерних сигналах кількість реалізацій визначається не тільки 

тривалістю «m» елементів, а й кількістю інформаційних відрізків «i» на цьому 

інтервалі: 

 
 

1 !

! !
p

mS i S
N

i mS iS

 
 

 



    (1) 

У таблиці 1 наведено число реалізацій ТСК на інтервалі 4 10m  при 

2;3;4i  з виразу (1) випливає, що число реалізацій ТСК залежить від трьох 

параметрів «m»; «i»; «S». 

Таблиця 1 

i S m 4 5 6 7 8 9 10 

 Np=2
m 

16 32 64 128 256 512 1024 

2 3 28 55 91 136 190 253 325 

7 120 253 435 666 946 1275 1653 

3 3 20 84 220 455 816 1320 2024 

7 120 680 2024 4495 8436 14190 22100 

4 3 1 35 210 715 1820 3876 7315 

7 1 330 3060 12650 35950 82251 163185 

 



24 

 

Для формування ансамблів з підвищеним числом реалізацій не ефективно 

збільшувати за рахунок довжини кодового слова «m» (тому що це збільшує час 

найдорожчого пристрою - каналу зв'язку) доцільно використовувати реалізації 

при одному і тому ж S і постійному значенні «m». 

 Наприклад, для реалізації двох літерних ансамблів можна 

використовувати: 

680 кодових слів при S=7; m=5; i =3 

330 кодових слів при S=7; m=5; i =4 

14 кодових слів при S=7; m=5; i =2. 

Тобто ми отримуємо 1024 кодових слова. 

Таким чином, таймерні сигнали дозволяють синтезувати потужні 

ансамблі не лише за рахунок часу на передачі «m», а й за рахунок структури 

кодових слів. 

Наприклад, згідно з виразу (1), при i = 5 і S = 7 на інтервалі одного байта 

(m = 8) можна реалізувати 2-х байтні ансамблі потужністю 2
8
 * 2

8
 = 65536 

кодових слів. Фактично можна синтезувати 65780 кодових слів, тобто більше 

необхідного числа. 

 

Література 
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2. Захарченко М. В. Параметры потока ошибок на выходе 

кодопреобразователя МВЦ-РЦК / М. В. Захарченко, С. М. Горохов, В. М. 
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АНАЛІЗ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ БАГАТОПОЗИЦІЙНИХ СИГНАЛІВ ФРМ-

М В КАНАЛІ З ДРУЖНІМИ ЗАВМИРАННЯМИ РЕЛЕЯ 
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Анотація. В даний час широке поширення в області передачі цифрової 

інформації отримала відносна фазова модуляція і квадратурна модуляція. У 

переважній більшості випадків при поширенні сигналів на їх шляху стають 

різноманітні перешкоди, наслідком чого є багатопроменевість, спотворення 

сигналу та труднощі з його відтворенням в точці прийому. Мабуть, найбільш 

насиченим щодо перешкод, є поширення радіохвиль в умовах міської забудови. 

Швидкі завмирання, які є прямим наслідком багатопроменевого поширення, 

описуються релеевським законом розподілу, і тому їх називають релеївськими 

завмираннями. Робота присвячена дослідженню завадостійкості сигналів 

ФРМ-М в умовах каналу з дружніми завмираннями Релея порівняно з Гаусовим 

каналом з АБГШ. 

 

У наш час дуже актуальним є питання передачі інформації бездротовим 

шляхом, з огляду на його зручність і мобільність. У переважній більшості 

випадків при поширенні сигналів на їх шляху стають різноманітні перешкоди, 

наслідком чого є багатопроменевість, спотворення сигналу та труднощі з його 

відтворенням в точці прийому. Мабуть, найбільш насиченим щодо перешкод, є 

поширення радіохвиль в умовах міської забудови. 

Метою роботи було провести порівняння завадостійкості сигналів  

ФМ-М в каналі з адитивним білим гаусівським шумом і в каналі з дружніми 

завмираннями Релея. 

Будь-яка цифрова модуляція використовує кінцеве число канальних 

символів М. За умови каналу з завмираннями система відновлення несійної не 

встигає відслідковувати зміну фази, що виникає у каналі. У разі ФРМ-М 

демодулятор визначає зміни у фазі прийнятого сигналу, а не початкову фазу 

(щодо еталонного коливання). Оскільки у ФРМ-М інформація закладена у 

різниці фаз сусідніх канальних символів, вона також називається 

диференціальною фазовою модуляцією DPSK. 

