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РОЗРАХУНОК ХАРАКТЕРИСТИК КОРЕЛЯТОРІВ ПРИЙМАЧА ІМПУЛЬСНИХ
НАДШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ ПРИЙОМУ ЕНЕРГЕТИЧНО

ЗНАЧУЩИХ ПРОМЕНІВ БАГАТОПРОМЕНЕВОГО СИГНАЛУ

В статті приведені результати моделювання багатопроменевого каналу для над широкосмугового
імпульсного сигналу, на підставі чого  описано підхід до синтезу приймача типу Rake, що здійснює прийом
енергетично значимих променів над широкосмугових імпульсних сигналів.

В статье приведены результаты моделирования многолучевого канала для сверхширокополосного
импульсного сигнала, на основании чего описан подход к синтезу приемника типа Rake, осуществляющий
прием энергетически значимых лучей сверхширокополосных импульсных сигналов.

Paper presents the results of the simulation of multipath channel for ultra-wideband pulse signal on the basis of
which an approach for the synthesis of the Rake receiver is described, performing the receiving of energetically
significant ultra-wideband pulse signals.
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Вступ
Проблема прийому радіосигналів в умовах багатопроменевості типова для більшості

наземних систем радіозв’язку. На вхід приймача потрапляє не тільки прямий промінь
радіосигналу, але й промені з затримками, що прийшли з інших напрямків за рахунок
віддзеркалень від оточуючих радіотрасу об'єктів і змін напряму розповсюдження в
атмосфері. В результаті на вході приймача відбувається складання променів, що мають різні
затримки, амплітуди, фази.

Для вузько смугових систем радіозв’язку ефект багатопроменевості призводить до
селективних завмирань сигналу і міжсимвольних спотворень [1]. Дана проблема вирішується
за рахунок використання будь-яких форм рознесення сигналів і застосування кодів
корекції помилок.

У разі використання для передачі інформації над широкосмугових імпульсних (НШС)
сигналів дуже малої тривалості, прийнятий багатопроменевий компонент імпульсу виходить
за межі тривалості передачі самого імпульсу навіть при незначних часах затримок і може
бути виділений або придушений за рахунок часової селекції.

Придушення променів радіосигналу призводить до зменшення енергії прийнятого
сигналу і збільшення ймовірності помилок при прийомі. Тому природно прагнення
розробників систем радіозв’язку здійснювати прийом сукупності енергетично значимих
променів радіосигналу і підсумувати їх енергію в приймачі. Приймальні пристрої, що
реалізують цю задачу, отримали назву Rake (Граблі).

Для реалізації системи Rake при прийомі над широкосмугових сигналів, необхідно
мати приймач, який би обробляв сукупність копій переданих імпульсів і синхронно
підсумовував їх енергії перед прийняттям рішення про переданий сигнал. Це завдання
виявляється досить складним через дуже малі тривалості імпульсів, що представляють
сигнал (зазвичай менше 10-9 с). Також виникає питання, скільки копій переданого сигналу
необхідно обробляти в приймачі і в які моменти часу чекати приходу цих копій,  оскільки
багатопроменевість носить випадковий характер.

Даній тематиці присвячено ряд робіт [2-5], в яких для вирішення зазначених завдань
використовуються різні моделі багатопроменевого каналу. Але дані моделі не дають
можливості отримати конкретних вимог до затримок променів багатопроменевого сигналу
для синтезу приймача типу Rake в конкретних умовах. Нами використовується модель, яка
дозволяє отримати вказані параметри для конкретних умов і здійснити прийом енергетично
значущих променів багатопроменевого сигналу.
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1. Постановка задачі
У роботі розглянуто підхід до синтезу приймача типу Rake, який здійснює прийом

енергетично значущих променів над широкосмугових імпульсних сигналів.
2. Моделі багатопроменевого сигналу
Для того, щоб мати уявлення про величину затримок відбитих променів

багатопроменевого над широкосмугового каналу, побудуємо примітивну модель поширення
сигналу,  наприклад,  в аудиторії з розмірами 6х4  м.  При цьому будемо вважати,  що існує
умова прямої видимості між передавачем та приймачем,  і розглянемо тільки одноразове
відбиття променів, вважаючи, що при більшій кількості пере відбиттів енергія променя
суттєво знижується (рис. 1).

