
 

Телекомунікація, радіолокація, навігація 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 147 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВХІДНОГО БІТОВОГО ПОТОКУ 

ДЛЯ ОЦІНКИ БІТОВИХ ПОМИЛОК В ДИСКРЕТНИХ КАНАЛАХ 

ЗВ’ЯЗКУ 

Кичак В. М., д.т. н, професор; Тромсюк В. Д., аспірант 

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна 

Вступ 

Якість дискретного каналу визначається швидкістю передачі даних і 

характеристиками помилок в каналі. Основною характеристикою помилок 

в дискретних каналах є коефіцієнт бітових помилок (Bit Error Ratio або 

BER), який виражає відносну частоту появи помилково прийнятих біт дис-

кретного повідомлення [1, 2]. 

Оскільки поява помилок має випадковий характер, їх статистичні ха-

рактеристики можуть бути знайдені з достатнім рівнем вірогідності тільки 

по результатам тривалих вимірювань. На практиці часто необхідно щоб 

визначення характеристики помилок при введенні в експлуатацію і при те-

хнічному обслуговуванні обладнання зв‘язку здійснювалося на достатніх 

інтервалах часу вимірювання. Виходячи із цього, в рекомендаціях ITU 

G.821 [3] і G.826 [4] була запропонована однозначна обробка демодульо-

ваної бітової послідовності. Для забезпечення нормальної роботи при-

строю контролю параметрів бітових помилок (ПКПБП) необхідно узгодити 

його із виходом демодулятора дискретних сигналів. 

Формування вхідного бітового потоку 

Довгі пакети бітових помилок на виходах демодуляторів дискретних 

сигналів мають складну структуру, яка залежить від використаного типу 

канального коду [1]. Вставки/випадання бітів в загальному випадку приз-

водить не тільки до появи зсувів демодульованої послідовності, але й до 

утворення довгого пакету адитивних помилок, які додатково спотворюють 

вихідний бітовий потік каналу. Зважаючи на це, при підключенні ПКПБП 

до дискретного каналу для оцінки параметрів його бітових помилок необ-

хідно розмістити на вході пристрою додатковий блок для формування бі-

тового потоку (ФБП). Входи цього блоку будуть з‘єднані з виходами фор-

мувача (Ф) і блоком фазового автопідстроювання частоти (ФАПЧ) демо-

дулятора (рис. 1).  

Формувач бітового потоку призначений для усунення додаткових ади-

тивних помилок, які спотворюють бітовий потік в складі демодульованої 

бітової послідовності. Ці спотворення обумовлені (d,k)-обмеженнями су-

часних канальних кодів (КК) і зазвичай утворюються декодером канально-

го коду (ДКК). В більшості випадків вони мають детермінований характер 

і утворюються у відповідності із алгоритмом декодування канального ко-

ду. При цьому вони можуть бути усунені тільки спеціальними алгоритма-
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ми ФБП, який є узгоджуючим блоком для ПКПБП. 

 
Рисунок 1. Схема підключення ПКПБП 

Якщо такий спеціалізований блок, як ФБП буде відсутнім, то врахо-

вуючи те, що моделювання каналу буде здійснюватися спрощеною ета-

лонною тестовою М-послідовністю, то виникає можливість обмежитися її 

передачею на найпростішому фазоманіпульованому канальному коді 

(двійковому коді), але із збереженням тактової частоти досліджуваного ка-

налу. Декодер такого коду не буде викликати приведених вище додаткових 

детермінованих спотворень, які будуть викликатися через вставки і випа-

дання біт в демодульованій послідовності. В такому випадку додатковий 

блок ФБП не потрібен. При цьому в якості досліджуваного бітового потоку 

може бути використана демодульована послідовність. Така заміна довіль-

ного канального коду на найпростіший приведе до зменшення пропускної 

здатності каналу, але на практиці не буде впливати на значення обрахова-

них в ПКПБП. 