Розрізняють три основних механізми, що впливають на поширення 

сигналу в реальних системах радіозв'язку: 

Дифракція є причиною того, що поширення радіочастотної енергії 

відбувається в обхід шляху прямої видимості між передавачем і приймачем. 

Відбиття це явище в літературі часто називають затінюванням, оскільки 

дифрагованим поле може досягти приймача, навіть якщо воно затінене 

непроникною перепоною. 

Розсіювання зустрічається тоді, коли радіохвиля стикається з будь-якою 

нерівною поверхнею або з поверхнею, розміри якої порядку довжини хвилі, що 

призводить до розсіювання енергії в усіх напрямках. Всі ці механізми 

поширення радіосигналу призводять в остаточному підсумку до появи на вході 

приймача безлічі интерферуючих сигналів (променів). У такому випадку 

говорять про багатопроменеве розповсюдження радіосигналу. 

Багатопроменевість, в свою чергу, є причиною виникнення завмирань – 

швидких безперервних змін амплітуди і фази сигналу. 
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У роботі була обрана модель каналу з дружніми завмираннями Релея. 

Модель Релея використовується для опису каналу зв'язку коли відсутня пряма 

видимість між передавачем та приймачем, а сигнал приходить завдяки 

многократному відбиттю від різноманітних об'єктів. Обвідна такого сигналу 

статистично описується за допомогою релеєвської функції густини ймовірності, 

формула 1 [1]. 
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При цьому параметр σ
2
 має сенс середньої потужності багатопроменевого 

сигналу, а r0 при немодульованій несучій є модулем z(t). 

Оцінка завадостійкості в каналі з дружніми Релеївськими завмираннями 

проводилася за формулами 2, 3 та 4 для сигналів ФРМ-2, ФРМ -4 та ФРМ -8 

відповідно [2]. 
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Графіки завадостійкості для сигналів ФРМ-М (при М = 2, 4, 8) в каналах з 

АБГШ та Релеївськими завмираннями наведені на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Графіки завадостійкості для сигналів ФРМ-М (при М = 2, 4, 8) в 

каналах з АБГШ та Релеївськими завмираннями 
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Отже, можна прийти до висновків, що при збільшенні відношення 

сигнал/шум в каналі з дружніми завмираннями Релея завадостійкість 

змінюється набагато повільніше, ніж для каналу з АБГШ, що видно з рис. 7. 

Проаналізувавши означену вище проблему можна прийти до наступних 

пропозицій щодо їх вирішення. 

1. Слід використовувати вже існуючі методи, такі як: Просторово-часове 

кодування, Rake-приймачі, MIMO, тощо. 

2. Також потрібно займатися розробкою нових методів або покращенням 

вже існуючих. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗШИРЕННЯ СПЕКТРА В 

СИСТЕМАХ З КОДОВИМ РОЗДІЛЕННЯМ КАНАЛІВ НА ОСНОВІ 

КВАЗІОРТОГОНАЛЬНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ 
 

Анотація. У роботі запропоновано метод формування групового сигналу 

на основі прямого розширення спектру інформаційних сигналів індивідуальних 

каналів за допомогою слабокорельованих дискретних багаторівневих реалізацій 

динамічного хаосу і QPSK модуляції. Доведено доцільність застосування в 

індивідуальних каналах слабкокорельованих послідовностей з невідомою 

структурою в якості розширення спектру інформаційного сигналів, що 

підвищує енергетичну та структурну прихованість передавання. 
 

Для гарантування високого ступеню захисту інформації необхідно 

постійно вирішувати складні науково-технічні завдання з розробки та 
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вдосконалення засобів її захисту. Тому, актуальним є дослідження нових 

високонадійних технологій захисту інформації від несанкціонованого доступу. 

Особливий інтерес на теперішній час набувають методи захисту інформації, які 

реалізуються на першому та другому рівнях еталонної моделі OSI. 

Метою роботи є розробка системи зв’язку багатокористувацького доступу 

на основі множини слабокорельованих дискретних багаторівневих 

псевдовипадкових послідовностей реалізацій динамічного хаосу й квадратурної 

модуляції. Захист інформації на фізичному рівні здійснюється за рахунок 

відповідних методів передавання синтезованих сигнальних конструкцій, яким 

притаманні властивості прихованості. У роботі запропоновано для підвищення 

прихованості передавання застосування квазіортогональних псевдовипадкових 

послідовностей на основі генератору хаосу. Збільшення структурної 

прихованості сигнальних конструкцій здійснюється за рахунок чотирьох рівнів 

дискретного сигналу. Запропоновано метод формування слабокорельованих 

послідовностей на основі хаотичних сигналів.  

