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РЕФЕРАТ 

Магістерська дисертація: 103 с., 29 рис., 21 табл., 2 додатки, 50 джерел 

Актуальність теми зумовлена активним розвитком бездротових техноло-

гій передачі інформації та необхідністю їх дослідження. 

Метою роботи є дослідження можливості застосування компенсаційно-

модуляційного радіометричного методу для визначення пропускної здатності 

каналу зв’язку сантиметрового діапазону. 

Для досягнення поставленої мети розв’язуються такі завдання: провести 

аналітичний огляд інформаційних джерел за темою дисертації; дослідити мож-

ливість використання радіометричного методу для визначення пропускної здат-

ності каналу см-діапазону; розробити компенсаційно-модуляційний метод ви-

значення пропускної здатності радіоканалу см-діапазону;  

Об’єктом дослідження є радіоканал зв'язку см-діапазону. 

Предметом дослідження є пропускна здатність радіоканалу см-діапазону. 

Методами дослідження є методи математичного аналізу – для вибору мо-

делі радіоканалу, та математичної статистики – для обробки результатів вимірю-

вань; експериментальні методи досліджень пов’язані з радіометричною апарату-

рою; методи комп’ютерного моделювання із застосуванням Matlab2018 – для 

моделювання передачі інформації через канал зв’язку. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у застосуванні компен-

саційно-модуляційного методу вимірювань для дослідження спектральних хара-

ктеристик сигналів каналу зв’язку см-діапазону. 

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано компенса-

ційно-модуляційний метод визначення пропускної здатності каналу см-

діапазону, які в порівнянні з відомими є більш простим і може використовувати-

ся при проектуванні та експлуатації мереж зв’язку. 

   Ключові слова: компменсаційно-модуляційний метод, канал зв'язку см-

діапазону, Wi-Fi.  
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ABSTRACT 

Master's dissertation: 103 pages, 29 figures, 21 tables, 2 attachments, 50 sources 

The urgency of the topic is determined by the active development of wireless 

technology for the transmission of information and the need for research. 

The purpose of this work is the study of the possibility of applying a compen-

satory modulation radiometric method to determine the bandwidth of the channel of 

the centimeter range. 

To achieve this goal, the following tasks are solved: to conduct an analytical re-

view of information sources on the topic of the dissertation; to explore the possibility 

of using the compensation-modulation method to determine the bandwidth of the сm-

band channel; to develop a compensation-modulation method for determining the 

bandwidth of the radio channel cm-range; carry out an experimental verification of the 

developed method. 

The object of research is the radio channel of the сm-band of wavelengths. 

The subject is the bandwidth of the radio channel сm-band. 

Methods of research are methods of mathematical analysis - for choosing a ra-

dio channel model, and mathematical statistics - for processing the measurement re-

sults; experimental research methods related to radiometric apparatus; swarm; Meth-

ods of computer modeling using Matlab2018 for modeling the transmission of infor-

mation through the communication channel. 

The scientific novelty of the obtained results is to apply the compensating 

modulation measurement method for studying the spectral characteristics of the signals 

of the channel of the сm-band. 

The practical value of the results. The compensation-modulation method for 

determining the channel bandwidth cm-range is proposed, which is simpler than the 

known and can be used in the design and operation of communication networks. 

Key words: compensation-modulation method, cm-band communication chan-

nel, Wi-Fi. 
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СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

OFDM  — orthogonal frequency division multiplexing (мультиплексуван-

ня з ортогональним частотним розділенням каналів) 

WLAN  — wireless local area network (бездротова локальна мережа) 

БС — базова станція мобільного зв’язку; 

МТ — мобільний термінал; 

ЕМВ — електромагнітне випромінювання; 

НВЧ — надвисокочастотний; 

ПК — персональний комп’ютер; 

РС — радіометрична система; 

СЩП — спектральна щільність потужності; 

СЩПШ — спектральна щільність потужності шуму. 
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ВСТУП 

Останніми роками радіометричні вимірювання застосовуються у бага-

тьох галузях промисловості, науки та техніки. 

У зв’язку з тим, що існуючі методи та засоби визначення параметрів та 

характеристик радіоканалів є досить складними у використанні та мають вели-

ку собівартість, в разі необхідності виміру лише певних параметрів доцільно 

використати більш простий метод і обладнання з меншою собівартістю. Таким 

чином, актуальність теми обумовлена значною кількістю радіомереж в неліце-

нзованому діапазон і тенденцією стрімкого збільшення їх кількості, а також 

необхідністю оперативно та з малою собівартістю визначати пропускну здат-

ність каналу радіозв’язку. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема ди-

сертаційної роботи пов’язана з планами наукових досліджень, що проводяться 

на кафедрі радіоконструювання та виробництва радіоапаратури КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка методу визначен-

ня пропускної здатності радіоканалу зв’язку см-діапазону із застосуванням за-

собів мікрохвильової радіометрії. 

Для досягнення поставленої мети розв’язуються такі завдання:  

 провести аналітичний огляд застосування радіометричних систем, що 

використовуються у промисловості, науці і техніці та визначити їх спро-

можність реєструвати шумоподібні сигнали, розглянути сучасні існуючі 

радіомережі та проаналізувати сигнали, що виникають в них; 

 розробити компенсаційно-модуляційний метод визначення пропускної 

здатності радіоканалу; 

 провести комп’ютерне моделювання передачі інформаційного сигналу 

через радіоканал см-діапазону в середовищі пакету MatLab 2018b з роз-

ширенням WLAN Toolbox; 
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 за результатами даних експерименту оцінити можливість застосування 

компененсаційно-модуляційного методу та правильність запропонованої 

моделі, для визначення пропускної здатності каналу зв’язку см-

діапазону. 

Об’єктом дослідження є радіоканал зв’язку см-діапазону. 

Предметом дослідження є пропускна здатність радіоканалу зв’язку см-

діапазону.. 

Методами дослідження є методи математичного аналізу — для розроб-

лення моделі, та математичної статистики — для обробки результатів вимірю-

вань; експериментальні методи досліджень з використанням радіометричної 

апаратури – для визначення пропускної здатності каналу см-діапазону. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що в даній 

роботі розроблено метод визначення пропускної здатності який у порівняні з 

іншими, є більш простим і дозволяє оцінювати завантаженість каналу. 

Практичне значення одержаних результатів. Запропонований метод,  

може бути покладений в основу засобів дослідження пропускної здатності ра-

діоканалу см-діапазону. Такі засоби, зокрема, можуть бути використані у про-

цесі проектування радіомереж чи дослідження існуючих. 

Особистий внесок магістранта. Основні положення та результати ди-

сертаційної роботи отримані автором самостійно. У роботах, що опубліковані у 

співавторстві магістранту належить: розробка компенсаційно-модуляційного 

методу визначення пропускної здатності радіоканалу см-діапазону. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати і положення ро-

боти представлені у доповіді на I Всеукраїнській науково-технічної конферен-

ції «Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення» (2018р.), 

м.Житомир. 

Публікації та конференції. За матеріалами дисертації опубліковано тези 

доповіді у збірнику матеріалів І Всеукраїнської науково-технічної  конференції 

«Комп'ютерні технології: інновації, проблеми, рішення» (2018 р.), м. Житомир. 
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1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ СИГ-

НАЛІВ РАДІОМЕРЕЖ СМ-ДІАПАЗОНУ ТА ЗАСОБІВ КО-

НТРОЛЮ ЇХ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ  

Останніми роками спостерігається інтенсивний розвиток інформацій-

них технологій. Зростання потоку інформації та швидкості передачі даних 

потрібує вдосконалення технічної бази інформаційних мереж, а також засобів 

контролю їх роботоздатності та інших характеристик. Особлива увага нада-

ється системам бездротового зв’язку: Wi–Fi (Wireless Fidelity), Bluetooth, їх 

подальшій розвиток у технологіях 5G, системах дистанційного радіокеруван-

ня тощо. 

1.1 Технологія побудови радіомереж та апаратура контрою їх основних 

параметрів та характеристик  

Радіомережі забезпечують обмін даними між пристроями, коли вико-

ристання традиційних кабельних технологій є неможливим, або недоцільним.  

Основою кожної безпровідної мережі слугує її протокол. Як, правило, прото-

кол регламентує топологію мережі, маршрутизацію, адресацію, порядок дос-

тупу вузлів мережі до каналу передачі даних, формат пакетів, що передають-

ся, набір керуючих команд для вузлів мережі та систему захисту інформації.  

 Всі існуючі протоколи бездротової передачі можливо класифікувати 

декількома різними шляхами, вибравши в якості основного один із парамет-

рів, наприклад, топологію мережі, швидкість роботи чи алгоритм безпеки.  

Згідно з [0] існують наступні найбільш вживані протоколи бездротової пере-

дачі: Bluetooth, UWB, ZigBee, Z-Wave, ANT, RuBEE, RFID, Wi-Fi, PDC, 

IDEN,CDMAOne, WIMAX, GSM, GPRS, UMTS. 

Але найбільшого поширення здобули лише GSM, GPRS, UMTS, Wi-Fi, 
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 GSM (Global System for Mobile Communication) — глобальний цифро-

вий стандарт для мобільного стільникового зв’язку з розділенням частотного 

каналу по принципу TDMA і середнім ступенем безпеки. Розроблений Євро-

пейським інститутом стандартизації електромереж (ETSI) наприкінці 1980-х 

років. 

На початок 1994 року число абонентів GSM-мереж досягло відмітки в 1,3 мі-

льйона.  

 GSM відноситься до мереж другого покоління (2 Generation), пристрої з 

підтримкою цього стандарту випускаються для 4 діапазонів частот: 850МГц, 

900МГц, 1800МГц, 1900МГц [2]. 

 GPRS (General Packet Radio Service — Пакетний Радіозв’язок Загально-

го Використання ) — використовує в свої основі технологію мобільного 

зв’язку GSM, виконує пакетну передачу даних. GPRS дозволяє користувачу 

мережі стільникового зв’язку виконувати обмін даними з іншими пристроями 

в стільниковій мережі в мережі GSM, а також зовнішніми мережами, в тому 

числі Інтернет[2]. 

 Передача даних розділяється по напрямку «вниз» (downlink) від мережі 

до абонента і «вверх» (uplink) — від абонента до мережі. Мобільні термінали 

розділяються на класи по кількості одночасно використовуваних часових 

слотів для передачі і прийому даних[2].  

 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System — Універсальна 

Стільникова Телекомунікаційна Система) — технологія стільникового 

зв’язку розроблена ETSI для впровадження 3G мереж у Європі[2]. В якості 

способу передачі даних через повітряний простір використовується техноло-

гія W-CDMA, стандартизована у відповідності до проекту 3GPP.  

 Відповідно до стандарту UMTS використовує спектри частот: 1885–

2025МГц для передачі даних в режимі «від станції до користувача». В США 

через занятість спектру частот в діапазоні 1900МГц мережами GSM виділенні 
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діапазони 1710–1755МГц та 2110–2155МГц відповідно[2]. Крім того певні 

оператори стільникового зв’язку використовують додатково поло частот 850 

та 1900МГц. 

Wi–Fi — загальновживана назва технології побудови систем бездрото-

вого зв’язку за стандартом серії IEEE 802.11 передачі цифрових даних [3]. 

Найпоширенішими областями її використання є створення бездротових ви-

сокошвидкісних мереж для передачі даних, організація доступу до мережі 

Інтернет, промислова телеметрія.  

Пристрої з підтримкою стандартів Wi–Fi застосовуються майже в усіх 

сучасних цифрових засобах незалежно від їх цільового призначення, що, на-

самперед, пов’язане з високою пропускною здатністю радіоканалу, побудо-

ваного за вказаним стандартом. 

Технологію Wi–Fi передбачається використання частотного діапазонів 

2400-2485МГц та 5725-5850МГц за міжнародною класифікацією, які не пот-

рібують ліцензування (ISM діапазон) [4]. 

На даний момент мережі Wi–Fi розробляються за такими стандартами 

[2]: 

 IEEE 802.11а (Wi–Fi 1) — максимальна швидкість до 2Мбіт/с; 

 IEEE 802.11b (Wi–Fi 2) — максимальна швидкість до 22Мбіт/с;  

 IEEE 802.11g (Wi–Fi 3) — максимальна швидкість до 108Мбіт/с; 

 IEEE 802.11n (Wi–Fi 4) — максимальна швидкість до 108Мбіт/с; 

 IEEE 802.11ac (Wi–Fi 5) — максимальна швидкість до 7ГБіт/с; 

 IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6) — максимальна швидкість до 11ГБіт/с. 

Мережі Wi–Fi будуються за загально прийнятою моделлю ОSI (Open 

systems interconnection basic reference model) [4] (рис. 1.1), а різні стандарти 

серії IEEE 802 визначають особливості застосування та вимоги до апаратних 

засобів двох нижніх рівнів в моделі — фізичного та канального для  конкрет-

но взятих локальних мереж. Архітектури безпровідних і провідних локальних 
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мереж, що описуються верхніми рівнями за вказаною моделлю ОSI збігають-

ся. Це дозволяє використовувати ті ж самі мережеві протоколи, що застосо-

вуються у мережі Ethernet (стандарт IEEE 802.3) [4]. 

Фізичний рівень складається з двох підрівнів[3]: 

PLCP (Physical Layer Convergence Protocol) — виконує процедуру ві-

дображення PDU рівня у форматі FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) 

або DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). Ця процедура здійснює переда-

чу, виявлення носія та прийом сигналу . 

 

 

Рисунок 1.1 — Рівні мережевої моделі OSI  

PMD (Physical Medium Dependent) — підрівень, залежний від середо-

вища передачі. Цей рівень буде різним для різних швидкостей передачі та 

різних стандартів з серії 802.11. Підрівень PMD забезпечує наявність даних 
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та обслуговує підрівень PLCP, а також функції радіопередачі та прийому, ре-

зультатом яких є потік даних, інформація про час та параметри прийому.  

Стандарт IEEE 802.11 передбачає передачу сигналу одним з двох мето-

дів — методом прямої послідовності (DSSS) та методом частотних стрибків 

(FHSS), які різняться способом модуляції, але використовують одну і ту ж 

технологію розширення спектру [5]. Основний принцип технології розши-

рення спектру (Spread Spectrum, SS) полягає в тому, щоб від вузькосмугового 

спектру сигналу, що виникає при звичайному потенційному кодуванні, пе-

рейти до широкосмугового спектру, що дозволяє значно підвищити стійкість 

переданих даних.  

Метод FHSS передбачає зміну несучої частоти сигналу при передачі 

інформації. Для підвищення завадостійкості необхідно збільшити спектр пе-

реданого сигналу,  для чого несуча частота змінюється по псевдовипадково-

му закону, і кожен пакет даних передається на своїй частоті. При викорис-

танні FHSS конструкція приймача виходить дуже простою, але цей метод 

можна застосовувати, тільки якщо пропускна здатність не перевищує 

2Мбіт/с. З цього випливає, що спільно з пристроями IEEE 802.11 може засто-

совуватися тільки те обладнання стандарту IEEE 802.11, яке підтримує DSSS, 

при цьому швидкість передачі не перевищить максимальної швидкості в "ву-

зькому місці" (2Мбіт/с), яким є обладнання, що використовує старий стан-

дарт без розширення [6]. 

В основі методу DSSS лежить принцип фазової маніпуляції (тобто пе-

редачі інформації стрибкоподібною зміною початкової фази сигналу). Для 

розширення спектру сигналу застосовується перетворення переданої інфор-

мації в так званий код Баркера, який є псевдовипадковою послідовністю. На 

кожен переданий біт доводиться 11 біт в послідовності Баркера. Розрізняють 

пряму і інверсну послідовності Баркера. Через велику надмірності при коду-

ванні ймовірність того, що дія перешкоди перетворить пряму послідовність 
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Баркера в інверсну, близька до нуля. Поодинокі біти передаються прямим 

кодом Баркера, а нульові – інверсним [6]. 

Під бездротові Wi-Fi мережі в діапазоні 2,4ГГц відведений досить ву-

зька смуга шириною 83МГц, розділена на 14 каналів. Для виключення взаєм-

них перешкод між каналами необхідно, щоб їх смуги були рознесені один від 

одного на 25МГц. Таким чином в одній зоні одночасно можуть використову-

ватися тільки три канали. В таких умовах неможливо вирішити проблему ві-

дбудови від перешкод автоматичною зміною частоти, ось чому в бездротових 

локальних мережах використовується кодування з високою надмірністю. У 

ситуації, коли і цей захід не дозволяє забезпечити задану достовірність пере-

дачі, швидкість з максимального значення 11Мбіт/с послідовно знижується 

до одного з наступних фіксованих значень: 5,5; 2; 1Мбіт/с. Зниження швид-

кості відбувається не тільки при високому рівні перешкод, але й якщо відс-

тань між елементами бездротової мережі досить велика. 

Канальний рівень (Data Link Layer) поділено на 2 підрівня — LLC 

(Logic Link Control) та MAC (Media Access Control). Рівень MAC забезпечує 

коректний сумісне використання загального середовища. Після доступу до 

середовища передачі даних використовується більш високий рівень LLC, 

який спільно з мережевим рівнем реалізує функції радіоінтерфейсу. Прото-

коли рівня MAC та LLC взаємно незалежні, тому кожен варіант реалізації од-

ного рівня може використовуватися з іншим варіантом другого і навпаки [4]. 

