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Анотація. У статті розглянуті дві системи передавання дискретних парціально кодованих сигналів, які відрізняються методами модуляції. Пропоновані системи дозволяють збільшити захищеність
сигналу від завад та збільшити відносну швидкість передавання.
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Аннотация. В статье рассмотрены две системы передачи дискретных парциально кодированных сигналов, которые отличаются методами модуляции. Предлагаемые системы позволяют увеличить защищённость сигнала от помех и увеличить относительную скорость передачи.
Ключевые слова: спектральная эффективность, КРОС, исправление ошибок, АМ-2, КАМ-16
Abstract. In this paper we consider two systems of discrete partial transfer of coded signals with different methods of modulation. The proposed systems can increase the signal to noise ratio and increase the
relative transmission rate.
Key words: spectral efficiency, DFE, error correction, BASK, 16QAM

Проблема збільшення спектральної ефективності систем передавання (СП) була актуальною для СП на основі металічних кабелів і залишається актуальною для сучасних ефективних волоконно-оптичних систем передачі зі спектральним розділенням ВОСП – СРК
(WDM). Ця проблема вирішується шляхом заміни простого, але неефективного методу модуляції за інтенсивністю, еквівалентного АМ-2, більш ефективними методами, що поєднують багатопозиційне кодування вихідного інформаційного сигналу з ефективними методами
цифрової модуляції [1].
Будь-який метод збільшення спектральної ефективності пов'язаний з погіршенням захищеності і тому супроводжується використанням методів виправлення помилок. Найчастіше для цієї мети використовуються методи коректувального кодування (КК).
Проте всі методи КК, вводячи додаткові символи для контролю за появою помилки і
її виправлення, збільшують швидкість канальних символів передавання порівняно з інформаційною швидкістю і зменшують спектральну ефективність.
Мета цієї статті – пояснити суть пропонованого альтернативного методу збільшення
захищеності з покращенням спектральної ефективності [2, 3].
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Система передавання парціально кодованих сигналів
з амплітудною модуляцією та виправленням помилок
У цьому методі пропонується використання у системі передавання коректора з вирішувальним зворотним зв'язком (КВЗЗ), який використовується для виявлення та виправлення помилок у поєднанні з реєстратором помилок (РП) і пристроєм виправлення помилок
(ПВП).
Система передавання дискретних парціально кодованих сигналів з амплітудною модуляцією АМ-2 [2] (рис. 1) складається з передавача, формуючого пристрою ФП, каналу
зв’язку, ФНЧ, дискретизатора Д, пристрою віднімання ПВ, вирішувального пристрою ВП,
кола зворотного зв’язку ЗЗ, реєстратора помилок РП та пристрою виправлення помилок
ПВП. ФНЧ виконує дві функції: фільтрацію шумів та корекцію форми відгуку, наближуючи
її до імпульсу Найквіста.

Рисунок 1 – Структурна схема СП дискретних парціально кодованих сигналів
з амплітудною модуляцією та виправленням помилок
Розглянемо парціальний сигнал [4, 5, 6] з імпульсним відгуком g[k] з двома відліками:
g[k] = 1, 2.
Обвідні парціальних імпульсів можуть мати різну форму. Найбільш розповсюдженою
формою імпульсів у волоконно-оптичних системах передавання є гаусів імпульс.
Гауссів імпульс можна записати наступним чином:
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Гауссів імпульс та парціальний сигнал з імпульсним відгуком g[k] подані на рис. 2.
Використовуючи властивості спектрів, що спектр суми дорівнює сумі спектрів та що
при затримці сигналу на τ фаза його складових отримує зсув на
та вважаючи, що
, знайдемо нормований амплітудний спектр парціального сигналу з імпульсним відгуком g[k]
,
де fт – тактова частота, fт = 1/Т.
Нормовані спектри гаусового імпульсу та парціального сигналу подані на рис. 3.
Формування необхідного відгуку здійснюється формуючими пристроями, що включаються
у систему передавання. Розглянемо використання ФП на передавальній стороні (рис. 1).
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Рисунок 2 – Гаусів імпульс та парціальний
сигнал з імпульсним відгуком g[k] (де
Т – тактовий інтервал)

Рисунок 3 – Нормовані амплітудні спектри
гаусового імпульсу та парціального сигналу з
імпульсним відгуком g[k]

При правильній роботі приймача пари біт на виході передавача і ПВП збігаються. При
цьому, сигнал на виході пристрою віднімання практично (з точністю до шумової похибки)
збігається з цифровим сигналом на виході вирішувального пристрою КВЗЗ.
Наприклад, для цифрового сигналу 10011100, ФП сформує парціальний сигнал з відліками 12013320, наведений на рис. 4.

