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СИНТЕЗ АЛГОРИТМІВ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ ПРИ ВПЛИВІ
НАВМИСНИХ ЗАВАД

Показана можливість синтезу ефективних обчислювальних алгоритмів динамічного контролю якості
багатопроменевих каналів зв’язку з навмисними завадами на основі застосування методів теорії оптимальної
лінійної фільтрації. Основними особливостями алгоритмів, що синтезуються, є врахування не тільки
енергетичних, але і кореляційних параметрів сигналів і завад

Показана возможность синтеза эффективных вычислительных алгоритмов динамического контроля
качества многолучевых каналов связи с преднамеренными помехами на основе использования методов теории
оптимальной линейной фильтрации. Основными особенностями синтезированных алгоритмов является учет
не только энергетических, но и корреляционных параметров сигналов и помех.

Possibility of effective computational algorithms synthesis for dynamic quality control of multitrace
communication channels with intentional interferences using optimal linear filtration theory methods is shown. The
basic features of the synthesized algorithms consist in accounting not only power but also correlated parameters of
signals and interferences.
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Сучасні системи і засоби радіозв’язку функціонують в складній радіоелектронній

обстановці. Основними факторами, що впливають на якість радіозв’язку, є природні і навмисні
завади, що діють в каналі та завмирання сигналів внаслідок багатопроменевого поширення
радіохвиль [1, 2]. При цьому одним з основних завдань при проектуванні систем і засобів
радіозв’язку є вибір придатного алгоритму оцінювання стану каналу зв’язку [3, 4]. Можливості
сучасної обчислювальної техніки стимулювали широке застосування методів статистичного
аналізу часових рядів при побудові і вдосконаленні апаратури, що здійснює аналіз якості
каналів. Застосовують дві групи методів аналізу часових рядів, які застосовуються при оцінці
стану каналу зв’язку. До першої групи відносяться методи сумісної обробки вимірювань –
найменших квадратів, максимальної правдоподібності, найменших модулів, непараметричні
методи тощо [5, 6], які для отримання результату (оцінки) вимагають накопичення деякої
вибірки об’ємом n-вимірювань (як правило, n >>  1)  і досить поширені на практиці.  Другу
групу утворюють методи, що використовують послідовну (по мірі надходження вимірювань)
обробку даних. Їх теоретичною базою є оптимальна лінійна і нелінійна фільтрація [7–9].

Важливо відзначити, що методи, засновані на оптимальній фільтрації вимірювань,
можуть застосовуватися при більш загальних припущеннях (нестаціонарний характер
процесів, що аналізуються, випадковість різних факторів тощо). Ця обставина разом з
істотними перевагами обчислювального порядку, що проявляються при рішенні задач
оцінювання по мірі надходження вимірювань (особливо для великих масивів даних), робить
доцільним і вельми актуальним використання методів оптимальної фільтрації для синтезу
алгоритмів динамічного контролю якості робочих і резервних каналів зв’язку.

Тому метою статті є синтез алгоритмів контролю якості багатопроменевих каналів
зв’язку з навмисними завадами.

Розглянемо питання статистичного синтезу ефективних обчислювальних алгоритмів
динамічного контролю якості радіоканалів на основі застосування методів теорії
оптимальної лінійної фільтрації. Основними особливостями алгоритмів, що синтезуються, є
врахування не тільки енергетичних, але і кореляційних (швидкісних) параметрів сигналів і
завад, а також рекурентний характер обробки інформації.

Динамічний контроль якості робочих радіоканалів в умовах впливу навмисних завад
найдоцільніше здійснювати за співвідношенням сигнал/завада. При цьому обчислення
відповідних оціночних значень може проводитися або за допомогою спеціальних
вимірювальних сигналів, або безпосередньо в процесі передачі оперативної інформації.
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Розглянемо методику рішення задачі синтезу рекурентного алгоритму обчислень
оптимальних за середньоквадратичним критерієм роздільних оцінок згладжених рівнів
сигналу і завади, які можна використовувати при контролі якості каналів за усередненим
співвідношенням сигнал/завада.

Нехай сигнал, що приймається на аналізованій частоті, Ас(t) і адитивна з ним
зосереджена завада Вз(t) є марківськими квазістаціонарними нормальними випадковими
процесами з симетричним спектром. При зроблених допущеннях ці процеси можна
представити через квадратурні складові [10]

ttYttYtА sc ccc sin)(cos)()( w+w=                                   (1)
і

,sin)(cos)()( ззз ttXttXtВ sc w+w=        (2)

де Y c ( t ) , X c ( t ) – синфазні, a Y s ( t ) , X s ( t )  – ортогональні квадратурні складові сигналу і завади
відповідно; cw  і зw  – середні частоти спектрів сигналу і завади.

Надалі будемо вважати, що 0зc w=w»w , при цьому 0w  точно визначена.

