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Проведено аналіз достовірності прийому дискретних повідомлень в системах радіозв’язку без 

зворотного каналу з урахуванням структурних завад. Встановлено закономірності впливу кількості частот 

передавання, часу роботи системи, завадової обстановки та структури повідомлень на взаємопов’язні 

значення ймовірності їх правильного прийому та хибного спрацювання.  
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Постановка завдання в загальному вигляді. В наш час широко використовуються 

системи радіоуправління, телеметрії, моніторингу віддалених об’єктів, оповіщення та ін. 
Для покращення електромагнітної сумісності різних засобів, зменшення 

енергоспоживання, масогабаритних показників, затрат на розгортання та експлуатацію 
обладнання, а також, що особливо важливо, з метою приховати місце знаходження 
кореспондента, окреме місце у вказаних системах, як вітчизняного так і зарубіжного 
виробництва знаходить одностороння радіопередача. Вона застосовуються при передачі 
інформації про стан об’єкта в розвідувально-сигналізаційних і охоронних системах, команд 
управління та сигналів оповіщення підводним човнам, надводному флоту, окремим 
тактичним групам, силам спеціального призначення (напр. – протокол ACP 142(A), що 
передбачає роботу в режимі EMCON (Emission Control, or Radio Silence) – „радіомовчання”) [1]. 

Необхідна умова використання односторонніх режимів роботи – забезпечення 
заданих та взаємопов’язаних показників достовірності доведення інформації, а саме – 

ймовірності правильного прийому повідомлення ( пP ) та ймовірності прийому хибного 

повідомлення хP  (хибного спрацювання) [2]. Останнє зумовлене впливом структурних завад 

та відбувається, коли корисний сигнал в каналі – відсутній. Так як відомості про факт 
приймання переданої інформації, правильність і повноту її отримання – відсутні, то для 
доведення повідомлень з заданою достовірністю, як правило, вводиться надлишковість, яка 
може бути реалізована різними способами – частотним, часовим, кодовим, енергетичним 
(передача на декількох частотах, декілька разів на кожній з частот, використанням потужних 
завадостійких кодів та передавачів з високим рівнем вихідної потужності) [3, 4, 5]. 

Оскільки у вказаних вище системах обмеженим є вибір оптимальних методів модуляції 
і способів прийому та обробки сигналів, завадостійкого кодування, що зумовлено 
обмеженим частотним, часовим, енергетичним ресурсом та необхідністю функціонуванням в 
умовах впливу навмисних завад. За протоколом ACP 142 (А), швидкість передачі в 
радіоканалі може складати, в окремих випадках, 75 біт/с [6]. Тому для передачі повідомлень 
з заданою достовірністю слід забезпечити мінімально необхідну їх надлишковість, шляхом 
передбачення можливості, при необхідності, маневрувати структурою повідомлень 
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(довжиною кодових послідовностей (N), кількістю блоків повідомлення (K), кратністю 
повторних передач (R)) та кількістю частот передачі (F). Для цього потрібно визначити 
закономірності впливу значень N, K, R та F на ймовірність правильного прийому та хибного 
спрацювання. 

Метою статті є проведення комплексного аналізу достовірності прийому 
дискретних повідомлень в системах радіозв’язку без зворотного каналу при різній їх 
структурі з урахуванням часу роботи, впливу структурних завад та кількості частот передачі. 

Виклад основного матеріалу. При проведенні досліджень вважається, що  складовими 
повідомлення послідовності фіксованої довжини з хорошими взаємо кореляційними 
властивостями, наприклад: послідовності Касамі [7, 8], послідовності  
бент-функцій (ПБФ) [8, 9], послідовності Камалетдінова [10] та об’єднання послідовностей 
Касамі та ПБФ [9], або інші. 

Рішення про прийом повідомлення (кодового слова) приймається тоді, коли не менше 

ніж Nпор  (далі – поріг) символів кодового слова довжини N прийняті правильно [11, 12]. 
Число Nпор є випадковою величиною, а її розподіл відповідає біноміальному закону (працює 
схема Бернуллі). Відповідно, ймовірність правильного прийому повідомлення з першої 

спроби (ймовірність появи випадкової величини Nпор в N  незалежних випробуваннях), з 
урахуванням використання багатоблокової структури, описується виразом [2]:  
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де K – кількість блоків повідомлення, pбіт – ймовірність помилки на біт. 
При використанні багатократної передачі ймовірність правильного прийому 

повідомлення хоча б один раз за R спроб записується наступним чином: 
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Якщо ж в системі існує можливість передачі однієї і тої ж інформації на декількох 
частотах то ймовірність правильного прийому повідомлення хоча б на одній придатній 
частоті хоча б один раз за умови, що ймовірність придатності кожної з частот – однакова 
визначається наступним співвідношенням: 
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де F – загальна кількість частот для одночасної передачі повідомлення. 
Виходячи з умов функціонування систем радіозв’язку різного призначення, варто 

враховувати, що в процесі очікування повідомлення може виникнути ситуація, коли канал 
відсутній, а через вплив завади, яка складається з послідовності статистично незалежних 

рівномірних символів приймається якесь хибне повідомлення. У цьому випадку 5,0біт p . 