 

Література  
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ПІДВИЩЕННЯ ПРИХОВАНОСТІ ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНОГО ХАОСУ 

 

Анотація. У роботі запропоновано методи передавання цифрових 

сигналів за допомогою хаотичних сигнальних конструкцій. Проведено аналіз 

якості формування послідовностей програмними генераторами хаосу. 

Доведено можливість формування необмеженого числа траєкторій хаотичних 

сигнальних конструкцій для модуляції цифрових сигналів. Розроблено методи 

передавання інформації на основі хаотичних сигнальних конструкцій.  

 

mailto:alchokan@gmail.com


29 

 

В сучасних умовах інформаційного конфлікту можливо застосування 

силових методів радіоелектронної боротьби з боку протидіючої сторони. Це 

насамперед придушення радіоелектронних засобів. З цієї причини для захисту 

передаваних даних потрібно застосовувати нові методи модуляції цифрових 

сигналів, що дозволяє маскувати сигнальні конструкції в каналі під шумовий 

сигнал.  

Метою роботи є розробка методів модуляції цифрової інформації на 

основі хаотичних сигнальних конструкцій. 
В дослідженні запропоновано застосовувати хаотичні сигнальні 

конструкції [1]. Впровадження явища динамічного хаосу в інфокомунікації 

відкриває нові перспективи не тільки по синтезу сигнальних конструкцій, що 

забезпечують високу потенційну прихованість передавання інформації, але і 

розширює можливості по розробці ефективних завадозахищених систем  

зв’язку [2]. Важливість завдання протидії засобам несанкціонованого доступу 

по збереженню цілісності інформації обмеженого доступу, що циркулює в  

мережах зв’язку, визначає актуальність дослідження перспективних методів 

формування сигнальних конструкцій на основі генераторів хаосу. Розроблено 

методи модуляції цифрового сигналу на основі програмних генераторів 

динамічного хаосу.  
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СТВОРЕНЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРОФIЛЮ КОРИСТУВАЧА НА 

ПРИКЛАДI ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИНУ 

 

У даній роботі розглядається питання захисту профілю користувача 

інтернет магазину. Об'єктом дипломної роботи розглядається особистий кабінет 

користувача інтернет магазину. Предметом кваліфікаційної роботи є розробка 

захисту особистого кабінету користувача інтернет магазину. Метою випускної 
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кваліфікаційної роботи є розробка захисту особистого кабінету користувача 

інтернет магазину. 

Інтернет магазин - це інтернет сайт, завдання та основне призначення 

якого є організація продажів різних товарів і послуг. Через стрімке збільшення 

кількості інтернет магазинів і збільшення користувачів виникає проблема 

захисту персональних даних користувачів. Тому захист акаунтів користувачів 

інтернет магазинів є надзвичайно актуальним завданням. Один з методів 

захисту особистих кабінетів користувачів інтернет магазинів є процедура входу 

(ідентифікації і потім аутентифікації) користувача в свій особистий кабінет. 

Для входу використовується форма логін/пароль. Аутентифікація - це процес 

зіставлення введених логіна і пароля з даними зареєстрованих користувачів 

сайту і визначення, чи є користувач сайту одним з них. Якщо він є тоді він 

отримує доступ до свого особистого кабінету. Якщо ні тоді користувач отримує 

повідомлення про помилку. Реєстрація користувача відбувається в 

RegisterController.php в функції create (), На вхід приймаються дані ім'я, email, і 

пароль, які ввів новий користувач на формі реєстрації. Для захисту від 

перебору, через кілька невдалих спроб входу форма стає неактивною на кілька 

секунд. За формування особистого кабінету відповідає скрипт 

AccountController.php, який витягує дані з БД про історію замовлень 

авторизованих користувачів. Зовнішній вигляд формується в скрипті 

history/body-standart.php. Аутентифікація у фреймворку Laravel робиться дуже 

просто. Фактично, майже все вже готово до використання «з коробки». 

В якості хеш-функції для зберігання хешів паролів в базі даних 

використовувалася функція фреймворка Laravel bcrypt, яка створює хеш 

довжиною 60 символів. Функція заснована на шифрі Blowfish, вперше 

представлена на USENIX в 1999 році. Для захисту від атак за допомогою 

райдужних таблиць bcrypt використовує сіль; крім того, функція є адаптивної, 

час її роботи легко налаштовується і її можна уповільнити, щоб ускладнити 

атаку перебором. 