Перший стандарт IEEE 802.11 розрахований на роботу в діапазонах 

2400-2485МГц та 5725-5850 МГц з використанням методу розширення спек-

тру FHSS. За кількістю несучих частот (каналів) пристрої мають підтримува-

ти не менше 20-ти за умови, що вони не повинні пересікатися за рівнем -20дБ 

відносно робочої потужності  Підтримка двох методів модуляції 2GFSK та 

4GFSK [4]. Рекомендована швидкість радіоканалу до 2Мбіт/с, а максимальна 

потужність передавача базової станції — не більше 20дБм (100мВт). 
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Проте через малі рекомендовані за першим стандартом Wi–Fi швидкос-

ті передачі даних у пристрої та мережі він майже перестав використовувати-

ся і був замінений на стандарт IEEE 802.11b [4], який дозволяє реалізувати 

більш швидку передачу даних. У тому самому робочому діапазоні введено 

чітке розділення на 14 каналів (рис. 1.2), регламентовано використання мето-

ду розширення спектру DSSS та введено нові методи модуляції сигналу [4]. 

Можливі модуляції: DBPSK, CKK, PBCC [4]. Максимальна швидкість пере-

дачі даних через радіоканал — 22Мбіт/с. 

В зв’язку з масовою появою бездротових пристроїв виникла проблема 

завад та завантаженості каналу 2,4 ГГц, насамперед, це пов’язано з впливом 

випромінюючих пристроїв, що відносяться до мереж інших технологій і ви-

користовують цей же діапазон частот, зокрема системи Bluetooth, мобільного 

зв’язку та інша мікрохвильова техніка тощо.  

 

 

Рисунок 1.2 — Розподілення діапазону 2400–2483,5МГц на 14 каналів 

Стандарт IEEE 802.11а [7] був спеціально розроблений для вирішення 

вказаної проблеми і розрахований на використання діапазону 5725-

5850 МГц, у якому менше джерел завад, і середній рівень загальних шумів 

нижче. За стандартом можна використовувати також діапазон частот 5150-

6425 МГц та метод OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)  — 

ортогональне частотне розділення каналів з мультиплексуванням — це циф-

рова схема модуляції, яка використовує велику кількість близько розташова-
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них ортогональних піднесучих. Кожна під несуча модулюється за звичайною 

схемою модуляції  на низький символьній швидкості, зберігаючи при цьому 

високу швидкість передачі даних, як і в звичайній схемі модуляції несучої в 

ті же смузі пропускання[7]. Рекомендовано частотне рознесення каналів на 

20МГц з 52 «піднесучими» в кожному каналі. Можливі методи модуляції: 

BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM. Максимально можлива швидкість радіокана-

лу — 108Мбіт/с. 

Стандарт IEEE 802.11g, є вдосконаленою версією стандарту IEEE 

802.11b і також розрахований на діапазон 2,4ГГц . А його універсальність 

обумовлена підтримкою всіх попередніх технологій, зокрема, методів роз-

ширення спектру та модуляції сигналу. За стандартом максимальна швид-

кість каналу — 100Мбіт/с [7]. 

Наступним етапом розвитку технології  Wi–Fi став стандарт IEEE 

802.11n [4]. Він має переваги усіх попередніх стандартів, а саме, забезпечен-

ня функціонування радіомереж у діапазонах з центральними частотами 

2,4ГГц і 5ГГц та рекомендує максимальну швидкість передачі даних у каналі 

— 600Мбіт/с. Це забезпечується за рахунок збільшення ширини каналу з 20 

до 40МГц, а також реалізації багатоантенної технології MIMO (Multiple Input 

Multiple Output). В основу технології MIMO покладена ідея декількох одноча-

сно передавальних та приймальних антен. При цьому потік даних, що пере-

дається, поділяється на декілька незалежних потоків, які водночас пересила-

ються через різні антени [8].  

Вагомим кроком розвитку технології Wi–Fi стала розробка стандарту 

IEEE 802.11ac [8], який регламентує використання лише 5ГГц діапазону та 

збільшену до 7ГБіт/с швидкість передачі даних через радіоканал, що стає 

можливим завдяки збільшенню ширини каналу до 80МГц та підтримці ново-

го типу модуляції 256-QAM. Крім того, збільшено число просторових потоків 

з 4 до 8, що спільно з вдосконаленою технологією багатоантенної приймання 
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й передачі MU–MIMO забезпечує одночасну роботу базової станції з 4-ма 

абонентами. Також додано підтримку технології Beamforming [9]. Її суть по-

лягає в адаптивному формуванні діаграми направленості, що дозволяє більш 

ефективно використовувати частотний ресурс [9]. 

Останнім на сьогоднішній день розробленим стандартом є IEEE 

802.11ax [10]. До головних відмінностей можна віднести: 

 підтримка функціонування в  2,4ГГц та 5ГГц діапазонах; 

 підтримка всіх базових частотних полос, аж до 160МГц; 

 в технології MIMO підтримка до 8 просторових потоків; 

 підтримка модуляції до 1024–QAM; 

 максимальна частота до 11Гбіт/с. 

Інша група радіомереж побудована за стандартом Bluetooth. Цей стан-

дарт регламентує протокол та вимоги до технічних засобів передачі інформа-

ції за допомогою радіоканалу на невеликі відстані. 

У його розробці приймали участь провідні компанії : Ericsson, Nokia, 

Intel, Toshiba та десятки інших. Вони створили так названу групу SIG (Special 

Interest Group) групу, основною метою якої була розробка нової технології 

передачі даних. Ця технологія повинна була упорядкувати спільну роботу 

різних пристроїв бездротового зв’язку. 

Першим стандартом протоколу такого зв’язку став Bluetooth 1.0. Проте 

у процесі його застосування було визначено нестабільність сигналів та пос-

тійне переривання з'єднання. Більш того, відзначено відсутність належної 

взаємодії між різними пристроями.  

Оновлений протокол Bluetooth 1.0B вимагав обов'язкову передачу адре-

си пристрою і відповідно не було ніякої анонімності, що стало головним не-

доліком протоколу, через що він не був упроваджений. Завдяки наступному 

протоколу Bluetooth 1.1, користувачі могли визначити рівень сигналу бездро-

тового з'єднання і передавати дані через відкриті канали зв’язку нешифрова-
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ний каналах. Подальшим вдосконалення став суттєво оновлений протокол 

Bluetooth 1.2, основними перевагами якого було підвищення швидкості пере-

дачі даних (до 1 Мбіт/с) і підвищення завадостійкості, а також підтримка 

профілю A2DP, що вперше дозволила передавати стереозвук[10]. 

Наступна специфікація Bluetooth 2.0 (2004 р.) передбачала збільшення 

швидкості передачі даних до 2,1 Мб/с, застосування технології 

EDR (Enhanced data rate — це метод поширення і розподілу обсягу і типів 

Bluetooth пакетів, з метою збільшення максимальної пропускної спроможно-

сті) використання додаткової  смуги частот для синхронного підключення 

декількох пристроїв, а також дещо збільшену енергоефективність. 

Підвищення енергоефективності стало основною задачею розробки 

протоколу  Bluetooth 2.1 та нової технології Sniff Subrating, завдяки яким ене-

ргоефективність зросла майже у 10 разів. А запропонована у тому ж році те-

хнологія NFC (Near Field Communication) забезпечила належний захист з'єд-

нання. Bluetooth 2.1 + EDR  завершило вдосконалення технології мереж за 

другою версією.  Її впровадження ще у п'ять разів зменшило енергоспожи-

вання та підвищило ступінь захисту даних. 

Стандарт Bluetooth 3.0 (2009 р.) був спрямований на значне підвищення 

швидкості передачі даних, до 24Мбіт/с. Він передбачав  дві версії радіоін-

терфейсу: стандартну 2.0 (до 3МБ/с) та сумісну з Wi-Fi стандартом IEEE 

802.11 (до 24МБ/с)[10]. Залежно від обсягу інформації, що передається, пе-

редбачалось застосування тої чи іншої версії . Проте, незважаючи на викорис-

тання стандарту IEEE 802.11, Bluetooth 3.0 був несумісним з будь-якою спе-

цифікацією Wi-Fi. 

Версія Bluetooth 4.0, що затверджена групою SIG у 2010 році — перед-

бачала споживання енергії дуже малої величини і призначалась для викорис-

тання в мініатюрних гаджетах, давачах, сенсорах та інших пристроях. Для 

цього було змінено принцип дії Bluetooth 4.0: замість постійної активності, 
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зв’язок встановлюється лише в моменти передачі або прийому даних. Таким 

чином в результаті застосування нового стандарту радіус дії збільшено до 

100 метрів, проте швидкість передачі даних, через підвищення енергоефекти-

вність, знижена до 1Мбіт/с. Стандарт четвертої версії  отримав ще два понов-

лення: версії 4.1(з акцентом на сумісність з мережами LTE) і 4.2 (зі збільше-

ною пропускною швидкістю, в 2,5 рази та підвищеним захистом інформації). 

Bluetooth 5.0 на відміну від попереднього стандарту має вдвічі більшу 

пропускну здатність, збільшену в чотири рази дальність дії і цілий ряд інших 

поліпшень.  

1.2  Апаратура вимірювання параметрів та характеристик каналу безд-

ротового зв’язку 

Широке використання пристроїв та систем з підтримкою радіомереж за 

стандартами бездротового зв’язку, зокрема за стандартом Wi–Fi в одному діапа-

зоні частот  породжують проблему електромагнітної сумісності через виникнен-

ня завад різних типів.  

 

Рисунок 1.3 — Програмне оброблення та візуалізації інформації 

завантаженості каналів робочого діапазону, отриманої з Wi–Fi адаптера, по 

горизонтальній осі відкладено номери каналів Wi–Fi, а по горизонтальній рівень 

сигналу в дБм 
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Це у свою чергу створює необхідність оперативного аналізу стану як самого 

каналу зав’язку (радіомоніторинг), так і апаратних засобів. 

Найпростішим методом здійснення такої процедури для конкретної локальної 

радіомережі є програмне забезпечення Wi-Fi Analyzer для аналізу та візуалізація 

частотного спектру сигналів  (рис 1.3). Вимірювання ж потужності сигналів, 

характерних для існуючих точок доступу до мережі, а також отримання інфор-

мації щодо їх робочої смуги частот здійснюється за допомогою апаратно реалі-

зованих методів в пристроях Wi–Fi комп’ютера [11]. 

Подібний комплекс дозволяє аналізувати інформацію щодо завантаженос-

ті діапазону іншими пристроями Wi–Fi. Для отримання більш детальної інфор-

мації щодо усіх наявних завад необхідним є використання аналізатора спектру 

[12].  

 

Рисунок 1.4 — Спектральна характеристика Wi–Fi діапазону  

 2400–2483,5 МГц 

На рисунку 1.4 представлено амплітудно-частотна характеристика Wi–Fi 

сигналу в діапазоні 2400–2483,5 МГц та його часова залежність, відображені на 
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екрані аналізатора спектру. Такий спосіб дозволяє більш точно досліджувати 

роботу каналу бездротового зв’язку, проте не завжди є можливим його застосу-

вання через дуже високу вартість.  

Для випробування приймачів і їх компонентів потрібні опорні сигнали з 

дуже низьким рівнем спотворень. Компанія Rohde&Schwarz пропонує два гене-

ратора векторних сигналів, що генерують сигнали відповідно до вимог IEEE 

802.11ac з підтримкою смуг 80 + 80МГц або повної смуги 160МГц. 

Наприклад, векторний генератор R&S
®
SMW200A відноситься до високо-

точних вимірювальних пристроїв і має похибку задання амплітуди сигналу 

(EVM) на рівні мінус 49дБ, а нерівномірність АЧХ складає 0,05дБ в смузі 

160МГц. 

Компактний генератор векторних сигналів середнього класу 

R&S®SMBV100A  підтримує смугу 160МГц.  

 

Рисунок 1.5 — Інтерфейс пристрою R&S
®
SMW200A для дослідження 

приймачів радіомережі WLAN стандарту IEEE 802.11 
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Обидва прилади мають в своєму складі вбудований генератор послідовно-

стей кадрів, який забезпечує зручність настройки та одночасне формування всіх 

основних сигналів бездротової мережі за стандартами IEEE 802.11 і допомагає 

тестувати пристрої, що підтримують кілька стандартів IEEE 802.11. На рисунку 

1.5 представлено екранний інтерфейс приладу R&S
®
SMW200A. 

Під час тестування передавачів використовуються вимірювачі спектра, 

наприклад, такі як ACLR, а також вимірювачі паразитного випромінювання, які 

мають високу точність вимірювання параметрів модуляції (тобто EVM)  та до-

зволяють проводити аналіз складу сигналу. Аналізатори сигналів і спектру 

Rohde&Schwarz R&S®FSV і R&S®FSW підтримують смугу демодуляції 

160МГц, що дозволяє з високою точністю проводити такі вимірювання. 

При використанні смуги 160МГц і модуляції 256QAM, залишковий мо-

дуль вектора помилок  не перевищує  мінус 47дБ. Висока швидкодія цього ана-

лізатора спектра забезпечує швидке проведення вимірювань під час перевірки 

відповідності та контрольних випробувань. Значення модуля вектора помилок 

одного кадру можна отримати приблизно за 35мс. 

 

Рисунок 1.6 — Інтерфейс пристрою R&S®FSW для дослідження переда-

вачів радіомережі WLAN стандарту IEEE 802.11 
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Аналізатор спектру середнього класу R&S®FSV (Rohde&Schwarz) має 

смугу демодуляції 160МГц і призначений для випробувань передавачів та їх 

компонентів у процесі розробки та виробництва. 

З точки зору структури аналізатори спектру є досить складними пристро-

ями, а процес вимірювання з їх застосуванням не є простим і передбачає доста-

тньо високу кваліфікацію користувача. Принцип роботи класичного аналізатора 

спектру супергетеродинного типу, блок-схема якого представлена на рис. 1.7, 

такий.  

Вхідний сигнал проходить через атенюатор та фільтр нижніх частот на 

змішувач, де він змішується з сигналом від гетеродина. Оскільки змішувач міс-

тить нелінійний елемент, на його виході будуть не тільки два первинних сигна-

ли, а також їх гармоніки і сигнали з частотами, що дорівнюють сумі та різниці 

частот вхідного сигналу і гетеродину та їх гармоніки.  

 

Рисунок 1.7 — Спрощена блок-схема супергетеродинного аналізатора спектру  

Вихідний сигнал змішувача через фільтр проміжної частоти (ПЧ) посту-

пає до входу підсилювача (де за потребою може здійснюватись логарифмічне 

перетворення) і потім детектується. В результаті виділяється обвідна сигналу, 

яка через фільтр нижніх частот подається до входу індикаторного блоку. Там 
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здійснюється остаточна обробка сигналу, у тому числі цифрова, і результати ви-

водяться на дисплей. здійснює рядкову розгортку дисплею, а також відповідне 

перестроювання частоти гетеродину.  

Аналізатор має вхідний мікрохвильовий атенюатор, який забезпечує но-

мінальний для змішувача рівень сигналу, щоб уникнути явищ перевантаження і 

спотворень. Оскільки атенюатор — це захисний пристрій аналізатора, то зазви-

чай він регулюється автоматично, в залежності від опорного рівня. Проте ручна 

установка ослаблення також можлива — з кроком 10, 5, 2 та 1дБ.  

На рис. 1.8 показано спрощена схема кола атенюатора з максимальним 

послабленням 70дБ і кроком 2дБ. Конденсатор використовується для запобіган-

ня пошкодження аналізатора сигналом постійного струму або зміщенням пос-

тійної складової вхідного сигналу. Проте одночасно він послаблює також низь-

кочастотні сигнали, чим підвищує нижню частоту робочого діапазону частот 

аналізатора. 

 

Рисунок 1.8 — Схема ланцюга вхідного радіочастотного атенюатора 

Фільтр нижніх частот блокує проходження високочастотних сигналів в 

змішувач, що запобігає змішуванню позасмугових сигналів з сигналом гетеро-

дина і подальшій появі небажаних відгуків на проміжній частоті. У мікрохви-

льових аналізаторах спектру низькочастотний фільтр замінюється преселекто-
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ром, який є налаштованим фільтром, який пропускає тільки сигнали у вибрано-

му діапазоні частот. 

Підсилювач ПЧ використовується для підстроювання вертикального по-

ложення сигналу на дисплеї без впливу на рівень сигналу у вхідному змішувачі. 

Коли змінюється рівень сигналу ПЧ, відповідно змінюється значення опорного 

рівня і здійснюється коректне відображення амплітуди сигналів на дисплеї. За-

звичай, не потрібно, щоб опорний рівень змінювався зі зміною вхідного ослаб-

лення, тому настроювання підсилювача ПЧ і вхідного атенюатора пов'язані, щоб 

відбувався ефект зміни вхідного ослаблення і розмір зображення сигналу на ди-

сплеї зберігався.  

Ширина смуги фільтра — це не єдиний фактор, що впливає на роздільну 

здатність аналізатора спектра. Стабільність частоти гетеродина аналізатора, 

особливо, опорного генератора, також вносить свій внесок. Зазвичай, опорний 

генератор і настроюється струмом в діапазоні від 3 до 7ГГц. У ранніх конструк-

ціях аналізаторів спектра у таких генераторів була залишкова частотна девіація 

не менш 1кГц. Ця нестабільність передавалася до вихідного сигналу гетероди-

на, і згодом було неможливо визначити, що є джерелом нестабільності: вхідний 

сигнал чи гетеродин. 

Як видно з попереднього тексту, у стандартних методах застосовуються 

засоби, що мають складну конструкцію та високу собівартість. Тому для визна-

чення певних інтегральних характеристик радіоканалу можливо використовува-

ти вимірювальні системи радіометричного типу. Тому доцільним є дослідити 

можливість застосування таких систем як альтернативних засобів визначення 

характеристик радіоканалу бездротового зв’язку. 