Тоді ймовірність хибного прийому повідомлення з першої спроби при впливові 
структурних завад різного походження (постановці імітаційних завад) задається наступним 
співвідношенням: 
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Відомо, що коли, наприклад, час роботи системи радіозв’язку в режимі радіомовчання 
дорівнює ΔT, то атакуючій стороні досить нескладно підібрати таке значення розрядності 
регістра зсуву n (розрядність регістра для формування послідовності максимальної 
довжини), за допомогою якого можна буде сформувати імітуючу послідовність загальної 
довжини L = 2

n
 – 1, що не повторюватиметься за структурою впродовж часу ΔT на довжині 

n  при будь-якому місці його розташування [2]. 
Далі, через очевидне співвідношення, одержуємо вираз для ймовірності прийому 

хибного повідомлення хоча б один раз за час ΔT, при швидкості передачі V:  
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що рівнозначно:  
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де VTΔL  . 

Ймовірність того, що хибне спрацювання відбудеться хоча б на одній з частот 
описується формулою: 
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Для вирішення поставленої задачі, характеристики достовірності односторонньої 
передачі дискретних повідомлень можна представити у вигляді функцій, а саме: 

),,,,,( бітпор1п NFRKpNfP  ,                                               (7) 

),,,,( бітпор2х1 NFKpNfP  ,                                                 (8) 

),,,,,( бітпор3х TNFKpNfP  .                                               (9) 

З виразів (7) – (9) видно, що значення ймовірності правильного прийому  повідомлення  

( пP ), ймовірності хибного спрацювання з першої спроби ( х1P ) та впродовж всього часу 

роботи системи в режимі радіомовчання ( хP ) є функціями багатьох змінних, що ускладнює 

здійснення розрахунків і проведення докладного та об’єктивного аналізу отриманих 
результатів. Тому дослідження проводяться поетапно, окремо здійснюючи розрахунки для 

різних значень FRKp ,,,біт , та N  при цьому пP , х1P  та хP  є функціями від порN  ( )( порп NP , 

)( порп NP , )( порх NP ). 

Для проведення досліджень необхідно визначити наступні вихідні дані, які будуть 
залежати від умов функціонування системи, що розробляється, її призначення та 
можливостей. 

Вихідні дані: 

1.  nii NNNNN ,...,...,..., 121 N  – набір (множина) кодових послідовностей різної 

довжини  N (Касамі, Голда, Камалетдінова або ін.); 
2. Набір значень кількості блоків повідомлення: 

 kjj KKKKK ,...,...,..., 121 K ; 

3. Набір значень кількості повторів передачі:  rgg RRRRR ,...,...,..., 121 R ; 

4. Набір значень ймовірності помилкового прийому символу повідомлення:   

 sll ppppp біт1бітбітбіт2біт1біт ,...,,..., p ; 

5. Набір різних значень часу роботи радіолінії:  tzz TTTTT ,...,...,..., 121 T ; 

6. Швидкість передачі в радіоканалі (V); 
7. Набір різних значень кількості частот для паралельної передачі повідомлень:  

 fее FFFFF ,...,...,..., 121 F . 

Алгоритм проведення досліджень, має циклічну структуру (рис. 1). Він складається з  
6-ти циклів та містить наступні етапи: 

1. Дослідження впливу значень  Nпор, pбіт, K, N, F, що визначені у вихідних даних, на 
ймовірність хибного спрацювання з першої спроби.  

2. Дослідження впливу значень Nпор, pбіт, K, N, F, ∆T , що визначені у вихідних даних, 
на ймовірність хибного спрацювання в продовж усього часу роботи системи в режимі 
чергового прийому та з урахуванням впливу структурних завад, коли корисний сигнал в 
каналі – відсутній.  

3. Дослідження впливу значень Nпор, pбіт, K, R, N, F, що визначені у вихідних даних, на 
ймовірність правильного прийому повідомлення. 

Алгоритм визначається наступною послідовністю дій. 



Збірник наукових праць ВІТІ № 1 – 2019 

════════════════════════════════════════════════════════ 

71 

1. Введення вихідних даних (блок 1). 
2. Початок першого циклу (заголовок циклу блок 2) та присвоєння початкового 

значення довжини кодової послідовності, N = N1, індекс 1i  (див. вихідні дані); 
3. Початок другого циклу (заголовок циклу блок 3), який є під циклом першого та 

присвоєння початкового значення кількості блоків повідомлення, K = K1, індекс  j = 1 (див. 
вихідні дані); 

4. Початок третього циклу (заголовок циклу блок 4), який є під циклом другого та 
присвоєння початкового значення кількості частот для паралельної передачі повідомлення,  

F = F1, індекс 1e  (див. вихідні дані); 

5. Розрахунок )( порх1 NP  за формулою (4) для поточних значень N, K, F, збереження 

результатів обчислення (блоки 5, 6). 
6. Четвертий цикл (заголовок циклу блок 7), який є під циклом третього циклу – 

розрахунок )( порх NP , використовуючи формули (4) – (6), для всіх значень часу T , що визначені 

у вихідних даних та при поточних N, K, F, збереження результатів розрахунку після кожної 

зміни значення T  (блоки 7 – 9). Після завершення 4-го циклу (індекс tz  , див. вих. дані) – 
перехід до п’ятого циклу (заголовок циклу блок 10), який також є під циклом третього циклу та 
присвоєння початкового значення ймовірності помилки на біт. 

