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1. Įvadas

Telekomunikacijos yra viena didžiausių ir svarbiausių šiuolaiki-
nio pasaulio technologijų. Augantis didesnės duomenų perdavimo
spartos poreikis ar belaidžio duomenų perdavimo būtinybė palaips-
niui plečia inžinerinių sprendimų rinkinį, kurio reikia šiems porei-
kiams įgyvendinti. Kad ir kiek inovatyvūs būtų naujieji sprendimai,
visi jie remsis klasikine telekomunikacijų teorija. Studijuojantieji,
nusprendę susieti savo tolimesnį gyvenimą su telekomunikacijomis,
pasirinko įdomų, bet sunkų kelią. Telekomunikacijų teorija apima ne-
mažai ir kitų mokslo šakų. Tenka naudoti sudėtingus matematinius
metodus, remtis fizikinėmis teorijomis. Taip pat, neišvengiamai per-
einant prie skaitmeninių ryšio sistemų, skaitmeniniai signalų genera-
vimo ir apdorojimo metodai užima vis svarbesnę vietą telekomuni-
kacijose.

Netikėkite knygomis, kuriose žadama greitai ir paprastai išdėstyti
medžiagą. Mokslas nėra lengvas, jis yra sudėtingas ir per vieną dieną
inžinieriumi netampama. Nusiteikite sunkiam darbui, nes tik taip
turėsite šansą tapti profesionalu. O profesionalumas yra tai, ko trūksta
mūsų visuomenei.

Šioje knygelėje klasikinės teorijos elementus bandome pateikti
labiau iš inžinerinių pozicijų. Paaiškiname fragmentus, kurie ne
visada būna akivaizdūs savarankiškai studijuojant telekomunikacijų
teoriją.

Kompiuteris yra pagrindinis šiuolaikinių inžinierių įrankis pro-
jektuojant ar realizuojant sistemas. Tai galingas įrankis, kurio nedera
ignoruoti. Uždaviniai, skirti spręsti savarankiškai, paruošti taip, kad
be kompiuterio jų sprendimas tampa kiek komplikuotas ar net neįma-
nomas. Daugelis uždavinių, kurie galėtų būti sprendžiami analitiš-
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1.1 pav. Signalų klasifikavimas

kai, pavyzdžiuose sprendžiami kompiuterinio simuliavimo būdu. Pir-
muosiuose skyriuose (autorius D. Guršnys) uždavinių sprendimams
panaudotaMatlab programinė priemonė. Trečiame ir ketvirtame sky-
riuose (autorius A. Anskaitis) – Python programavimo kalba.

Suprasti yra svarbu, bet ne mažiau svarbu yra gebėti. Tikimės,
kad pateikti uždavinių sprendimo pavyzdžiai ir uždaviniai, skirti
savarankiškai spręsti, ne tik padės suprasti telekomunikacijų teoriją,
bet ir taps stipriu pagrindu jūsų savarankiškam gebėjimų ugdymui.

Sėkmės!

1.1. Signalai ir jų parametrai

Žinios – tai sukaupta informacija, kurią dažniausiai tenka kam
nors perduoti. Tam, kad mūsų turima informacija materializuotųsi,
ją reikia paversti pranešimu, pavyzdžiui, dvejetainiu kodu. Atsižvel-
giant į tai, kokiu fiziniu kanalu turi būti perduotas pranešimas, konst-
ruojamas atitinkamas informaciją nešantis signalas. Priimant reikia
atpažinti perduotą signalą ir imtuve atkurti pradinį pranešimą.

Bendru atveju signalai gali būti įvairios fizinės prigimties, pa-
vyzdžiui: elektriniai, elektromagnetiniai, optiniai. Net ir tos pačios
prigimties signalų įvairovė yra begalinė. Kiekvienas signalas, kad ir
koks jis būtų, pasižymi tam tikromis savybėmis, pagal kurias jis ga-
li būti priskirtas kuriai nors signalų klasei. Dažnai tenka susidurti su
1.1 pav. parodytu signalų klasifikavimu.

Parodyta klasifikacija yra svarbi signalų spektrinei analizei, nes:
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• Periodinių signalų spektrinei analizei pasitelkiama Furjė eilu-
tė, neperiodinių – integralu pagrįsta Furjė transformacija. Pir-
muoju atveju gaunami amplitudžių ir fazių spektrai, antruoju –
amplitudžių ir fazių spektriniai tankiai.

• Atsitiktinių signalų spektrai aprašomi galios arba energijos
spektriniais tankiais.