1.3  Радіометричні вимірювальні системи та їх застосування  

Для вимірювання параметрів слабких шумоподібних сигналів викорис-

товують високочутливі приймачі радіометричного типу (радіометри).  Радіо-
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метричний приймач, до складу якого входить антена та пристрій обробки ре-

зультатів вимірювання з відображенням їх за допомогою індикатора назива-

ється радіометричною системою (РС). Такі системи широко використову-

ються в різних областях науки і техніки для виміру вкрай слабких сигналів, 

рівень потужності яких одного порядку з рівнем власних шумів радіометра 

таким методом вимірюються сигнали джерел випромінювання, розташованих 

на значних відстанях від приймального пристрою (радіоастрономія, зонду-

вання земної поверхні, радіобачення тощо) [21]. У той же час використання 

РС в таких областях, як біологія і медицина, передбачає процедури виміру, 

які реалізовуються на  малих відстанях або за допомогою антени контактного 

типу з джерелом випромінювання [22]. У такому разі антени розміщують 

безпосередньо на об’єкті дослідження і узгоджуються за електромагнітними 

параметрами з його поверхневим шаром, що забезпечує оптимальне прохо-

дження. 

Випадковий характер широкосмугових сигналів, що вимірюються при 

цьому, призводить до їх схожості з шумовими сигналами і обумовлює необ-

хідність  виміру таких параметрів і характеристик як спектральна щільність 

потужності шуму (СЩПШ), інтегральна потужність, коефіцієнти поляриза-

ції, автокореляції та взаємної кореляції [22].   

Для вимірювання параметрів таких сигналів на вході РС використову-

ються компенсаційний, кореляційний та модуляційний  методи перетворення 

сигналів, за назвою яких і класифікуються РС [23]. 

Компенсаційні радіометри реалізуються за досить простою схемою 

(рис. 1.9), яка складається с послідовно з’єднаних антени, підсилювача над-

високої частоти, квадратичного детектора, підсилювача постійного струму, 

фільтру нижніх частот, пристрою порівняння, джерела напруги та індикатору 

[9]. У зв’язку з необхідністю забезпечення значного коефіцієнту підсилення у 

процесі вимірювання радіосигналів інтегральної потужності 10
-15

-10
-12

Вт зна-
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чно збільшуються флуктації амплітуди вихідного сигналу підсилювача ра-

діометра, що, у свою чергу, приводить до збільшення флуктацій постійної 

складової на виході детектора і, відповідно, збільшення порогу чутливості 

[21]. 

 
   √   √

  

  
 , (1.1)  

де    — шумова температура підсилювача,    — смуга робочих частот під-

силювача високої частоти,    — смуга пропускання фільтра на виході квад-

радратичного детектора.  

Флуктаційним порогом чутливості РС прийнято характеризувати міні-

мальне значення вхідного сигналу, яке можна вимірювати за допомогою РС, 

тобто співвідношення рівня сигналу і власних шумів на виході радіометра 

рівне одиниці [24]. 

Перевагою радіометрів компенсаційного типу є простота структурної 

схеми та досить великий коефіцієнт перетворення НВЧ сигналу, прийнятого  

 

Рисунок 1.9 — Спрощена функціональна схема компенсаційного 

радіометра: 1 — антена; 2 — підсилювач високої частоти; 3 — змішувач; 

 4 — гетеродин; 5 — підсилювач проміжної частоти; 6 — інтегратор; 

 7 — віднімаючий пристрій; 8 — регістратор [22] 

антеною, що дозволяє досягти найбільшої чутливості, у порівнянні з РС ін-

ших типів. 
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Кореляційні радіометри можуть мати один або два розв’язані між со-

бою канали перетворення НВЧ сигналів і, відповідно, одну або дві прийма-

льні антени, що визначається видом реалізованої кореляційної функції. До 

складу радіометрів такого типу входять перемножувальний пристрій, фільтр 

нижніх частот (ФНЧ) та індикатор [25]. 

Частотні складові сигналів мають авто- або взаємокореляційний зв'я-

зок, який характеризується постійною складовою напруги сигналу на виході 

ФНЧ. Слід зазначити, що всі кореляційні радіометри мають недоліки, які ви-

никають внаслідок проходження між каналами власних шумів і появ виник-

нення додаткових складових флуктуаційного шуму, що збільшує поріг чут-

ливості [25]. 

Крім того, для компенсації власних шумів РС необхідно мати два іден-

тичних канали перетворення, конструкція яких дозволяє додавати постійні 

складові корисних сигналів зменшувати складові власних шумів. Таким чи-

ном, вихідний пристрій (реєстратор) відображує ступінь когерентності сиг-

налів на входах антен [25]. 

Функціональна схема кореляційного радіометра наведена на рис. 1.10 

 

Рисунок 1.10 — Спрощена функціональна схема кореляційного 

радіометра: 1 — антена; 2 — розгалужувач; 3,4 — високочастотні складові 

першого та другого каналів; 5 — помножувач; 6 — інтегратор;   

 7 —  регістратор [22] 
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До недоліків кореляційних РС можна віднести вплив неоднакових фа-

зочастотних характеристик (ФЧХ) каналів на відношення сигнал/шум. Неіде-

нтичність ФЧХ каналів створюють нові флуктації на виході, аналогічні флук-

таціям коефіцієнта підсилення [26].  

Відомо, що поріг чутливості кореляційного радіометра визначається за 

формулою [26] 

 
      √

  

  
 , (1.2)  

Модуляційні радіометри відрізняються за конструкцією від поперед-

ніх тим, що перед підсилювачем надвисокої частоти включається спеціаль-

ний НВЧ перемикач, завдяки якому вхід підсилювача почергово з’єднується з 

виходом приймальної антени та узгодженого навантаження (УН), теплові 

шуми якого створюють еталонний сигнал. Функціональна схема модуляцій-

ного радіометра наведена на рис 1.11. 

 

Рисунок 1.11 — Спрощена функціональна схема модуляційного 

радіометра: 1 — антена; 2 — УН; 3 — НВЧ перемикач; 4 — підсилювач НВЧ;  

5 — змішувач сигналів; 6 — гетеродин; 7 — підсилювач проміжної частоти; 

8 — квадратичний детектор; 9 — синхронний детектор; 10 — синхронізатор; 

11 — інтегратор; 12 — реєстратор [22] 

Як результат перемикань до входу вказаного підсилювача, поступає си-

гнал, що модульований сигналом низької частоти. Глибина модуляції зале-
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жить від різниці еталонного та прийнятого сигналів. Аналогічну модуляцію 

має сигнал на виході квадратичного детектора. Вузькосмуговий фільтр виді-

ляє продетектований сигнал з частотою модуляції. Роботою модулятора ке-

рує синхронізатор, який формує також опорну напругу низької частоти для 

синхронного детектора [27]. 

Напруга на виході детектора пропорційна різниці СЩПШ сигналів ета-

лону (УН) та антени. Інтегратором є ФНЧ, який в свою чергу задає смугу 

пропускання в області низьких частот. Частота перемикань модулятора ви-

бирається такою, щоб за один період перемикань коефіцієнт підсилення не 

змінювався на значну величину. У таких радіометрах сигнал на вхід прийма-

ча з антени надходить тільки на протязі півперіоду, тому чутливість в два ра-

зи менше ніж у компенсаційних [28.  

Поріг чутливості модуляційної РС визначається за формулою [29] 

 
   √   √

  

  
 , (1.3)  

Основні недоліки модуляційних РС — неможливість досягнення широ-

кої смуги робочих частот і значного підсилення вхідних сигналів, що обме-

жує його чутливість. Також результати вимірювань залежать від параметрів 

джерела еталонного сигналу [29].  

Джерелом власних шумів радіометричних пристроїв є дробові і теплові 

шуми, з рівномірним розподілом потужності в широкому діапазоні частот (типу 

"білий шум"), а також низькочастотні шуми інтенсивність яких змінюється за 

законом 1/f (флікер–шум). Зазвичай частота, на якій інтенсивність флікер–шуму 

відповідає інтенсивності теплового шуму, знаходиться в діапазоні частот від 

нуля до сотень герц [30]. 

Спектральна щільність потужності теплового шуму для нормального зна-

чення температури Т = 293 К має величину ІТ = kT = 4,0410
-21

 Вт/Гц. 
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На рис. 1.12 показано розподіл потужності флікер-шуму в частотному ді-

апазоні 1-10 кГц, а також частотний спектр теплового шуму, який проходить на 

вихід вузькосмугового фільтру [31]. 

     

а)                                                    б) 

Рисуснок 1.12  —  Розподілення інтенсивності флікер-шуму(а) і складових 

теплового шуму , близьких до частоти комутації (б) на виході квадратного 

детектора [22] 

Як видно, рівень потужності флікер–шуму значно перевищує потуж-

ність теплового шуму. Такий шум слабо пригнічується фільтром нижніх час-

тот, тому в радіометрах компенсаційного і кореляційного типу він збільшує 

їх поріг чутливості за рахунок збільшення рівня флуктуацій сигналу індика-

тора. 

1.4  Моделі радіоканалу в бездротових радіомережах 

Поширення у вільному просторі. При поширенні радіосигналу в ві-

льному просторі потужність на виході приймальної антени можна виразити 

як функцію відстані від джерела до передавальної антени Pr(d). Вираз для 

обчислення потужності сигналу на виході приймальної антени 
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де λ довжина електромагнітної хвилі; Gt — коефіцієнт посилення передаваль-

ної антени; Gr — коефіцієнт посилення приймальної антени (у відносних 

одиницях); Pt Gt — еквівалентна потужність ізотропного випромінювача. Для  

Gt , вимірюваного в дБ, значення Pt Gt називається ефективною потужністю 

випромінювання і теж вимірюється в дБ.  

Вираз (1.4) називають рівнянням моделі радіоканалу для вільного прос-

тору [32]. Відстань d має бути досить великою і не може приймати значення 

d=0 При використанні рівняння (1.4) вважається, що приймальна антена зна-

ходиться від передавальної на відстані, яка відповідає дальній зоні (зона 

Фраунгофера). 

Рівняння вільного простору часто виражається по відношенню до точки 

відліку d0, що знаходиться в зоні Фраунгофера: 

 
 

 

Прийнято вибирати значення d0: 1м — для приміщень, 100м або 1км — 

для відкритої місцевості. Однією з найважливіших характеристик поширення 

радіосигналу є його загасання в каналі зв'язку. Загасання визначається як від-

ношення переданої потужності до прийнятої  [28]  

 
 

 

Рівень потужності сигналу на виході прийомної антени АС прийнято 

позначати в одиницях дБ відносно 1 мВт (                 (
   

     
)), тоді 

вираз 1.4 зручніше представити в такому вигляді [32] 
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Загасання L(d) розраховується за допомогою моделі поширення сигна-

лу у радіоканалі [32]. 

Поширення в реальних умовах. В реальних умовах поширення радіо-

сигналу та величина загасання залежить від комплексу факторів, що визна-

чають характер поширення радіохвиль. До них, як правило, відносяться [33] 

 відбиття сигналу від об'єктів, розміри яких перевершують довжину ра-

діохвилі; 

 дифракція радіохвиль, для якої характерно переломлення радіосигналу 

на шляху поширення; 

 розсіювання сигналу, яке відбувається при наявності на місцевості ве-

ликого числа об'єктів, розміром менше довжини радіохвилі (наприклад, 

листяні дерева); 

 ефект Доплера, що має місце при переміщенні рухомого об'єкту.  

Середнє загасання реального каналу зв'язку в дБ можна оцінити як [33] 

 
 

(1.5) 

Більшість моделей, за допомогою яких розраховуються мережі мобіль-

ного радіозв'язку, базуються на простій формулі, що визначає потужність си-

гналу у вільному просторі [33] 

  (1.6) 

де Pr — потужність передавача, Gr і GR — коефіцієнти посилення передава-

льної і приймальні антен, d — відстань між приймачем і передавачем, λ — 

довжина хвилі. Зазвичай для характеристики траси поширення вводять вели-

чину втрат Lp, яка визначається виразом Хо
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, 
 

З формули (1.6) для поширення сигналів у вільному просторі можна 

отримати 

   

де  — несуча частота сигналу. 

Для ізотропних передавальної і приймальної антен з коефіцієнтами по-

силення рівними 1, для траси прямої видимості втрати розраховуються за 

формулою [33] 

 
  

З наведених співвідношень випливає, що на трасах прямої видимості 

потужність сигналу, що приймається, зменшується на 6 дБ при кожному под-

воєнні відстані або частоти.  

Більшість систем бездротового зв'язку працюють в умовах поширення 

радіохвиль при відсутності прямої видимості. На основі експериментальних 

даних були запропоновані моделі для оцінки втрат при поширенні в відсут-

ність прямої видимості [33]. Ці моделі описуються такими виразами 

 
 

 

де Lp — втрати при поширенні на трасі прямої видимості довжиною d0, d — 

відстань між передавачем і приймачем. Показник n ступеня для різних умов 

може змінюватися в межах          . Для зв'язку всередині будівель, як 

показують експериментальні дані,        . Хо
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Двопроменева модель. Для рухомих систем зв'язку опис поширення 

радіосигналу уздовж земної поверхні може бути спрощено двопроменевий 

моделлю (рис.1.14) [34]. 

 

Рисунок 1.14 — Двопроменева модель розповсюдження радіосигналу 

Для умов, коли земля є ідеальним відбивачем, а кут падіння променя 

дуже маленький, потужність сигналу на виході прийомної антени для двоп-

роменевої моделі визначається з виразу [34] 

 

 
 

Модель Окамури. Модель, запропонована Окамурою [35], заснована 

на результатах експериментальних досліджень і в порівнянні з двопромене-

вою моделлю дозволяє більш точно прогнозувати середнє значення загасання 

радіосигналу на відносно великій відстані між передавальною і приймальною 

антенами (більше 1 км). Згідно з моделлю Окамури середнє загасання в дБ 

визначається як [35] 

   

де LFS — загасання у вільному просторі при висоті антени передавача ht = 

200м і висоті прийомної антени      ; С — фактор загасання для різних 
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типів місцевості. Коефіцієнти висоти  (  )    (  ) для антен базової та або-

нентської станції відповідно визначаються таким чином [35] 

 
 при  

 

 
при  

 

  при   

Складова загасання A(f, d) визначається графічним способом [35].  

Модель Хати. Модель Окамури заснована на графічному поданні екс-

периментальних даних, отриманих Окамурою при вимірах рівнів радіосигна-

лу в місті. Очевидно, що така модель незручна для обчислень за допомогою 

ЕОМ. Для зручності її реалізації Хата запропонував емпіричну модель опису 

графічної інформації, представленої Окамурою. Отже, модель Хати у вигляді 

математичного запису також заснована на експериментальних даних Окаму-

ри [35]. 

Середнє загасання радіосигналу в міських умовах розраховується за фо-

рмулою, дБ: 

  

де  f = 150…1500МГц  — частота радіосигналу; ht = 30…200м — висота пе-

редавальної антени; hr = 1…10м — висота приймальної антени; 

d = 1…20км — відстань між антенами; A(hr) — коефіцієнт коректування для 

висоти антени рухомого об’єкту, який залежить від типу місцевості.  

Для малих та середніх міст  
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Для великих міст 

 
 

 

 
 

 

Для приміських районів 

 
 

 

Для сільської місцевості 

 
  

Модель COST231-Hata. Для діапазону частот 1,5...2 ГГц використову-

ється модель СОST231-Наtа [36], яка є модифікованим варіантом моделі Ха-

ти. Формула для розрахунку середнього загасання в місті 

  

де  дБ для малих і середніх 

міст; С = 3 дБ для великих міст. 

Коригування для приміських районів не використовуються. Для сільсь-

кої місцевості поправочний коефіцієнт той же, що і в моделі Хати.  

Заказна модель заснована на моделі Хати і дозволяє її модифікувати 

[36], тобто методом підбору постійних коефіцієнтів досягається відповідність 

результатів теоретичних розрахунків і вимірювань для конкретної місцевості, 

дБ  

   

Для малих та середніх міст 
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Аналогічну формулу можна отримати у варіанті моделі для діапазону 

1,5…2ГГц (COST231–Hata) [36]. 

Крім емпіричних, розроблено групу статистичних моделей, у яких ви-

користовується аналітичний підхід. Найбільш поширеним з  них є метод, за-

пропонований в працях Г.А. Пономарьова, А.Н. Куликова та Е.Д. Тельпухов-

ського [36]. Суть його полягає в використанні законів геометричної оптики 

для наближеного розрахунку інтенсивності поля, що створюється опроміне-

ними ділянками поверхні об’єктів, що перешкоджають поширенню сигналів і 

подальшим усередненням за параметрами, що входять в формулу міської за-

будови. 

1.5 Особливості програмно-апаратної обробки результатів радіометри-

чних вимірювань 

Важливим питанням постає проблема обробки результатів після дослі-

дження характеристик певного радіоканалу зв’язку, зокрема визначення його 

пропускної здатності. Вона полягає у виборі оптимального способу передачі 

результатів радіометричних вимірювань до системи їх подальшої обробки.  

Можливо застосування 2 способів обробки даних РС: 

 створення вбудованої підсистеми на базі мікроконтролера (МК); 

 використання ПК як програмно-апаратний засіб для обробки і виведен-

ня інформації. 

Зручнішим є використання МК, що пов’язано з більш зручним з точки 

зору обробки сигналів управлінням РС та обробкою отриманої інформації. 

Як інтерфейс для передачі даних від РС до ПК можна використати послідовні 

порти: RS-485, RS-232, USB. 
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Стандарт RS-232 описує несиметричний інтерфейс обміну даними між 

двома пристроями [40]. За його вимогами передавач має забезпечувати на-

пругу в межах: 

 логічний рівень 1 — від -5 до -25 В; 

 логічний рівень 0 — від +5 до +25 В; 

 невизначений рівень — від -5 до +5 В. 