Рис. 1. Модель багатопроеменевого каналу: Т – передавач, R – приймач.

Знаючи розміри аудиторії, розташування приймача і передавача, а також розташування
об’єктів у цій аудиторії, і беручи до уваги закон відбиття (кут падіння дорівнює куту
відбиття), можна знайти довжини шляхів поширення прямого і відбитих променів за
допомогою геометричних властивостей трикутника. У результаті, довжина шляху прямого
променя TR складає 3,16 м, а довжини шляхів відбитих променів: TOR=5,83 м, TO1R=5 м,
TO2R=3,61 м, TO3R=4,24 м, TO4R=9,05 м.

Тепер знайдемо час поширення сигналу, за який промінь доходить від передавача до
приймача, за формулою:

dt
c

= ,

де с – швидкість світла (3·108 м/с), d – довжина шляху розповсюдження променя.
Знаючи час поширення променів, знайдемо затримку поширення відбитих променів

щодо прямого. Отримуємо, що затримка Δt становить 8.9, 6.1, 1.5, 3.6, 19,7 нс відповідно для
першого, другого, третього, четвертого і п'ятого відбитих променів. Якщо вибрати тривалість
переданого імпульсу 0,167 нс, що відповідає максимуму його спектральної щільності в смузі
пропускання 3,1-10,6 ГГц, то чітко видно, що затримки відбитих променів набагато більші
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тривалості самого імпульсу, а значить, що такі промені можна прийняти окремо і
підсумувати їх енергію.

Існують різні моделі для характеристики багатопроменевого каналу зв'язку [1]. У
загальному вигляді сукупність променів у місці прийому можна описати наступною
формулою:

1

( ) ( )
pN

i i
i

h t t
=

= b d - tå ,

де βi  – амплітуда і знак сигналу i -го каналу, it  – відносна затримка i -го променю, d  –
імпульсна функція, pN  – кількість променів. При цьому для опису амплітудного розподілу
відбитих променів може використовуватися розподіл Релея, Накагамі, Райса,
експоненційний, логнормальний розподіли і т.д.

Для наших досліджень виберемо двомаштабну модель Салеха і Валенсуела [6], яка
покладена в основу системи багатопроменевих каналів стандарту IEEE 802.15.4 [7]. У даній
моделі передбачається, що всі промені, які приходять на вхід приймача, збираються у
відносно щільні пакети ("кластери"), що характеризуються затримкою свого головного
променя. Усередині кластерів розташовуються групи променів з близькими затримками.
Такий дворівневий опис дозволяє враховувати особливості поширення електромагнітних
хвиль усередині приміщень, в яких можуть бути присутні відносно великі однорідні
відбиваючі поверхні (стіни,  великі предмети,  тощо),  що формують близькі за своїми
властивостями групи променів. Різниця в променях усередині кожного кластера
обумовлюється особливостями даної конкретної поверхні (неоднорідність, характерна
геометрія тощо). У даній моделі використовується логнормальний розподіл амплітуд
променів.

Функція відгуку h(t) на δ-імпульс формується як подвійна сума випадкових доданків –
по кластерам і по променях всередині кластерів:

, ,
0 0

( ) ( )
L K

k l l k l
l k

h t X t T
= =

= a - - tåå ,

де αk,l –  множник амплітуди k-го променя всередині l-го кластера; Tl – затримка першого
променя l-го кластера; τk,l – затримка k-го променя всередині l-го кластеру щодо першого
променя кластеру; X – множник,  що задає повну енергію променів каналу.  Потік відгуків у
структурі h(t) підпорядковується статистиці Пуассона з наступними параметрами: Λ –
середня частота появи кластерів; λ – середня частота променів в кластері; Γ – стала загасання
енергії променів кластеру; γ – постійна загасання енергії променя в кластері.

Множник амплітуди k-го променя всередині l-го кластера визначається наступним
чином:

, , ,k l k l l k lpa = x b ,
2 2

, , 1 220 10( ) Normal( , )l k l k llog x b µ m s +s , або , 1 2( ) / 20
, 10 k l n n

l k l
m + +x b = ,

де 2
1 1Normal(0, )n µ s  і 2

2 2Normal(0, )n µ s  незалежні,
2
1s і 2

2s  - дисперсії нормального розподілу ймовірності появи кластерів і променів
відповідно.