7. Шостий цикл (заголовок циклу блок 11), який є під циклом п’ятого – розрахунок )( порп NP , 

використовуючи формули (1) – (3), для всіх значень кількості повторів передачі R , що визначені 
у вихідних даних, та при поточних N, K, F, pбіт, збереження результатів обчислення після кожної 
зміни індексу g (блоки 11 – 13). Після того, як R пройде всі значення, що визначені вихідними 
даними (індекс g=r) – вихід з 6-го циклу та повернення до виконання 5-го циклу  
(блоки 10 – 13). Коли pбіт пройде всі значення, що визначені вихідними даними (індекс l = s) 
– вихід з 5-го циклу та повернення до виконання 3-го циклу (блоки 4 – 13). Після того, як F  
пройде всі значення, що визначені вихідними даними (індекс e = f) – вихід з 3-го циклу та 
повернення до виконання 2-го циклу (блоки 3 – 13). Коли K пройде всі значення, що 
визначені вихідними даними (індекс j = k) – вихід з 2-го циклу та повернення до виконання 
1-го циклу (блоки 2 – 13). Після того, як розрахунки будуть здійснені для всіх значень N, що 
вказані у вихідних даних (індекс i = n) – вихід з 1-го циклу, виведення результатів 
розрахунку (блок 14) та завершення процедури обчислення. 

Приклад розрахунку  
Обчислення здійснюються при pбіт = 0,01, pбіт =  0,1, pбіт = 0,2. Для повідомлень одно-, та 

чотири-блокової структури. При 1-но та 3-х кратній передачі на 1-й та 3-х частотах, 
впродовж однієї години та однієї доби. Результати розрахунку приведені на рис. 2. 

Аналіз результатів дослідження. 

1. Збільшення порогу призводить до зменшення ймовірності вірного прийому 

повідомлення та хибного спрацювання. Проте з зменшенням ймовірності помилки на біт 

критичне значення Nпор (крайнє значення Nпор при якому виконуються вимоги по ймовірності 

правильного прийому) збільшується, що в свою чергу дає можливість мінімізувати хP . 

2. Збільшення кількості повторів передачі призводить до збільшення ймовірності 

правильного прийому повідомлення та не впливає на ймовірність хибного спрацювання. 

3. Збільшення кількості блоків повідомлення призводить до зменшення пP  та хP . 

Проте, залежно від 
бітp , різною є швидкість зменшення пP .  

4. При збільшенні часу роботи в режимі радіомовчання значно зростає ймовірність 

хибного спрацювання. 

5. Збільшення набору частот для одночасної передачі повідомлення призводить до 

збільшення ймовірності вірного прийому та хибного спрацювання. Проте залежно від 

значення бітp  різною є швидкість зростання пP . При зростанні бітp  виграш по пP  суттєвіший. 
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Рис.1. Блок-схема алгоритму здійснення досліджень 

 

6. При визначених вимогах по пP  і хP , збільшення довжини кодової послідовності дає 

можливість забезпечити правильний прийом повідомлення в складнішій завадовій 

обстановці, впродовж тривалішого проміжку часу. 

7. Збільшення кількості блоків повідомлення та повторів його передачі при поточній 

довжині кодового слова (Nn) обмежується наступим можливим значенням довжини кодового 

слова (Nn+1) Nз < Nn+1, де Nз = Nn·K·R. 

 Оскільки збільшення N дає більший виграш по пP  і хP  ніж збільшення K·та R. Про це 



Збірник наукових праць ВІТІ № 1 – 2019 

════════════════════════════════════════════════════════ 

73 

також свідчать результати отримані в [13]. 
 

            
 

              
 

Рис.2. Графіки залежності ймовірності правильного прийому (Pп)  та хибного 

спрацювання (Pх) від величини порогу (Nпор): 

 

 

 

 

 

Висновок. Таким чином, за результатами проведеного дослідження встановлено, що 

для забезпечення функціонування системи радіозв’язку без зворотного каналу з 

дотриманням заданих вимог по ймовірнісних характеристиках достовірності прийому 

інформації, впродовж визначеного проміжку часу, необхідно забезпечити вибір структури 

повідомлень та кількості частот передачі.  

При цьому потрібно враховувати, що значення ймовірності правильного прийому та 

хибного спрацювання знаходяться у протиріччі.  

Збільшення значення пP  веде до збільшення – хP . Подальшим напрямком досліджень є 

розробка методики вибору структури повідомлень для систем радіозв’язку спеціального 

призначення без зворотного каналу в умовах впливу структурних завад та з урахуванням 

частот передачі. 
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