В свою чергу приймач має використовувати такі напруги: 

 логічний рівень 1 — від -3 до -25 В; 

 логічний рівень 0 —  від +3 до +25  В; 

 невизначений рівень — від -3 до +3  В. 

Різниця діапазонів напруг приймача і передавача за стандартом RS-232 

пов’язана з компенсацією втрат в лінії. Найпоширеніші швидкості, на яких 

використовується стандарт RS-232 є 1200, 2400, 4800, 9600 і 19200 біт/с. 

В свою чергу стандарт RS-485 задає симетричний інтерфейс обміну ін-

формацією між двома пристроями [40].  

Він забезпечує: 

 досить велику відстань передачі інформації; 

 можливу швидкість передачі до 10 Мбіт/с; 

 можливість одночасної роботи на лінії до 64 пристроїв. 

Диференціальні діапазони напруги між лініями TX+ та TX– задають на-

ступні логічні рівні: 

 від –1,5 до – 6 В відносно лінії TX– логічний рівень 1; 

 від +1,5 до + 6 В відносно лінії TX– логічний рівень 0.  

USB (Universal Serial Bus) — універсальна послідовна шина, призначе-

на для обміну інформацією між периферійними пристроями. Передача відбу-

вається між USB-пристроєм та USB-хостом. Використовується 2 варіанта 

специфікації стандарту —  USB 2.0 [40] та USB 3.0 [40]. Максимальна швид-
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кість до 480Мбіт/с та 4,7Гбіт/с відповідно. Функціонування інтерфейсу за-

безпечується USB-контролером, який і представляє собою USB-хост. Голов-

ними перевагами даного інтерфейсу є висока швидкість обміну інформацією 

та завадостійкість завдяки екранованому обплетенню сигнальних проводів. 

Таким чином, з точки зору автора USB-інтерфейс має перевагу, оскіль-

ки він є вмонтований в усі ПК, має високу швидкість передачі інформації та є 

завадостійким. 

Оскільки радіометричні вимірювання є досить складними та рівень ви-

хідного сигналу РС є досить низько інтенсивним, близьким до рівня шумів 

чи нижче його, то для отримання більш точних результатів необхідна про-

грамна обробка отриманих даних з експериментальних вимірів.  

До найбільш поширеного програмного забезпечення, призначеного для 

вирішення цих задач є пакети LabView (комп. National Instruments) та MatLab. 

LabView це програмне середовище, в використовується графічна мова, 

що дозволяє прискорити та спростити розробку допоміжних програмних за-

собів для обробки результатів вимірювань у порівнянні зі стандартними мо-

вами програмування. 

У разі використання LabView, вихідний  аналоговий сигнал з радіомет-

ричної системи потрібно перетворити у цифровий. Причому важливим моме-

нтом є точність аналого-цифрового перетворення та зменшення впливу завад 

на це результат перетворення: оскільки вихідні сигнали РС мають величину 

0,1–1 В, то будь-яка завада може спричинити спотворення результатів. Крім 

того, необхідно враховувати, що при перетворенні у АЦП створюються дода-

ткові шуми. 

Іншим можливим варіантом є застосування програмного пакету 

MatLab. На відміну від LabView MatLab має свою адаптовану мову програму-

вання з С-подібним синтаксисом та набір додаткових пакетів (ToolBox’s), які 

значно розширюють область його застосування і дозволяють розробляти мо-

Хо
ме
нк
о, 
Б. 
Ю

. Р
І-7

2м
п, 

20
18



38 

 

 

 

делі для дослідження різноманітних технічних систем. Зокрема радіомереж 

можна застосовувати додаткові пакети LTE, WLAN, 5G та інші, які мають ві-

дповідні засоби для моделювання процесів генерування, передачі, поширення 

та приймання сигналів у радіомереж, а також вимірювання основних харак-

теристик радіоканалу. 

Таким чином, проведений аналіз спектральних характеристик сигналів, 

що поширюються у радіоканалі більшості бездротових мереж, зокрема, ви-

конаних за стандартом Wi-Fi, показав, що за формою спектру, тобто частот-

ного розподілу енергії такі сигнали можна вважати псевдовипадковим та 

шумоподібним. 

Вимірювальна апаратура, що використовується під час, розробки та 

експлуатації радіомереж є досить складною, а її вартість  — великою. Причо-

му у ряді випадків, для оперативного визначення деяких характеристик ра-

діоканалу можна використовувати більш прості засоби. Зокрема, до таких 

характеристик відноситься пропускна здатність каналу зв’язку.  Виходячи с 

того, що сигнали радіомережі можна вважати шумоподібним, то доцільно 

застосовувати радіометричні методи. Таким чином, актуальною стає задача 

оцінити можливість їх використання для визначення параметрів або характе-

ристик радіоканалу зв’язку.  
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2 РОЗРОБКА КОМПЕНСАЦІЙНО-МОДУЛЯЦІЙНОГО МЕ-

ТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ 

РАДІОКАНАЛУ ТА ЙОГО ОБГРУНТУВАННЯ 

У зв’язку з щорічним збільшенням використання бездротових техноло-

гій, об’ємів передачі інформації та збільшення кількості джерел шуму вини-

кає проблема недостатньої пропускної здатності існуючих радіоканалів.  

Незалежно від обраного каналу зв’язку завжди загальною є одна і та ж 

проблема — обмеження швидкості передачі даних. Причинами цього в пер-

шу чергу є шумові сигнали (наприклад, тепловий шум) та завади. 

 Крім того, через тенденцію використання в бездротових мережах 

зв’язку неліцензійних діапазонів частот та збільшення щільності радіомереж 

ускладнюється їх проектування, що у свою чергу створює необхідність впро-

вадження  нових методів вимірювання, зокрема вимірювання пропускної зда-

тності радіоканалу. 

2.1 Аналіз методів передачі даних через радіоканал зв’язку сантиметро-

вого діапазону 

Блок-схема на рис. 2.1 ілюструє базові елементи цифрової системи 

зв'язку з широкосмуговими сигналами для передачі двійкових повідомлень.  

Канальний кодер, декодер, модулятор і демодулятор є базовими 

елементами системи. На додаток до цих елементів маємо два ідентичних 

генератора псевдовипадкових сигналів, які модулюються інформаційним 

сигналом, а результат, у свою чергу модулює сигнал радіочастоти. На 

приймальному боці каналу зв’язку операції виконуються у зворотній 

послідовності. 

Причому, для демодуляції потрібна синхронізація ПШ послідовності, 

що генерується на прийомі, з ПШ послідовністю, що міститься в прийнятому 

сигналі [37].  
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Робота радіосистем в одній частотній смузі неліцензованого діапазону 

є основною проблемою, що надійного функціонування радіомереж, оскільки 

у такому випадку сигнали однієї мережі стають завадами для другої.  

 

Рисунок 2.1 — Модель цифрової системи зв'язку з широкосмуговим каналом 

Крім того, завади можуть генеруватися також безліччю побутових при-

ладів, включаючи радіотелефони, бездротові камери спостереження, мікрох-

вильові печі тощо. 

Основними характеристиками радіоканалу є: 

 пропускна здатність; 

 спектральну ефективність; 

 енергетичну ефективність. 

Всі вони визначаються співвідношенням сигнал-шум, причому під шу-

мом розуміється як власне тепловий шум так і різного типу завади. 

Пропускна здатність ( ) визначається за формулою Шеннона [37] 

 
         (  

  

  

)   

де    — потужність корисного передавача,     — сумарна потужність завади 

в каналі,    — смуга робочих частот. Хо
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 Спектральна ефективність  — це параметр, що характеризує швидкість 

передачі інформації, яку можна досягти при передаванні через дану смугу 

пропускання в конкретній системі зв’язку. Вона є мірою того, наскільки ефе-

ктивно обмежений спектр частот використовується протоколом фізичного 

рівня.  

    
 

  
 .  

Енергетична ефективність (потенційна завадостійкість) характеризує до-

стовірність переданих даних при впливі на сигнал адитивного білого гауссо-

вского шуму, за умови, що послідовність символів відновлена ідеальним де-

модулятором. Визначається мінімальним відношенням сигнал-шум, яке не-

обхідна для передавання даних через канал з імовірністю помилки, що не пе-

ревищує задану. Енергетична ефективність визначає мінімальну потужність 

передавача, необхідну для правильної роботи. Характеристикою методу мо-

дуляції є крива енергетичної ефективності — залежність ймовірності помил-

ки ідеального демодулятора від відношення сигнал-шум. 

Щоб зменшити взаємний вплив приймачів, що працюють в неліцензова-

ному діапазоні, використовують технології Spread Spectrum (передачі і при-

йому сигналів з розширеним спектром) [37]: 

 широкосмугова модуляція з прямим розширенням спектра (DSSS);  

 широкосмугова модуляція з стрибкоподібною зміною робочої частоти 

(FHSS). 

Для формування сигналів Spread Spectrum(SS), відмінних від інших мо-

дульованих інформаційних сигналів, в яких енергія концентрується біля не-

сучого коливання, використовується абсолютно інший підхід — розподіл 

енергії сигналу в широкій смузі частот, хоча відомо, що чим вище концент-Хо
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рація енергії сигналу для передачі окремої одиниці інформації, тим вище 

ефективність модуляції [37]. 

Смуга частот, яку займає інформаційний сигнал, може бути істотно ро-

зширена за рахунок подання сигналу двійковими послідовностями з викорис-

танням декількох методів. В результаті розширення спектра спостерігаються 

два ефекти. 

Перший ефект — розосередження енергії сигналу в межах надширокої 

смуги частот, що відповідно знижує спектральну щільність потужності в 

будь-якій точці спектру, через що забезпечується зменшення рівня спектра-

льних складових. 

Другий ефект полягає в тому, що приймач може розділити корисний си-

гнал та сигнал завади, навіть якщо рівень завади значно вище, ніж рівень ко-

рисного. 

 

Рисунок 2.2 — Перетворення спектру сигналу при додаванні 
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Основна ідея технології розширення спектру (SS) полягає в тому, щоб 

від вузькосмугового спектру сигналу, що виникає при звичайному потенцій-

ному кодуванні, перейти до широкосмугового спектру.  

Для того щоб підвищити стійкість сигналу користуються методом пе-

реходу до широкосмугового сигналу, при цьому додають надмірність в вихі-

дний сигнал.  

Фактично інформаційний біт, що має вигляд прямокутного імпульсу, ро-

збивається на послідовність більш дрібних імпульсів-чіпів (рис. 2.2).  

Як результат спектр сигналу значно розширюється.  

Кодові послідовності чіпів мають властивість автокореляції. Можна 

підібрати таку послідовність чіпів, для якої функція автокореляції матиме 

різко виражений пік лише для одного моменту часу. 

У широкосмугових системах зв'язку зі стрибкоподібною зміною (СЗ) 

частоти надана смуга частот каналу поділяється на велику кількість 

прилеглих частотних смужок. У будь-якому сигнальному інтервалі сигнал 

займає одну або більше можливих частотних смуг. Вибір частотної смужки в  

 

Рисунок 2.3 — Приклад розташування робочих ділянок частотно-часового 

поля в системі зі стрибкоподібною зміною робочої частоти 
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кожному сигнальному інтервалі робиться псевдовипадково, згідно виходу 

ПШ генератора. Рис. 2.3 ілюструє окремий зразок системи зі стрибками 

частоти в частотно-часової області. 

Відомо, що у системах бездротового зв’язку використовують метод 

множиного доступу з частотним, часовим та кодовим розділенням абонентів. 

Найпоширенішим є використання CDMA — кодового розділення, воно базу-

ється на розподілі частотного-часового ресурсу між активними абонентами 

таким чином, що кожен абонент отримує в розпорядження частину ресурсу в 

якійсь певній області і повний ресурс в іншій [38].  

 Кожному абоненту надається повний виділений частотно-часовий ре-

сурс, це означає, що в всі індивідуальні сигнали перекриваються як в частот-

ній, так і в часовій області. Розділити сигнали абонентів можливо лише у ви-

падку, коли їх складові символи взаємно ортогональні, тобто задовольняють 

наступну умову 

  

 
∫   ( )  ( )  

 

 

 {
            
          

 (2.1) 

де Е — енергія сигналу   ( ) , i = 1,2,…,М; T — довжина біта (символу). 

В системах з CDMA множина   ( ), i = 1,2,…,М представляє собою набір ор-

тогональних послідовностей. Розділити сигналів абонентів в даному випадку 

вдається за допомогою одного з двох пристроїв: корелятора або узгоджува-

льного фільтра 

На даний момент технологія ортогонального частотного 

мультиплексування сигналів широко використовується в сучасних системах 

бездротового зв’язку. Це пов’язано з великою швидкістю передачі 

інформації, яка досягається  за допомогою паралельної передачі інформації 

по великій кількості ортогональних частотних підканалів. 
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Нехай маємо М вузькосмугових ортогональних сигналів, які різняться 

за частотою і на інтервалі (       ) можуть бути представлені як 

 
  ( )        ( )   (      )     √

 

   
                    

де m = 1,2,…,M. Сигнали    ( ) характеризується рівною енергією та 

коефіцієнтом взаємної кореляції. 

 При використанні OFDM-модуляції випромінюваний сигнал 

формується з використанням швидкого перетворення Фурьє (ШПФ). Нехай 

dk — інформаційний символ який буде передаватися на k-тому підканалі. На 

передаючій стороні виконується зворотне ШПФ, в результаті якого 

формується низькочастотний сигнал виду 

 

 ( )  
 

√  

∑      (         )

  

   

  (2.2) 

де   — дискретний час,    — число точок ШПФ. Позначимо        і 

врахуємо, що відстань сусідніми піднесучими     
 

  
, а відношення 

  

  
   . 

Тоді (2.2) приймає вигляд  

 

 ( )  
 

√  

∑      (
      

  

) 

  

   

 (2.3) 

 Далі OFDM-символ  ( ) переноситься на високу частоту і 

випромінюється з антени в просторовий канал. Таким чином одночасно 

передається суміш інформаційних потоків   , число яких рівне розмірності 

   ШПФ. Варто відмітити, що  ( ) представляє собою шумоподібний 

сигнал, оскільки він є сумою досить великої кількості синусоїд з 

випадковими амплітудами та фазами. Спектр такого сигналу для першого 
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підканалу показаний на  рис 2.4, де S(f) — рівень спектральної складових в 

дБ, Δf·T — смуга частот. Як видно з рисунка, спектр сигналу має невеликі 

(приблизно 4дБ) коливання в смузі каналу (|     |     ) і зменшення поза 

полосою каналу. Причому швидкість зменшення спектру є досить слабою, а 

рівень позасмугових випромінювань досить високим, тому буде відбуватись 

накладання шумоподібних сигналів. 

OFDM-сигнали найкраще справляються з міжсимвольними 

спотвореннями і нерівномірністю частотної характеристики каналу зв’язку. 

OFDM-системи використовують велику кількість піднесучих. 

Їх ортогональність дає можливість демодулювати модульовані 

коливання навіть в умовах часткового перекриття смуг окремих піднесучих. 

Для того щоб запобігти міжсивольному викривленню символів, перед 

кожним символом вводиться захисний інтервал. Крайні піднесучі передають 

символи з нульовою амплітудою, що потрібно для забезпечення захисного 

інтервалу на краях полоси частот. 

 

Рисунок 2.4 — Спектр OFDM сигналу (QPSK та N = 128) 
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Наприклад в OFDM-системі стандарту IEEE 802.11a використовується 

64 піднесучі, з яких 48 передають корисну інформацію, 4 використовуються 

для  синхронізації і оцінки каналу, а 12 крайніх піднесучих створюють 

захисний інтервал. Якісний вигляд частотної структури OFDM-системи 

зв’язку показаний на рис 2.5. 

Відповідно до пункту 1.4 цієї роботи було проведено аналітичний 

огляд математичних моделей каналу і обрано модель Хати, оскільки вона 

являє собою емпіричну модель, створену на основі  експериментальної 

інформації, тобто емпіричною моделлю відкаліброваною експериментально. 

Але оскільки емпіричне рівняння не враховує багато динамічних 

факторів навколишнього середовища, в реальному випадку більш доцільніше 

експериментальне визначення завад. 

 

Рисунок 2.5 — Частотна структура OFDM-системи зв’язку 

Отже використання технології у сучасних системах зв’язку, таких як 

SS, CDMA, OFDM [37], призводить до шумоподібності отримуваних з їхньою 

допомогою сигналів, але вони є шупомідбними лише у відносно вузькій 

полосі частот — полосі підканалу в якому вони передаються. 

 Таким чином виходячи з аналізу методів передачі даних по радіоканалу 

см-діапазону, можна стверджувати, що: 

1) Сигнали, що поширюються у радіоканалі за спектральним складом є 

шумоподібними. 
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2) При використанні спільного радіоканалу сигнали одного абонента 

стають завадою для всіх інших. 

3) Існують завади іншого походження, які викликані роботою інших 

радіомереж в тому ж діапазоні. 

2.2 Дослідження спектральних характеристик сигналів та завад у ра-

діоканалі зв’язку 

Виходячи з аналізу проведеного у розділі 1 основними завадами, що 

суттєво впливають на пропускну здатність каналу є внутрішньосистемні за-

вади [41] та зовнішня групова завад [41] і за впливом є адитивними. 

До внутрішньосистемних завад, наприклад, можна віднести інформа-

ційні сигнали, що приймаються антенним пристроєм певного користувача, 

але йому не призначені [41] . До зовнішніх групових завад можна віднести 

сигнали інших телекомунікаційних систем, наприклад, під час перекриття 

робочих смуг передавачів Bluetooth та Wi-Fi [44]. 

 Рівень внутрішньосистемної завади залежить в основному від ступеню 

завантаженості радіомережі. Завантаженість радіомережі характеризується 

енергетикою, оскільки чим більше активних абонентів, тим більше енергети-

чний ресурс створюється в радіомережі, він же і являє собою джерело внут-

рішньосистемних завад [41]. 