В рамках демонстрації працездатності форми був створений макет 

інтернет магазину з особистим кабінетом користувача де фіксується історія 

замовлень і покупок. 
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МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ПРИХОВАНОСТІ ПЕРЕДАВАННЯ  

НА ОСНОВІ ПСЕВДОВИПАДКОВОГО ПЕРЕСТРОЮВАННЯ  

РОБОЧОЇ ЧАСТОТИ 
 

Анотація. У роботі запропоновано метод  формування групового 

сигналу на основі ТСК і ППРЧ. Доведено доцільність застосування в 

індивідуальних каналах ТСК для підвищення структурної прихованості 

передавання. Розширення спектру ТСК за допомогою методу ППРЧ дозволяє 

забезпечити енергетичну прихованість передавання сигнальних конструкцій у 

каналі.  
 

Захисту конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу на 

фізичному рівні моделі OSI останнім часом приділяється все більше уваги. 

Приводом для цього є нові можливості засобів радіотехнічної розвідки по 

перехопленню сигналів в каналі та їх демодуляції [1]. Тому, актуальним є 

синтез нових сигнальних конструкцій, що забезпечують підвищення 

прихованості передавання. Метою дослідження є розробка методу формування 

групового сигналу на основі таймерних сигнальних конструкцій (ТСК) і 

псевдовипадкового перестроювання робочої частоти (ППРЧ).  

Основними видами прихованості є енергетична, структурна, 

інформаційна та інші. Енергетична прихованість характеризує здатність 

конфіденційної системи зв'язку протистояти заходам несанкціонованого 

доступу, спрямованим на виявлення факту передачі сигналу. У роботі для 

завдання підвищення енергетичної прихованості передачі запропоновано метод 

формування сигнальних конструкцій на основі ППРЧ і ТСК [2]. Застосування 

ППРЧ дозволяє вирішувати завдання щодо забезпечення енергетичної 

прихованості передачі. В роботі дана оцінка структурної та інформаційної 

прихованості ТСК, що дозволяє зробити висновок про перспективність їх 

застосування в конфіденційних системах зв'язку.  
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ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПІДПРИЄМСТВА В АСПЕКТІ 

ОСНОВНИХ КІБЕРЗАГРОЗ 

 

Анотація. В роботі показано роль персональних даних в сучасному 

суспільстві. Проведено аналіз законодавчих актів та нормативних документів, 

які діють на території ланки держав в напрямку захисту ПД. Розглянуто 

загрози та ризики кіберсередовища щодо персональних даних. Складено базові 

моделі загроз ІС, що стало основою для обрання оптимальних методів та 

засобів захисту ПД. Запропоновано до використання документ NISTIR 7621 як 

рішення захисту ПД підприємства від кіберзагроз   

 

Сьогодні ми все частіше чуємо словосполучення "персональні дані". При 

влаштуванні на роботу, оформленні банківської карти, укладення договору нас 

просять дати згоду на обробку та передачу персональних даних. Персональні 

дані є в будь-якій компанії. Це можуть буди особисті персональні дані, 

наприклад, файл з логінами та  паролями до онлайн - сервісів, або ж робочі 

документи – фінансовий звіт, план роботи з перспективним клієнтом чи 

стратегія розвитку в компанії нової послуги. З огляду на діджіталізацію бізнес-

процесів на підприємствах, витік ПД в результаті кібератак може нести шкоду 

як підприємству, так і окремим особам. Отже, така інформація потребує 

надійного захисту: від несанкціонованого доступу та розповсюдження, 

випадкового видалення або редагування, бо виток персональних даних несе в 

собі багато загроз різного характеру: матеріального, морального, репутаційного 

тощо. Тому побудова системи захисту ПД на підприємстві – це стратегічне 

питання. 

Закон України «Про захист персональних даних» містить дуже загальне 

визначення персональних даних, розуміючи їх як «відомості чи сукупність 

відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно 

ідентифікована». Проте детальний аналіз проекту типового порядку обробки 

персональних даних у базах персональних даних, а також деяких інших 

проектів документів Державної служби з питань захисту персональних даних, 

можна виділити деякі категорії ПД та класифікувати їх за природою, 

джерелами,способами обробки, носіями, правовим режимом, ступенем зв’язку з 

особою, терміном обробки, змістом та суб’єктивним складом.   