,
2 //

, 0
k llT

l k lE e e-t g- Gé ùx b = Wê úë û ,

де Tl  - затримка l-го кластеру і 0W  – середня потужність першого променя в кластері, а ,k lp –
це рівно вірогідний показник +/-1. mk,l визначається як:

2 2
0 , 1 2

,

10 ( ) 10 / 10 / ( ) (10)
(10) 20
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k l

ln T ln
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W - G- t g s +s
m = -

.
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При цьому параметри Λ,  Γ,  λ,  γ и s ( 1 2s = s + s ) задаються для певного виду каналу.
Так,  для каналу в приміщенні в умовах прямої видимості довжиною 0-4  м дані параметри
мають наступні значення (табл. 1):

Таблиця 1
Параметри каналу з прямою видимістю 0-4 м

Параметри моделі Значення
L (1/нс) 0.0233
l (1/нс) 3.75
G 7.1
g 4.37
s  (дБ) 4.8

3. Визначення кількості багатопроменевих компонентів, що містять 80% енергії
переданого сигналу

Використовуючи програму Matlab [5] для моделювання багатопроменевого каналу
ПШС систем,  побудуємо імпульсний відгук сигналу при 0,167імп нсt =  (рис. 2). Як видно з
рис. 2, амплітуда імпульсного відгуку зменшується пропорційно затримці відбитого
променя.

Рис. 2. Імпульсна характеристика ПШС сигналу при 0,167імп нсt =

Визначимо середню максимальну затримку, в якій міститься 80% енергії переданого
імпульсу.  Для того,  щоб прийняти всі можливі імпульсні відгуки,  тривалість часових
інтервалів, в яких будемо очікувати приходу відбитого променя, виберемо рівною тривалості
переданого імпульсу, тобто 0,167 нс. Будемо вважати, що в один часовий інтервал може
прийти або один відбитий промінь, або жодного. Тоді після 100 моделювань каналу (рис. 3)
середня кількість інтервалів з 80% енергії переданого імпульсу складе 80%N = 56. Відповідно,
максимальна затримка (затримка останнього відбитого променя) складе

80% 9,352імп N нсt =t =�  .
Проте в даному випадку ми взяли середнє значення 80%N . Виникає питання, яка

ймовірність того,  що за даних умов приймач прийме необхідну енергію (тобто 80%)
переданого сигналу?
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Рис. 3. Багатопроменевість при 0,167імп нсt =  (100 моделювань)

Як вже зазначалося, для отримання середнього значення 80%N  проводилося 100
моделювань каналу. Кожне таке моделювання відрізняється середньоквадратичним
відхиленням 1s  і 2s  логнормального розподілу кластерів і променів, відповідно. При цьому

1s  і 2s  змінюються за нормальним законом з нульовим математичним очікуванням і
одиничним середньоквадратичним відхиленням. Тоді й кількість часових інтервалів 80%N
буде змінюватися за нормальним законом.

Знайдемо середньоквадратичне відхилення розподілу кількості часових інтервалів N80%:

80% 80%
1

1 ( )
i

N

i
N N

N =

s = -å
,

де N – кількість моделювань, 80%i
N  – кількість часових інтервалів, що містять 80% енергії

переданого сигналу при кожному окремому моделюванні.
Після проведення розрахунків отримуємо, що середньоквадратичне відхилення

розподілу кількості часових інтервалів 24,07s = .
Використовуючи правило 3 сигм для нормального закону розподілу [8], при кількості

інтервалів N80%, рівних середнім значенням, імовірність того, що ми приймемо 80% енергії
переданого імпульсу, складе 50%. Проте якщо взяти 80% 80% 80N N= + s » , то ймовірність
прийняття 80%  енергії переданого сигналу складе 84,1%.  У даному випадку,  максимальна
затримка буде дорівнювати 80% 0,167 80 13,36імп N нсt =t = =� �  .