 Рівень цих завад залежить від декількох параметрів і характеризується 

коефіцієнтом завантаженості η, який має вигляд [41]: 

 для downlink каналу: 
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(2.4) 
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 для uplink каналу: 

 

    (   )∑
 

  
 

(
  

  
)
 

    

 

   

 
(2.5) 

де   число абонентів в слоті;   — ширина спектра сигналу (швидкість чі-

пів); 
  

  
 — відношення енергії біта до спектральної щільності шуму;    — 

швидкість передачі біта j-го абонента;    — коефіцієнт активності j-го абоне-

нта;    — коефіцієнт ортогональності коду j-го абонента;    — відношення 

потужності базових станцій сусідніх слотів на вході приймача j-го абонента. 

 Коефіцієнт   показує не стільки показники продуктивності (пропускної 

здатності) мережі , скільки енергетичні показники, і фізично характеризує 

ступінь перевищення внутрішньосистемними завадами теплового шуму в 

приймачі. Ступінь такого перевищення визначається відношенням повної 

прийнятої потужності до потужності внутрішнього шуму в приймачі: 

 
    

      

  

  
 

    
  

 Значить використання коефіцієнта завантаженості дозволяє оцінити 

рівень перевищення шуму в приймачі завадами створюваними у власному та 

сусідніх слотах, у вигляді залежності    = -10log10(1-  ). Графік цієї залежно-

сті наведений на рис. 2.6 [41]. 

З виразу (2.4) та (2.5) слідує, що коефіцієнт   залежить від внутрішньо-

системних завад, створюваних сусідніми слотами, рівень яких характеризу-

ється параметром i, який вказує на відношення потужності в точки прийому 

[42].          — повна потужність випромінювання у власному слоті;         — 

повна потужність випромінювання від k-го сусіднього слоту. Рівень завади 
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від суміжних слотів залежить від цілого ряду факторів, головним з них є від-

даленість від базової станції, кількість секторів в сотах і нахил антени БС.  

Щодо зовнішньої  групової завади, то у загальному випадку неможливо ви-

значити аналітичні формули для визначення рівня цих завад. 

Це передусім пов’язано з великим різноманіттям різнотипних радіоме-

реж, що працюють в неліцензованому діапазоні. Виходячи з того, що все бі-

льше радіомереж використовується в середині приміщень, а не тільки в умо-

вах забудови чи відкритої місцевості, можна стверджувати, що емпіричні мо-

делі не завжди доцільні, оскільки вони не включають ряд факторів, 

пов’язаних з динамічністю навколишнього середовища, тому більш доціль-

ним в реальній ситуації є визначення співвідношення сигнал-шум. 

 

Рисунок 2.6 — Збільшення внутрішньосистемної завади в радіомережі при 

різних коефіцієнтах    

Оскільки окремі сигнал радіомережі, як видно з аналітичного огляду, мають 

шумоподібний характер то і їх сукупність теж буде шумоподібною, отже їх 

рівень можливо вимірювати радіометричним методом.  Хо
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2.3 Компенсаційно-модуляційний метод визначення пропускної здатно-

сті радіоканалу сантиметрового діапазону 

Таким чином для оцінки рівня шумів в каналі та трафіку потрібно про-

водити вимірювання параметрів псевдовипадкових сигналів, що потребує 

використання спеціальної апаратури та методів вимірювань. До таких мето-

дів можна віднести широко поширений радіометричний метод визначення 

характеристик стохастичних сигналів. Він дозволяє досліджувати сигнали 

мікрохвильового діапазону, навіть якщо їх рівень сигналу нижче рівня  влас-

них шумів приймача.  

Для дослідження каналу бездротового зв’язку можна використати ком-

пенсаційно-модуляційний метод, який дає змогу вимірювати потужність дос-

ліджуваного каналу. Спрощена структурна схема компенсаційно–

модуляційної системи (рис. 2.7) включає в с себе:  антену X, радіометричну 

система РС, вхідний хвилевідний електрично керований перемикач К, гене-

ратор еталонного шуму G, електрично керований атенюатор А. 

 

Рисунок 2.7 — Структурна схема вимірювальної системи з використанням  

компенсаційно-модуляційного методу 
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Принцип роботи такий. Спочатку знімається сигнал з антени A, через 

електрично керований перемикач К1 сигнал надходить на вхід радіометрич-

ної системи, після чого обробляється апаратно-програмним інтерфейсом 

(АПІ). 

Перемикач К1 керується АПІ у відповідності до алгоритму роботи ме-

тоду (Описати алгоритм, непогано нарисувати епюри сигналів). АПІ також 

регулює вихідне значення сигналу еталонного генератор за допомогою елек-

трично керованого атенюатора А2. Значення потужності вхідного сигналу 

антени  визначається як PХ = PГШ / α, де α — коефіцієнт передачі атенюатора 

у відносних одиницях; РГШ — вихідна потужність генератора. 

Радіометричну систему см-діапазону доцільно будувати за функціона-

льною схемою діючої РС, що розроблена на кафедрі мікрохвильової радіоме-

трії (рис. 2.8). Її складовими частинами є: U1 — електрично керований 

НВЧ-модулятор, А1 — прецизійний атенюатор, А2 — феритовий вентиль, 

 

Рисунок 2.8 — Функціональна схема радіометричної системи Хо
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U2 — перетворювач частоти, G1 — генератор прямокутних імпульсів, G2 — 

гетеродин, A3 — підсилювач проміжної частоти, U3 — квадратичний детек-

тор, A4 — біквадратний смуговий фільтр, A5 — підсилювач проміжної часто-

ти, U4 — синхронний детектор, Z1 — фільтр низьких частот, Y — вихід ра-

діометричної системи, Х — вхід радіометричної системи. 

На вхід РС надходить шумоподібний сигнал від джерела Х, який моду-

люється за допомогою електрично керованого модулятора U1, його роботою 

керує генератор прямокутних імпульсів G1. Змінним атенюатором А1 посла-

блюється вхідний сигнал до потрібного рівня. Далі цей сигнал потрапляє на 

один з входів перетворювача U2, на інший його вхід подається сигнал гете-

родина G2. Феритовий вентиль А2 використовується для електродинамічної 

розв’язки вхідного тракту і перетворювача. З виходу U2 сигнал проміжної 

частоти (ПЧ) підсилюється підсилювачі в підсилювачі ПЧ А5, а згодом дете-

ктується квадратичним детектором U3. Продетектований сигнал з частотою 

1кГц у вигляді прямокутних імпульсів надходить до біквадратного фільтру 

А4, вихідним є синусоїдальний сигнал такої ж частоти. Через фазообертач А3 

цей сигнал надходить на один з виходів синхронного детектора U4, а на його 

другий вхід надходить сигнал генератора G1, спектр вихідного сигналу з де-

тектора має постійну складову та частоти кратні 1 кГц, таким чином фільтр 

Z1 виділяє постійну складову, що пропорційна потужності сигналу на вході 

Х, яка далі подається на вихід радіометричної системи. 

Таким чином проведені дослідження підтверджують можливість засто-

сування радіометричного методу для визначення характеристик радіоканалу 

зв’язку , зокрема його пропускної здатності. 

Для вимірювання таких характеристик запропоновано компенсаційно-

модуляційний метод дозволяє вимірювати потужність сигналів в межах      

10
-5

…10
-12

 Вт у смузі частот 150 МГц.  
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За результатами проведених досліджень розроблено структурну схему 

вимірювальної системи, до складу якого входить модуляційний радіометр.  

Показано, що точність вимірювання потужності завад не менш ніж 5% (з ви-

користанням генератора еталонних сигналів).  

Хо
ме
нк
о, 
Б. 
Ю

. Р
І-7

2м
п, 

20
18



55 

 

 

 

3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЕН-

САЦІЙНО-МОДУЛЯЦІЙНОГО МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ 

ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ РАДІОКАНАЛУ СМ-ДІАПАЗОНУ  

Розроблений компенсаційно-модуляційний метод дозволяє визначити 

пропускну здатність радіоканалу, а також трафік в радіомережі. Для перевір-

ки можливості його застосування доцільно провести моделювання процесу 

передачі сигналу через фізичний канал з урахуванням втрат у радіоканалі. Це 

дозволить визначити рівень сигналу на вході приймача і оцінити можливість 

вимірювання  відношення сигнал-шум за допомогою розробленого методу. 

Моделювання було виконано у середовищі програмного пакету 

MatLab 2018 з розширенням  WLAN Toolbox. Модель радіоканалу вибрано 

відповідно до стандарту IEEE 802.11p. 

3.1 Комп’ютерне моделювання проходження сигналу через фізичний 

радіоканал та визначення пропускної здатності із застосуванням ро-

зробленого методу в програмному пакеті MatLab2018 

Програмний пакет MatLab2018 у поєднанні з пакетом розширення 

WLAN Toolbox дозволяє проводити дослідження бездротових мереж зв’язку, 

побудованих за стандартом IEEE 802.11p. Зазначене програмне забезпечення 

містить широкий набір функцій і дозволяє імітувати генерування та оброб-

лення сигналів з використанням різних способів передачі даних на фізичному 

рівні, а також містить набір основних моделей радіоканалів.  

На рисунку 3.1 показана схема комп’ютерного моделювання передачі 

інформаційних сигналів від БС до АС через радіоканал мережі Wi-Fi [44]. 

На виході передавача (Transmitter) формується виконується сигнал від-

повідно до стандарту  IEEE 802.11p. Для цього створюється псевдовипадкова 

послідовність бітів для передачі, виконується конфігурування т сигналу да-

ного стандарту для каналу (Channel) зі смугою 20МГц. Результат моделю-

вання зображено на рис. 3.2. 
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Рисунок 3.1 — Структурна схема моделі передачі інформаційних сигналів у 

середовищі MatLab2018: Packet Waveform Generation — пристрій 

формування сигналу; TGacChannel Model — модель каналу зв’язку; AWGN — 

модель джерела гаусового шуму; Receiver – приймальна система 

Наступним кроком створюється і конфігурується математична модель ка-

налу і виконується моделювання проходження сигналу через фізичний канал 

зв’язку. При конфігуруванні моделі фізичного каналу встановлено такі пара-

метри: Delay Profile — Model F; Carrier Frequency — 5,25ГГц; Environmental 

Speed — 1,2; Num Transmit Antennas — 1; Num Receive Antennas— 1; Large 

Scale Fading Effect — Pathloss and shadowing. Враховується шум приймача. 

Спектральні характеристики сигналів БС та АС, отриманих на екрані віртуа-

льного аналізатора спектру [44], приведено на рис. 3.3. 

 

Рисунок 3.2 — Спектральна характеристики сигналу БС 
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З приведених графіків видно, що потужність сигналу на вході прийма-

ча після проходження радіоканалу з гаусовим шумом майже не перевищує 

потужність шумів. За формою спектру інформаційний сигнал схожий на шу-

мовий у смузі робочих частот (підканалу), виділеної для одної АС. Крім того, 

з наведених спектрограм видно, що типова величина потужності інформацій-

ного сигналу складає 10
-6

–10
-5

Вт. 

 

Рисунок 3.3 — Спектральна характеристика сигналу на вході АС 

Отже можна стверджувати, що сигнали в радіоканалі системи зв’язку 

Wi-Fi мають шумоподібний характер. В реальних радіомережах сигнали в 

каналах зв’язку можуть мати ще більше ослаблення, а їх спектр ще більш 

схожий на  шумовий , оскільки в імітаційному експерименті не враховані такі 

параметри як багаторазове відбиття від перешкод та інші сигнали в радіоме-

режах того ж діапазону. 

3.2 Експериментальна перевірка розробленого методу 

Враховуючи результати проведеного у розділі 1 аналітичного огляду та  

моделювання проведена експериментальна перевірка розробленого методу. 

За відсутністю радіометричної модуляційної системи см-діапазону експери-

Хо
ме
нк
о, 
Б. 
Ю

. Р
І-7

2м
п, 

20
18



58 

 

 

 

ментальні дослідження були проведені з використанням РС мм-діапазону, що 

розроблена у лабораторії мікрохвильової радіометрії під керівництвом проф. 

Яненка О.П. 

Схема експериментальної установки показана на рис 3.4. Основною її 

частиною є модуляційна РС, на вході якої встановлено поляризаційний ате-

нюатор А (Д3-37) для розширення динамічного діапазону. До нього через пе-

ремикач S під’єднуються генератори еталонного шуму G1 та гармонічних 

коливань G2 (Г4-141) під час калібрування РС, або приймальна рупорна ан-

тена Х1. 

 

Рисунок 3.4 — Схема експериментальної установки 

Сигнал створювався генератором хитної частоти G3 (що входить до скла-

ду панорамного вимірювача КСХН та послаблень Р2-69) та вузькосмугового 

хвилевідного фільтру Z, що дозволяє реалізувати сигнал з острішкуватою 

спектральною характеристикою та смугою робочих частот приблизно 

300МГц. При цьому інтегральна потужність складала близько 1мкВт. Через 

передавальну антену Х2 сформований таким чином сигнал передавався до 

приймальної антени Х1. 

Як показано у розділі  1, значний вплив на точність радіометричних вимі-

рювань впливає дрейф нуля РС. Тому перед початком вимірювань проводи-

лось її градуювання РС за допомогою генератора еталонного електромагніт-
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ного шуму (ГЕШ). У таблиці 3.1 наведені усереднені значення напруги, ви-

значеної за результатами проведених 200 спостережень, проведених за допо-

могою індикатора РА1. Це  дозволяє зменшити вплив на результати вимірю-

вань випадкової складової вихідного сигналу та не враховувати її в подаль-

шій обробці. 

Таблиця 3.1 — Залежність вихідної напруги від СЩПШ вхідного сиг-

налу для частоти 47 ГГц 

А, дБ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

U, В 0,88 0,78 0,68 0,54 0,48 0,35 0,30 0,22 0,16 0,13 0,10 0,04 0,04 

СЩПШ 

Вт/Гц‧10-22 
6,2 5,0 3,9 3,1 2,5 2,0 1,5 0,94 0,75 0,60 0,47 0,38 0,30 

Таким чином поріг чутливості РС складає (3,8 – 4,7)·10
-23

 Вт/Гц , або за 

інтегральною потужністю — 10
-14

Вт. Отже такі характеристики РС дозволя-

ють вимірювати спектральну щільність потужності шумоподібних сигналів з 

абсолютною похибкою, не більшою від 10
-12

-10
-6

 Вт в залежності від потуж-

ності прийнятого сигналу. Відповідно відносна похибка вимірювань складає, 

як показано у розділі 1, 5-10%  

Крім того, на точність вимірювань суттєво впливає передаточна характе-

ристика РС. Використання систем з лінійною передаточною характеристи-

кою дозволяє більш точніше визначати параметри радіосигналів.  

Як показали дослідження на спектральну характеристику сигналу, що 

вимірюється за допомогою РС сильно впливають параметри змішувача U2 та 

пристроїв тракту ПЧ,  зокрема, підсилювача A5 (рис. 2.8). 

На рис. 3.5 наведено залежність напруги індикатора РА1 від частоти вхід-

ного сигналу.  Хо
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Оскільки припускається лінійна залежність коефіцієнта передачі РС то 

смуга пропускання ПЧ, а значить і смуга, яку аналізує РС, буде приблизно 

рівною 0,25-0,27 ГГц (за рівнем половиної потужності). 

Для оцінки точності розробленого методу проведено експериментальне 

дослідження за допомогою установки, зображеної на рис. 3.4. Спектр сигна-

лу, що випромінювався генератором передавача зображено на рис 3.6. 

Як можна побачити з графіку смуга частот за рівнем половини потужнос-

ті складає близько 0,35 ГГц. 

На рис 3.7 зображено спектр сигналу виміряного радіометричною систе-

мою після проходження через повітря. Відразу помітно,  що смуга частот за 

рівнем половини потужності збільшилась і складає приблизно 0,8 ГГц. 

Збільшення відбулося приблизно на смугу частот, що аналізується РС. 

Форма спектру подібна до спектральної характеристик РС (рис 3.5).  

 

Рисунок 3.5 — Частотна залежність вихідної напруги індикатора РС від час-

тоти вхідного сигналу 

Отже запропонований компенсаційно-модуляційн метод визначення 

пропускної здатності можливо використовувати для дослідження рівня інфо-

рмаційного сигналу та рівня завад у радіоканалі, а звідси визначити 
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Рисунок 3.6 — Спектр вихідного сигналу генератора передавача   

 (ГКЧ Р2-69) 

пропускну здатність згідно розглянутій попередньо формулі Шеннона.  Для 

РС розглянутого діапазону можливо забезпечити вимірювання потужності 

завад в межах від 10
-12

 до 10
-6

Вт з похибкою в межах 5-10%. 

 

Рисунок 3.7 — Спектр сигналу, виміряного радіометричною системою 

Розроблений метод можливо використовувати окрім визначення потуж-

ностей сигналу та шумів у каналі також для визначення форми вхідних сиг-

налів. Але важливо пам’ятати, що існуючі на даний час РС обмежують точ-

ність знаходження частоти шириною робочого діапазону тракту ПЧ.   
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4 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ 

Цей розділ призначений для проведення маркетингового аналізу стартап 

проекту для визначення можливості його застосування на ринку та можливих 

варіантів його використання. 

4.1 Опис ідеї проекту (товару, послуги, технології) 

В даному підрозділі проводиться аналіз змісту ідеї, можливі варіанти 

застосування, основні вигоди, що можуть бути у даного товару та основні 

відмінності від існуючих аналогів. 

