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4. Drawbacks of the Ad Hoc network. 
As far as the Ad Hoc belongs to the wireless type, it will also suffer from the problems of 

common wireless networks such as: high error rate, interference and security. In addition, having 
own disadvantages like: restricted physical security and resources; difficulty of detection of 
malicious nodes because of quickly changing network topology; need of new security protocols, 
because network security protocols can’t be used for it, [5]. 

5. Relevance of building the Ad Hoc WI-FI network  
Ad Hoc networks can replace infrastructure ones in some specific situations like natural 

disasters or military conflicts in which the infrastructure network not accessible or no ability to 
build because of time resources and limited opportunities or resources. Ad Hoc networks 
decisions only for a short period of time. It is better to use Ad Hoc network as an integrated part 
of fixed networks and other wireless types. Technologically Ad Hoc networks has weak security 
in comparison with the regular wireless networks, and this also leads to the developing of new 
security protocols, and such challenges could help to improve already existing wireless security 
technologies. Today such tasks relevant enough, because of the general use of wireless 
technologies almost everywhere. It would be cheaper decision to deploy Ad Hoc network with 
the internet access on sport stadiums, concerts and places which would be flooded with the huge 
amount of people for a short time period, then deployment of traditional wireless network. 

5. Challenges of Ad Hoc WI-FI networks. 
Ad Hoc networks have the next challenges like: QoS (quality of service), because of 

dynamic topology it follows in rapid and unpredictable characteristics of the wireless channel 
and the difficulty of sharing the channel media with many users, hard to satisfy QoS parameters 
properly. Routing, Ad Hoc characterized as a multi-hop dynamic topology, because of the node’s 
mobility. Security, main security issues of Ad Hoc network are due to dynamic topology, 
restricted bandwidth, limited battery life and small device size, [5].  

6. Conclusion. 
An ad hoc network presents a new scenario for an easy connectivity of users, without 

depending on pre-existing or pre-established conditions, either from a logical perspective and 
infrastructure. The main spheres of application of this technology was considered in this work, 
also advantages and drawbacks and also need some refinement. Ad Hoc networking it’s useful 
and relevant technology which is handy for using it in definite short periods of time. 
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РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ГРУПОВОГО СИГНАЛУ ВОЛОКОННО-
ОПТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ З OFDM МОДУЛЯЦІЄЮ 

 

 Анотація. Робота присвячена завданню підвищення спектральної ефективності 
ВОСП транспортної ділянки телекомунікаційної мережі. Запропоновано формувати 
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сигнал оптичного каналу ВОСП з мультиплексуванням по довжині хвилі за допомогою 
технології ортогонального частотного мультиплексування (OFDM) сигналів. 
Проаналізована структура групового сигналу OFDM та запропоновано вирази для 
розрахунку довжини інформаційної частини та захисного інтервалу. Перевірка 
достовірності отриманих результатів виконувалася за допомогою розробленої 
імітаційної моделі каналу ВОСП з OFDM. Моделювання показало доцільність 
використання методу розрахунку параметрів сигналу OFDM для мінімізації рівня 
інтерференційних завад. 

Волоконно-оптичні системи передачі (ВОСП) є основою для побудови сучасних 
телекомунікаційних транспортних мереж і мереж доступу. Широке поширення 
мультимедійних послуг постійно вимагає розв'язку актуального завдання збільшення 
пропускної здатності каналів і системи передачі в цілому. Донедавна зазначене завдання 
вирішувалося шляхом розширення спектра частот системи передачі та мультиплексування 
сигналів з поділом по довжині хвилі (WDM). Оптичні підсилювачі, застосовувані в 
технології DWDM, мають обмежену ширину робочих частот, тому сьогодні подальше 
підвищення швидкості передачі можливо збільшення спектральної ефективності 
канальних сигналів шляхом використання ефективних методів модуляції. Одним з 
перспективних варіантів модуляції є ортогональне частотне мультиплексування (OFDM), 
яке широко застосовується в системах передачі з радіоканалом і системах доступу xDSL. 
Зазначений вид модуляції має досить високу завадостійкість, є багатоканальною 
реалізацією квадратурної амплітудної модуляції (КАМ) і дозволяє мінімізувати 
інтерференційні спотворення сигналу. Для ефективного застосування OFDM необхідно 
погодити параметри сигналу та середовища поширення, однак зазначене питання в 
існуючій літературі докладно не досліджено.  

Метою роботи є розробка методу розрахунків параметрів сигналу OFDM у 
волоконно-оптичних системах передачі з метою мінімізації інтерференційних спотворень 
в приймачі. 

Сигнал OFDM, який передається по середовищу поширення, має стандартну 
структуру і складається з послідовності символів однакової тривалості Тс. Кожний символ 
складається із захисного інтервалу і інформаційної частини, що відповідно включають Nз і 
Nінф відліків сигналу. Формування відліків інформаційної частини виконується модуляторі 
на базі швидкого дискретного перетворення Фур'є (БДПФ). 