Рисунок 4 – Приклад парціального сигналу з імпульсним відгуком g[k]
для послідовності 10011100
Якщо виникає помилка ВП за рахунок шумів на його вході, то на виході кола зворотнього зв'язку, і, як наслідок, на виході пристрою віднімання, з'являється специфічний багаторівневий двополярний сигнал, а значить на виході РП з’являється сигнал, який показує, що
виявлена помилка.
Сигнал з виходу РП використовується для виявлення та виправлення помилок. Для
цього розглянемо відгуки РП на поодиноку помилку біта для різних сполучень біт. Ці відгуки наведені нижче в табл. 1.
Таблиця 1 – Виправлення поодиноких помилок у пропонованій СП з АМ-2
Точка схеми
Вихід передавача
Вихід ВП з поодинокою помилкою
Вихід пристрою віднімання
Вихід РП

Поодинока помилка першого символу з кожної пари
1 0
1 1
0 0
0 1
0 0
0 1
1 0
1 1
1 –2
1 –1
0 2
0 3
Сигнал «Виявлена помилка»

Видно, що появі поодинокої помилки однозначно відповідає одна з можливих комбінацій появи помилки і тому такий сигнал може використовуватися не тільки для виявлення, а
й для виправлення помилки шляхом інвертування помилкового біта (рис. 1). РП подає сигнал
на ПВП про те, що сталася помилка. ПВП інвертує перший біт з пари біт, яка надійшла на
його вхід. Таким чином, помилка виправляється.
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Недоліком цієї системи є те, що вона не може бути використана для двовимірних методів модуляції, зокрема для квадратурної амплітудної модуляції КАМ-4.
Технічним розв’язуванням такої задачі є розділення сигналу з виходу передавача на
два підканали, об’єднання їх перед трактом, розділення на виході тракту та знову об’єднання
за допомогою перемикача на вході приймача.
Система передавання парціально кодованих сигналів
з квадратурною амплітудною модуляцією та виправленням помилок
Система передавання дискретних парціально кодованих сигналів з квадратурною амплітудною модуляцією [3] (рис. 5) відрізняється від попередньої тим, що з передавача двійковий цифровий сигнал надходить на вхід перемикача, який розділяє біти на два підканали,
сигнали з двох підканалів об’єднуються на вході каналу, після якого знов роз’єднуються,
помилки виправляються в кожному підканалі незалежно. Проблема невизначеності фази може вирішуватися різними способами, наприклад, за допомогою відносного кодування.

Рисунок 5 – Структурна схема СП дискретних парціально кодованих сигналів
з квадратурною амплітудною модуляцією
Відгуки РП наведені нижче в табл. 2.
Таблиця 2 – Виправлення поодиноких помилок у пропонованій СП з КАМ-4
Точка схеми

Поодинока помилка першого символу

Вхід формуючого пристрою

(–1) (+1)

(+1) (+1)

(–1) (–1)

(+1) (–1)

Вихід ФП

(–1) (– 1)

(+1) (+3)

(–1) (–3)

(+1) (+1)

Вихід пристрою віднімання на першому такті

(>0,5) ….

(<0,5)…

(>0,5) …

(<0,5) …

Вихід РП з поодинокою помилкою на першому такті

(+1) …..

(–1) ….

(+1) …..

(–1) ….

Вихід пристрою віднімання на двох тактах

(>0,5) (–3)

(<0,5) (+5)

(>0,5) (-5)

(<0,5)(+3)

Вихід аналізуючого пристрою РП

(+1) (–3)

(–1) (+5)

Вихід РП

(–1) (3)
(1) (-5)
Сигнал «Виявлена помилка»

Видно, що появі поодинокої помилки однозначно відповідає одна з можливих комбінацій появи помилки і тому такий сигнал може використовуватися не тільки для виявлення, а
й для виправлення помилки шляхом інвертування помилкового біта (рис. 5). РП подає сигнал
на ПВП про те, що сталася помилка. ПВП інвертує перший біт з пари біт, яка надійшла на
його вхід. Таким чином, помилка виправляється.
Ефективність використання системи передавання
парціально кодованих сигналів з виправленням помилок
Ефективність використання даних систем розраховується виходячи з імовірності виправлення поодиноких помилок.
Пропонована СП з АМ-2 задає чотири можливі рівні сигналу у часі 0, 1, 2, 3 (тобто такі самі як і при однополярній амплітудній модуляції АМо-4), що погіршує захищеність
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(рис. 6) [6] порівняно з класичним АМ-2 – найбільш характерним для волоконно-оптичних
систем передавання видом модуляції.
Зміна захищеності за рахунок зміни сигнального сузір’я
,
де
2,

– енергія на один біт,
– відстань між канальними символами для модуляції АМ– мінімальна відстань між канальними символами для модуляції АМо-4.

Пропонована СП з КАМ задає чотири можливі рівні –3, –1, 1, 3 (тобто такі ж як і при
двополярній амплітудній модуляції АМд-4 та при КАМ-16), що погіршує захищеність у порівнянні з АМ-2.
,
де

– мінімальна відстань між канальними символами для модуляції КАМ-16.
Зміна захищеності за рахунок парціального кодування

Якщо ж порівнювати не за середньою енергією, а за піковим значенням сигналу, то
зміна захищеності при переході з дворівневого сигналу АМ-2 на чотирирівневий однополярний складе 9,5 дБ:
,
де

– пікове значення сигналу, а при переході на чотирьохрівневий двополярний 3,5 дБ:
.