У разі релеївських завмирань, які найбільш характерні для каналів з багатопроменевим
розповсюдженням радіохвиль, квадратурні складові сигналу Y c ( t ) , Y s ( t ) і завади X c ( t ) , X s ( t )
є попарно незалежними нормальними марківськими випадковими процесами з нульовим
середнім і дисперсіями ,2

c
22 s=s=s

sc YY
2
з

22 s=s=s
sc XX  [10]. Кореляційні функції квадратур при

цьому можна представити у вигляді
ta-s=t=t=t c

кв
e)()()( 2

сYYY RRR
sc

 (3)

і
,e)()()( з

кв
2
з

ta-s=t=t=t XXX RRR
sc

                                 (4)

де
с

с
1
t

=a ,
з

з
1
t

=a –  параметри кореляційних функцій, що характеризують відповідно

швидкості зміни сигналу і завади в квадратурних каналах приймання.
Для отримання оцінок згладжених за інтервал оцінки напруг сигналу і завади

( )(~lg20)( c tАty =  і )(~lg20)( з tВtx = ), можна скористатися їх залежностями через відповідні
оцінки згладжених за той же інтервал часу квадратурних складових:

)(~)(~lg20)( 22 tYtYty sc += , (5)

)(~)(~lg20)( 22 tXtXtx sc += . (6)

Оцінка співвідношення згладжених напруг (рівнів) сигналу і завади визначається з
виразу

),()()( txtyts -=  (7)

Модель, що визначає зміну згладжених складових сигналу )(~
кв tY  і завади )(~

кв tX  в
кожному квадратному каналі вимірювань, в дискретному часі задається в двовимірному
просторі станів векторним різницевим стохастичним рівнянням виду

),(~)1(Γ)(~)1()1(~ kkkkk UXΦX +++=+                           (8)

де
T

квкв )1(~),1(~)1(~
++=+ kXkYkX  – вектор стану складових сигналу і навмисної завади;
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T
21 )(~),(~)(~ kUkUk =U  – вектор білого гауссівського шуму з нульовим математичним

очікуванням і коваріаційною матрицею
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+sa
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2
ys  і 2

xs –  дисперсії,  а ya і xa  – параметри кореляційних функцій згладжених
квадратурних складових сигналу і завади відповідно.

Рівняння (8) отримано в припущенні, що )(~
кв kY і )(~

кв kX  є кореляційно-марківськими
нормальними випадковими послідовностями, квазістаціонарними в часі.

Сигнал і завада в кожному квадратурному каналі вимірювань спостерігаються в
адитивній суміші з шумом вимірювань

),1(~)1(~)1()1(~
квкв ++++=+ kNkkkZ XA                                         (9)

де ,1,1)1( =+kA а )1(~
кв +kN  – гауссівська біла послідовність з нульовим математичним

очікуванням і коваріаційною функцією lklkR ,
2
шш ),( ds= .

Рішення задачі оптимальної фільтрації для моделі стану і спостереження, що
описується рівняннями (8) і (9), призводить до наступного рекурентного обчислювального
алгоритму:
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У виразі (10) матричний ваговий коефіцієнт визначається у вигляді
(11)

де
),(1)()( 222

1111
t

y
t yy eekPt Da-Da- -s+=Dr

,)()( )(
1212

txyekPt Da+a-=Dr                                                (12)

).e(1e)()( 222
2222

t
x

t xxkPt Da-Da- -s+=Dr

В виразах (12) P11(k), P22(k), P12(k) = P21(k) – елементи матриці середньоквадратичних
помилок оцінки після k-кроків вимірювань.

Розглянутий обчислювальний алгоритм (10) – (12) може бути використаний при аналізі
якості радіоканалів за допомогою спеціальних тестових сигналів.

При контролі якості радіоканалів безпосередньо в процесі передачі інформації
доводиться зустрічатися з невизначеністю щодо наявності або відсутності сигналів в каналах
приймання. Одним з найбільш конструктивних підходів до рішення цієї проблеми в даній
ситуації є синтез обчислювальних алгоритмів контролю, заснованих на сумісному
застосуванні процедур виявлення сигналів і оцінювання параметрів як сигналів, так і
навмисних завад.

,
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Розглянемо методику синтезу оптимальних за середньоквадратичним критерієм
алгоритмів роздільної оцінки амплітудних значень сигналів і завад при використанні даного
підходу.