Важливість захисту персональних даних підтверджується законодавчою 

базою ряду країн світу. Результати аналізу основних законодавчих актів про 

захист персональних даних представлено на рис. 1.1. 
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Варто відзначити про введення в 2016 році в дію спільного регламенту з 

захисту персональних даних – GDPR, який затверджений Європейською 

Комісією в 2016 році. GDPR розроблено для заміни діючої директиви 95/46/ЄС, 

що була правовим фундаментом захисту інформації в ЄС з 1995 року. При 

цьому дія  GDPR поширюється не лише на працюючі підприємства в рамках 

Європейської Ради, а також і  на всі компанії, що володіють чи обробляють дані 

громадян, надають їм товари, сервіс або відслідковують активність та 

зацікавленість користувачів. 
 

Законодавчі акти про захист 

персональних даних

УКРАЇНА РОСІЯ ЄВРОСОЮЗ США

Конвенція «Про захист (прав) 

фізичних осіб при автоматизованій 

обробці персональних даних»

Директива 97/66/ЄС «Про обробку 

персональних даних та захист 

власності  в телекомунікаційному 

секторі»

Директива 95/46/ЄС Європейського 

Парламенту і Ради від 24 жовтня 

1995 року «Про захист фізичних осіб 

при обробці персональних даних і 

вільного обігу цих даних»

Patriot Act

(Патріотичний Акт) 

Закон «Про захист 

персональних даних» 

(Каліфорнія)

Safe Harbour Act 

(Акт безпечної дії)

Федеральний Закон №152 

«Про захист персональних 

даних»

Федеральний Закон №149 

«Про інформацію, 

інформаційних технологія 

та про захист  інформації»

Закон України № 2297- VI 

«Про захист персональних 

даних»

Privacy Act

(Закон про конфідеційність)

 

Рисунок 1.1 - Законодавчі акти про захист персональних даних  

 

При цьому, незважаючи на посилення законодавчих ініціатив ряду країн, 

проблематика захисту ПД від кібератак стає все більш актуальною. Так, згідно 

звіту Cyberthreat Defense Report компанії CyberEdge Group, сукупна кількість 

повідомлень протягом останнього року про кібератаки та витоки даних 

збільшилась майже в 4,8 разів. Отже, кількість кіберзагроз системно зростає. 

При цьому доля персональних даних в числі витоків складає більш ніж 85%.  

Вибір оптимальних методів і засобів захисту ПД підприємства від загроз 

кіберпростору повинен базуватися на аналізі моделі загроз. В роботі проведено 

аналіз 4-х типових моделей загроз безпеки персональних даних: 2 на АРМ з/без 

доступу до мережі Internet та 2 в ЛОМ підприємства з/без доступу до мережі 

Internet. Для сучасного підприємства більш актуальною буде модель ЛОМ з 

доступом до мережі Internet. Основні загрози обраної моделі представлено на 

рис. 1.2 

Щодо вибору методів та засобів захисту персональних даних в аспекті 

кіберзагроз. Існує чотири основні класи методів захисту – організаційні. 

фізичні, апаратні та програмні. Організаційний захист характеризується 

сукупністю організаційно-технічних заходів, розробкою і прийняттям 

законодавчих актів з питань захисту інформації. Фізичний захист складається з 

контролю та обмеженню доступу сторонніх осіб до процесу обробки даних. Для 

фізичного захисту застосовуються такі засоби, як служба охорони, системи 
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нейтралізації випромінювань, системи захисту вікон і дверей від 

несанкціонованого проникнення, технічні засоби охорони тощо. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Модель загроз підприємства на основі ЛОМ з виходом до мережі 

Internet  

 

Апаратний захист реалізується апаратурою в складі ЕОМ або за 

допомогою спеціалізованих пристроїв. До апаратних засобів захисту 

відносяться різні схеми блокування від несанкціонованого використання. 

Програмний захист реалізується за допомогою різних програм: операційних 

систем; програм обслуговування; антивірусних пакетів; інструментальних; 

спеціалізованих програм захисту; прикладних програм.  

Національний інститут стандартів і технологій США (NIST) випустив 

документ з ІБ для малого бізнесу, який підходить і для питань організації 

захисту ПД від кіберзагроз - DRAFT NISTIR 7621 Revision 1 "Small Business 

Information Security: The Fundamentals". Заходи захисту по NIST 7621 можуть 

виконувати наступні функції: ідентифікація, захист, виявлення, реагування, 

відновлення.   

