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ВСТУП 

 

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої навчальної 

програми. Вирішення основних задач курсу потребує застосування досить 

складного математичного апарату і знання різноманітних понять з базових і 

суміжних дисциплін. Тому практично неможливе глибоке засвоєння 

матеріалу без активної самостійної роботи з навчальною і технічною 

літературою. В робочій програмі більше половини загального обсягу годин 

відводиться на самостійну роботу, яка і потребує детальних вказівок щодо 

самостійного вивчення матеріалу. Цим вимогам цілком задовольняють 

представлені методичні вказівки. 

Контрольні запитання охоплюють широке коло питань з навчальної 

дисципліни і сприяють засвоєнню основних положень та практичних навиків 

з cистем візуалізації і передачі зображень. Розглядають основні питання: 

параметрів, конструкції систем передачі зображень. Структура та принцип 

роботи рідинно – кристалічних телевізорів та моніторів. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Спектральне і часове представлення сигналів і перешкод. 

Мета: ознайомитись зі спектральним і часовим представлення сигналів 

і перешкод, а також з практичним застосуванням деяких з них. 

Короткі теоретичні відомості 

1.1 Спектральні характеристики випадкових процесів. 

Як спектральну характеристику випадкових процесів використовують 

функцію G(f), що називається енергетичним спектром або спектральною 

густиною потужності. 

Енергетичний спектр G(f) і кореляційна функція В() стаціонарного 

випадкового процесу позв'язані один з одним парою перетворень Фур'є 

        Кореляційну функцію випадкового процесу X(t), що характеризує 

статистичний зв'язок між його перетинами в моменти часу t і t+, можна 

визначити таким чином 

              ( , ) [ ( ) ( )][ ( ) ( )]     
X

B t t X t X t X t X t             (1.1) 

Енергетичний спектр G(f) визначений як для позитивних, так і для 

негативних частот, і є парною функцією частоти. Для спектральної густини 

реального процесу, визначеного тільки на позитивних частотах, правдиве 

співвідношення: 

         G0(f) = 2G(f)                                                 (1.2) 

За методом еквівалентного прямокутника визначають час (інтервал) 

кореляції випадкового процесу: 

                   
0 0

1

(0)
k B d R d

B
    

 

                                   (1.3) 

де 
1

( ) ( )
(0)

R B
B

    - коефіцієнт кореляції. 
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Добуток часу кореляції до і ширини енергетичного спектра Fе 

випадкового процесу задовольняє співвідношенню 

     Fедо  1                                                  (1.4) 

Перейдемо до визначення спектральних характеристик модульованих 

коливань, вважаючи, що несуче коливання є гармонійним. 

Розрізняють наступні види модуляції гармонійного несучого  коливання. 

1. Амплітудна модуляція (АМ) 

2. Балансова амплітудна модуляція (БМ) 

3. Односмугова амплітудна модуляція (ОМ) 

4. Фазова  модуляція (ФМ) 

5. Частотна модуляція (ЧМ) 

Якщо процес, що Ẋ(t)  модулює, набуває ряд дискретних значень, то 

інформаційні параметри несучої під час модуляції змінюються стрибком. У 

цьому випадку говорять про дискретну модуляцію або маніпуляцію. 

При випадковому сигналі, що модулюється, X(t) модульований процес 

також є випадковим, причому нестаціонарним навіть при стаціонарному Ẋ(t)  

процесі. Усереднений енергетичний спектр такого процесу може бути 

знайдений як перетворення Фур'є від усередненої в часі кореляційної функції 

процесу. 

 

Задачі 

 

1.1. Білим шумом називається випадковий процес, що має рівномірну 

спектральну густину G(f) = Gш/2 у необмеженій смузі частот. Показати, що 

функція кореляції такого процесу є -функцією, а його дисперсією 2 = У(0) 

= . 

 

1.2. Знайти кореляційну функцію шуму, що має рівномірну спектральну 

щільність, яка дорівнює Gш/2 у смузі (-F,F)  і  0 поза цією смугою. 
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1.3. Якщо на вхід інтегруючого RC - ланцюжка надходить нормальний 

стаціонарний білий шум, то процес на виході буде стаціонарним, гауссовим і 

має функцію кореляції ( ) (0)exp( )B Y    ,  =1/ RC. Вихідний процес 

можна назвати одновимірним марковським. Знайти енергетичний спектр 

цього процесу, визначити смугу частот Fе і добуток Fек. 

 

1.4. Знайти енергетичний спектр випадкового стаціонарного процесу, що 

має кореляційну функцію гауссівського вигляду 2 2( ) (0)exp( )B Y    , 

визначити його ширину Fе і добуток Fек. 

 

1.5. Показати, що енергетичний спектр випадкового стаціонарного 

процесу Y(t) з кореляційною функцією By() = Bx()cos0 визначається на 

позитивних частотах [при f0>>Fе, Fе – ширина спектра процесу з кореля-

ційною функцією Bx()] співвідношенням Gy0(f) = Gx(f-f0), де Gx(f) – 

енергетичний спектр стаціонарного процесу з кореляційною функцією Вx(). 

 

1.6. Знайти усереднену кореляційну функцію й усереднений 

енергетичний спектр амплітудно-модульованого процесу при модуляції 

випадковим стаціонарним процесом  Ẋ(t). 

 

1.7. Знайти усереднений енергетичний спектр і усереднену кореляційну 

функцію для сигналу БМ, якщо модуляція здійснюється випадковим  

процесом Ẋ(t) з кореляційною функцією 
0( ) (0)exp( )xB B    . 

 

1.8. Знайти усереднену кореляційну функцію й усереднений 

енергетичний спектр сигналу односмугової амплітудної модуляції.  
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1.9. Знайти усереднений енергетичний спектр ФМ коливання при 

модуляції нормальним випадковим  процесом з енергетичним спектром Gx(f) 

за умови, що k2
фмВx(0)<<1 (“слабкий”  модулюючий сигнал). 

 

1.10. Знайти усереднену кореляційну функцію й усереднений енерге-

тичний спектр сигналу АМ при маніпуляції синусоїдального коливання 

двійковим випадковим синхронним телеграфним сигналом Ẋ(t)  з 

кореляційною функцією  
0 2( ) (1 )xB h

T


    

 

1.11. Знайти усереднену кореляційну функцію й усереднений 

енергетичний спектр сигналу ЧМ при маніпуляції гармонійної несучої 

синхронним двійковим випадковим телеграфним сигналом. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Основи теорії дискретизації функцій безперервного аргументу.  

Теорема Котельникова. 

Мета: ознайомитись з основами теорії дискретизації функцій 

безперервного аргументу. 

Короткі теоретичні відомості 

У техніці зв'язку дуже часто виникає необхідність представлення 

детермінованих і випадкових функцій безперервного аргументу (наприклад, 

часу або частоти) сукупністю їх значень у дискретних перетинах. Таке 

представлення називають дискретизацією функцій за аргументом. 

Дуже часто дискретизацію здійснюють на основі теореми В.А. 

Котельникова, відповідно до якої функція S(t), спектральна густина якої 

відмінна від нуля тільки в смузі частот (-Fm ,Fm ), цілком визначається своїми 

значеннями, відліченими в дискретних перетинах через інтервал 

t = 1/2Fm                                                (2.1) 

Значення функції S(t) у будь-якій точці часу t виражається формулою 
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S t S k t
F t k t

F t k t

m

mk

( ) ( )
sin ( )

( )




 



 




2

2




                           (2.2) 

де S(kt) – відліки безперервної функції S(t) у дискретні моменти часу t= kt.  