4. Синтез приймача для багатопроменевого над широкосмугового імпульсного
сигналу

Для вирішення проблеми багатопроменевості в 1958 р. Прайсом і Гріном був
запропонований Rake приймач, що складається з набору кореляторів, кожен з яких виділяє
певний промінь корисного сигналу. Сигнали на виході кореляторів підсумовуються для
отримання остаточної оцінки переданого сигналу.

При цьому можна виділити Rake приймачі, побудовані на активних і пасивних
узгоджених фільтрах. На рис. 4 зображено структура М-канального RAKE-приймача на
активних фільтрах.

Вхідний сигнал r(t) поступає на М паралельних кореляторів, на другі входи яких
подаються місцеві опорні сигнали 1( )s t -t , 2( )s t -t , …, ( )Ms t -t , які представляють собою
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копії переданого сигналу з часовими зсувами it  , i = 1,2, ...,М, рівними передбаченим
затримкам багатопроменевих компонент. На виході кожного корелятору формується відгук
на відповідну компоненту вхідного сигналу (при безпомилковому передбачені затримки, яка
точно збігається з реакцією узгодженого фільтра в потрібний момент). Далі отримані відліки
надходять на пристрій комбінування, де вони підсумовуються, після чого приймається
рішення про переданий сигнал.

0

( )
cT

dt·ò

1( )s t - t

( )Ms t - t

2( )s t - t

Ус
тр

ой
ст

во
 к

ом
би

ни
ро

ва
ни

я

( )r t

Рис. 4.   Схема Rake приймача на активних узгоджених фільтрах

На рис. 5 показаний принцип побудови приймача на основі пасивних узгоджених
фільтрів на лініях затримки. Сигнали з антени подаються у над широкосмуговий підсилювач
через фільтр, узгоджений зі смугою прийнятих імпульсів. Підсилені імпульси через
випрямляч надходять на лінію затримки (ЛЗ), що складається з дискретних елементів, що
забезпечують затримку сигналу, наприклад, схем типу „ні” - інверторів. З рівномірно
розташованих відводів ЛЗ сигнали подаються на ланцюжки схем „і”. Кожен такий ланцюжок
при прийомі двійкових сигналів складається з двох паралельних гілок. В одну з гілок (ліві за
схемою), на схеми „і” подано дозволяючі потенціали від програмуючого запам’ятовуючого
пристрою ПЗП 1,  який задає код сигналу 1,  на іншу гілку (праву)  -  код сигналу 0.  Виходи
обох гілок усіх ланцюгів під’єднанні до суматора відповідних символів, тобто представляють
собою фільтри, узгоджені з кодами сигналів. Виходи суматорів підключені до схеми
порівняння сигналів – вирішального пристрою (на схемі не показано), яка визначає який
символ прийнятий, порівнюючи рівні сигналів з виходів суматорів.

Отже, беручи до уваги розрахунки, зроблені в попередньому розділі, для прийому 80%
енергії переданого НШС сигналу з ймовірністю 84,1% та тривалістю імпульсу t = 0,167 нс
приймач типу Rake на активних узгоджених фільтрах (рис. 4) повинен складатися з 80
кореляторів, при цьому максимальний часовий зсув опорного сигналу складає 13,36M нсt = ,
а 1 0,167i i нс-t =t + . Аналогічно, приймач типу Rake на пасивних узгоджених фільтрах
(рис.5)  повинен мати ЛЗ тривалістю 13,36  нс,  що складається з 80  відводів,  між якими
реалізована затримка в 0,167 нс.
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Рис. 5.  Схема Rake-приймача на пасивних узгоджених фільтрах

5. Висновки
В результаті моделювання багатопроменевого каналу були визначені максимальна

затримка відбитих променів, а також ймовірність того, що ця максимальна затримка містить
80% переданої енергії сигналу.

За результатами моделювання були визначені вимоги до кількості кореляторів і
часових зсувів опорних сигналів Rake приймача на основі активних узгоджених фільтрів, а
також вимоги до лінії затримки Rake приймача на основі пасивних узгоджених фільтрів, що
забезпечує прийом променів, несучих 80% енергії переданого сигналу.

Подальший розвиток даного підходу може бути корисним при побудові приймачів для
різних імпульсних систем передачі даних в умовах закритого приміщення.
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