Signalus galima klasifikuoti ir pagal kitokius kriterijus. Pavyz-
džiui, plačiajuosčiai ir siaurajuosčiai, moduliuoti ir nemoduliuoti,
aukštadažniai ir žemadažniai. Tai priklauso nuo to, kokią signalo sa-
vybę norima išryškinti.

Signalai priskiriami atitinkamai klasei, jei jų parametrai tenkina
tos signalų klasės reikalavimus. Todėl pirmas žingsnis tampant tikru
telekomunikacijų profesionalu – išmokti apskaičiuoti signalo para-
metrus iš jo analitinės ar grafinės išraiškos.

Tolydaus ir diskretaus laiko signalai

Kol nebuvo skaitmeninio signalų apdorojimo sistemų, situacija
buvo daug paprastesnė. Tuomet aktualūs buvo tik tolydaus laiko
signalai. Labai dažnai tokie signalai dar vadinami analoginiais.

Tolydaus laiko (analoginiai) signalai s(t) – tai tokie signalai, ku-
rių vertės egzistuoja bet kuriuo laiko momentu. 1.2 a) pav. parodyta
1 s trukmės ir 5 Hz dažnio sinusoidė. Mes galime surasti šio signalo
vertę bet kuriuo laiko momentu. Žvelgiant iš matematikos pozicijų,
laiko argumentas gali būti bet koks realusis skaičius. Pavyzdžiui, kai
t  =  0,05245874 s, s(0,05245874)  =  0,9970. Visi natūralios kil-
mės signalai gali būti laikomi tolydaus laiko signalais. Pavyzdžiui,
ištartas garsas (signalas) yra akustinė banga. Tai tolydaus laiko sig-
nalas. Jei naudodamiesi mikrofonu akustinį signalą transformuosime
į elektrinį, taip pat turėsime tolydaus laiko signalą.

Situacija tapo sudėtingesnė (o gal ir paprastesnė), kai atsivėrė ga-
limybė tolydaus laiko signalą perkelti į skaitmeninę erdvę. Tuomet
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(a) Analoginis signalas (b) Diskretus signalas

1.2 pav. Signalų rūšys

pradėta plačiai naudoti diskretaus laikos signalų klasė. Labai daž-
nai tokie signalai vadinami skaitmeniniais (žiūrint formaliai, skait-
meniniai jie tampa tik tada, jei jų vertės yra kvantuojamos). Diskre-
taus laiko signalas s(n) yra signalo atskaitų seka, kur n yra sveika-
sis skaičius ir reiškia atskaitos numerį. Diskretus signalas gali būti
gautas ir iš tolydaus laiko signalo. Tam reikia signalą diskretizuoti,
t. y. fiksuoti analoginio signalo atskaitas laiko momentais s(nTd).
Čia Td – signalo diskretizacijos periodas, n – atskaitos numeris.
1.2 b) pav. pavaizduota diskretaus laiko sinusoidė. Diskretizacijos
dažnis fd  =  100 Hz, todėl atstumas tarp dviejų atskaitų (diskretiza-
cijos periodas Td  =  1/fd) yra 0,01 s. Signalo vertę mes žinome tik
esant konkrečiai laiko atskaitai, o signalo vertė tarp dviejų atskaitų
lieka neapibrėžta. Taip pat nepamirškime, kad skaitmeninio signa-
lo atveju jo vertės yra kvantuotos. Pavyzdžiui, laidinėje telefonijoje
balso kvantavimui skiriami 8 bitai (galimos 256 signalo vertės). Vi-
sose šiuolaikiškose telekomunikacinėse sistemose naudojami skait-
meniniai signalai, kadangi visos reikalingos signalo apdorojimo pro-
cedūros gali būti realizuojamos mikroprocesoriuje, o tai yra įvairiais
požiūriais patogiau nei naudojant analogines grandines.

Plačiau apie analoginius ir skaitmeninius signalus: [2, 3].
Šiame uždavinyne tolydaus laiko (analoginius) signalus (apra-

šomus tiksliomis matematinėmis išraiškomis) mes naudosime teori-
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niuose skaičiavimuose. Diskretaus laiko (skaitmeniniai) signalai bus
reikalingi praktiniuose skaičiavimuose, kai su jūsų pagalba uždavi-
nius spręs kompiuteris.