Строго кажучи, функція з обмеженим спектром не обмежена в часі 

(нефінітна) і, навпаки, фінітна функція часу має необмежений спектр. 

Практичний спосіб обмеження функції за спектром зводиться до 

пропускання сигналу через фільтр нижніх частот (або смуговий фільтр).  

Якщо припустити, що відтворення процесу X(t) на прийомі здійснюється 

формуванням східчастої функції Y(t) із кроком Т 

      Y(t) = X(ti - Т),   ti < t < t i+1                                  (2.3) 

то, вважаючи, що мова йде про стаціонарний випадковий процес, інтервал 

визначення якого значно перевищує крок відтворення Т, можна знайти 

середній квадрат помилки відтворення: 

                  
222 ( ) ( ) ( ) ( )i iY t X t X t X t                                (2.4) 

Здійснюючи прості обчислення, одержуємо відносну похибку відтворення 

                  
2

2 1 ( )
(0)

B x T

x

R
B


                                           (2.5) 

де ( )x TR   – значення коефіцієнта кореляції процесу при аргументі Т. 

З формули (2.5) можна одержати вираз для припустимої величини кроку 

відтворення Т, виходячи з заданої похибки відтворення В: 
 

       Т = R-1
x [1 - 0,5 B]                                         (2.6) 

де R-1
x – функція, зворотна коефіцієнту кореляції процесу X(t). 

 

Задачі 

 

2.1. Визначити відносну похибку В під час представлення сигналу          

S(t)=αexp(-2 t2) (дзвоноподібний імпульс) за допомогою теореми 

Котельникова, вважаючи, що сигнал знімається з виходу ідеального фільтра 
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нижніх частот зі смугою F. Знайти інтервал дискретизації t, якщо  = 20 с-1  і           

В = 10%. 

 

2.2. Знайти відносну похибку представлення випадкового синхронного 

двійкового сигналу за допомогою теореми Котельникова при довільній 

граничній частоті. Визначити величину В, якщо гранична частота вибрана 

такою, що дорівнює Fе і 2Fе , де Fе – ширина енергетичного спектра, 

знайдена за методом еквівалентного прямокутника. 

 

2.3. Знайти базу сигналу, яка являє собою комбінацію з 15 елементарних 

прямокутних двійкових імпульсів тривалістю  і = 20 мс. 

 

2.4. Випадковий процес з кореляційною функцією В()=Y(0)exp(-0.1) 

дискретизований із кроком Т. Знайти похибку представлення такого 

процесу за допомогою теореми Котельникова залежно від параметрів  і Т. 

 

2.5. Коефіцієнт кореляції стаціонарного випадкового процесу, що 

підлягає дискретизації, ( ) exp( 0,1 )XR    . Знайти крок відтворення Т, при 

якому відносна похибка відтворення В дорівнює 1%. 

Порівняти отриману величину Т з інтервалом дискретизації за 

Котельниковим t , що забезпечує таку саму похибку В. 

 

2.6. Для випадкового процесу, що має коефіцієнт кореляції 

2 2( ) exp( )XR     , знайти крок рівномірної дискретизації Т, при якому 

забезпечується задана відносна похибка відтворення В. 
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Практичне заняття № 3 

Тема. Фізичний обсяг сигналу і каналу зв'язку. 

Мета: ознайомитись з фізичниv обсягом сигналу і каналу зв'язку 

Короткі теоретичні відомості 

Фізичним обсягом сигналу Vc називають добуток трьох його фізичних 

характеристик: тривалості сигналу Тс, ширини спектра Fc і його динамічного 

діапазону рівнів сигналу (за потужністю) Dc: 

             Vc = Tc Fc Dc                                             (3.1) 

             Dc = 10 lg (Pмакс / Pмін)                                    (3.2) 

У цьому вираженні Pмакс - максимальне (пікове) значення потужності 

сигналу; Pмін - мінімальне значення потужності сигналу. 

Величина Vc найчастіше характеризує весь ансамбль використовуваних у 

даній системі зв'язку сигналів. Іншими словами, ця характеристика описує 

сигнал як випадковий процес. У цьому випадку Тс – це середня тривалість 

сигналу; Fc – ширина енергетичного спектра, а Pмакс і  Pмін при визначенні Dc 

для ансамблю з необмеженим числом реалізацій являють собою рівні 

потужності, що відповідно перевищуються і не перевищуються з заданою 

малою ймовірністю. Фізичний обсяг сигналу – досить важлива 

характеристика, що дозволяє оцінювати труднощі, пов'язані з його 

передачею. 

За наявності шумів у каналі припустимий мінімальний рівень потужності 

Pмін звичайно визначається середньою потужністю шумів у каналі. Тому 

можна записати 

            Dc = 10 lg (Pмакс / Pш)                                   (3.3) 

Максимальну потужність Pмакс іноді виражають через усереднену за 

досить великий інтервал часу сигналу Рс. У цьому випадку  

             Dc = 10 lg (П2 Pс / Pш)                                 (3.4) 
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де П2 = (Pмакс / Pмін) – пікфактор сигналу за потужністю. Ця величина 

залежить від статистики сигналу. Відношення середніх потужностей сигналу 

і шуму Pс / Pш часто називають просто відношенням сигнал / шум. 

Аналогічно до фізичного обсягу сигналу можна ввести характеристику, 

що має назву фізичного обсягу каналу 

                     Vк = Tк Fк Dк                                             (3.5) 

де Тк – час використання каналу; Fк – смуга частот, що пропускаються   

каналом,; Dк – динамічний діапазон рівнів, що пропускаються каналом із 

припустимими спотвореннями. 

Для передачі сигналу, що має обсяг Vc, з досить високою якістю варто 

виконувати нерівність 

                       Vс    Vк                                                (3.6) 

При цьому необхідне узгодження сигналу і каналу за всіма трьома 

параметрами, тобто 

          Тc    Тк ,     Fс   Fк  ,     Dс     Dк                           (3.7) 

Виконання цих умов означає, що для забезпечення задовільної якості під 

час передачі сигналів потрібно, щоб обсяг сигналу “вписувався” в обсяг 

каналу. Природно, що необхідне також узгодження сигналу і каналу в межах 

загальних інтервалів часу, частот і рівнів. 

 

Задачі 

 

3.1. Показати, що фізичний обсяг телевізійного сигналу перевищує 

фізичний обсяг радіомовного сигналу при однаковій їх тривалості в 540 

разів(!). Fтв = 6,5 МГц,  Fрв = 12 кГц. (Динамічні діапазони телевізійного і 

радіомовного сигналів варто вважати однаковими). 

 

3.2. Текст зі ста букв передається по телефонному каналу протягом 30 с. 

Той самий текст за такий самий час передається по телеграфному каналу 

п'ятизначним двійковим кодом. Взявши динамічні діапазони телефонного і 
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телеграфного сигналів рівними, показати, що телеграфний сигнал 

економічніший за телефоннний у 62 рази. 

 

3.3. Канал зв'язку зі смугою Fк = 10 кГц передбачається вико-ристовувати  

впродовж 10 с. У каналі діє шум з рівномірною спектральною густиною 

потужності  Gш = 10-4 мВт/Гц. Якою буде гранична потужність сигналу, який 

може бути переданий по даному каналу, якщо фізичний обсяг каналу            

Vк = 1 000 000. 