Захист персональних даних підприємства в умовах загроз і ризиків 

кіберсередовища - важливе завдання, виконання якої забезпечує безперервність 

робочих процесів підприємства, його фінансову та репутаційну стабільність. 
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ЗАСТОСУВАННЯ DLP-СИСТЕМ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПРОТИДІЇ 

ВИТОКАМ КОРПОРАТИВНИХ ДАНИХ 

 

Анотація. В роботі показано рівень цифровізації сучасного суспільства, 

ризики витоку даних. Розглянуто базові відомості про DLP-системи, принципи 

побудови, основні функції. Показано основні методи ідентифікації і технології, 

які при цьому застосовуються 

 

Сьогодні в суспільстві спостерігається експоненціальне зростання 

розвитку ІКТ, нові технології, збільшення кількості інформаційних потоків і 

обсягів даних. Цифровізація персонального життя людини і корпоративного 

середовища бізнесу стала можлива завдяки цілому ряду технологій і сервісів, до 

яких відносяться електронна пошта, месенджери, соціальні мережі, 

файлообмінні сервіси тощо. Стандартизація привела до того, що персональні 

комп'ютери, ноутбуки, смартфони мають однакові роз'єми, підтримують 

однакові технології передачі даних, працюють із зовнішніми носіями даних. 

Це зручно, але зручність має зворотну сторону - проблематику в безпеці. 

Так, втрата персональних даних (особисті фотографії, записи, документи) в 

результаті фішингу або вірусу-шифрувальника відчутна і неприємна для 

власника даних. Але витоки корпоративної "закритої" інформації підприємств 

можуть призводити до втрати конкурентної переваги, прямих фінансових і 

репутаційних втрат, банкрутства. У випадку з державними підприємствами та 

об'єктами критичної інфраструктури ситуація ще глобальніша. З огляду на 

складність прогнозування рівня загрози, а також високий ступінь присутності в 

проблематиці "людського фактора", рішенням може стати застосування DLP-

систем. 

Data Leak Prevention (DLP) – технології запобігання витоків 

конфіденційної інформації з інформаційної системи зовні, а також технічні 

пристрої (програмні або програмно-апаратні) для такого запобігання витоків. 

Системи будуються на аналізі потоків даних, що перетинають периметр 

захищеної інформаційної системи. DLP-системи будуються на 2-х основних 

принципах: шлюзу і хоста. Шлюзові системи встановлюються в точках 

концентрації інформаційних потоків і контролюють весь трафік. Хостові 

системи розгортаються на пристроях користувачів. Серед основних функцій 

DLP-систем - контроль каналів зв'язку, контроль записи на зовнішні носії, 

захист при друці, блокування при спробах пересилання / копіюванні ПД, 

інформування про інциденти. В DLP - системах зазвичай використовуються три 

mailto:ryabukha@gmail.com
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методи ідентифікації: імовірнісний, детерміністський і комбінований. Базові 

технології методів ідентифікації представлені на рис. 1.  

Технології 

DLP-систем

Лінгвістичні методи Сигнатури

Регулярні вирази Цифрові відбитки 

Штучний інтелект Мітки
 

 

Рисунок 1 – Технології ідентифікації в DLP-системах 
  

При впровадженні на підприємстві DLP-систем спостерігається значне 

зниження імовірності реалізації загроз ненавмисних дій персоналу в результаті 

необережних дій/недбалості, а також помилок при обробці інформації. Також 

спостерігається зниження імовірності реалізації загроз, пов’язаних з 

модифікацією, знищенням та нелегальним обробленням інформації. Результати 

порівняльного аналізу ймовірностей реалізації загроз представлено на рис.2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Порівняльний аналіз ймовірностей реалізації загроз від 

ненавмисних дій внутрішніх порушників 

Література 

1. Ерыгин А. Е. Анализ эффективности систем предотвращения утечек 

конфиденциальной информации из локальных сетей / А. Е. Ерыгин. // Вестник 

СибАДИ. – 2011. – №2. – С. 40–47. 

2. Products & Services – Cisco Systems [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: http://www.cisco.com/en/US/products/index.html 

3. Эффективность применения DLP-системы [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: http://habrahabr.ru/sandbox/77112 

                                                                                           Завадська А.М., Фокін О.В. 



37 

 

ОНАЗ ім. О.С. Попова 

zavadskaya.081@gmail.com  

Науковий керівник – к. т. н., ст. викл. Вакарчук А. О. 