Таблиця 4.1 Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувачів 

Компенсаційно-

модуляційний метод 

визначення пропуск-

ної здатності радіо-

каналу зв’язку см-

діапазону 

Спрощення процесу дос-

лідження пропускної зда-

тності радіоканалу см-

діапазону 

Менший вхідний поріг по 

знанням і вмінням для ро-

боти з дослідження радіо-

каналу зв’язку 

Можливість розробки об-

ладнання для дослідження 

пропускної здатності ра-

діоканалу з меншою собі-

вартістю 

Зниження вартості вико-

ристання обладнання для 

дослідження пропускної 

здатності радіоканалу см-

діапазону 

Вдосконалення існуючого 

радіометричного підходу 

для визначення рівня шу-

мів у радіоканалі 

Новий підхід до застосу-

вання радіометричного ме-

тоду для дослідження ра-

діоканалу 

Конкурентами є подібні методи та механізми застосування радіометри-

чного підходу для дослідження радіоканалу.  

До довгострокових перспектив можна віднести: 

 Збільшення кількості клієнтів, що будуть надавати перевагу цьо-

му методу завдяки його меншій собівартості та простоті. Хо
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 Використання методу з застосуванням оптимізованого радіомет-

ричного підходу. 

4.2 Технологічний аудит ідеї проекту 

В даному підрозділі виконується аудит технології проекту, за допомо-

гою можливо реалізувати ідею проекту. 

Визначення технологічної здійсненності проекту включає наступні 

складові (табл. 4.3): 

 технології за якими буде виготовлено товар згідно ідеї; 

 такі технології існують чи їх необхідно розробити/вдосконалити; 

 доступність ці технології авторам проекту. 

Таблиця 4.3 Технологічна здійсненність ідеї проекту 

№ 

п/п 
Ідеї проекту 

Технології її 

реалізації 

Наявність те-

хнологій 

Доступність 

технологій 

1 

Компенсаційно-

модуляційний метод 

визначення пропус-

кної здатності ра-

діоканалу зв’язку 

см-діапазону 

Технологія 1 

(технологія на-

дання послуги) 

Потрібно роз-

робити 

Доступна 

2 
Технологія 2 

(наявність бази 

досліджень) 

Наявні Доступна 

3 

Технологія 3 

(база прове-

дення дослі-

джень) 

Потрібно роз-

робити 

Доступна 

4 

Технологія 4 

(оформлення 

результатів до-

сліджень) 

Потрібно роз-

робити 

Доступна 

Обрана технологія реалізації ідеї проекту: Технологія 2 Хо
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4.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап проекту 

В цьому пункті визначаються ринкові можливості, котрі можуть бути 

використаними в разі ринкового впровадження проекту, а також ринкові за-

грози, це дозволяє спланувати варіанти та напрямки розвитку проекту з ура-

хуванням стану ринку, потреб можливих клієнтів та пропозицій, що надають 

проекти-конкуренти (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 Попередня характеристика потенційного ринку стартап-

проекту 

№ п/п Показники стану ринку Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од 2 

2 Загальний обсяг продажів, ум. од. 25000 

3 Динаміка ринку (якісна оцінка) Зростає 

4 
Наявність обмежень для входу 

(вказати характер) 
Немає 

5 
Специфічні вимоги до стандарти-

зації та сертифікації 

ДСТУ В 7372  

ISO 9000-2007 

6 
Середня норма рентабельності в 

галузі (або ринку), % 
25 

В результаті проведеного дослідження випливає що проект привабли-

вий для виходу на ринок за попереднім оцінюванням.  

Наступним кроком є проведення аналізу ринкового середовища: необ-

хідно створити таблицю факторів, що не дозволяю впровадити проект на ри-

нок (табл. 4.5), та таблицю факторів, що навпаки сприяють його впроваджен-

ню. 

 Таблиця 4.5 Фактори загроз 

№ 

п/п 
Фактор Зміст загрози 

Можлива реакція 

компанії  

1 Агресивність конкурентів Вплив на систему 

Може порушити нала-

годжену систему дис-

трибуції 

2 
Нестабільність політичної 

ситуації в світі 

Балансування ку-

рсу 

Може порушити надій-

ну систему постачаль-

ників 
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Продовження таблиці 4.5 Фактори загроз 

№ 
п/п 

Фактор Зміст загрози 
Можлива реакція компа-

нії 

3 Висока вартість продукції Підвищення ціни 
Підвищить агресивність 

конкурентів 

4 Економічні складності 
Відсутність фі-

нансування 

Порушили фінансове за-

безпечення компанії 

 

 Таблиця 4.6 Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості 

конкурентного 

середовища 

В чому проявляється дана характе-

ристика 

Вплив на діяльність підп-

риємства (можливі дії 

компанії, щоб бути конку-

рентоспроможним) 

1)Вказати тип 

конкуренції — 
монопо-

лія/олігополія/м

онополістична/ 

чиста 

Локальний/національний бізнес. Гло-
бальні сили не такі вагомі відносно до 

локальних, які визначаються сертифі-

кацією, держ. нормами та стандарта-

ми 

Працю в рамка спрощення 

процесу виміру пропускної 

здатності радіоканалу 

2) За рівнем 

конкурентної 

боротьби — ло-

каль-

ний/національна
/.. 

Локальний 

Необхідно прикласти яко-

мога більші зусилля для 

охоплення усього ринку 

3) За галузевою 

ознакою — між-

галузе-

ва/внутрішньога

лузева 

Внутрішньогалузева. Конкуренція 

ведеться в технічній галузі України 

Для того, щоб зайняти стійкі 

конкурентні позиції на рин-

ку, необхідно зосередити 

зусилля на пошуку конкуре-

нтних переваг 

4) Конкуренція 

за видами това-

рів 

Товарно-родова. Конкуренція на рівні 

технології задоволення потреб. Існує 

конкуренція з іншими моделями чи 

алгоритмами 

Веде конкурентну боротьбу 

з товарами-субститутами 

5) За характером 

конкурентних 

переваг — ціно-

ва/нецінова 

Нецінова. При виборі При виборі ал-

горитмів та методів спожива бере до 

уваги простоту методу та малу собі-

вартість процесу дослідження полоси 

пропускання 

Головною конкурентною 

перевагою є мала собівар-

тість використання методу 

6) За інтенсивні-

стю — мароч-

на/не марочна 

Марочна 

Диференціація методів та 

моделей за мотивом задово-

лення потреб 
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Таблиця 4.7 Аналіз конкуренції в галузі за М.Портером 

Складові 

аналізу 

Прямі кон-

куренти 

Потенційні 

конкуренти 

Постача-

льник 
Клієнти 

Товари 

замінники 

Навести пе-

релік пря-

мих конку-

рентів 

Визначити 

бар’єри вхо-

дження в 

ринок 

Визначити 

фактори 

сили пос-

тачальни-

ків 

Визначити 

фактори 

сили спо-

живачів 

Фактори 

загроз з 

боку за-

мінників 

Виснов-

ки: 

На ринку 

спостеріга-

ється одноча-

сно тенденції 

до збільшен-

ня кількості 

пристроїв з 

використан-

ням радіоме-

реж та збіль-

шення кон-

куренції на 

ринку 

Бар’єром 

входу на ри-

нок є вартість 

організації 

бізнесу з ви-

робництва 

радіометрич-

них пристроїв 

для дослі-

дження ра-

діоканалів і 

сягає 100 тис. 

дол   

Від поста-

чальників 

залежить 

кінцева ці-

на, а також 

якість 

отримува-

ного облад-

нання 

Споживачі 

є компанії, 

що займа-

ються ство-

ренням ра-

діомереж, а 

також ана-

лізом  та 

вдоскона-

ленням іс-

нуючих. 

Купівля 

матиме ім-

пульсний 

характер 

Конкурен-

ція зі сто-

рони субс-

титутів — 

інших ме-

тодів за 

допомогою 

яких мож-

ливо вико-

нати дослі-

дження 

полоси 

пропускан-

ня радіо-

мережі 

Виходячи з попереднього аналізу стає зрозумілим, що факторами, які 

мають вплив на конкуренцію в галуз є споживачі та постачальники. А також 

значного впливу набуває конкуренція з боку товарів-субститутів. 

Отже в межах структурного аналізу конкуренції визначено тип конку-

ренції — монополістична конкуренція. 

 Фактори конкурентоспроможності наведено в табл. 4.8 

Сильні сторони: 

 унікальне позиціонування; 

 нижча ціна порівняно з конкурентами; 

 рівень диференціації ТМ; 
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Слабкі сторони: 

 відсутність репутації виробника; 

 слабкий маркетинг; 

Таблиця 4.8 Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 
Фактори конкуренто-

спроможності  
Обґрунтування вибору 

1 Частка ринку 

Виходячи з того, що існує група компаній, які конт-

ролюють понад 45% ринку, а також й те, що інтен-

сивність ринку є головною силою, яка діє на конку-

ренцію в галузі, основним фактором виступає част-

ка ринку, яку займає виробник. Чим більша частка, 

тим більшими можливостями на ринку володіє ви-

робник  

2 Ціна 
Чим вигідніше ціна для імовірного споживача, тим 
більше вірогідність його вибору 

3 Асортимент 

В разі збільшення інтенсивності між конкурентами 

завоювання можливе в разі використання нових ме-

тодів та алгоритмів 

4 
Доступ до каналів роз-

поділу 
Споживач в більшості випадків більш схильний до 
експериментів, тому тяжко завойовувати прихиль-

ність покупця і її втримувати. Тому важлива дис-

трибуція, маркетинг і логістика. 
5 Торговий маркетинг 

6 
Рівень диференціації 

ТМ 

В умовах існування на ринку великої кількості кон-

курентів і великого ступеня схожості товарів є сенс 

в чіткому диференціюванню власної ТМ від ТМ 

конкурентів на ринку, надаючи більшої унікальнос-

ті власному бренду 

7 Репутації виробника 

Зі збільшенням репутації збільшується рівень дові-

ри, а отже при виході на ринок з новими товарами 

попит буду залежати від репутації 

8 
Рівень лояльності до 

бізнесу 

Чим більше лояльність споживачі до компаній, тим 

більше у продукції компанії збиту 

9 
Унікальність позиціо-

нування 

Унікальне позиціонування є ключем до захисту від 

конкурентів у разі коли присутня монополістична 

конкуренція 

10 
Маркетинговий бю-

джет 

Від бюджету, що виділяється на маркетинг компанії 

чи продукту залежить наскільки успішно можливо 

реалізувати маркетингову стратегію. 
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Отримавши найслабкіші та найсильніші сторони стартап проекту 

«Компенсаційно-модуляційний метод визначення пропускної здатності ра-

діоканалу зв’язку см-діапазону» у порівняні з конкурентами використовуючи 

аналіз факторів та результати аналіз загроз сформуємо матрицю SWOT-

аналізу (табл. 4.9). 

Таблиця 4.9 SWOT-аналіз стартап проекту 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Унікальне позиціонування; 

2. Рівень диференціації; 

3. Налагоджена система дистрибуції; 

4. Вертикальна інтеграція 

5. Нижча ціна в порівняні з аналогами 

1. Відсутність репутації виробника 

2. Залежність маркетингової стратегії 

від власника 

3. Недостатнє забезпечення ресурса-

ми 

4. Відсутність чітко вираженої марке-

тингової стратегії  

Можливості  Загрози 

1. Покращення іміджу компанії 

2. Збільшення продажу за рахунок екс-

пансії 

3. Збільшення кількості реалізованої 

продукції 

1. Скорочення платоспроможності 

попиту 

2. Можливе зростання цін 

3. В наслідок великої кількості то-

варів-субститутів можлива втра-

та споживачів 

 З SWOT-аналізу виходить, що найбільш негативний  вплив на реаліза-

цію проекту на ринку чинить саме ринкове середовище. Це пов’язано з не-

стабільністю економіки в країні. 

Це все породжує проблему росту галузі, поскладнює вихід на ринок 

менш сильних виробників, поява на ринку великих інтернаціональних ком-

паній, що збільшує інтенсивність конкуренції. 

Найбільшою загрозою для стартап-проекту є підняття прибутковості за 

рахунок зменшення попиту. 

Необхідно розробити альтернативи ринкової поведінки для виведення 

проекту на ринок (табл. 4.10). 
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Таблиця 4.10 Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту 

№ 

п/п 

Альтернатива(комплекс захо-

дів) ринкової поведінки 

Ймовірність 

отримання ресур-

сів 

Строки реалізації  

1 Стимулювання збуту  
Можливо суттєво 

збільшити обсяг 
декілька місяців 

2 Розширення асортименту 
Можливо залучити 
нових споживачі 

до пів року 

3 Збільшення представленості 

Можливо розши-

рити діапазон ці-

льової аудиторії 

кілька років 

Найоптимальнішою є перша альтернатива по часу реалізації. 

4.4 Розробка ринкової стратегії стартап проекту 

Передусім розроблення ринкової стратегії це визначення стратегії охо-

плення ринку, тобто опис цільовими груп, що є потенційними споживачами 

розроблюваного продукту (табл. 4.11). 

Таблиця 4.11 Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ 

Опис профілю 

цільової групи 

потенційних 

клієнтів 

Готовність 

споживачів 

сприйняти 

продукт 

Орієнтовний в 

межах цільо-

вої гру-

пи(сегменту) 

Інтенсивність 

конкуренції в 

сегменті  

Простота 

входу у 

сегмент 

1 

Компанії-

розробники ра-

діомережевого 

обладнання  

Готовий Високий Максимальна Просто 

2 

Компанії, що 

займають дос-

лідженням ра-

діомереж 

Готовий Високий Середня Просто 

Як цільові групи обрано: компанії розробники радіомережевого обладнання та 

компанії, що займаються дослідженням радіомереж 

В результаті аналіз обрано стратегію диференціального маркетингу.  

Складемо базову стратегію розвитку для роби в обраних сегмен-

тах (табл. 4.12). 
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Таблиця 4.12 Визначення базової стратегії розвитку 

№ 

п/п 

Обрана 

альтер-

натива 

розвитку 

проекту 

Стратегія охоплення 

ринку 

Ключові конкуренто-

спроможні  позиції 

відповідно до обраної 

альтернативи 

Базова 

стратегія  

розвитку 

1 

Стратегія 

диферен-

ційовано-

го марке-

тингу 

Передбачається надання 

товару важливих на по-

гляд споживача власти-

востям, що відрізняють 

його від товарів-

конкурентів. 

Реалізація потребує 

більш високих затрат, 

але при диференціації 

можливо досягти бі-

льшої рентабельності 
за рахунок готовності 

ринку продукт 

Реалізація 

відбувається 

завдяки ри-

нкового по-

зиціонуван-

ня 

Також необхідно обрати конкурентну поведінку (табл. 4.13). 

Таблиця 4.13 Визначення базової стратегії конкурентної поведінки  

№ 

п/п 

Чи є проект 

«першопрохі-

дцем» на ри-

нку 

Чи буде компанія 

шукати нових спожи-

вачів, або забирати 

існуючих 

Чи буде компа-

нія копіювати 

основні характе-

ристики товару 

конкурента? 

Стратегія 

конкурентної 

поведінки 

1 Ні 

Залучати нових і заби-

рати існуючих у кон-

курентів 

Частково 
Наслідування 

лідеру 

Сформуємо стратегію позиціонування (табл. 4.14), за якою споживачі 

можуть ідентифікувати марку чи продукт. 

Таблиця 4.14 Визначення стратегії позиціонування 

№ 

п/п 

Вимоги до то-

вару цільової 

аудиторії 

Базова стратегія 

розвитку 

Ключові конкурентос-

проможні позиції влас-

ного стартап-проекту 

Вибір асоціа-

цій, які фор-

мують ком-

плексну по-

зицію  

1 

Відповідність 

дійсним нор-

мам 

Наслідування 

лідеру 

Реалізація потребує 

більш високих затрат, 

при диференціації мо-

жливо досягти більшої 

рентабельності за ра-

хунок готовності ринку  

Доступна ці-

на 

Використання 

нового підхо-

ду 

Унікальність 
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4.5 Розроблення маркетингової програми 

Для початку необхідно скласти маркетингову концепцію товару, тому у 

табл. 4.15 виконуємо підбиття підсумків аналізу конкурентоспроможності 

товару. 

Таблиця 4.15 Визначення ключових переваг концепції потенційного 

товару 

№ п/п Потреба 
Вигода, яку про-

понує товар 

Ключові переваги 

перед конкурен-

тами 

1 

Спрощення процесу досліджен-

ня пропускної здатності радіо-

каналу см-діапазону 

Менший вхідний 

поріг по знанням і 

вмінням для робо-

ти з дослідження 

радіоканалу 

зв’язку 

Більш простіше 

використання об-

ладнання 

2 

Обладнання для дослідження 

пропускної здатності радіока-
налу з меншою собівартістю 

Зниження вартості 

використання об-

ладнання для дос-

лідження пропуск-
ної здатності ра-

діоканалу см-

діапазону 

Менша собівар-

тість використання 

обладнання та про-
ведення дослі-

джень 

3 

Вдосконалення існуючого ра-

діометричного підходу для ви-

значення рівня шумів у радіо-

каналі 

Новий підхід до 

застосування ра-

діометричного ме-

тоду для дослі-

дження радіокана-

лу 

Використання но-

вого підходу щодо 

дослідження про-

пускної здатності 

Далі необхідно розробити маркетингову модель товару задля уточнен-

ня ідеї продукту, його складових та особливостей (табл. 4.16). 