 

3.4. Амплітудно-модульований сигнал SАМ(t) = Um(1+Мsint)cos0t 

передбачається передати по каналу з обсягом Vk = 10000. Знайти 

припустимий коефіцієнт модуляції М, якщо смуга частот сигналу Fс = 100 Гц, 

а його тривалість Тс = 10 с. 

 
 

Практичне заняття № 4 

Тема. Моделі каналів зв'язку і їх математичний опис 

Мета: ознайомитись з моделями каналів зв'язку і їхнім математичним 

описом. 

Короткі теоретичні відомості 

Під каналом зв'язку в широкому значенні розуміють сукупність засобів, 

призначених для передачі повідомлень і відповідних сигналів. Для прикладу 

на рис. 4.1 представлена структурна схема каналу зв'язку під час передачі 

дискретних повідомлень. 

Класифікацію каналів зв'язку можна здійснювати за різними крите-ріями, 

зокрема, за характером сигналів на їхньому вході та виході. З цього погляду 

розрізняють три типи каналів. 

Дискретні канали 

На вході та виході таких каналів спостерігаються дискретні сигнали (як за 

рівнями, так і за станами інформаційного параметра у часі) або ті, або інші 
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символи з скінченовимірного ансамблю. Прикладами таких каналів є канали, 

задані між точками А - А`, В - В`, А -В,  В` - А` на рис. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варто підкреслити, що дискретність або безперервність каналу 

визначаються тільки характером інформаційних параметрів сигналів на його 

вході та виході. 

Дискретний канал вважається математично описаним, якщо задані 

алфавіт кодових символів на вході bi  (i = 1, 2, 3, ..., m) разом з їх 

ймовірностями P(bi), алфавіт кодових символів на виході b`k (k = 1, 2, ..., m) і 

значення ймовірностей переходів P(b`k/bi) (i = 1, 2, ..., m; k = 1, 2, .., m), тобто 

ймовірностей того, що на виході каналу з'явиться символ b`k  за умови,  що на 

вхід поданий символ bi.  

Спільну ймовірність подачі символу bi на вхід і появу символу b`k на 

виході можна описати рівнянням 

         P(bi, b`k) = P(bi) P(b`k/bi) = P(b`k) P(bi/ b`k)                     (4.1) 

 

Кодер 
 

Модулятор Передавач 

Декодер Демодулятор Приймач 

Лінія зв`язку 

(канал в узькому 

розумінні) 

А 
Вхід 

ак 

В 

bi 

S 

S(t) 

S1 

Z1 

Z 

Z(t) 

B` 

b`i 

A` 
Вихід 

а`к 

Рис. 4.1 - Структурна схема каналу зв`язку під час передачі 

дискретних повідомлень 
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Дискретний канал називається однорідним (стаціонарним) і без пам'яті, 

якщо ймовірності переходів P(b`k / bi) для кожної пари i, k не змінюються в 

часі і не залежать від того, які символи передавалися раніше. 

Якщо ці ймовірності залежать від часу, канал називається неоднорідним 

(нестаціонарним); якщо ж вони залежать від символів, переданих раніше, то 

канал називається каналом з пам'яттю. 

Дискретно - безперервні канали 

У каналах такого типу сигнали на вході дискретні, а на виході – 

безперервні (за рівнями) або навпаки. Прикладами таких каналів є канали, 

задані між кточками В - Z, A - Z1, Z - A` (рис. 2.1). 

Дуже часто в техніці зв'язку визначають або обробляють безперервні 

сигнали лише в дискретних точках вісі часу. У цьому випадку говорять про 

сигнал або відповідний канал з дискретним часом. 

Будемо для визначеності вважати, що дискретно - безперервний канал 

має дискретний вхід і безперервний вихід. 

Дискретно - безперервний канал математично описаний, якщо задані 

алфавіт вхідних символів bi (i = 1, 2, 3, ..., m) разом з їх апріорними 

ймовірностями P(bi)  і густині перехідних імовірностей (z/bi) того, що на 

виході каналу з'явиться елемент коливання z(t) за умови, що на вхід надійшов 

символ bi.  

Ці густини називають функцією правдоподібності того, що передано 

символ bi за умови, що зафіксовано на виході каналу реалізацію коливання 

z(t). 

Безперервні канали 

У таких каналах сигнали на вході та виході безперервні (за рівнями). 

Для математичного опису безперервного каналу треба задати густини 

ймовірності вхідних сигналів (S) і умовні густини ймовірності переходу (z/S). 

Канал однорідний (стаціонарний), якщо густини ймовірностей переходів   

(z / S) не залежать від часу, і без пам'яті, якщо значення вихідного сигналу в 
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момент часу t не залежать від значення вхідного сигналу S(t) у той самий  

момент часу. Якщо ж значення сигналу Z(t) у момент часу t залежать від 

значень вхідних сигналів і в попередні моменти часу, то канал має пам'ять. 

 

 

Задачі 

 

4.1. На вхід каналу зв'язку на інтервалі Т надходить сигнал                                 

Si(t) = αcos (0t + 2i/m), де  а, 0, m – сталі; i = 1, 2, 3, ...,m. З виходу каналу 

знімається сигнал Si(t) = αcos(0t + ), де  - випадкова фаза, рівномірно 

розподілена на інтервалі {0, 2}. Показати, що за амплітудою сигналів канал 

є безперервним, а за параметром  - дискретно-безперервним. 

 

4.2. На вхід каналу надходить періодична послідовність прямокутних 

імпульсів, промодульованих за фазою безперервним повідомленням, а з 

виходу знімається адитивна суміш цього сигналу й флуктуаційного шуму. 

Показати, що за амплітудами сигналу канал є дискретно-безперервним, а 

стосовно фаз імпульсів – безперервним. 

 

4.3. Показати, що характеристики дискретного однорідного каналу без 

пам'яті зі стиранням (м'=m+1) не залежать від апріорних ймовірностей 

передачі символів і визначаються тільки ймовірностями переходів за умов        

Р(b`j /bj) = 1- pош - рс;    Р(b`j /bi) =  p0; Р(? /bi) = pс (симетричний канал). 

 

4.4. Двійковий однорідний симетричний канал зі стиранням харак-

теризується наступними ймовірностями переходів: 
 

1- p1  = Р(b`1 /b1) =  Р(b`2 /b2) = 0,7; р0 = Р(b`1 /b2) =  Р(b`2 /b1) = 0,01;             

рс = Р(b`1  /b1) = Р(b`2  /b2) = 0,29. 
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Знайти апостеріорні ймовірності передачі символів, безумовну 

ймовірність помилкового прийому і безумовну ймовірність стирання. 

Апріорні ймовірності передачі вважати однаковими  P(b1) = P(b2) = 1/2. 

 

4.5. На вхід дискретно - безперервного каналу на тактовому інтервалі Т 

надходять двійкові сигнали S1(t) = a cos(0t + 0) або S2(t) = - a cos(0t + 0) 

(маніпуляція фази на ). Коливання на виході на інтервалі Т можна 

представити у вигляді  Z(t) = S`i(t) + N(t), S`i(t) = (t) Si(t - ), де (t), (t) – 

коефіцієнт передачі каналу і запізнювання сигналу в каналі; N(t) – реалізація 

нормального флуктуаційного шуму з рівномірним енергетичним спектром у 

смузі 0, F (F<<0/2). Вважаючи, що всі параметри сигналу точно відомі в 

місці прийому (модель каналу з постійними параметрами), а коливання Z(t) 

аналізується на інтервалі Т в дискретних перетинах tk, кратних величині t = 

1/2F, написати вираз для функцій правдоподібності 1(Z /S1)  і 1(Z/S2). 