 

ОЦІНКА ЄМНОСТІ СТІЛЬНИКА МЕРЕЖІ РАДІОДОСТУПУ ПРИ 

НЕРІВНОМІРНОМУ РОЗПОДІЛІ ЗАВАД У СУСІДНІХ СТІЛЬНИКАХ 

 

Анотація. Робота присвячена питанням щодо підвищення ємності 

стільника мережі радіодоступу. Особлива увага приділена мережі з 

багатостанційним кодовим доступом. Робота присвячена питанням впливу 

міжстільникових завад на ємність стільника. Проведено оцінку кількості 

активних користувачів в зворотному каналі і вплив міжстільникових завад на 

ємність стільника при нерівномірній дії завад із сусідніх стільників.  

 

На сьогоднішній день технологія CDMA вважається однією з 

ефективніших, так як пропускна здатність такої мережі залежить від багатьох 

параметрів, не тільки технічних, але і просторових. Для мобільних систем 

радіозв’язку з кодовим поділом сигналів всі передавачі мобільних станцій (МС) 

в стільнику працюють на одній і тій же частоті. Як відомо, у висхідному 

напрямку приймач базової станції (БС) приймає одночасно радіосигнали від 

всіх МС, але у низхідному напрямку потужність передавача БС певним чином 

ділиться між пілот-сигналом, каналом синхронізації, каналами виклику і 

каналами трафіку, за якими передається інформація для абонентів [3]. 

Асинхронний режим у зворотному каналі приводить до суттєвих 

внутрішньосистемним взаємних завад. Звідси випливає, що саме висхідний 

ділянку визначає число активних абонентів, що одночасно працюють у 

стільнику з заданою якістю обслуговування [2].  

 
Рисунок 1 – Міжстільникові завади у 

мережі радіодоступу 

На рис. 1 показані джерела, 

звідки можуть надходити 

міжстільникові завади у мережі. 

У центральному стільнику С0 

знаходиться приймач БС0, який 

приймає корисний сигнал від МС0 

даного абонента. Також, БС0 

приймає сигнали від інших 

абонентів даного стільника, які 

створюють завади корисного 

сигналу від МС0. Для нейтралізації 

ефекту «близький – далекий» [2] 

потужність сигналу від 

кожної МС на вході приймача БС0 повинна бути постійною і рівною PС 

Вирівнювання рівнів сигналів активних МС реалізує схема із замкнутою 

петлею регулювання. Зазвичай використовують точність управління 

потужністю в 0,5 дБ. Регулювання менш оперативне, що істотно згладжує 
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навіть швидкі завмирання сигналу [3].  

Розглянемо ситуацію, коли передавачі M активних абонентів працюють 

в соте С0. На вхід відповідного каналу приймача БС0 надходять М сигнали, які 

створюють сумарну системну заваду. На вхід приймача БС0 надходять 

внутрісистемні завади не тільки зі «своєю», а й від сусідніх стільників, які 

працюють на тих же частотах. Усереднена потужність завади від однієї МС з 

С1 на вході приймача БС0 виражається нерівністю PЗ1 ≤ 0,05РС [2,4]. Якщо це 

значення помножити на число користувачів М, котрі находятся в одном соте и 

на число соседних сот, которые окружают ее, то получим: 

P
З1  0,05 n  M  Рс,                  n0,1,2,...,6. 

Зазвичай, у реальності абоненти в стільниках розміщенні нерівномірно:

1 2 3 4 5 6 .M M M M M M      Відношення сигнал / завада на вході приймача БС0 

набуває вигляду [4]:  

                                                     ,
0

2

0

ППj

с

PР

Р


                                        (1) 
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05.0   усереднена потужність завади від однієї МС з С1 на вході 

приймача БС0 при нерівномірному розподілі; Mj – це кількість активних 

абонентів в j-ой сусідньому стільнику; РП0=(М0–1)Рс – загальна потужність 

завад у стільнику C0; Pс – чутливість приймача БС; M0 – це кількість активних 

абонентів в стільнику C0.  

З [4] отримаємо: 
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Відношення сигнал / завада на вході приймача в стандарті cdmaOne (IS-

95) допускається пониження – 15 дБ [3], тому доцільно перевірити, як 

змінюються кількість активних абонентів при зміні відношення с/з на 0,5 дБ. 

Для вирішення цієї задачі скористаємось обчислювальним середовищем 

MATLAB для такого розподілу абонентів у стільнику [20 18 5 12 25 9]. На рис. 

2 проілюстровані залежності ємності стільника С0 від завад із сусідніх 

стільників при відношенні сигнал/завада: –15 дБ, – 14,5 дБ та – 14 дБ. 

