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Анотація. В сучасних телекомунікаційних системах (ТКС) широке 

застосування знайшли багатоелементні антени МІМО, підключені до різних 
каналів передачі інформації. 

Розповсюдження радіосигналу в середовищі в умовах складної забудови ве-
ликого міста викликає доволі складну залежність коефіцієнтів передачі радіо-
каналів та суттєві зміни сигналу, що призводить до створення багатопро-
меневого сигналу на вході приймача, в тому числі до завмирання сигналу. 

При побудові систем з МІМО 2х2 може бути використано поляризаційний 
поділ сигналів в каналах, коли застосовуються ортогональні сигнали з вер-
тикальною і горизонтальною поляризацією. При цьому природно виникають 
крос-поляризаційні перешкоди. У системах з будь-якою кількістю антен може 
бути використаний рознесений прийом і передача сигналу, коли антени 
розташовуються на відстані декількох довжин хвиль. При цьому антени 
повинні мати якомога більш вузьку діаграм спрямованості, що досягається 
збільшенням габаритів антен, в результаті чого система стає вельми 
громіздкою. У будь-якому випадку діаграми спрямованості перекривются і в ка-
нали потрапляють перешкоди від сусідніх каналів. 

З усіх методів обробки сигналу, основною ознакою яких є велика склад-
ність реалізації, найбільш доцільно використати кодовий розподіл каналів. 

В роботі розглянута телекомунікаційна система з МІМО (2х2), в якій вико-
ристовується кодове розділення каналів від рознесених антен. Для цього 
використовується модифікована псевдовипадкова послідовність Голда, яка 
дозволяє формувати 4-х позиційний фазо-маніпульовний сигнал і відповідно за-
безпечити в 2 рази зменшену необхідну смугу пропускання каналу. 

Авторами пропонується схема побудови системи з формуванням та 
обробки широкосмугового шумоподібного сигналу.  

                                                           

© Семенко А.І., Бокла Н.І., Шестопал Є.О., 

© Вісник Університету «Україна», № 2 (23), 2019 



Вісник Університету «Україна», № 2 (23), 2019 

 

41 

 

Ключові слова: телекомунікаційна система, багатоелементна система 
МІМО, багатопроменевий сигнал, антена, код Голда, шумоподібний сигнал, 
кодовий розподіл сигналів. 

 
CODE DIVISION MULTIPLEXING IN BROADBAND TELECOMMUNICATION  

SYSTEM WITH MIMO (2X2) IMPLEMENTING MODIFIED GOLD’S  
PSEUDO-RANDOM SEQUENCE 

 
Anatoly Semenko, Dr. habil., Prof., The Open International University of Human 

Development «Ukraine»of Human Development «Ukraine», Kyiv, Ukraine. 
setel@ukr.net 

Natalia Bokla, Ph.D., National Universitof Lviv Polytechnic, Lviv, Ukraine, 
nataloshka_77@ukr.net  

Yevhen Shestopal, А.S. Popov Odesa National Academy of Telecommunicati-
ons Odessa, Ukraine. ie.shestopal@gmail.com 

 
Abstract. In modern telecommunication systems (TCS), multi-element MIMO 

antennas connected to different channels of information transmission are widely used. 
The propagation of a radio signal in urban areas causes a rather complicated 

dependence of the transmission coefficients and significant signal changes, which leads 
to the creation of a multipath signal at the input of the receiver, including the signal 
fading. 

Designing systems with MIMO 2x2, the signal polarization separation can be 
used when orthogonal signals with vertical and horizontal polarization are used. At the 
same time there are naturally cross — polarization obstacles. In systems with any 
number of antennas, spatial diversity may be used when the antennas are spaced 
over several wavelengths. In this case, the antennas should have as narrow a 
directional pattern as possible, which is increased by the size of the antennas, 
resulting in a very bulky system. In any case, the radiation patterns are overlapped 
and interference from adjacent channels gets into the channels. 

Of all the signal processing methods, the main feature of which is the high 
implementation complexity, one of the most appropriate to use is the code division of 
the channels. 

In this paper a telecommunication system with MIMO (2x2) is observed, which 
uses the code division multiplexing using spatial diverse antennas. For this purpose, 
a modified Gold’s pseudorandom sequence is used, which allows to form a QPSK 
signal and, accordingly, to provide 2 times reduced required bandwidth. 

The authors propose a system design scheme for the forming and processing of 
broadband noise signal.  

Keywords: telecommunication system, MIMO multi-element system, multipath 
signal, antenna, Gold’s code, noise signal, code division multiplexing. 