 

4.6. За умовою попередньої задачі знайти вираз функціонала 

правдоподібності  (Z / bi), вважаючи, що в каналі діє «білий шум» (F).  

 

4.7. Показати, що в дискретно - безперервному каналі порівняння величин 

апостеріорних імовірностей передачі символів P(bi / Z) з різним номером для 

вибору найбільшої зводиться до порівняння функцій правдоподібності  (Z / 

bi), помножених на P(bi) разів. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Зміни форми сигналів, зумовлені характеристиками 

безперервного каналу. 

Мета: вивчити зміни форми сигналів, зумовлені характеристиками 

безперервного каналу. 

Короткі теоретичні відомості 
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Правильність зв'язку (ступінь відповідності переданого і прийнятого 

повідомлення) визначається, головним чином, спотвореннями сигналів у 

безперервній частині каналу, а також наявними в каналі адитивними 

шумами. 

Під спотвореннями розуміють небажані зміни форми переданих сигналів, 

що можуть виникнути як у лінійній, так і нелінійній частини каналу. 

Сигнал S`(t) у момент часу t на виході довільної фізично здійсненної 

лінійної системи (каналу) можна пов'язати із сигналом на його вході S(t) 

інтегралом Дюамеля 

                                  

S t g t S t d(̀ ) ( , ) ( ) 



   
0                                      (5.1) 

де g(t,) - імпульсна перехідна характеристика системи або реакція системи в 

момент часу  t на дельта - імпульс, поданий на вхід у момент часу t - . 

Довжину перехідного процесу g(t,) за змінною  називають інтервалом 

розсіювання в часі (або пам'яттю) лінійного каналу. Позначимо його через р. 

Коефіцієнт розсіювання 

                                            kp = p Fp                                                         (5.2) 

є важливою інженерною характеристикою будь-якого каналу зв'язку. 

Замість системної характеристики лінійної системи g(t,) часто 

користуються характеристикою k(f,t)   ( , ) exp [ ( , ) ]f t i f t
, яку 

називають передаточною функцією системи. 

У нелінійних ланках (або системах) каналу зв'язку вихідний сигнал у 

момент часу t часто можна пов'язати з вхідним сигналом S(t) у той самий 

момент часу деякою заздалегідь відомою (але не завжди взаємооднозначною) 

залежністю (амплітудною характеристикою) 

                                            S'(t) =  [S(t)]                                               (5.3) 

Такі нелінійні системи (ланки) називають неінерційними. 

 

Задачі 
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5.1. Показати, що якщо параметри лінійного каналу не змінюються в часі 

(канал стаціонарний), його системні характеристики задовольняють умови: 

                                            g(t,) = g();k(f,t)  =k (f)       . 

5.3. Нехай деякий лінійний канал з постійними параметрами моделюється 

електричною схемою (чотириполюсником) рис. 5.1. Показати, що в такому 

каналі імпульсна перехідна характеристика  g(t,) = (t)(), а сигнал виходу 

S`(t) пов'язаний із сигналом входу співвідношенням S`(t) = (t) S(t), тобто 

канал являє собою безінерційний перемножувач. Визначити інтервал 

тимчасового розсіювання (пам'ять) такого каналу за методом равновеликого 

прямокутника, якщо R = 100 кОм і  С = 10 мкФ. 

 

5.4. Нехай передаточна функція деякого лінійного каналу не залежить від 

частоти k(f,t) = (t). Показати, що в такому каналі імпульсна перехідна 

характеристика  g(t,) = (t)(), а сигнал виходу S`(t) пов'язаний із сигналом 

входу співвідношенням S`(t) = (t) S(t), тобто канал являє собою 

безінерційний перемножувач. Визначити інтервал тимчасового розсіювання 

(пам'ять) такого каналу за методом равновеликого прямокутника, якщо R = 

100 Ом і  С = 100 мкФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Нехай на деякій нелінійній ділянці каналу зв'язку сигнали виходу і 

входу пов'язані співвідношенням S` = 0,1S - 0,3S3. 

S`(t) S(t) 

R 

C 

Рис. 5.1 - Модель лінійного каналу зі сталими параметрами 
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Знайти максимальний рівень вхідного впливу, при якому відносне 

відхилення вихідного сигналу від лінійної залежності не перевищує 3%. 

 

5.6. Амплітудна характеристика каналу задовільно апроксимується 

квадратичною залежністю S`(t) =  a2(t). 

Знайти амплітудну характеристику коригувального чотириполюсника. 

Практичне заняття № 6 

Тема. Адитивні перешкоди в безперервному каналі зв'язку. 

Мета: вивчити адитивні перешкоди в безперервному каналі зв'язку. 

Короткі теоретичні відомості 

Адитивні перешкоди в каналі зв'язку можуть викликатися досить різними 

причинами і, головне, можуть набувати різноманітних форм. Проте за їх 

електричною і статистичною структурами такі перешкоди найчастіше 

поділяють на три основні класи: 

1) флуктуаційні або гладкі (розподіл по частоті і часу); 

2) зосереджені за частотою (гармонійні); 

3) зосереджені за часом (імпульсні). 

Флуктуаційна перешкода – це безперервний у часі випадковий процес 

(найчастіше його вважають стаціонарним і ергодичним) з нормальним 

розподілом миттєвих значень і нульовим середнім значенням. Енергетичний 

спектр Gш такої перешкоди в межах аналізованої смуги Fе вважають 

рівномірним (перешкода типу “білого шуму”). 

Гармонійна (зосереджена за спектром) перешкода – це адитивна 

перешкода, енергетичний спектр якої зосереджений у порівняно вузькій 

смузі частот, порівнянної або навіть істотно більш вужчий, ніж смуга частот 

сигналу. 

Зосереджені перешкоди вважають рівномірно розподіленими в смузі 

частот, тобто ймовірність появи зосередженої перешкоди в смузі частот F 

пропорційна цій смузі й залежить від середнього числа зосереджених 
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перешкод с.п., що перевищують граничний рівень сигналу Рпор, в одиниці 

смуги. 

Імпульсна перешкода – адитивна перешкода, яка являє собою 

послідовність імпульсів, порушуваних короткочасними ЕРС аперіодичного 

або коливального характеру. 

Моменти появи імпульсної перешкоди вважають рівномірно 

розподіленими в часі. Це означає, що ймовірність появи імпульсної 

перешкоди протягом інтервалу Т пропорційна тривалості інтервалу, а також 

середньому числу імпульсних перешкод за одиницю часу і.п, що залежить 

від припустимого граничного рівня перешкоди. 

Дуже часто приймальний пристрій (а нерідко і систему зв'язку в цілому) 

будують оптимальним (або наближеним до оптимального) щодо неминучої в 

каналі флуктуаційної перешкоди, а як радикальний засіб боротьби з 

зосередженою  й імпульсною  перешкодами використовують таку побудову 

приймальних пристроїв, при якій зменшуються ймовірності  потрапляння 

зосередженої й імпульсної перешкод на вирішальну схему приймального 

пристрою. Таку задачу успішно розв’язують за допомогою різних методів 

рознесеного прийому, тобто прийому інформації з рівнобіжних незалежних 

каналів. 

 

 

Задачі 

 

6.1. Показати, що густина імовірності реалізації нормального 

флуктуаційного шуму з енергією Еш і спектральною густиною потужності 

Gш більша за густину ймовірності реалізації шуму, що має нульову енергію в   

exp(-Eш / Gш) разів. 

