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Построение кода ТСК [3] по первым 7711721  AA  остаткам, обеспечивает 

минимальное расстояние 3 в 29% случаях, для остальных равно 4. Синтезированная таким 

образом ТСК будет передавать 1 букву алфавита за 012t . Для двоичного канала при 

разрядно-цифровом кодировании для передачи такого же алфавита с dmin=3 необходимо 18 

символов, 6 информационных и 12 проверочных. 

В случае приема в целом вся информация, содержащаяся в принятом сигнале 

относительно переданного сообщения, может быть использована объединенной решающей 

схемой. Поэтому при кодировании с избыточностью можно ожидать более высокой верности 

от приема в целом, чем от поэлементного приема [4]. 

Прием “в целом” для такого алфавита будет подробно описан в статье. 

В заключение можно отметить, что “прием в целом” в системе остаточных классов 

обеспечивает более высокую помехоустойчивость, чем поэлементный прием. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ i-КРАТНОЇ ПЕРЕДАЧІ СИГНАЛЬНИХ КОДОВИХ 

КОНСТРУКЦІЙ РЦК І ТАЙМЕРНИХ КОДІВ 

 

Анотація. Одержано імовірнісні характеристики односторонньої системи передачі з 

і-кратним повторенням при розрядно-цифрових кодах і доказана ефективність 

використання надлишкових таймерних сигналів в таких системах. 

 

Розрядно-цифрове кодування (РЦК) передбачає цифрове представлення номера 

передаваного символу в системі числення, яке відповідає алфавіту канала, тобто числу 

значень інформаційного параметру, які можливо розпізнати на виході каналу. Цифрове 

представлення базується на понятті розрядів, які збільшуються з права на ліво. Таким чином, 

число N в a -ічній системі має вид [1] 

 

                                 
0

0

1

1

2

2 aAaAaAaAN n

n                                            (1) 

 

де коефіцієнти  )).1(0(  aAi  

Таким чином, передача числа N зводиться до послідовної передачі коефіцієнтів iA , 

що дає можливість з урахуванням місця знаходження відповідних розрядів, однозначно після 

декодування одержати число N. Зрозуміло, що самий більший номер символу буде мати 

найбільше число розрядів. Для одержання рівномірного коду для всіх номерів менших .макN  

в якості коефіцієнтів при відсутніх ступенях ia (при i > макi ) в представленні (1) 



 37 

прирівнюються ,,0” [2]. Так як кожний коефіцієнт iA  передається сигналом з відповідним 

значенням інформаційного параметру ,, a ” каналу на інтервалі Найквіста (
t

t
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то можна оцінити часові затримки на передачу одного символу. Розглянемо ефективність 

забезпечення відповідної якості передачі при кодуванні методом повторення сигнальної 

конструкції (СК). 

Метод повторення СК РЦК оснований на  -кратному передаванні n -значних 

кодограм. При цьому найбільшого поширення набули два способи. При першому способі 

кожна кодограма jX  передається   разів, внаслідок чого послідовність символів має вид [3]  
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Такий метод легко реалізується і звичайно використовується в каналах з параметрами, 

які швидко змінюються. Ефективність зумовлена тим, що спотворення символів з 

однаковими номерами часто можна вважати статистично незалежними. Тому такий метод 

інколи називають кодуванням з декореляцією помилок. 

При другому способі кожний символ кодограми передається   разів підряд, і 

послідовність символів у каналі буде 

 

                                 


nn xxxxxx ...
...

...... 2211 .                                                      (3) 

 

Цей метод звичайно використовується в каналах з постійними параметрами, які 

можуть повільно змінюватись. 

Для визначення параметрів реальних каналів зв’язку було проведено експеремент. 

Нижче наведені статистичні дані фрагментів двох вимірювань спотворень сигнальних 

конструкцій при РЦК і ТСК, сформованих на інтервалі одного байта ( 08 tTc  ) в реальному 

каналі з ЧМ при базі 1B . 

1. Передача розрядно-цифровим кодом з регістрацією в середині посилки. Передано 

кодових слів – 264000 (2112000 посилок). Помилково прийнятих КС– 292 (помилкових 

посилок – 411). 

2. Помилкові кодові слова мають: 

 одиночні помилки – 191; 

 двократні помилки – 83; 

 трикратні помилки – 16; 

 чотирикратні помилки – 2. 

Із результатів вимірювань слідує, що імовірність помилкового приймання 8-

елементного кодового слова становить 3101,1)
264000

292
(  , середня імовірність помилкового 

приймання елемента 41094,1)
2112000

411
(  , коефіцієнт  групування помилок [4] 
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По цьому ж каналу зв’язку проводилась передача ТСК, синтезованими на інтервалі 

08 tTc   при 3i , 7S ,повторною передачою на 4 КС і коефіцієнтах 
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.19;7;3;2 0321  AAAA  Статистичні дані одного з фрагментів передачі вказаних 

ТСК: передано СК – 2000000, прийнятих зі спотворенням – 5893, усі виправленні вірно. 

Таким чином передаванні ТСК мають перевагу в порівнянні з РЦК: 

 256 реалізацій можна синтезувати на інтервалі 0

'

0 8 tT  ; 

 кожна реалізація має ознаки правильного прийому; 

 Отже, перехід до двохкратного повторення ТСК, дозволяє збільшити швидкість 

передачі по порівнянню з трикратною передачею комбінації простого 8-елементного кода 

)
25,7

38
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 1,6 раз.  
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ МЕТОД ДЕКОДИРОВАНИЯ ТАЙМЕРНЫХ СИГНАЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

 
Аннотация. В работе проведено исследование корреляционного метода 

декодирования сигнальных конструкций с энергетическим расстоянием меньшим 
длительности элемента Найквиста.  

 
В настоящее время по всему миру инфокоммуникационными услугами, 

предоставляемыми в сетях связи нового поколения, пользуются более 450 млн. абонентов в 
более чем в 110 странах.  

Только своевременное внедрение перспективных сетей связи в 
телекоммуникационные сети и модернизация существующих, позволит обеспечить 
абонентам высокоскоростную передачу данных и мультимедиа, независимо от 
местоположения абонентов и скорости их передвижения [1]. 

Важной проблемой остается задача повышения скорости передачи данных по каналам 
связи с ограниченной полосой частот, поскольку длительность единичного элемента связана 
с шириной полосы пропускания канала[2].  

Для повышения скорости передачи, применяют многопозиционные сигналы, т.к. 
уменьшение длительности единичного элемента влечѐт за собой увеличение значений 
межсимвольных искажений [1]. В случае, когда основание алфавита канала равно а, на 

интервале сигнала 0c mtT   можно получить 
m

p aN   реализаций, где m – число 

единичных элементов 0t [1]. 

Использование таймерных сигнальных конструкций (ТСК) позволяет увеличить число 
реализаций на заданном интервале для каналов с 2a , за счет уменьшения энергетического 
расстояния между кодовыми конструкциями [1].  