Доречно зазначити, що розроблюваний товар матиме захист від копію-

вання за рахунок захисту інтелектуальної власності. 
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Таблиця 4.16 Опис трьох рівнів моделі товару 

Рівні товару Складові та сутність 

1. Товар за задумом Опис базової потреби споживача та її основної вигоди 

2. Товар у реальному 

виконанні 

Властивості чи характеристики 

Підвищення ефективності вжитку апаратури 

Новий підхід до застосування радіометричного методу 

Зниження вартості процедури виміру пропускної здатності 

Спрощене використання апаратури для визначення пропус-

кної здатності радіоканалу 

3. Товар із підкріп-

ленням 

До продажу — рівень виконання розробки 

Після продажу — ряд методів та алгоритмів 

За рахунок чого товар буде захищено від копіювання: інтелектуальна власність  

Далі визначаються цінові межі, якими потрібно керуватися при визначен-

ні ціни на майбутній товар, враховуючи ціни на пристрої-аналоги та товари-

субститути, а також дохід групи потенційних покупців. 

Таблиця 4.17 Визначення меж встановлення ціни 

№ п/п 

Рівень цін на 

товари-
замінники 

Рівень цін на 

товари-
аналоги 

Рівень доходів 

цільової групи 

Верхня та нижня ме-

жі встановлення ціни 
на товар чи послугу 

1 10000 ум. од. 9000 ум. од. 20000 ум. од. 8000–1000 ум. од. 

Формуємо оптимальну систему збуту (табл. 4.18). 

Таблиця 4.18 Формування системи збуту 

№ п/п Специфіка закупіве-

льної поведінки 

Функції збуту 

постачальника 

Глибина ка-

налу збуту 

Оптимальна 

система збу-

ту 

1 
Мінімальна кількість 

посередників 

Організація ши-

рокої мережі 

збуту 

3 Непряма 

Останнім складовою є розробка концепції маркетингових комунікацій, 

що визначає специфіку поведінки клієнтів (табл. 4.19). 
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Таблиця 4.19 Концепція маркетингових комунікацій 

№ 

п/

п 

Специфіка 

поведінки ці-

льових клієн-

тів 

Канали ко-

мунікацій, 

якими кори-

стуються 

клієнти 

Ключові по-

зиції, обрані 

для позиціо-

нування 

Завдання 

рекламного 

повідомлен-

ня 

Концепція 

рекламно-

го звер-

нення 

1 

Спрощення 

процесу дослі-

дження пропу-

скної здатності 

радіоканалу 

см-діапазону 

Технічна 

сфера 

Менший вхід-

ний поріг по 

знанням і 

вмінням для 

роботи з дослі-

дження радіо-

каналу зв’язку 

Донести пе-

реваги до 

потенційних 

клієнтів 

Основна 

ідея стар-

тап-

проекту 

2 

Обладнання 

для досліджен-

ня пропускної 

здатності ра-

діоканалу з 

меншою собі-

вартістю 

Технічна 

сфера 

Зниження вар-

тості викорис-

тання облад-

нання для дос-

лідження про-

пускної здат-

ності радіока-

налу см-

діапазону 

Донести пе-

реваги до 

потенційних 

клієнтів 

3 

Вдосконалення 

існуючого ра-

діометричного 

підходу для 

визначення 

рівня шумів у 

радіоканалі 

Технічна 

сфера 

Новий підхід 

до застосуван-

ня радіометри-

чного методу 

для досліджен-

ня радіоканалу 

Донести пе-

реваги до 

потенційних 

клієнтів 

В цьому розділі виконаний аналіз та розробка бізнес-проекту до розроб-

ки стартап-проекту. Варто відзначити про те, що найбільший негативний 

вплив на розвиток стартап-проекту виникає через ринкове середовище. Це 

зменшує приріст в галузі та поскладнює вихід на ринок. 
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИ-

ТУАЦІЯХ 

Враховуючи той факт, що виконання даної дипломної роботи потребує 

використання засобів обчислювальної техніки, то в цьому розділі запропоно-

вані технічні рішення та практичні заходи, що пов’язані із створенням безпе-

чних умов праці при використанні персональної електронно-обчислювальної 

машини (ПЕОМ). Також потрібно приділити особливу увагу питанням по 

електро та пожежній безпеці. 

З урахуванням вимог ДСанПіН 3.3.2.007-98 та НПАОП 0.00-1.28-10, 

необхідно визначити небезпечні і шкідливі фактори, які впливають на корис-

тувачів, ВДТ (візуально дисплейний термінал) ПЕОМ, при експлуатації. Дос-

лідити ці фактори, розглянути їхній вплив, принципи їх нормування і спосо-

би запобігання їхнього шкідливого впливу на людину [47]. У цьому розділі 

запропоновано технічні рішення та організаційні заходи з безпеки у надзви-

чайних ситуаціях. 

5.1 Визначення основних потенційно небезпечних та шкідливих вироб-

ничих факторів при виконані науково-дослідної роботи 

Основними шкідливими та небезпечними виробничими факторами, які 

пов’язані з використанням ПЕОМ, є такі фактори: 

 електромагнітне випромінювання радіочастотного діапазону; 

 наявність іонізуючого рентгенівське випромінювання (НРВ); 

 випромінювання оптичного діапазону (ультрафіолетове, інф-

рачервоне і випромінювання видимого діапазону); 

 електростатичне поле; 

 недостатня освітленість робочої зони; 

 підвищений рівень шуму; 

 значна напруга зорових органів і пов’язане з цим перевтом-
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лення користувача ПЕОМ; 

 значне навантаження на пальці і кисті рук, що при відсутнос-

ті профілактики і медичного контролю, може викликати професійні 

захворювання; 

 тривале перебування в одному й тому ж самому положенні 

сидячи, що викликає застійні явища в організмі людини; 

 відблиски на екрані монітора 

 можливість ураження електричним струмом; 

 можливість виникнення пожежі. 

5.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці та 

виробничої санітарії 

5.2.1 Електробезпека 

Все наявне електроустаткування в робочому приміщенні можна віднес-

ти до I (системні блоки) та II (ВДТ) класів щодо електрозахис-

ту (ГОСТ 12.2.007.0-75).  

Робоче приміщення по рівню безпеки ураження людей електричним 

струмом згідно ПУЕ можна віднести, до помешкань без підвищеної небезпе-

ки, тому що: 

 відносна вологість повітря не перевищує 75%; 

 матеріал підлоги (паркет) є діелектриком;  

 температура повітря не досягає значень, більших 30 °С; 

 відсутня можливість одночасного доторку людини до з'єднаних з зем-

лею металоконструкцій будівлі, технологічних апаратів, механізмів і 

т.п., з одного боку, і до металевих корпусів електроустаткування - з 

іншого боку;  

 відсутні хімічно агресивні середовища. 
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Електромережа трьохфазна з глухозаземленою нейтраллю, із занулен-

ням і повторним заземленням нульового дроту відповідно до вимог ПУЕ 

(правил улаштування електроустановок). Мережа обладнана автоматом 

струмового захисту, розрахованого на струм 12 А. Час спрацювання автомату 

0,1 с. 

Для того, щоб не допустити ураження людини електричним струмом 

при виникненні аварійних ситуацій необхідно заземлити все обладнання, що 

працює від мережі 220 В, 50 Гц. Опір нульового дроту повинен бути таким, 

щоб при замиканні на корпус або нульовий дріт; виникав струм короткого 

замикання, сила якого повинна перевищувати в 1,4 рази номінальний струм 

спрацювання автомата струмового захисту (при струмі короткого замикання 

менше 100 А). 

     
  

      (    )
, (4.1) 

де  Uф — напруга фази мережі; 

R0 — опір нульового дроту на ділянці від фазового трансформатора до  

розетки «Вхід мережі» (~3 Ом); 

Rф — опір фазового дроту на тій же ділянці (~3 Ом); 

     — еквівалентний опір трансформатора (~0,12 Ом); 

Виконаємо розрахунок струму короткого замкнення при аварійному 

режимі роботи згідно (4.1) 

     
   

        
          

Визначимо коефіцієнт кратності струму короткого замкнення до мінімально-

го значення струму спрацювання автоматики. 
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Тобто струм короткого замкнення при виникненні аварійної ситуації 

в      рази перевищує номінальний струм спрацювання автомату, що задо-

вольняє встановленим нормам К > 1,4 (         ). 

Опір заземлюючих пристроїв не перевищує значень встановлених 

ГОСТ 12.1.030-81. 

Виконано всі необхідні заходи щодо електробезпеки відповідно до.  

НПАОП 40.1-1.21-98 Додаткових заходів по електробезпеці впроваджувати 

не потрібно. 

5.2.2 Відповідність параметрів робочого приміщення діючим 

санітарним нормам 

Робоче приміщення має наступні параметри: висота  — 3.5 м , шири-

на — 10 м, довжина — 6 м. 

У лабораторії може працювати одночасно 5 чоловік. Меблів у робочо-

му приміщенні розміщені так щоб не загромаджувати проходи, ширина про-

ходу більше 1м.  

Загальна площа приміщення, займана шафами:  

S1 = 10 м
2
, а відповідний об’єм: V1 = 18 м

3
.  

Сумарна площа, що відведена столам, включаючи стелажі з полками і 

стільцями складає : 

    (       )    (       )    (       )            ,  

займаний ними об’єм складає: 

   (       )        (       )        (       )                 

Тоді загальний об’єм і площа меблів, що знаходяться в робочому при-

міщенні, буде: 
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Об’єм і площа вільного простору, що приходиться на одного працівни-

ка в приміщенні згідно формул (9.1) та (9.2): 

      
         

 
  (4.2) 

де      — площа на одну людину, 

     — повна площа приміщення, 

     — загальна зайнята площа приміщення. 

      
           

 
         ,  

 

      
         

 
, (4.3) 

де         — об’єм на одну людину, 

     — повний об’єм приміщення, 

     — загальна зайнятий об’єм приміщення. 

     
               

 
          

По основних параметрах досліджуване приміщення відповідає санітар-

ним нормам ДСанПіН 3.3.2.007-98, що наведені в табл. 1.1. 

Таблиця 4.1 — Санітарні норми приміщення 

Нормована величина 
Приміщення з 

ПЕОМ 

Площа лабораторного приміщення на 1 чоловіка  6 м
2
 

Об’єм приміщення лабораторії на 1 чоловіка  20 м
3
 

Висота приміщення від підлоги до виступаючих 

поверхонь перекриття 
   3 м 
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5.2.3 Мікроклімат робочої зони 

Згідно до ДСН 3.3.6.042-99 установлені параметри мікроклімату робо-

чої зони, дотримання, яких забезпечує нормальні умови праці персоналу.  

Роботу в процесі розробки, можна віднести до категорії 1а - легкі фізи-

чні роботи (роботи, виконувані сидячи і не потребуючі фізичного напруги), 

при яких енерговитрати людини не перевищують 138 Вт (до 120 ккал/ч).  

Під час роботи ВДТ при наявності радіовипромінювань високих час-

тот, сильних електричних полів, а також НРР в повітрі закритих помешкань 

створюється підвищене утримання позитивних і негативних легких іонів.  

Експериментально встановлено, що аероіони є найбільш чутливим фі-

зичним індикатором забруднення повітря, а головне — впливпють на здоро-

в'я людини. Негативні іони діють сприятливо на організм, підвищуючи його 

опір, у той час як позитивні іони гальмують життєдіяльність організму і 

сприяють розвитку психічних захворювань. 

В залежності від типів ВДТ, застосовуваних у них електроізоляційних 

матеріалів, режиму роботи, очищення повітря, яке подається, а також від кі-

лькості працівників в приміщенні; відбуваються виділення й утворення різ-

номанітних газів і парів, що призводить до зміни хімічного і кількісного 

складу повітря. 

Повітря робочого приміщення повинне бути очищене від забруднень, у 

тому числі від пилюки і мікроорганізмів. Патогенної мікрофлори не повинно 

бути. 

В робочому приміщенні параметри мікроклімату повинні відповідати 

вимогам ДСН 3.3.6.042-99 і дотримуватися оптимальні норми: 

у холодні періоди року температура повітря, швидкість його прямуван-

ня і відносна вологість повітря повинні відповідно складати: 22–24°С, 0,1м/с, Хо
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60–40%; температура повітря може коливатися в межах від 21 до 25°С при 

зберіганні інших параметрів мікроклімату в зазначених вище межах; 

у теплі періоди року температура повітря, його рухливість і відносна 

вологість, повинні відповідно складати: 23–25 °С, 0,1–0,2 м/с, 60–40%; тем-

пература повітря може коливатися від 22 до 26°С при зберіганні інших пара-

метрів мікроклімату в зазначених вище межах. 

5.2.4 Освітлення робочого місця 

На роботі потрібно забезпечити швидке зчитування інформації в зоні 

найкращого бачення. Для захисту від прямих сонячних променів, які ство-

рюють прямі та відбиті відблиски з поверхні екранів ПК передбачаються со-

нцезахисні жалюзі. 

Згідно до ДБН В.2.5-28-2006 штучне освітлення робочого місця, облад-

наного ПК, здійснюється системою загального рівномірного освітлення. Як 

джерело штучного освітлення мають застосовуватись люмінесцентні лампи 

ЛБ. 

Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць під час роботи з 

ПЕОМ: 

 освітленість на робочому місці повинна відповідати характеру зорової 

роботи, який визначається трьома параметрами: об'єктом розрізнення - 

найменшим розміром об'єкта, що розглядається на моніторі ПЕОМ; 

фоном, який характеризується коефіцієнтом відбиття; контрастом об'є-

кта і фону; 

 необхідно забезпечити достатньо рівномірне розподілення яскравості 

на робочій поверхні монітора, а також в межах навколишнього просто-

ру; 

на робочій поверхні повинні бути відсутні різкі тіні; 
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 в полі зору не повинно бути відблисків (підвищеної яскравості повер-

хонь, які світяться та викликають осліплення); 

 величина освітленості повинна бути постійною під час роботи; 

Штучне освітлення робочих місць користувачів ВДТ  ПЕОМ, а саме ві-

дсутність у спектрі ламп денного світла й ламп накалювання біологічно ак-

тивної ультрафіолетової складової при тривалому впливі може призвести до 

ультрафіолетової недостатності, при якій знижуються бактерицидні власти-

вості шкіри та імунітет. 

Істотне значення для збереження тривалої працездатності, підвищення 

продуктивності праці має забезпечення норм освітленості на робочому місці. 

Величина освітленості регламентується нормами ДСанПіН 3.3.2.007-98. Ро-

боче приміщення, що розглядається в даному розділі належить до І групи – 

приміщення. Із розрядом зорової роботи — Б-2. 

Нормування штучного освітлення також здійснюється згідно  

ДБН В.2.5- 28-2006.  

Загальне штучне освітлення на робочому місці забезпечується за допо-

могою світильників з лампами денного світла типу ЛБ-40, потужністю 40 Вт, 

а місцеве за допомогою настільних світильників з лампами накалювання по-

тужністю 75 Вт. 

Для розрахунку загального штучного освітлення в робочому приміщені 

використовується метод коефіцієнта використання світлового потоку, приз-

наченого для розрахунку загального рівномірного освітлення горизонтальних 

поверхонь, при відсутності предметів, що затемнюють. При цьому в розраху-

нках враховується пряме та відбите світло. Фактичне освітлення робочих 

місць штучним освітленням: 

    
     

     
  , (4.4) 

де   N — кількість світильників, шт, N = 10; 

Хо
ме
нк
о, 
Б. 
Ю

. Р
І-7

2м
п, 

20
18



82 

 

 

 

n — кількість ламп у світильнику, шт, n=2; 

η — коефіцієнт використання світлового потоку, η=0,5; 

Ф — світловий потік світильника, Ф=3120 Лм; 

S — площа приміщення, S=60 м
2  

; 

K — коефіцієнт запасу, K=1,5; 

Z — коефіцієнт нерівномірності висвітлення, Z=0,8; 

Е — нормоване значення світлового потоку лампи, лм. 

Для визначення коефіцієнта використання світлового потоку визнача-

ється  індекс приміщення i, коефіцієнт відбиття стелі ρп, стін ρс, робочої по-

верхні ρр. Коефіцієнт використання світлового потоку визначається: 

   
   

  (   )
 (4.5) 

де    l — довжина приміщення, м, l = 6, 

b — ширина приміщення, м, b=  10, 

h — висота підвісу світильників, м, h=2,5. 

  
    

    (   )
      

Коефіцієнт відбиття побіленої стелі ρп=0,7, побілених стін при незаві-

шених вікнах ρс=0,5, середніх робочих поверхонь ρр=0,3. 

Для визначення коефіцієнта використання світлового потоку необхідно 

знати, що використовуються лампи ЛБ-40 серії УСП5-4х40 (чотири лампи з 

розсіювачами). Тоді на підставі вище викладеного знаходиться коефіцієнт, 

використовуючи табличні дані ДБН В.2.5-28-2006, який η=0,44. 

Фактичне освітлення робочих місць штучним освітленням становить: 
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 Норма загального освітлення робочих місць для розряду зорової 

роботи ІІІв, складає 300 Лк. Так як Еф (     Лк) більше Енеоб. (300 Лк), то 

ДБН В.2.5- 28- 2006 виконуються. 

5.2.5 Заходи щодо нормалізації умов праці 

Відповідно до ДСанПіН 3.3.2.007-98 площина екрана монітора повинна 

бути виставлена перпендикулярно нормалі лінії зору. Також потрібно перед-

бачена можливість переміщення монітора навколо вертикальної осі має бути 

в межах ±30° (справа наліво) та нахилу вперед до 85° і назад до  105° з фікса-

цією в цьому положенні. Для найбільш зручного користування клавіатурою, 

вона має бути розміщена на поверхні столу на відстані 100–300 мм від краю 

поверхні робочого простору столу. Кут нахилу клавіатури до столу має бути 

в межах від 5 до 15° так, щоб зап'ястя на долонях рук розташовувалися гори-

зонтально до площини столу. Робочі місця з ПЕОМ мають бути розташовані 

від стіни з вікнами на відстані не менше 1,5 м, від інших стін — на відстані 

1 м, відстань між собою - не менше ніж 1,5 м. Причому так, щоб природне 

світло падало збоку, переважно зліва. 

Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ПЕОМ повинна 

становити 15 хвилин через кожну годину роботи.  

Для зниження нервово-емоційного напруження, втомленості зорового 

аналізатора, для поліпшення мозкового кровообігу і запобігання втомі доці-

льно деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ, які пе-

редбачені ДСанПіН 3.3.2.007-98. 

Також згідно з ДСанПіН 3.3.2.007-98 шкідливими та небезпечними ви-

робничими факторами, які пов’язані з використанням ПЕОМ є наступні фак-

тори: 

 механічні шуми, які пов’язані з роботою принтера і вентиляційної си-

стеми комп’ютера; 
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 значна напруга зорових органів і пов’язане з цим перевтомлення ко-

ристувача ПЕОМ;  

 можливість ураження електричним струмом.  

 значне  навантаження  на пальці і кисті рук, що при відсутності про-

філактики і медичного контролю, може  викликати професійні захво-

рювання,  

 тривале перебування в одному й тому ж самому положенні сидячи, що 

викликає застійні явища в організмі людини. 

Будь-яка поза при тривалої фіксації шкідлива для опорно-рухового 

апарату, веде до застою крові органів. Особливо це проявляється принефизи-

ологическом становищі різних частин тіла, і довго повторюваних одноманіт-

них рухах. Небезпека здоров'ю представляє як втома тих груп м'язів, що ці 

руху виконують, а й психологічна фіксація ними (освіту стійких осередків 

порушення ЦНС з компенсаторним гальмуванням інших її ділянок). Хоча 

найбільш шкідливі саме повторювані одноманітні навантаження [49]. 

Довготривала робота може приводити до порушення функцій зорових 

аналізаторів, кістково – м’язової системи і порушень, зв’язаних зі стресовими 

ситуаціями і нервово – емоційною напругою при роботі. Комп’ютерна техні-

ка, яка встановлена в робочому приміщенні, є сучасною  технікою, викона-

ною з урахуванням багатьох вимог охорони праці. Зокрема, ВДТ ПЕОМ ма-

ють тип LR/NI. Тип (Low Radiation) має низький рівень випромінювання ек-

рана монітора, а тип NI (Non - Interlaced) має порядкове розгорнення, що 

сприяє меншому стомленню очей при роботі з відео монітором.  

ВДТ ПЕОМ є пристроєм для візуального зображення інформації, збе-

реженої електронним засобом. Він складається з дисплейного екрана, систе-

много блока обробки виведеної інформації, і клавіатури.  Хо
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5.3 Безпека у надзвичайних ситуаціях 

Безпека у надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС. Одними з 

основних складових ПЛАС є розробка технічних рішень та організаційних 

заходів щодо оповіщення, евакуації та дій виробничого персоналу у разі ви-

никнення надзвичайної ситуації, а також визначення основних заходів з по-

жежної безпеки.  

5.3.1 Вимоги щодо організації ефективної роботи систем 

оповіщення персоналу у разі виникнення небезпечної ситуації 

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад 

при пожежі, здійснюється відповідно до вимог НАПБ А.01.003–2009. Необ-

хідність обладнання виробничих приміщень певним типом СО визначається 

згідно з додатком Е до ДБН В.1.1–7–2002 "Захист від пожежі. Пожежна без-

пека об'єктів будівництва". При обладнані виробничих будівель системою 

оповіщення, їх необхідно поділяти на зони оповіщення з урахуванням об'єм-

но – планувальних рішень будинків, шляхів евакуації, поділення на проти-

пожежні відсіки тощо, а також з урахуванням вимог, що наведені в примітці 

1 таблиці Е.1 додатка Е до ДБН В.1.1–7–2002. Розміри зон оповіщення, чер-

говість оповіщення та час початку оповіщення людей в окремих зонах визна-

чаються, виходячи з умов забезпечення безпечної та своєчасної евакуації лю-

дей у разі виникнення НС. Оповіщення про НС та управління евакуацією 

людей здійснюється одним з наступних способів або їх комбінацією:  

 поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі примі-

щення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;  

 трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, на-

прямок руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей;  

 трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на запобі-

гання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;  
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 розміщенням знаків безпеки на шляхах евакуації згідно з ДСТУ ISO 

6309;  

 ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід";  

 ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків на-

прямку евакуації;  

 дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;  

 зв'язком оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожеж-

ного поста) із зонами оповіщення. 

Як правило, СО вмикається автоматично від сигналу про пожежу, який 

формується системою пожежної сигналізації або системою пожежогасіння . 

Також з приміщення оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера 

пожежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вручну, що за-

безпечує надійну роботу СО не тільки при пожежі, а і у разі виникнення 

будь-якої іншої НС. Повинен бути забезпечений розподіл пріоритетів щодо 

повідомлень для виробничого персоналу у такій послідовності:  

I (найвищий) – повідомлення оперативного (чергового) персоналу СО 

(диспетчера пожежного поста) під час пожежі, або у разі виникнення будь - 

якої іншої НС;  

II – повідомлення, які записані на будь–якому носії та вмикаються ав-

томатично від спрацювання систем пожежної автоматики, або за сигналом 

оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожежного поста); 

III – службові повідомлення, що не стосуються організації та управлін-

ня евакуацією людей. У разі одночасного транслювання декількох повідом-

лень, що мають різні пріоритети, повідомлення, які мають нижчий пріоритет, 

повинні автоматично блокуватись. СО повинна мати можливість одночасно 

передавати різні мовленнєві повідомлення в різні зони оповіщення. Згідно з 

вимогами ДБН В.1.1–7–2002 необхідно забезпечити можливість прямої тран-

сляції мовленнєвого оповіщення та керівних команд через мікрофон для опе-
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ративного реагування в разі зміни обставин або порушення нормальних умов 

евакуації виробничого персоналу. В разі виникнення пожежі у багатоповер-

хових виробничих будівлях, СО має спрацьовувати у такій послідовності:  

 в першу чергу, здійснюється оповіщення людей про пожежу на повер-

сі, де виникла пожежа; 

 потім оповіщення людей про пожежу на поверхах, що розташовані 

вище поверху, де виникла пожежа; 

 в останню чергу, оповіщення людей про пожежу на поверхах, що роз-

ташовані нижче поверху, де виникла пожежа.  

Затримку часу оповіщення про НС/пожежу для різних поверхів будин-

ку необхідно передбачати з урахуванням злиття потоків людей на шляхах 

евакуації відповідно до розрахунків по ГОСТ 12.1.004 "ССБТ. Пожарная без-

опасность. Общие требования". У багатоповерхових виробничих будівлях, 

які поділені на протипожежні відсіки по вертикалі, СО повинна вмикатися 

одразу для всього протипожежного відсіку, де виникла пожежа. Затримку 

часу оповіщення про НС/пожежу для інших вертикальних протипожежних 

відсіків будинку слід передбачати з урахуванням злиття потоків людей на 

шляхах евакуації відповідно до вимог додатка 2 згідно ГОСТ 12.1.004. 

5.3.2 Обов’язки та дії персоналу уразі виникнення надзвичайної 

ситуації.  

У разі виявлення ознак НС працівник повинен:  

 негайно повідомити про це органи Державної служби з надзвичайних 

ситуацій (ДСНС) та Державну пожежну охорону засобами зв’язку, 

вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення по-

жежі, наявність людей, а також своє прізвище; 

 повідомити про НС керівника, адміністрацію, пожежну охорону під-

приємства; 
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 організувати оповіщення людей про НС; 

 вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; 

 вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС з використанням наявних 

засобів. Керівник та пожежна охорона установи, яким повідомлено 

про виникнення НС, повинні: 

 перевірити, чи викликані підрозділи ДСНС та підрозділи Державної 

пожежної охорони; 

 вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 

 у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію та по-

рятунок, вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не 

беруть участь у ліквідації наслідків НС; 

 перевірити здійснення оповіщення людей про НС; 

 забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть 

участь у ліквідації наслідків НС; 

 організувати зустріч підрозділів ДСНС та Державної пожежної охо-

рони, надати їм допомогу у локалізації та ліквідації НС. Після при-

буття підрозділів ДСНС та Державної пожежної охорони повинен 

бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виникла 

НС. 

5.3.3 Пожежна безпека 

Відповідно до НАПБ Б.03.002-2007 робоче приміщення відноситься до 

категорії В по вибухопожежній небезпеці. Відповідно до ПБЕ клас робочих 

зон приміщення по пожежонебезпеці — П-IIа. 

 Можливими причинами пожежі в приміщенні є несправність електро-

устаткування, коротке замикання проводки, і порушення протипожежного 

режиму (використання побутових нагрівальних приладів, паління). 
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У зв’язку з цим, відповідно до вимог ПУЕ та ПБЕ, необхідно передба-

чити наступні заходи: 

1. Ретельну ізоляцію всіх струмоведучих провідників до робочих місць, 

періодичний огляд та перевірку ізоляції; 

2. Суворе дотримання норм протипожежної безпеки на робочих місцях. 

3. Відповідні організаційні заходи (заборона паління, інструктаж).  

Згідно вимог ДБН В.2.5-56:2014 (Системи протипожежного захисту) 

робоче приміщення необхідно оснастити системою автоматичної пожежної 

сигналізації типу «ДТЛ». Будинок має три евакуаційні виходи: через голов-

ний хід і два бокові евакуаційні виходи. Шляхи евакуації відповідають  уста-

новленим нормам. Двері відкриваються назовні. Коридор веде до двох схо-

дових кліток, одна з яких виходить безпосередньо на вулицю, а друга має ви-

хід на вулицю через вестибюль і головний вхід. Сходова клітка виконана з 

непальних матеріалів. Сходи мають природне бічне освітлення і штучне ева-

куаційне  освітлення. Сходові площадки ширше коридорів. Значення основ-

них параметрів шляхів евакуації приведені в таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2 Характеристики і норми евакуаційних виходів 

Параметр Фактичне значення, м Норма, м 

Висота дверних прорізів 2,0 ≥2 

Ширина дверних прорізів 0,8 ≥0,8 

Ширина проходу для евакуації >1,5 ≥1 

Ширина коридору 2 ≥2 

Число виходів з коридору 2 ≥2 

Ширина сходового маршу 1,2 ≥1 

Висота поруччя сходів 1 ≥0,9 

Для гасіння пожежі в робочому приміщені (клас пожежі „Е” —

 наявність електрообладнання)  використовуються вогнегасники ВВК-2 (4 
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шт.) відповідно до НАПБ Б.01.008-2004. Додатково в коридорі розташовані 

вогнегасники ВХП-10.  

Дотримано усі вимоги ДБН В.1.1.–7–2002 по вогнестійкості будинку і 

ширині евакуаційних проходів і виходів із приміщень назовні [50]. 

У приміщенні є план евакуації. Мінімальний час евакуації в разі вини-

кнення пожежі відповідає існуючим вимогам НАПБ А.01.001-2004. 

У приміщенні виконуються усі вимоги по пожежній безпеці відповідно 

до вимог НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні». 
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ВИСНОВКИ 

1. За результатами проведеного аналітичного огляду була визначена мож-

ливість застосування компенсаційно-модуляційного методу для визначення 

пропускної здатності каналу зв’язку см-діапазону. Доведено, що найбільш доці-

льним є використання радіометричних систем модуляційного типу.  

2.  Доведено в результаті аналізу спектральних характеристик сигналів та 

завад у каналі зв’язку см-діапазону, що найбільший вплив на характеристики, 

зокрема пропускну здатність, вносять внутрішньосистемна та зовнішня групова 

завади та що їх спектр подібний до спектру шумових сигналів. 

3. Запропонований компенсаційно-модуляційний метод для визначення 

пропускної здатності. Обґрунтована технічна реалізація, розроблена структурна 

схема вимірювальної системи. 

4. Доведено, що враховуючи шумоподібний характер спектра інформа-

ційних сигналів та завад в радіомережах, такий метод можна застосовувати для 

оцінки пропускної здатності радіоканалу, а також трафіку в бездротовій теле-

комунікаційній мережі. 

5. Виконано імітаційний експеримент для перевірки розробленого методу 

на прикладі визначення пропускної здатності в мережі Wi-Fi. Показано, що для 

обраної моделі радіоканалу Окамури-Хати середній рівень потужності на вході 

приймача складає не менше 10
-6

Вт, і може вимірюватись радіометричною сис-

темою з похибкою 5-10% згідно дослідженням.  

5. Запропонований метод може бути використаний як більш простий ва-

ріант визначення пропускної здатності радіоканалу зв’язку см-діапазону при 

дослідженні існуючих чи розробці нових радіосистем. 

6. За результатами проведеного стартап-проекту можна вважати радіоме-

тричні засоби, в основу яких покладено, розроблений метод, конкурентоспро-

можними серед вимірювальної апаратури, що призначена для визначення пара-

метрів радіоканалу.  Хо
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48. Правила улаштування електроустановок. — Київ: Мінпаливенерго 

України, 2010. — 776с. 
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України, 2014. — 58 с. 
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ДОДАТОК А 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

керівник магістерської       

дисертації 

к.т.н., доц. Перегудов С. М. 

__________   __________ 

(підпис)       (дата) 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

завідувач кафедри 

радіоконструювання та виробництва 

радіоапаратури 

д.т.н., проф. Нелін Є. А. 

__________   __________ 

(підпис)       (дата) 

 

 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

НА МАГІСТЕРСЬКУ ДИСЕРТАЦІЮ 

 

КОМПЕНСАЦІЙНО-МОДУЛЯЦІЙНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ 

ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ РАДІОКАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ 

САНТИМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ — 2018 
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1 Підстава для виконання роботи 

Підставою для виконання роботи є завдання на магістерську дисерта-

цію. 

2 Мета і призначення 

Мета роботи: дослідити можливість використання компенсаційно-

модуляційного методу до визначення пропускної здатності радіоканалу 

зв’язку см-діапазону. 

Об’єкт дослідження: радіоканал зв'язку см-діапазону.  

Предмет дослідження: пропускна здатність радіоканалу зв’язку. 

3 Вихідні дані для проведення роботи 

Основні джерела: 

3.1 Прокис Д. Цифровая связь /Д. Прокис. – М.: Радио и связь,  2000. – 451c. 

3.2  Skou N. Microwave radiometer systems: Design and Analysis /              

N.Skou – Chicago: Artech House, 2006. – 363c.  

3.3 Андреев С.Д. Методы оценки параметров радиоканала / Д.C. Андреев // 

Информационно-управляющие системы. – 2011. – Вып. 4. – С. 47-52.    

4 Вимоги до виконання 

4.1 Виконати аналітичний огляд інформаційних джерел за темою дисертації. 

4.2 Розробити компенсаційно-модуляційний метод визначення пропускної 

здатності радіоканалу см-діапазону.  

4.3 Виконати комп’ютерне моделювання енергетичних спектрів сигналів та 

завад у радіоканалі см-діапазону в програмному середовищі MatLab2018. 

4.4 Проаналізувати похибки визначення пропускної здатності радіоканалу 

запропонованим методом. 

4.5 Висновки за результатами проведених досліджень. 
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5 Етапи та термін виконання 

№ з/п 
Назва етапів виконання магістерської 

дисертації 

Термін виконання ета-

пів магістерської дисе-

ртації 

1 
Аналіз вимог завдання, підбір інформа-

ційний джерел за темою дисертації 
Листопад 2017 року 

2 Розробка ТЗ Лютий 2018 року 

3 

Аналітичний огляд методів генерування 

інформаційних сигналів та вимірювання 

їх характеристик 

Червень 2018 року 

4 
Розробка та обґрунтування методу визна-

чення пропускної здатності радіоканалу  
Жовтень 2018 року 

5 
Комп’ютерне моделювання енергетичних 

спектрів сигналів та завад у радіоканалі 
Листопад 2018 року 

6 

Аналіз похибки визначення пропускної 

здатності радіоканалу запропонованим 

методом 

Листопад 2018 року 

7 Оформлення магістерської дисертації  Грудень 2018 року 

8 
Отримання допуску до захисту та подача 

роботи в ЕК 
Грудень 2018 року 

 

6 Очікувані результати 

6.1 Аналітичний огляд інформаційних джерел. 

6.2. Компенсаційно-модуляційний метод визначення пропускної здатності 

радіоканалу см-діапазону. 

6.3 Спектральні характеристики сигналів та завад у радіоканалі см-діапазону. 

6.4 Величина похибки вимірювання пропускної здатності радіоканалу см-

діапазону із застосуванням компенсаційно-модуляційного методу. 

6.5 Висновки за результатами проведених досліджень. 
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7 Матеріали, що подаються на захист 

7.1 Завдання на магістерську дисертацію. 

7.2 Технічне завдання. 

7.3 Пояснювальна записка. 

7.4 Презентація. 

8 Порядок приймання дисертації та її етапів 

8.1 Поетапне узгодження з керівником. 

8.2 Представлення кафедрі. 

8.3 Попередній захист. 

8.3 Захист перед екзаменаційною комісією. 

9 Вимоги до розробленої документації 

9.1 ДСТУ 3008-2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і тех-

ніки. Структура та правила оформлювання. 

9.2 ДСТУ 3973–2000. Система розроблення та поставлення продукції на ви-

робництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положен-

ня. 

10 Орієнтовний зміст дисертації 

10.1 Аналітичний огляд методів формування сигналів радіомереж см-

діапазону та засобів контролю їх основних параметрів. 

10.2  Розроблення та обґрунтування компенсаційно-модуляційного методу  

визначення пропускної здатності радіоканалу см-діапазону. 

10.3  Експериментальне дослідження компенсаційно-модуляційного методу 

визначення пропускної здатності радіоканалу см-діапазону. 

 

Виконавець _____________ 
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ДОДАТОК Б 

Перелік публікацій за темою магістерської 
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