 

6.2. Знайти відношення сигнал/шум (Pc/Pш) у смузі сигналу, вважаючи, 

що сигнал - вузькосмуговий процес із середнім квадратом обвідної À 2
, а 
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флуктуаційний шум породжений тепловим рухом електронів при абсолютній 

температурі провідника Т. 

 

6.3. Знайти відношення сигнал/шум, вважаючи, що сигнал такий самий, 

як у попередній задачі, а стаціонарний шум має енергетичний спектр                         

G(f) = A exp[-B(f - f0)2], B = (1,65 /  f)2 c2, A = 
97*10

2




  Вт / Гц. 

 

6.4. При якому співвідношенні між граничним рівнем Рпор і смугою 

аналізу сигналу F ймовірність появи зосередженої перешкоди, що перевищує 

поріг, залишається незмінною. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема. Передача дискретних повідомлень. Завадостійкість 

(імовірність помилки) оптимальних схем прийому при точно 

визначеному сигналі 

Мета: Ознайомитись із передачею дискретних повідомлень 

Короткі теоретичні відомості 

Будемо визначати завадостійкість при рівноймовірних символах. При 

заданій системі сигналів, каналі і способі аналізу  прийнятої суміші (за 

окремими відліками або на всьому тимчасовому інтервалі) оптимальний (за 

критерієм максимальної правдоподібності) приймач забезпечує мінімальну 

ймовірність помилки. 

Імовірність помилкового переходу P(b`jbi) (ймовірність реєстрації 

символу b`j за умови передачі символу bi) визначається ймовірністю 

невиконання системи нерівностей, що задаються алгоритмом прийому. 

Із двійкових систем для каналу, який не спотворює, з білим гауссовим 

шумом особливий інтерес являє система з протилежними сигналами 

(наприклад, ФМ із маніпуляцією фази на (1800 ). Однак через реалізаційні 
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труднощі (наприклад, випадкове перестрибування фази опорного коливання і 

поява “зворотної роботи”) на практиці широко застосовують двійкову 

систему з відносною маніпуляцією фази (ВФМ), у якій інформація 

закладається в різницю фаз сусідніх посилок. Але ж ми пам’ятаємо, що в 

електроніці, як і в повсякденному житті, палка завжди має два кінці, тому 

платою за усунення “зворотної роботи” є (в умовах надійного зв'язку) 

подвоєння ймовірності помилки, зумовленої шумом у каналі: 

                   РошВФМ  2 РошФМ                                          (7.1) 

Імовірність помилки для багатопозиційних систем у загальному випадку 

визначається складніше, ніж для двійкових. В області надійного зв'язку 

ймовірність помилкового прийому багатопозиційного символу Рош,m при 

використанні системи сигналів з активною паузою і симетричним каналом  

               Рош,m  (m - 1) Рош                                            (7.2) 

де Рош - імовірність помилкового прийому двійкового символу в тому самому 

каналі та способі аналізу суміші Z(t). 

 

Задачі 

7.1. Визначити мінімальну ймовірність помилки приймача Котельникова 

при використанні m - позиційної системи ортогональних на інтервалі Т 

сигналів з активною паузою в каналі без пам'яті та з адитивним стаціонарним 

гауссовим «білим шумом». Спростити результат для області великих значень 

співвідношення сигнал/шум. 

 

7.2. Визначити середню ймовірність помилки при оптимальному прийомі 

двійкових сигналів на фоні стаціонарного нормального «білого шуму» в 

каналі без пам'яті й аналізі на інтервалі (0,Т). Якою формулою визначається 

мінімальна ймовірність помилки для системи АМ (з пасивною паузою), ЧМ 

(з ортогональними сигналами) і ФМ (із протилежними сигналами)? 
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7.3. Показати, що при точно відомому ансамблі двійкових сигналів із 

заданою енергією і білим шумом у каналі, мінімально можливу ймовірність 

помилки забезпечує система з протилежними сигналами. 

 

7.4. Показати, що при оптимальному прийомі сигналів ВФМ за методом 

порівняння полярностей імовірність помилки можна оцінити за формулою 

(6.1). Обчислити імовірність помилки, якщо сигнал на передачі має середню 

потужність Рс = 0,5 Вт, коефіцієнт передачі каналу  = 10-2, тривалість 

елементарної посилки Т = 10 мс, спектральна густина потужності шуму в 

каналі Gш = 10-7 Вт/Гц. 

 

7.5. Знайти енергетичний виграш по середній і піковій потужностях 

передавача при переході від системи АМ до систем ЧМ і ФМ і енергетичний 

виграш переходу від системи ЧМ до ФМ при оптимальному прийомі точно 

відомого ансамблю сигналів, вважаючи ймовірність помилки незмінною. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема. Алгоритм оптимального прийому і завадостійкість при 

невизначеній фазі й амплітуді сигналу  

Мета: Вивчити алгоритм оптимального прийому і завадостійкість при 

невизначеній фазі й амплітуді сигналу 

Короткі теоретичні відомості 

Вважаємо, що поміжсимвольною інтерференцією в місці прийому можна 

знехтувати, інтервал аналізу Та = Т, передані символи рівноймовірні, а 

канальні сигнали, що відповідають передачі i-го символу, вузькосмугові, 

тобто можуть бути подані у вигляді  

               i i i
ˆSБ (t) cos S (t) sin S (t) , 0 t T       

                               (8.1) 

де  - фазовий зсув у каналі,  - коефіцієнт передачі каналу. 
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Якщо фаза сигналу  (а може бути також і амплітуда,  та інші параметри 

сигналу) невідома на інтервалі аналізу, то приймальний пристрій повинен 

бути некогерентним (не вимагає знання фазових співвідношень для своєї 

реалізації). 

 

Задачі 

 

8.1. Ансамбль сигналів  у місці прийому, що відповідає передачі m 

символів, причому фаза  випадкова і рівномірно розподілена на інтервалі (-

, ). У каналі діє стаціонарний нормальний «білий шум» з енергетичним 

спектром Gш. Визначити алгоритм оптимального прийому під час аналізу 

прийнятої суміші на інтервалі Т, показати можливість його реалізації на базі 

кореляційної техніки і на основі погоджених фільтрів. 

 

8.2. Показати, що в каналах з невизначеною фазою і флуктуаційною 

перешкодою типу “білий шум” максимальну завадостійкість має система з 

активною паузою й ортогональними  сигналами. Обчислити ймовірність 

помилки для двійкової системи Рош при Fk = 1 кГц, Gш = 10-11 Вт/Гц, 2 = 10-

8, Рс = 10 Вт. Який енергетичний програш ми отримаємо у зв'язку з 

незнанням фази сигналу? 

 

8.3. За даними попередньої задачі знайти ймовірність помилки Рош m при 

оптимальному некогерентному прийомі сигналів m-позиційної системи з 

активною паузою, ортогональної в посиленому змісті. Показати, що в області 

малих помилок               Рош m  (m - 1) Рош          . 