ПКПБП може бути реалізований на сучасних ПЛІС (програмованих 

логічних інтегральних схемах). Найбільш підходящими для таких цілей є: 

Atmel, Altera, Xilinx Virtex, Xilinx Virtex-II – Xilinx Virtex-VII, PAIS, Statix 

та багато інших. Характеристики FPGA (Field Programmable Gate Array) є у 

вільному доступі. Базова комірка FPGA ПЛІС Xilinx Virtex-II представля-

ється, як конфігурований логічний блок LCB (Configurable Logic Block), 

який складається із 4 логічних слайсів (slice). Кожний слайс містить в сво-

єму складі 2 тригера і 2 логічних блоки табличного типу (LTU, Look-Up 

Table) на 4 виводи. Табличний блок являє собою блок перепрограмованої 

пам‘яті, в якій можуть зберігатися логічні функції від 4-х аргументів. 

Пристрої синтезовані на основі приведеної вище схеми (рис. 1) на ти-

пових функціональних вузлах можуть бути реалізовані на серійних мікро-

схемах, що дозволяє контролювати параметри бітових помилок в реально-

му масштабі часу, при тактовій частоті даного варіанта пристрою, який 

всього в два рази перевищує тактову частоту передачі вихідної бітової по-

слідовності досліджуваного дискретного каналу. При реалізації таких при-

строїв бажано використовувати ПЛІС або спеціалізованих ВІС, виконаних 

на замовлення. В пристроях відсутнє жорстке обмеження на максимальні 
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розміри виявлених бітових помилок. 

Висновки 

Запропонована схема під‘єднання пристрою контролю параметрів бі-

тових помилок, що дозволяє запобігти утворенню довгого пакету адитив-

них помилок, які додатково спотворюють вихідний бітовий потік дискрет-

ного каналу. 

Запропоновані умови використання блока формування бітового пото-

ку, який використовується для узгодження виходу демодулятора і входу 

пристрою контролю параметрів бітових помилок. 

Запропоновані можливі варіанти реалізації пристрою контролю пара-

метрів бітових помилок для побудови запропонованої схеми. 
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Анотація 

Представлена схема підключення ПКПБП до демодулятора, яка дозволяє запобіг-

ти утворенню довгого пакету адитивних помилок, які додатково спотворюють вихідний 

бітовий потік дискретного каналу. 

Ключові слова: ПКПБП, ФБП, ПЛІС, бітова помилка, бітовий потік. 

Аннотация 

Представлена схема подключения УКПБО (устройства контроля параметров би-

товых ошибок) к демодулятору, которая позволяет предотвратить образованию длин-

ного пакета аддитивных ошибок, которые дополнительно искажают исходный битовый 

поток дискретного канала. 

Ключевые слова: УКПБО, ФБП, ПЛИС, битовая ошибка, битовый поток. 

Abstract 

The scheme DCPBE (device control parameters of bit errors) connection to the demodu-

lator which prevents the formation of long additive package mistakes that further distort the 

output bit stream discrete channel. 

Keywords: DCPBE, FBT, FPGA, bit errors, bit stream. 


	РТПСАС-2016
	Зміст
	Секція 1. Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці.
	Экспериментальное исследование возможности дихотомического различия черных и цветных металлов по данным металлоискателя на основе вихревых токов методом линейного предсказания
	Абрамович А. А. аспирант, Жук С. Я., д.т.н., профессор,  Мрачковский О. Д., к.т.н., доцент

	Врівноважування несиметричного навантаження трифазної чотирипровідної системи живлення
	Артеменко М. Ю., д.т.н., професор

	Дискретна фільтрація сигналів за наявності епізодичних змін їх параметрів
	Воловик А. Ю., к.т.н., доц., Шутило М. А., ст. викл., Червак О. П., інж.