З іншого боку, пропоновані системи дозволяють отримати виграш за рахунок виправлення поодиноких помилок. При використанні запропонованих методів поодинокі помилки
виправляються, та ймовірність помилки на виході схеми розраховується як ймовірність подвійної помилки, що забезпечує збільшення захищеності на 3,5 дБ при допустимості збільшення рівня сигналу (рис. 6) [7].

,
де

– залежність відношення сигнал/шум від ймовірності помилки;

,

–

спектральна густина потужності шуму;
та
– ймовірності помилки до виправлення поодиноких помилок та після виправлення відповідно.
Разом із запропонованою СП можна каскадно використовувати перемежувач та завадостійкий код. Наприклад, код з подвійною перевіркою на парність (ППП) [8], який дозволяє
виправити однократні помилки.
Якщо інформаційні біти записувати у матрицю розміром 100х100, та додавати у кожний стовпчик та кожний рядок по одному біту перевірки на парність, то швидкість такого
коду складе 0,98, а надлишковість усього 2 %. Таке незначне зменшення спектральної ефективності дає перевагу такій конструкції порівняно з іншими методами корекції помилок.
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Рисунок 6 – Завадостійкість АМ-2, АМо-4 та КАМ-16
Застосування такого коду у каскадному з’єднанні з запропонованою СП вже дає можливість виправляти будь-які двократні помилки. У волоконно-оптичних системах передавання типовими є ймовірності помилки 10-10–10-12. За таких значень виправлення двократних
помилок є достатнім. Це забезпечує додатковий виграш по захищеності у 3,5 дБ.
Загальна зміна захищеності

Порівняння трьох методів передачі сигналів, кожен з яких забезпечує збільшення відносної швидкості в 2 рази по відношенню до системи передачі з АМ-2, представлено в таблиці 3.
Таблиця 3 – Поліпшення захищеності СП з АМ
Поліпшення захищеності по відношенню до
СП з АМ-2 за рахунок:

СП з АМ-4

Пропонована СП

Пропонована СП з
ППП

зміни сигнального сузір'я

–5,4 дБ

–

–

парціального кодування

–

–7 дБ

–7 дБ

виправлення помилок

–

3,5 дБ

7 дБ

–5,4 дБ

–3,5 дБ

0 дБ

Разом

З табл. 3 видно, що захищеність у пропонованих системах краща ніж у СП з АМ-4.
Порівняння трьох методів передачі сигналів КАМ, кожен з яких забезпечує збільшення відносної швидкості в 2 рази по відношенню до КАМ-4 та в 4 рази по відношенню до системи передавання з АМ-2, подано в табл. 4 (розрахунок за середніми значеннями сигналу) та
5 (розрахунок за піковими значеннями сигналу).
Таблиця 4 – Поліпшення захищеності СП з КАМ (розрахунок за середніми значеннями сигналу)
СП з
КАМ-16

Пропонована СП

Пропонована СП з
ППП

зміни сигнального сузір'я

–1 дБ

–

–

парціального кодування

–

–7 дБ

–7 дБ

виправлення помилок

–

3,5 дБ

7 дБ

–1 дБ

–3,5 дБ

0 дБ

Поліпшення захищеності по відношенню до СП з
АМ-2 за рахунок:

Разом
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Таблиця 5 – Поліпшення захищеності СП з КАМ (розрахунок за піковими значеннями сигналу)
Поліпшення захищеності по відношенню до СП з
АМ-2 за рахунок:
зміни сигнального сузір'я
виправлення помилок
Разом

СП з
КАМ-16

Пропонована СП

Пропонована СП з
ППП

–3,5 дБ

–3,5 дБ

–3,5 дБ

–

3,5 дБ

7 дБ

–3,5 дБ

0 дБ

3,5 дБ

З табл. 4 та 5 видно, що пропоновані системи не забезпечують виграшу по захищеності при розрахунку за середніми значеннями сигналу та забезпечують більший виграш по захищеності порівняно з СП з КАМ-16 при розрахунку за піковими значеннями сигналу.
Таким чином, з проведеного аналізу видно, що пропонована система передавання
парціально кодованих сигналів з використанням для виявлення та виправлення помилок коректора з вирішальним зворотним зв'язком дозволяє збільшити спектральну ефективність
системи передавання в 2 рази при використанні АМ і в 4 рази при використанні КАМ з виграшем по захищеності 3,5 дБ порівняно з класичними АМ і КАМ. Пропоноване додаткове
використання каскадного з'єднання з перемежувачем та завадостійким кодом, що здійснює
подвійну перевірку на парність, збільшує виграш по захищеності до 7 дБ.
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