 

8.4. Скласти алгоритм роботи оптимального приймача сигналів двійкової 

ОФМ при невизначеній фазі сигналу і визначити ймовірність помилки при   

Р`c= 1 мВт, Fk = 500 Гц, Gш = 5*10-7 Вт/Гц. Який енергетичний програш 

порівняно з випадком точно відомого сигналу? 
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Практичне заняття № 9 

Тема. Порівняльна ефективність систем передачі дискретних 

повідомлень 

Мета: Вивчити порівняльну ефективність систем передачі дискретних 

повідомлень 

Короткі теоретичні відомості 

Порівняльну ефективність систем передачі дискретної інформації, як і 

порівняльну ефективність коригувальних кодів, можна визначати за 

енергетичним виграшем 
Pi j/ переходу від i-ї системи до j-ї, а також за 

виграшем в еквівалентній імовірності помилки. При цьому зручно фіксувати 

середню швидкість передачі інформації  I` = const. 

Різні системи можна порівнювати також за питомою швидкостю передачі 

інформації на 1 Гц смуги частот (коефіцієнтом використання смуги) i = I`i/Fi 

при Ре = const. Виграш за цим показником при переході від i-ї системи до j-ї  

                    i/ j

j j i

i i j

IБ F
10lg 10lg

IБ F



  


                                 (9.1) 

При фіксованій швидкості передачі I` = const 

                   i/ j i/ j

i
F

j

F
10lg

F
                                         (9.2) 

і визначає виграш щодо займаної системою смуги частот. 

Універсальною характеристикою ефективності дискретної системи 

зв'язку є коефіцієнт ефективності 

                    Кс = Сс / Сk                                                 (9.3) 

де Сс - пропускна здатність системи (розширеного дискретного каналу); Сk - 

пропускна здатність використовуваного безперервного каналу, що 

визначається при відношенні сигнал / шум, яка і забезпечує задану 

еквівалентну імовірність помилки Ре. 
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Задачі 

 

9.1. Визначити енергетичний виграш Р, виграш за смугою частот F і 

узагальнений виграш при переході від двійкової системи АМ до двійкової 

системи ЧМ і ФМ при однаковій імовірності помилки у випадку 

оптимального когерентного прийому і фіксованої швидкості передачі 

інформації. 

 

9.2. Знайти еквівалентну ймовірність помилки для десятипозиційної 

системи ЧМ і ФМ у випадку оптимального когерентного прийому при h20 = 

12,8. Визначити виграш щодо еквівалентної ймовірності помилки при 

переході від системи ЧМ до системи ФМ. 

 

9.3. Знайти еквівалентну ймовірність помилки для випадку 

некогерентного оптимального прийому  п’ятипозиційної ЧМ при h20 = 16,5. 

 

9.4. Знайти енергетичний виграш і узагальнений енергетичний виграш 

при переході від двійкової системи ЧМ до п’ятипозиційної системи ЧМ у 

каналі з невизначеною фазою і флуктуаційним шумом, вважаючи, що 

еквівалентна ймовірність помилки Ре = 10-3 і швидкість передачі інформації 

залишаються незмінними. 

 

9.5. Знайти величину коефіцієнта використання пропускної здатності 

каналу для чотирьохпозиційної системи ЧМ, що забезпечує при невизначеній 

фазі і флуктуаційному шумі еквівалентну ймовірність помилки Ре = 10-4, 

вважаючи, що швидкість передачі інформації I` = 300 біт/с, а смуга частот    

Fk = 3,1 кГц. 

 

9.6. Знайти коефіцієнт використання пропускної здатності каналу в 

системі зв'язку з h2э = 3, I` = 300 біт/с, Fk = 3,1 кГц. 
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9.7. Показати, що при використанні широкосмугових сигналів з базою В = 

2FT >>1 вплив зосереджених за спектром перешкод зменшується 

пропорційно до бази сигналу. 

 

Практичне заняття № 10 

Тема. Передача безперервних повідомлень. Оптимальна оцінка 

окремих параметрів сигналу. 

Мета: ознайомитись із передачею безперервних повідомлень  

Короткі теоретичні відомості 

 

 

Задача оптимальної оцінки (виміру) параметра сигналу полягає у 

визначенні деяких щонайкращих значень параметра b за прийнятою 

сумішшю сигналу S'(b, t), що залежить від цього параметра, й адитивного 

шуму N(t): 

Z(t) = S'(b, t) + N(t),      0 ( t ( T))                             (10.1) 

Через наявність шуму в каналі та кінцевому інтервалі аналізу оцінка 

параметра b* відрізняється від широго значення параметра b, причому 

помилка  = b* - b має випадковий характер. Якість оцінки перевіряється 

звичайно на виконання умов забезпеченності, незсуваності й ефективності. 

Якщо середнє значення помилки дорівнює нулю (це означає, що середнє 

значення оцінки дорівнює дійсному значенню параметра), оцінка називається 

незміщеною: 

                       M[E] = b b*   = 0   або   b b*                                      (10.2) 

Оцінка називається ефективною, якщо дисперсія помилки мінімальна в 

класі всіх можливих оцінок: 

                                D[E] = 
2(E E) min                                           (10.3) 

Оцінка b* називається забезпеченою, якщо при збільшенні інтервалу 

аналізу Т вона зходиться за ймовірністю до оцінюваного параметра 
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                               lim P( b* b ) 0
T

   


                                         (10.4) 

Для знаходження оцінок широко застосовують критерій максимальної 

правдоподібності, відповідно до якого за оцінку параметра беруть таке його 

значення b*, яке максимізує функцію відношення правдоподібності              

l(S / S(b)), тобто b* визначається з умови 

                        
l(Z / S(b)) (Z / S(b))

0
b b (N)

   
  

   
                                 (10.5) 

Отримана у такий спосіб оцінка називається максимально 

правдоподібною. Найчастіше рівняння, що визначає максимально 

правдоподібну оцінку (рівняння правдоподібності), записують у вигляді 

                                
[ln l(Z / S(b)]

b




                                             (10.6) 

Якщо існує незміщена ефективна оцінка максимальної правдоподібності, 

то, як правило, рівняння правдоподібності має єдиний розв’язок, а отримана 

оцінка забезпечена й асимптотично(якщо час аналізу Т або обсяг вибірки 

прямує до нескінченності або ж при обмеженому Т, якщо співвідношення 

сигнал / шум прямує до нескінченності) ефективна і розподілена нормально. 

 

Задачі. 

 

10.1. Прийнятий сигнал можна представити у виді  

S'( t) = f (γ S(t) + θ)), 

де  - коефіцієнт передачі каналу,  - фазовий  зсув. 

Знайти максимально правдоподібну оцінку коефіцієнта передачі каналу, 

вважаючи, що сигнал S(t, ) точно відомий у місці прийому, а в каналі діє 

нормальний білий шум зі спектральною густиною потужності Gш. Скласти 

структурну схему оптимального вимірника. Знайти розподіл помилки виміру, 

її середнє значення і дисперсію. 
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10.2. Знайти максимально правдоподібну оцінку коефіцієнта передачі 

каналу із задачі 8.1 при невизначеній фазі  і скласти структурну схему для  

оптимального вимірника. 

 

10.3. Показати, що при великому співвідношенні сигнал / шум 

максимально правдоподібна оцінка амплітуди сигналу при невизначеній фазі 

є забезпеченою, незміщеною, асимптотично ефективною, а її якість така 

сама, як при визначеній фазі сигналу. 

 

10.4. Показати, що максимально правдоподібна оцінка фази сигналу  у 

каналі з флуктуаційним «білим шумом» визначається співвідношенням 

T

0

T

0

ˆZ(t)S(t)dt

tg *

Z(t)S(t)dt

 



     . 

Скласти схему оптимального вимірника. В області великих 

співвідношень сигнал / шум знайти розподіл для *, середнє значення і 

дисперсію цієї величини. 