	Математична модель когерентної демодуляції адитивної суміші синхронних взаємнозаважаючих цифрових сигналів з мінімальною частотною маніпуляцією
	Єрохін В. Ф., д.т.н., професор; Пелешок Є. В. науковий співробітник

	Двухэтапная фильтрация многоканальных изображений с внутрикадровой полукаузальной обработкой при наличии некоррелированной помехи
	Ляшук А. Н.; Вишневый С. В., к.т.н.; Жук С. Я., д.т.н., профессор

	Анализ систематической составляющей ошибок траекторной фильтрации по данным двухкоординатной РЛС
	Неуймин А. С., к.т.н.; Євтух В. М.; Жук С. Я., д.т.н., профессор

	Вплив косинусного амплітудного розподілу на діаграми спрямованості  плоских цифрових антенних решіток
	Неуймін С. С.; Жук С. Я., д.т.н., професор

	Коррекция частотных искажений широкополосных сигналов в адаптивной микрофонной решетке
	Орлов В. В., к. т. н; Лысенко В. Е.

	Адаптивная акустическая система пеленгации террористических угроз
	Орлов В. В., к. т. н; Бережной К. Ю.

	Підвищення ефективності цифрової обробки сигналів в радіотехнічних системах
	Реутська Ю. Ю., асистент

	Анализ эффективности компенсации помех частично адаптивной цифровой антенной решеткой на основе RLS- и LMS-алгоритмов
	Семибаламут К. М.1; Титарчук С. А.2, Жук С. Я.2, д.т.н., профессор,

	Алгоритм класифікації двовимірних образів з використанням методу нормалізації «за кроком»
	Сушко І. О., к.т.н., доцент; Іванюк Н. О., к.т.н., доцент; Чекерис І. О.

	Аналіз алгоритмів оцінювання місцезнаходження об’єкту за даними сенсорної мережі на основі різницево-далекомірного методу
	Товкач І. О., аспірант; Жук С. Я., д.т.н., професор

	Визначення потужності лінійних параметричних кіл у середовищі системи функцій MAOPCs
	Шаповалов Ю. І., д.т.н., професор; Мандзій Б. А., д.т.н., професор;  Бачик Д. Р., к.т.н.

	Вплив співвідношення сигнал/шум на ймовірність бітової помилки при різних видах модуляції підносійних ofdm сигналу
	Вовк Д. В.; Шпилька О. О., к.т.н.

	Востановление разреженно дискретизированных сигналов с использованием минимизации -нормы
	Котляров В. В., Шпилька А. А.


	Секція 2. Проектування, технологія та експлуатація радіоелектронної техніки. Ультразвукова техніка.
	Прилад для дослідженні характеристик напівпровідникових елементів
	Грицевич І. Р., Піддубний В. О., к.т.н., доцент

	Порівняльний аналіз методів зберігання вагових коефіцієнтів нейронних мереж
	Адаменко В. О., асистент; Шунков В. В.

	Ультразвукова коливальна система
	Трапезон О. Г.1, д.т.н., с.н.с; Трапезон К. О.2, к.т.н., доц.

	Лабораторний стенд для дослідження роботи акселерометра з мікроконтролерним керуванням
	Дмитрієв Д. В., магістрант; Дюжаєв Л. П., к.т.н., доц.

	Медифікація симплексного метода Нелдера і Міда
	Максимець Д. В.; Тарабаров С. Б., к.т.н., доц.

	Особливості технології виготовлення  електромагнітнокристалічних  пристроїв
	Попсуй В. І., ст. викладач

	Ультразвукове кавітаційне очищення великих  за розміром поверхонь
	Омелич М. Ф.; Ляшок А. В., к.т.н.,; Луговський О. Ф., д.т.н. проф.

	Ультразвуковые генераторы с ФАПЧ и согласующим фильтром первого порядка для питания пьезопреобразователей
	Мовчанюк А. В., к.т.н., доц.; Фесич В. П.; Вистизенко Е. В.

	Передавальний  пристрій системи тестування каналу цифрового зв'язку
	Коцержинський Б. О., д.т.н., професор


	Секція 3. Теорія та практика радіовимірювань.
	Ергономічні обмеження в інформаційно-вимірювальних системах
	Бичковський В. О., к.т.н., доцент; Реутська Ю. Ю., асистент

	Частотний перетворювач тиску з чутливим mems конденсатором
	Осадчук О. В., д.т.н., проф.; Осадчук Я. О.