 

Рисунок 2 – Вплив взаємних завад 

на ємність стільника 

Наведені залежності 

показують, що при відсутності завад 

з сусідніх стільників число 

користувачів в С0 не може 

перевищувати 32 абонентів та при 

зміні відношення с/з кількість 

активних абонентів у стільнику С0 

зменшується на 3 – 4 абоненти. А 

також з додаванням кожної 

наступного сусіднього стільника 

знижується ємність обраного 

стільника на одного абонента.  
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАНАЛІВ У 

СТІЛЬНИКОВІЙ МЕРЕЖІ ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ 

 

Анотація. Виконано короткий огляд стільникової мережі 3G. 

Проаналізовано особливості архітектури мережі радіодоступу на базі 

технології CDMA. Проаналізовано вплив радіуса стільника на ефективність 

використання частотного ресурсу, та обрано оптимальні параметри для 

мережі радіодоступу. 

 

3G - технологія третього покоління мобільних мереж, що об'єднує в собі 

мобільний зв'язок та високошвидкісний доступ до Інтернету. Розроблена в 1999 

році і є актуальною на сьогодні.Вона вже вбудована в усі сучасні мобільні 

пристрої (планшети, смартфони). 

Якщо ж говорити про переваги 3G-технології, то можна виділити 

наступні ключові пункти[1, 2]: 

 стабільний телефонний зв'язок (навіть під час великих навантажень на 

телефонні підстанції); 

 сучасна система захисту даних (багаторівневе кодування дозволяє 

забезпечувати конфіденційність спілкування); 

 мобільність і велика зона покриття мережі; 

 низький рівень електромагнітного випромінювання (від вхідного / 

вихідного сигналу) в 4-8 разів. 

Стільникові мережі зв’язку, на сьогоднішній день, є найбільш 

розповсюдженими мережами мобільного зв’язку. Кількість абонентів невпинно 

зростає, але однією з перешкод є обмежений частотний ресурс. Тим не менш, 

абонент прагне отримати якісний та надійний зв’язок у будь-якому місці земної 

поверхні. Саме тому доцільно підвищувати ефективність стільникової мережі 

за рахунок впровадження нових та актуальних технічних методів, які дозволять 
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оптимізувати роботу мережі, що призведе до підвищення якості послуг, 

користуванням ними та дозволить зменшити витрати оператора на нове 

обладнання. 

Системи передачі з кодовим розділенням застосовуються для організації 

мережі множинного доступу з кодовим розділенням каналів – CDMA (Code 

Division Multiple Access). Канали передавання при такому способі розподілу 

середовища займають одну й ту саму частотну смугу пропускання, але 

розпізнавання корисних сигналів є наслідком їх ортогональності, а саме, 

слабкої взаємної кореляції. 

В роботі проаналізовано залежність використання каналів трафіку від 

радіуса стільника при ймовірності відмови 1,2%  на конкретному прикладі для 

міста Подільська, дані розрахунків зведені до табл.1[3]. 

Таблиця 1 – Залежність ефективності використання каналів трафіку від 

радіуса стільника 

Rс, км 
Кількість 

БС 
NКТ (1,2%) 

Кількість 

виділених РК 

Використання каналів 

трафіку,% 

0,25 156 6 1 10,9 

0,5 39 15 1 27,2 

0,75 17 28 1 50,9 

1,0 9 44 1 80,0 

1,25 6 64 2 58,1 

1,5 4 89 2 80,9 

1,75 3 118 3 71,5 

2,0 2 150 3 90,9 

2,25 1 186 4 84,5 

Проаналізувавши отримані результати, можна зробити висновок, що 

збільшуючи радіус стільника, ми тим самим зменшуємо кількість БС на 

території обслуговування. Але відповідно зростає потреба в частотному 

ресурсі. Адже при збільшенні кількості радіоканалів, зростає використання 

частотного спектру. У стандарті CDMA на одній носійній організовано 64 

канали, з яких 55 для організації зв'язку з абонентами. Таким чином нам 

необхідно вибрати такий радіус стільника, при якому буде максимально 

ефективне використання частотного ресурсу, при мінімальній кількості 

радіоканалів і БС, для покриття всієї території міста. Згідно табл. 1 ми можемо 

зробити висновок, найбільш оптимальний варіант – це стільник з радіусом Rc = 

1,5 км, оскільки коефіцієнт використання частотного ресурсу при даному 

радіусі дорівнює 80,9%, кількість радіоканалів – 2, кількість БС – 4. 

Можливість вибору при радіусі у 2 км 90,9% навантаження не є доцільним, 

адже при високому використанні каналів трафіку, відсутній запас на додаткове 

навантаження.  
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