 

10.5. На вхід приймача в межах інтервалу аналізу (0,Т) надходять суміш 

нормального «білого шуму» з енергетичним спектром Gш і сигнал у вигляді 

радіоімпульсу  S`(t) = a (t - ) cos (t + ) h (t - ) з  відомою обвідною a(t - ), 

частотою , тривалістю і, випадковим часом переходу  і випадковою фазою 

 

Знайти оптимальну за критерієм максимуму апостеріорної ймовірності 

оцінку часу приходу сигналу *, вважаючи, що цей параметр рівномірно 

розподілений на інтервалі (0,Т), а випадкова фаза  не залежить від  і 

рівномірно розподілена на інтервалі (-, ). 
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Практичне заняття № 11 

Тема. Оптимальний прийом безперервних повідомлень. Виграш і 

узагальнений виграш модему. Потенційна завадостікість при різних 

видах модуляції несучим безперервним повідомленням. 

Мета: Вивчити  оптимальний прийом безперервних повідомлень.  

Виграш і узагальнений виграш модему. 

Короткі теоретичні відомості 

При передачі безперервних повідомлень прийняте коливання Z(t) на 

інтервалі (0, Т) являє собою адитивну суміш сигналу відомої форми S'[b(t), t], 

що залежить від одного зі змінних у часі параметру b(t) (повідомлення), і 

адитивного шуму N(t): 

Z(t) = S'[b(t), t] + N(t)                                    (11.1) 

За прийнятим коливанням Z(t) необхідно вирішити, яка реалізація 

сигналу b(t) передавалася, тобто в цьому випадку також можна порушувати 

питання про оптимальну в певному розумінні оцінку b*(t). Оптимальний 

прийом змінних у часі параметрів (безперервного повідомлення) можна 

звести до задачі спільного оптимального прийому багатьох параметрів. 

Якщо подати сигнал b(t) на інтервалі Т узагальненим рядом Фур'є 

                                        
b t tk k

k

Bc

( ) ( )


 
1                                          (11.2) 

де k(t) - система ортонормованих функцій; k - координати (параметри) 

безперервного повідомлення b(t), Вс - база повідомлення; 

 то прийняте коливання  

Z(t) = S`(
r
  , t) + N(t)                                       (11.3) 

де 
r
  = {1,  2, ..., Вс} - вектор параметрів повідомлення b(t). 

Якість безперервних систем зв'язку часто оцінюють виграші модему у 

відношенні сигнал / шум:  

                                   

2

‰ћ›

2

‰›

h
g

h
                                                     (11.4) 
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де h2вх = (Рс / Рш)вх - відношення середніх потужностей сигналу і шуму на 

вході приймача; 

Доволі часто якість безперервних систем зв'язку оцінюють узагальненим 

виграшем 

                                     

2

‰ћ› c c

2

‰› k k

h F F
gБ g

h F F
                                             (11.5) 

де Fc - смуга повідомлення b(t); Fk - смуга канального сигналу S`[b(t), t]. 

Узагальнений виграш систем з подвійною модуляцією (за умови, що на 

другому ступені використовується пряма модуляція) може бути знайдений як 

добуток узагальнених виграшів 

                                    g` = g`н g`п.н.                                             (11.6) 

де g`н - узагальнений виграш при демодуляції несучого коливання;            

g`п.н - узагальнений виграш при демодуляції піднесучого коливання. 

У широкосмугових системах модуляції при деякому граничному 

відношенні сигнал / шум на вході приймача h2вх якість зв'язку різко 

знижується (граничний ефект). Цей граничний ефект виражений тим різкіше, 

чим більша частотна надмірність сигналу, зумовлена відношенням ширини 

смуги канального сигналу і повідомлення   k = Fk / Fc. 

 

Задачі 

 

11.1. Знайти загальні вирази для граничних значень виграшу й 

узагальненого виграшу прямих систем модуляції при слабкому шумі в 

каналі. 

 

11.2. Знайти загальні вирази для граничних значень виграшу й 

узагальненого виграшу інтегральних  схем  модуляції при слабкому шумі в 

каналі. 
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11.3. Показати, що при слабкому шумі граничні значення виграшу й 

узагальненого виграшу для системи балансової амплітудної модуляції gБМ = 

2, g`БМ = 1 і що вони реалізуються при синхронному детектуванні сигналів 

БМ. 

 

11.4. Показати, що граничні значення виграшу й узагальненого виграшу 

для системи односмугової модуляції gБМ =  g`БМ = 1. 

 

Практичне заняття № 12 

Тема. Оптимальна і субоптимальна фільтрація безперервних 

сигналів 

Мета: Вивчити  оптимальну і субоптимальну фільтрація безперервних 

сигналів  

 

Короткі теоретичні відомості 

Однією з багатьох задач прийому безперервних сигналів є виділення 

корисного сигналу S`(t) за допомогою деякого фільтра із суміші Z(t) = S`(t) + 

N(t), причому сигнал і адитивний шум вважають незалежними 

стаціонарними випадковими процесами з відомими енергетичними 

спектрами GS(f) і GN(f). 

Виділення сигналу S`(t) у неспотвореному вигляді неможливе. Можна, 

однак, знайти таке перетворення L для сигналу, при якому перетворений 

сигнал   y(t) = L[Z(t)] виявиться у певному розумінні наближеним до 

реалізації сигналу S`(t - t0), де t0 - деяка відома затримка сигналу в часі. Як 

критерій близькості сигналів S`(t - t0) і y(t) часто беруть критерій мінімуму 

середньої помилки: 

                
22

0min min [ ( )] - ( - )E L Z t SБ t t                             (12.1) 

Фільтр, що забезпечує мінімум середньоквадратичної помилки при 

лінійному перетворенні L[Z(t)], називається оптимальним фільтром 
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Колмогорова - Вінера. Комплексний коефіцієнт передачі такого фільтра 

визначається співвідношенням  

                    0i2 tS
0

S N

G (f )
K (f ) e

G (f ) G (f )

 



                               (12.2) 

Якщо відома форма прийнятого фінітного (тобто обмеженого в часі) 

сигналу S`(t), то може бути побудований лінійний оптимальний фільтр, що 

максимізує відношення пікової потужності сигналу до середньої потужності 

шуму. Такий фільтр називають погодженим із сигналом S`(t). 

На практиці часто при прийомі одиночних імпульсів на фоні «білого 

шуму» замість оптимальних погоджених фільтрів використовують 

квазіоптимальні лінійні фільтри, форма частотних характеристик яких 

заздалегідь задана, а максимум співвідношення сигнал / шум досягається 

лише відповідним підбором смуги пропускання. 

 

Задачі  

 

12.1. Показати, що комплексний коефіцієнт передачі лінійного фільтра, 

оптимального за критерієм мінімуму середньоквадратичної помилки, 

визначається співвідношенням (10.2). 

 

12.2. Показати, що енергетичні спектри сигналу помилки, корисного 

сигналу і шуму на виході фільтра Колмогорова - Вінера визначаються 

виразами:    
SБ

N

3

SБ N SБ
E y 2

SБ N SБ N

2

SБ N
y 2

SБ N

G (f )G (f ) G (f )
G (f ) ; G (f )

G (f ) G (f ) [G (f ) G (f )]

G (f )G (f )
G (f )

[G (f ) G (f )]

 
 




 

 

12.3. Енергетичні спектри сигналу й адитивного шуму визначені на 

позитивних частотах співвідношеннями: 
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SБ

N

A
f , 0 f F

G (f ) F

0 , f F

A
A f , 0 f F

G (f ) F

0 , f F


 

 
 


  

 
 

 

Визначити коефіцієнт передачі оптимального фільтра Колмогорова - 

Вінера і знайти енергетичні спектри сигналу помилки, корисного сигналу і 

шуму на виході фільтра, потужності трьох цих компонентів, а також 

відношення сигнал / шум. 