 
Вступ 
Технологія МІМО (Multiple Input Multiple Output) широкого використовується в су-

часних телекомунікаційних системах (ТКС), що забезпечує підвищення ефектив-
ності боротьби з завадами, покращену пропускну здатність та енергетику систем. 
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Розповсюдження радіосигналу в середовищі в умовах складної забудови 
великого міста відбувається при наявності перешкод з багаторазовим віддзерка-
люванням сигналу. Це викликає доволі складну залежність коефіцієнтів передачі 
радіоканалів та суттєві зміни сигналу, що призводить до створення багатопро-
меневого сигналу на вході приймача, в тому числі до завмирання сигналу.  

При побудові ТКС доцільно використати широкосмуговий сигнал, який надає 
системі безперечні переваги: підвищені завадостійкість як при вузькосмугових, 
так і широкосмугових перешкодах та конфіденційність передачі інформації, а 
також електромагнітну сумісність з сусідніми радіоелектронними пристроями [1, 
2]. 

Формування сигналів в передавачі і особливо обробка сигналів в приймачі, 
що надходять із різних антенних каналів, складають основну проблему аналізу 
та синтезу систем. 

Формування складного, зазвичай багатопозицйного фазоманіпульованого 
сигналу, здійснюється методом прямого розширення спектру (рис.1) з 
маніпуляцією несучого коливання псевдовипадковою послідовністю (ПВП). При 
цьому коефіцієнт розширення спектру визначається базою сигналу [3]:  

 
                                                         В = T / τ,                                               (1) 
 

де Т — тривалість імпульсу інформаційного сигналу, 
      τ — тривалість імпульсу псевдовипадкової послідовності. 

 

 
Рис. 1. Формування широкосмугового сигналу 

методом прямого розширення спектру 
 

Гармонічний сигнал проміжної частоти 1 подається на модулятор 2, де він 
модулюється ПВП, створеною генератором 3. Модулюючий відеосигнал, в якому 
кожний біт інформаційної послідовності тривалістю Т перетворюється в ПВП 
коротких імпульсів тривалістю τ0 4, в результаті створюється шумободібний 
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фазоманіпульований сигнал 5 із спектром Sшпс 6. Практично створюється сигнал 
зі спектром шириною 2/τ0 з центральною частотою f0. 

При проектуванні системи вихідними параметрами є наявний частотний 
ресурс Δf, що визначає ширину смуги пропускання радіоканалу, а також 
швидкість передачі інформації з тривалістю інформаційного сигналу Т. 

В системі з широкосмуговим сигналом в наслідок кореляційної обробки 
сигналу в приймачі на виході корелятора відношення сигнал/ шум буде в базу 
раз більшим в порівнянні з відношенням сигнал/шум на вході системи [1,2 ]: 

 
(Р с/Р ш)вих =В  (Р с/Р ш)вх.. 

                                                                             (2) 

У такій системі практично відношення сигнал / шум на вході  має бути 
меншим межі Шеннона, рівною –1,6 дБ (0,69) [3], коли прийом сигналу буде 
неможливим. Така система буде безпечною для електромагнітной сумісності з 
працюючими поруч електронними пристроями, Для цього база широкополосного 
сигналу повинна складати не менше: 

 
                                            В1 =0,69 (Рс/Рш) вих. ,                                             (3) 

 
 

        де (Рс/Рш) вих.-відношення сигнал/шум на виході корелятора. 
   
 Важливо, щоб база сигналу була не менше 10дБ, що забезпечить 

характерні для широкосмугової системи переваги [3]. 
З огляду на визначальне значення максиальної бази сигналу для 

забезпечення безумовних переваг ТКС з широкосмуговим шумоподібним 
сигналом доцільно вибрати максимальне значення бази сигналу. 
 

Розробка телекомунікаційної системи 
Розробка ТКС  з двома антенними каналами здійснюється, виходячи з 

наступних передумумов: 
1. Якщо сигнал передавати з маніпуляцією ФМ 2, ширина спектру буде 

вузькою (рис.2) : 
 

   ∆F=2/Т1                          (4) 

і може бути легко вражена вузькосмуговою потужною завадою.  
 

2. Для одержання енергетичного виграшу в системі доцільно використати 
сигнал ФМ 4 [4 ]. 

3. Для забезпечення кодоваого розділення сигналів від антенних каналів при 
модуляціїї сигналу ФМ 4 необхідно використати модифіковану ПВП Голда 
довжиною S=16, яка одержана шляхом додавання символу в кінці класичної 



Серія: інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика  

44 

 

послідовності довжиною S1=15 [5]. При цьому буде створений широкосмуговий 
сигнал радіоканалу з шириною спектру  

 
          ∆f=1/τ0         (5) 

і величиною бази В=8(9 дБ). 
 

 
Рис. 2. Структура вхідного сигналу α і сигналів в каналах α1 і α2 

 
4. В радіоканаі буде створюватись потужність шуму- потужність сумарної 

завади : внутрішній шум Ршв + зовнішня завада Р3: 
   
                                                    Рш  = Ршв +  Рз ,                                          (6) 

            
                Рз =Nз∆f,                       (7) 

 
де Nз — спектральна щільнысть сумарної завади, що має характер гаусового 
шуму [3]. 