	Радиоизмерительный прибор мониторинга физической подготовки спортсменов в  стрельбе из лука
	Осадчук А. В.1, д.т.н., проф.; Сидорук В. В.2, Осадчук Я. А.1, Крыночкин Р. В.1, к.т.н., доц.

	Вихідний інтерфейс автоматизованої радіометричної системи. Програмна частина
	Перегудов С. М., к.т.н., доцент; Маруняк В. І., магістрант

	26-ГГц векторный анализатор СВЧ цепей на основе е-плоскостной крестообразной линзы
	Карлов В. А., к.т.н., доцент

	Вихідний інтерфейс автоматизованої радіометричної системи. Апаратна частина
	Перегудов С. М., к.т.н., доцент; Яненко О. П., д.т.н., професор

	Двоканальні  ідентифікатори частотних міток
	Кононов С. П., к.т.н., доцент; Миргородський М. М., магістрант

	Цифровий інтегратор для радіометричної системи
	Доліч Д. О.; Яненко О. П. , д. т. н., професор

	Шумовий метод вимірювання температури
	Яненко О. П.1, д.т.н., професор; Василенко М. П.2, к.т.н.;  Шевченко К. Л.1, д.т.н., доцент

	Порівняльний аналіз методів контролю парамерів лінії електроживлення
	Ковбич А. О.; Ляшок А. В., к. т. н.

	Паливний елемент на основі низькотемпературного електролізу води
	Троц А. А.1, к. т. н., доцент; Богомолов М. Ф.2, к. т. н., доцент;  Реутська Ю. Ю.2, асистент


	Секція 4. Електродинаміка. Пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка.
	Широкосмугова антена вівальді для імпульсного радара
	Саламатіна Н. І., магістрант


	Секція 5. Телекомунікація, радіолокація, навігація.
	Алгоритм моделирования функционирования сети передачи данных в низкоорбитальной спутниковой системе высокоскоростной передачи данных
	Албул А. С., аспирант; Бабаков М. Ф., к.т.н., профессор

	Окремі методи підвищення ефективності використання потоків у мобільних телекомунікаційних мережах
	Баховський П. Ф., к. т. н., доцент; Євсюк М. М., к. т. н., доцент

	Побудова та аналіз сигналів, сформованих за допомогою індексних кодів
	Правда В. І., к.т.н., проф.; Бичков В. Є. ст.викл.

	Макроскопічний аналіз процесу радіокерування безпілотними літальними апаратами
	Бичковський В. О., к. т. н., доцент; Реутська Ю. Ю., асистент

	Аналіз процедури хендоверу у сучасних телекомунікаційних системах з радіозв’язком
	Довгань Т. О., магістрант;  Трапезон К. О., к. т. н, доцент; Гумен Т. Ф., ст. викл.

	Сравнительный анализ современных систем эмуляции элементов телекоммуникационных сетей
	Земляной М. В.; Трапезон К. А., к.т.н., доц.

	Особливості формування вхідного бітового потоку для оцінки бітових помилок в дискретних каналах зв’язку
	Кичак В. М., д.т. н, професор; Тромсюк В. Д., аспірант

	Спосіб виділяння інформаційних каналів із багатоканального сигналу
	Коцержинський Б. О., д. т. н., проф.

	Особенности определения  точности навигации в системе GPS
	Трапезон К. А., к. т. н, доц.; Литош В. Н., магистрант;  Гумен Т. Ф., ст. преп.

	Демодуляція сигналів в системах стандарту tetra застосовуючи вейвлет перетворення
	Чесановський І. І. 1, к. т. н., доцент; Левчунець. Д. О.2, м. н. с.

	Оцінка рівня відбитого радіолокаційного сигналу  на фоні морського клатера при різних кутах опромінення
	Правда В. І. 1, професор; Танигін В. Ю. 2;  Роземборський В. М. 1, магістрант;

	Оптимізація безпошукового цифрового методу кореляційно-інтерферометричного пеленгування з подвійним кореляційним обробленням та вибірковою моделлю частотного зсуву
	Ципоренко В. В., к. т. н., доцент

	Оптимізація радіолінії супутникового зв(язку
	Антипенко Р. В., к.т.н., доцент; Першин М. О.; Смоков Є. О.