 

12.4. Сигнал і шум, енергетичні спектри яких дані в попередній задачі, 

надходять на ідеальний фільтр нижніх частот з амплітудно - частотною 

характеристикою 

                                    
K f

K f F

f F
( )

,

,


   







0 1 0

0

0

         . 

Знайти середній квадрат помилки і відношення середніх потужностей 

сигналу і шуму на виході цього фільтра. Зіставити ці параметри з 

відповідними параметрами оптимального фільтру. 

 

12.5. Показати, що максимальне відношення пікової потужності сигналу 

до середньої потужності шуму r2 на виході лінійного фільтра з постійними 

параметрами визначається співвідношенням r2макс = h2вх 2 Fk Tc при впливі на 

його вхід сигналу S`(t) відомої форми з тривалістю Тс і смугою Fk і 

адитивного «білого шуму» і забезпечується погодженим фільтром. Тут h2вх - 

відношення середніх потужностей сигналу і шуму на вході фільтра в смузі 

сигналу. 

 

Практичне заняття № 13 

Тема. Порівняльна ефективність систем передачі безперервних       

повідомлень 
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Мета: Вивчити  порівняльну ефективність систем передачі безперервних  

Повідомлень. 

Короткі теоретичні відомості 

Порівняння ефективності різних систем зв'язку, призначених для передачі 

безперервних повідомлень, може бути здійснене різними способами. 

При фіксованому відношенні сигнал / шум на виході приймача 

(вірогідності) можна визначити енергетичний виграш (програш) переходу від 

i-ї системи до j-ї: 

                 
2

‰›i j 2

P i/ j ‰ћ›2

‰›j i

h IБ
10lg •рЏh const

h IБ
                              (13.1) 

Тут I`i - швидкість введення інформації за одиницю часу в канал i-ї 

системи; h2вхi = (Pc / Pш)вх - відношення сигнал / шум на вході приймача (у 

каналі) для i-ї системи. 

При фіксованій швидкості введення інформації I` (фіксованому 

повідомленні) величина 
P i j/  може бути виражена через виграш системи 

модуляції gi: 

                            
P i j

j

i

g

g
/

lg 10

                                    (13.2) 

Якщо в якості i-ї системи обрана система, що безпосередньо передає 

первинний сигнал (без модуляції), то для неї gi = 1. 

У цьому випадку 

                           Pi/ j j10lgg                                          (13.3) 

Різні системи можна порівнювати по питомій швидкості передачі 

інформації (на 1 Гц смуги частот): 

                           
2i

i ‰ћ›
i

IБ
•рЏh const

F
                                  (13.4) 

Виграш за цим показником при переході від і-ї системи до j-ї: 
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i/ j

j j i

i i j

IБ F
10lg 10lg

IБ F



  


                                  (13.5) 

При фіксованій швидкості введення інформації (фіксованому 

повідомленні): 

                             
i/ j

i
Fi / j

j

F
10lg

F
                                       (13.6) 

У цих умовах можна також увести показник узагальненого виграшу  

 
2

j 2‰›i i
i/ j P i/ j F i/ j ‰ћ›2

‰›j j i

gБh F
Б 10lg 10lg • рЏh const

h F gБ

 
        

 

   (13.7) 

Якщо в i-й системі передається сигнал без модуляції, то  

                                  
i/ j jБ 10lggБ                                      (13.8) 

Універсальною характеристикою ефективності систем передачі 

безперервних повідомлень є коефіцієнт використання системою пропускної 

здатності безперервного каналу Kc = Cc / Ck або 

                       

2

c ‰ћ›
c 2

k ‰›

F log(1 h )
K

F log(1 h )





                                     (13.9) 

Задачі 

13.1. Знайти енергетичний і узагальнений виграші переходу від системи 

АМ, призначеної для передачі мовного повідомлення з П = 3, M = 0,3 і Fc = 

3,1 кГц, до системи ФМ при МФМ = 10. 

13.2. Показати, що енергетичний виграш і узагальнений виграш при 

переході від системи ФМ до системи ЧМ із тією самою смугою дорівнює 4,7 

дБ. 

13.3. Знайти значення енергетичного виграшу, виграшу щодо питомої          

(на 1 Гц смузі частот) швидкості передачі інформації й узагальненого 

виграшу при переході від системи передачі повідомлення без модуляції до 

систем АМ, БМ, ОМ, ФМ, ФІМ - ОМ, АІМ - ОМ, вважаючи, що у всіх 

системах передається мовне повідомлення з пікфактором П = 3 і 

коефіцієнтом кореляції Rb = e- /  /,  = 103 Гц. Вважати, що при 
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амплітудній модуляції несучих МАМІВ = 0,4; при ФМ МФМ = 7; тривалість 

імпульсу при ФІМ                       і = 2,5*10-5 с. 

13.4. Визначити енергетичний виграш і виграш щодо ефективності 

використання смуги частот переходу від системи БМ до системи ДМ - ФМ, 

використовуваних для передачі мовного повідомлення з коефіцієнтом 

кореляції Rb = e- /  / при відношенні сигнал / шум на виході приймача, що 

дорівнює 103 і 102. Інтервал квантування в часі в системі ДМ вважати рівним 

Т = 10-2 /   ( = 1000 Гц), а смугу частот повідомлення Fc = 3100 Гц. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Критерії оцінювання знань студентів з дисципліни «Системи 

візуалізації і передачі зображень», формою семестрового контролю якої є 

залік (5-й семестр). 

Вид занять Бали Складові контролю 

Лекції 10 1) відвідування лекцій, 

2) наявність конспекту, 

3) участь у письмовому опитуванні на лекціях 

Поточна робота 

студента в семестрі 

40 

(10+5+10+5+10) 

1) письмовий експрес-контроль на заняттях 

(10), 

2) реферати(5), 

3) опитування(10), 

4) контрольні  роботи на заняттях(10). 

5) активність на практичних(5) 

Види контролю проводяться згідно зі 

змістовими  модулями за робочою програмою 

Робота студента на 

практичних  заняттях 

30 

(5+5+5+5+10) 

1) відвідування (5), 

2) підготовка до занять(5), 

3) наявність конспекту практичних (10), 

4) активність на семінарських заняттях(5), 

5) виконання самостійної роботи (5) 

Робота студента на 

лабораторних заняттях 

20 

(5+5+10) 

1) відвідування (5), 

2) підготовка до лабораторних(5), 

3) захист роботи в термін (10) 

УСЬОГО 100  

Семестровий контроль знань студентів з дисциплін, для яких 

передбачено залік, проводиться як сумарне оцінювання за результатами 

поточного контролю. 
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Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Системи візуалізації і передачі зображень» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 171  – «Електроніка» освітнього ступеня 

«Бакалавр» 

 

 

Укладач  к. т. н., доц. Д. В. Кухаренко         

Відповідальний за випуск зав. кафедри електронних апаратів О. В. 

Фомовська 

 

 

 

 

Підп. до др. _____________. Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. _____. Наклад ______ прим. Зам. № __________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ  

Кременчуцького національного університету  

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 
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