Процедура розрахунків вимагає виконання ряду вимог, які часто суперечать одна 
одній. Однак розрахунок завжди слід починати із задання наступних вихідних даних: 
ширини робочої смуги частот системи, швидкості передачі Впер і тривалості захисного 
інтервалу Тз [1]. 

У системах передачі з радіоканалом тривалість захисного інтервалу вибирається в 
2-4 рази більше середньоквадратичного значення часу розширення затримки каналу 
передачі, яка викликана багатопроменевістю поширення радіосигналу. Середовище 
поширення ВОСП також вносить аналогічні дисперсійні спотворення, але вони мають 
більш стабільні параметри. Достовірні результати можна одержати, опираючись на 
параметри дисперсійних спотворень, викликаних хроматичною дисперсією. Мінімальна 
тривалість захисного інтервалу Тз дорівнює часу розширення сигналу в середовищі 
поширення, яке розраховується по ширині смуги частот сигналу [2]. Для зручності 
обчислень, співвідношення кількості відліків інформаційної частини та захисного 
інтервалу символу OFDM було позначено коефіцієнтом Кінф=Nінф/Nз. Наявність захисного 
інтервалу в структурі символу OFDM приводить до зменшення пропускної здатності 
системи та втрати потужності сигналу. Тому в системах, які використовують модуляцію 
OFDM найчастіше використовують значення коефіцієнту Кінф від 1/4 до 1/32 [3]. 

У процесі досліджень були отримані вираження для розрахунків кількості 
інформаційних під несучих частот, розмірності швидкого перетворювача Фур'є Nбдпф, 



446

частоти дискретизації, кількості відліків Nінф та Nз. Також отримані вирази для визначення 
ширини спектра сигналу по кількості точок сигнального сузір'я M. 

Проведені розрахунки параметрів символу OFDM для швидкості передачі 
112 Гбіт/с і сигнального сузір'я КАМ-4 за розробленою методикою для Кінф=1/4 показали, 
що для довжин лінії передавання від 100 до 2000 км слід відповідно використовувати від 
512 до 8192 піднесучих частот. Зазначена кількість несучих частот може бути повністю 
реалізована на даний момент, оскільки в системах цифрового телебачення в режимі 32К 
застосовується розмірність БДПФ до 32768 [3]. Для зниження частоти дискретизації і 
вартості системи передачі слід використовувати сигнальні сузір'я з більшою кількістю 
точок, наприклад, КАМ-16 або КАМ-64. Подальше збільшення кількості точок 
сигнального сузір’я приводить до зниження завадостійкості системи та підвищенню рівня 
інтерференційних завад. 

Підводячи підсумки можна затверджувати, що поставлене завдання розробки 
методу розрахунків параметрів сигналу OFDM у волоконно-оптичних системах передачі з 
метою мінімізації інтерференційних спотворень виконане. Запропоновано метод 
розрахунків структури сигналу ВОСП з OFDM модуляцією. Отримано вирази, які 
дозволяють одержати оптимальні значення кількості інформаційних частот, розмірності 
перетворювача Фур'є, частоти дискретизації, кількості відліків інформаційної частини та 
захисного інтервалу символу OFDM. Даний метод дозволяє проводити взаємну 
оптимізацію параметрів з метою зменшення надмірності сигналу при збереженні стійкості 
до інтерференційних спотворень у середовищі розповсюдження. 

Література 
1. Agrawal G.P. Fiber-Optic Communication Systems / Agrawal G.P. - New York:

Wiley-Interscience, 2002. - 580 p. 
2. Kaminow I.P. Optical Fiber Telecommunications IV-A: Components / Kaminow I.P.,

Li T. Academic Press, 2002. - 876 p. 
3. Shaw J.K. Mathematical Principles of Optical Fiber Communication / J.K. Shaw. -

Blacksburg: Virginia Polytechnic Institute and State University, 2004. - 103 р. (CBMS-NSF 
Regional Conference Series in Applied Mathematics). 

УДК 621.395 
Шапочка А.О. 

ОНАЗ ім. О.С. Попова 
andrewsha98@gmail.com 

науковий керівник – ст. викл. Яворська О.М. 

АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ПОБУДОВИ БЕЗПРОВОДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
НА БАЗІ WI-FI 

Анотація. Робота полягає у виявленні переваг існуючих видів безпроводових 
мереж, в аналізі варіантів побудови мереж з урахуванням критеріїв об’єкту 
проєктування. Проводиться оцінка актуальності безпроводових мереж та їх 
можливостей використаних технологій з прогресом телекомунікацій. 

У загальному випадку бепроводова комп'ютерна система покликана забезпечити 
взаємодію користувачів, різних серверів і баз даних за допомогою обміну цифровими 
сигналами через радіохвилі. Підключення може здійснюватися кількома способами: 
Bluetooth, Wi-Fi, WiMax. Основна перевага передачі інформації по повітрю, випливає з 
самої назви технології. Немає необхідності в прокладанні величезної кількості додаткових 
проводів. Це істотно знижує час на організацію мережі і витрати на монтаж. 

Безпроводові мережі добре модернізуються і масштабуються. При необхідності 