	Секція 6. Радіоелектроніка біомедичних технологій.
	Аналіз спекл-інтерферограм при експериментальних дослідженнях біофізичних характеристик мікрооб`єкті
	Богомолов М. Ф., доц., к.т.н; Каньшина Г. П.

	Розробка алгоритму автоматичного видалення артефактів еег, пов’язаних з рухами очей
	Кицун П. Г., аспірант

	Выбор системы электро-анатомического картирования сердца в зависимости от клинических задач и технических условий
	Ковшевацкая В. В.1; Сычик М. М.1,2, ведущий инженер лаборатории электрофизиологических исследований

	Реалізація нейромережі хопфілда на ПЛІС
	Міщанчук В. П., магістрант; Мосійчук В. С., к.т.н., доц.

	Применение изгибных пьезопреобразователей для очистки медицинского инструмента
	Мовчанюк А. В. , к.т.н., доцент; Фесич В. П.;  Сушко И. А., к.т.н., доцент

	Математична модель взаємодії електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону з біологічними структурами
	Русинчук В. П., магістрант; Богомолов М. Ф., к. т. н, доцент

	Математична обробка вхідних даних для збільшення точності реконструкції зображень в ЕІТ
	Гаманенко О. І., аспірант; Гусєва О. В., к.т.н., доцент

	Апарат для елктрофульгурації з нормованим значенням вихідної потужності
	Яненко О. П.1, д.т.н., професор, Кальнюк В. О. 1, інженер,  Антоненко М. Ю.2, д.м.н., професор, Головчанська О. Д.2, к.м.н., доц.

	Пристрій світлозвукової терапії
	Верхуша В. Л., магістр, Піддубний В. О. , к.т.н. доцент

	Візуалізація анатомії серця та електрофізіологічне планування радіочастотної абляції аритмогенних зон за допомогою програми vitrea
	Філімонова В. В.1, Сичик М. М.1,2

	Бесконтактная дистанционная диагностика воспалительных процессов и расстройств организма путём оценки теплового излучения
	Белов М. Е., с.н.с.1; Шайко-Шайковский А. Г., д.т.н., проф.1; Олексюк И. С., к. мед. н., доц. 2; Махрова Е. Г., к .ф-м. н., доц.2;  Паладюк В. В. к. т. н.2


	Секція 7. Мікроелектронна техніка. Функціональна та наноелектроніка.
	Вхідні імпедансні характеристики кристалоподібних структур
	Гіндікіна М. А., магістрантка; Нелін Є. А., д.т.н., проф.

	Компенсація дисперсії у волоконних бреггівських решітках
	Дяченко Р. А.; Левандовський В. Г., к.ф.-м.н., доц.;  Непочатих Ю. В., ст. викл.

	Низькочастотний фільтр на основі кристалоподібних неоднорідностей
	Зінгер Я. Л.; Попсуй В. І.; Нелін Є. А., д.т.н., проф.


	Секція 8. Захист інформації.
	Сертифікація нелінійних радіолокаторів за показниками призначення
	Карлик Р. О., магістрант, Зінченко М. В., к.т.н.

	Моделювання пасивного імітатора закладних пристроїв з флуктуючими параметрами
	Бурковський Я. Ю.,  Зінченко М. В., к.т.н.

	Особенности демаскирующих признаков закладных устройств на туннельном диоде
	Во Зуй Фук, аспирант, Зинченко М. В., к.т.н.

	Виявлення DDoS-атак на DNS-сервер за часовим рядом узагальненої характеристики трафіку
	Зінченко В. В., магістрант; Зінченко М. В., к.т.н.

	Зондування нелінійних розсіювачів з «електрично малими» антенами
	Нільський Б. О., магістрант, Зінченко М. В., к.т.н.

	Виявлення стеганограм з використанням універсальних статистичних моделей контейнеру
	Прогонов Д. О.; Панічева Д. О.


	Алфавітний покажчик авторів