5. Відношення сигнал/шум на виході кореляторв буде  збільшено в В разів 
(В=16).  

На рис. 3 наведена блок-схема запропонованої ТКС з МІМО (2х2) з кодовим 
розділенням сигналів від антенних каналів . В системі використаний рознесений 
прийом сигналів від двох антен, найбільш ефективний метод боротьби з зав-
мираннями в умовах складної міської забудови. 
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Рис.3. Блок-схема запропонованої ТКС з МІМО(2х2): 

1 — передавач; 2 — джерело інформаційного сигналу; 3 — дільник сигналу; 4 —
генератор сигналу проміжної частоти; 5,11 — модулятори; 7, 12 — генера-
тори модифікованої ПВП Голда; 8, 14 — перетворювачі частоти; 9, 15 — 
підсилювачі потужності; 10, 16, 18, 33 — антени; 17 — приймач; 19,36 — 
малошумливі підсилювачі; 20, 37 — перетворювачі частоти; 21, 38 — RAKE-
приймачі; 22,29,39,45 — демодулятори ; 23, 30, 40, 46 — генератори опорної 
модифікованої ПВП Голда; 25, 31, 41, 47 — корелятори, 24-синхронізатор; 26, 
32, 42, 48 — вирішуючі пристрої; 27, 34, 43, 49 — детектори; 28, 35, 49, 50 — 
формувачі відеосигналу; 51, 52, 53 — суматори; 1', 1'' — підсистеми 
передавача, 17'-1, 17'-2, 17''-1, 17''-2 — підсистеми приймача 

 
У передавачі 1 системи здійснюється формування складного сигналу. Інфор-

маційний відеосигнал зі швидкістю передачі символів R=1/Т1 і шириною спектру 
Δf = 1 / Т1 від джерела 2 надходить на дільник 3, який створює два потоку з 
тривалістю імпульсу Т=2Т1 і швидкістю передачі R1=1/2Т1 (див.рис.2)). Далі за 
допомогою модуляторів 5,11 створюються радіоімпульси на проміжній частоті 
сигалів, одержаних від генрартора 4.  

В модуляторах 6,13 підсистем 1' і 1'' з використанням 2-х відібраних 
реалізацій модифікованої ПВП Голда тривалістю N=16, створюваних 
генераторами ПВП 7, 12, утворюється псевдошумовий сигнал ФМ 4 з тривалістю 
елементарного імпульсу τ0 = Т1 / 8 і базою В=8.При цьому використовується 
методика створення сигналу ФМ 2 і ФМ 4, наведена в [6, 7]. 

Сформовані псевдошумові сигнали надходять на перетворювачі частоти 
8,14 і після підсилення підсилювачами потужності 9,15 до антенн 10,16. 

У приймачі 17 здійснюється приймання  і обробка сигналів від 2-х кодованих 
каналів. Причому, так як сигнали надходять від антен 10,16 на кожну з 2-х антен 
18 і 33 проводиться окрема обробка сигналів від 2-х каналів після кожної антени 
в підсистемах 17'-1, 17 '-2, 17''-1, 17 ''-2. 
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З антен 18, 33 сигнали надходить до малошумливих підсилювачів 19,36 
і далі на перетворювачі частоти 20,37, на виході яких створюються сигнали на 
проміжній частоті. У Rake-приймачах 21,38 проводиться обробка n багатопроме-
невих сигналів хі і забезпечується максимальне відношення сигнал / шум: 
                                                                      n 

                                                      (Pc /Рш)макс = Σ (Рс/Рш)і .                                            (8) 
                                                                                                                    і=1 

Далі сигнали надходять до демодуляторів, в яких сигнали ФМ 4 
перетворюються в ФМ 2 тривалістю імпульсів τ0. 

За допомогою корреляторов 25, 31, 41, 47 здійснюється оптимальний при-
йом сигналів з використанням опорних сигналів — відібраних модифікованих 
ПВП Голда, отриманих від генераторів 23, 30, 40, 46.  

Одержані сигнали надходять до вирішуючих пристроїв 26, 32, 42, 48 і далі до 
детекторів 27, 34, 43, 49. Потім в пристроях 28, 35, 49, 50 формуються відео-
сигнали, які за допомогою суматорів 51, 52, 52 утворюють вихідний інформацій-
ний відеосигнал від двох каналів тривалістю імпульсів Т1. 

 
Висновки 
1. Для створення ТКС з МІМО (2х2) найбільш доцільно використати кодове 

рзділення сигналів від антенних каналів, яке нйбільш прийнятне для реалізації.  
2. При побудові ТКС з МІМО (2х2) використана модифікована ПВП Голда 

довжиною N=16 та фазова  маніпуляциєю ФМ 4 ,що забепчило кодове 
розділення сигналів від 2-х антенних каналів. 
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