Нехай двійкові сигнали )2,1()()(
c =ltА l  мають однакову енергію і є, як і адитивна

завада Вз(t) харківськими квазістаціонарними випадковими процесами з симетричним
спектром. Зокрема, частотно-маніпульовані сигнали )2,1()()(

c =ltА l  можна представити
через квадратурні складові

.sin)(cos)()( 00
)(

с ttYttYtА lslc
l w+w=  (13)

Не зменшуючи загальності, розглянемо випадок симетричного впливу навмисної
завади на сигнали:

.sin)(cos)()( 00з ttXttXtВ lslc w+w=  (14)

Для райсівського і релеївського каналів радіозв’язку динаміку зміни квадратурних
складових сигналу і завади в дискретні моменти часу tk (k = 0, 1, 2, …) по аналогії з виразом
(8) представити системами стохастичних векторних різницевих рівнянь

),()1()()1()1( )()( kkkkk scsc UΓXΦX +++=+  (15)

де T)1(),1()1( ++=+ kXkYk сссX ; T)1(),1()1( ++=+ kXkYk sssX ;
T

21 )(),()( kUkUk =U ; матриці Ф(k + 1), Г(k + 1) і Q(k) формально мають той же вид, що і

в формулі (8), проте замість параметрів ya , xa  і 2
ys , 2

xs в них використовуються відповідно

параметри сa , зa  і 2
сs , 2

зs .
Відзначимо, що інтервал дискретизації в часі ...),2,1,0(1 =-=D + kttt kk  в даному

випадку вибирається з умови ),min( зc tt<<Dt . Згідно із статистичними даними значення
інтервалів кореляції амплітуд завмираючих сигналів (завад) в каналах радіозв’язку
складають десяті долі – одиниці секунд [11, 12].

Скалярні рівняння спостереження сигналів і завад на фоні шуму запишемо наступним
чином:

(16)

де A = ||l, 1||; χ – випадкова величина, причому

î
í
ì

-=
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;1юймовірністз0
;юймовірністз1

χ
PQ

P

P, Q – апріорні ймовірності передачі сигналів )()(
c tU l  (зокрема, P = Q = 0,5); )1( +kN  –

нормальний білий шум з нульовим середнім і функцією коваріації lklkR ,
2
шш ),( ds= .

Оптимальне вирішальне правило за критерієм ідеального спостерігача для
рівноймовірних сигналів у момент часу Tа = n∆t визначається нерівністю
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>L nz                                                                 (17)
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де логарифм відношення правдоподібності знаходиться в послідовній формі

[ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]

[ ],0),(/)1(
1),(/)1(ln)(

0/)1(
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ì
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ì
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kzkzw
kzkzwkz

kzw
kzwkz          (18)

причому [ ] 0)0( =L z .
Апостеріорні щільності ймовірностей [ ]c+ ),(/)1( kzkzw  у виразі (18) є гаусівськими і в

даному випадку мають вигляд
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де
T

сс )(ˆ),(ˆ)( kXkYkс =X ;
T

ss )(),(ˆ)( kXkYks =X  – вектори оцінок квадратурних складових

сигналу і навмисної завади, процедура обчислення яких аналогічна алгоритму (10);
)/1( kk +P  – перехідна матриця помилок оцінки.

На підставі виразів (17) – (19) приходимо до наступного рекурентного
обчислювального алгоритму сумісного виявлення і оцінювання:
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Особливістю синтезованого алгоритму є залежність точності оцінок від якості
реального каналу зв’язку (відношення сигнал/завада): при достатньо високій ймовірності
ухвалення помилкових рішень може спостерігатися зміщеність одержуваних оцінок і, як
наслідок, зниження точності контролю якості каналу.

Для більш строгого судження про якість інформаційних каналів, особливо в умовах дії
завад,  структура яких схожа із структурою сигналу,  необхідно здійснювати роздільну
поточну оцінку амплітуд радіосигналу і навмисної завади без попереднього винесення
рішень про приймання інформаційних символів. Для цього потрібно мати в своєму
розпорядженні відомості про функції часової автокореляції маніпульованих сигналу і завади
на виході каналу радіозв’язку. Така оцінка дозволить зрештою встановити ступінь впливу
співвідношення швидкостей маніпуляції сигналу і завади, швидкості зміни характеристик
середовища розповсюдження сигналу і завади на якість радіоканалу і тим самим видати
рекомендації по вибору оптимальних робочих частот  та інших параметрів сигналу засобів
радіозв’язку з урахуванням кореляційних властивостей каналу, сигналу і завади.

Висновки.

1. Таким чином, показана можливість синтезу ефективних обчислювальних алгоритмів
динамічного контролю якості радіоканалів на основі застосування методів теорії
оптимальної лінійної фільтрації. Основними особливостями алгоритмів, що синтезуються, є
врахування не тільки енергетичних, але і кореляційних (швидкісних) параметрів сигналів і
завад, а також рекурентний характер обробки інформації.

2. Особливістю запропонованого методу оцінки якості каналу зв’язку з навмисними
завадами є залежність точності оцінок від якості реального каналу зв’язку (відношення
сигнал/завада): при достатньо високій ймовірності ухвалення помилкових рішень може
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спостерігатися зміщеність одержуваних оцінок і, як наслідок, зниження точності контролю
якості каналу.
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