Determinuoti ir atsitiktiniai signalai

Determinuoti signalai – tai tokie signalai, kurių parametrai yra
iš anksto žinomi, t. y. kai žinoma matematinė šį signalą aprašanti
funkcija ar kitimo dėsnis. 1.2 paveiksle parodyta sinusoidė aprašoma
tokia išraiška:

s(t) = A sin(2π5t+ 0). (1.1)

Bet kuriuo laiko momentu mums yra žinomi visi trys šio sig-
nalo parametrai: amplitudė, dažnis, pradinė fazė, todėl toks signalas
yra determinuotas. Deja, realiame pasaulyje (išskyrus tobulą, virtu-
alų pasaulį) tokie signalai mums neegzistuoja. Net jei sukurtume ta-
riamai determinuotą signalą (pavyzdžiui, sinusoidę), šis signalas rea-
liose sistemose būtų šiek tiek iškraipomas, prisidėtų triukšmai ir tai
jau nebebūtų ideali sinusoidė. Tokį signalą jau reikėtų priskirti atsi-
tiktiniams signalams.

Atsitiktiniai signalai – tokie signalai, kurių vertės konkrečiu laiko
momentu negalime tiksliai nustatyti, nes nėra žinomas bent vienas šio
signalo parametras (1.3 pav.).

Ryšio sistemose informacija gaunama priimant atsitiktinius sig-
nalus. Determinuoti signalai informacijos neperneša, kadangi mes ži-
nome visus determinuoto signalo parametrus. Priėmus tokį signalą,
negaunama jokios papildomos informacijos. Kaip buvo minėta, žiū-
rint griežtai matematiškai, realūs signalai negalėtų būti laikomi deter-
minuotais signalais, tačiau inžineriniuose uždaviniuose determinuotų
signalų atsitiktinė dalis yra nykstamai maža ir netrukdo įrangos kūri-
mui.

Plačiau apie determinuotus ir atsitiktinius signalus: [1, 2, 3].
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(a) (b)

1.3 pav. Atsitiktiniai signalai: a) Atsitiktinis signalas, kai nėra žinomas
sinusoidės amplitudės A(t) kitimo dėsnis, b) Atsitiktinis signalas, kai nėra
žinomas sinusoidės amplitudės A(t) kitimo dėsnis

Periodiniai ir neperiodiniai signalai

Periodiniai signalai – tokie signalai, kuriems galioja išraiška:

s(t) = s(t+ nT ), n = 1, 2, .... (1.2)

Čia T – signalo periodas, kuris parodo pasikartojančio signa-
lo fragmento trukmę. 1.2 a) paveiksle T = 0,2 s. Jei signalas ne-
tenkina 1.2 išraiškos, tuomet toks signalas vadinamas neperiodiniu
(1.3 a) pav.).

Idealus periodinis signalas yra begalinės trukmės. Kiekvienas
realus signalas yra baigtinės trukmės. Tačiau inžineriniuose sprendi-
muose signalas gali būti laikomas periodiniu, jei nagrinėjamo signalo
trukmė Tt yra daug didesnė (Tt >> T ) nei signalo periodas T .

Pavyzdys. Duotas signalas s(t) = sin(2πf0t). Žinome, kad jo
periodas T0 = 1/f0. Todėl galime užrašyti taip: s(t) = sin(2πf0(t+
T0)) = sin(2πf0t + 2πf0T0). Kadangi f0 = 1/T0, tai s(t) =
sin(2πf0t + 2π) = sin(2πf0t). Įrodėme, kad duotasis signalas
periodinis, o jo periodas T0 = 1/f0.

Su diskrečiais signalais yra šiek tiek sudėtingiau. Turime signalą
s(n), kurio periodas – N0. Todėl s(n) = sin(2πf0(n + N0)) =
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sin(2πf0n + 2πf0N0). Akivaizdu, kad sandauga 2πf0N0 privalo
būti kartotina 2π, o taip bus tik tada, kai sandauga f0N0 bus sveikasis
skaičius m. Todėl 2πf0N0 = 2πm, o f0 = m/N0. Taigi, duotasis
signalas bus periodinis tik tuomet, kai f0 bus racionalusis skaičius.
Pavyzdys. Raskime signalo s(n) = cos(2πn/7) periodą. Signalo
dažnis f0 = 1/7 yra racionalusis skaičius, todėl signalas periodinis.
Periodas N0 = 1/f0 = 7.

Plačiau apie periodinius ir neperiodinius signalus: [2, 3].

Stacionarūs ir nestacionarūs atsitiktiniai signalai

Atsitiktiniams signalams ir jų savybėms aprašyti prireiktų atski-
ros knygos (pavyzdžiui, [5]). Todėl šiame poskyryje pateiksime tik
kelias bazines sąvokas.

Jei turime funkcijąA(t), kurios vertė fiksuotu laiko momentu yra
atsitiktinis dydis, tai tokia funkcija vadinama atsitiktine funkcija. Pa-
vyzdžiui, du kartus skaičiuodami A(t) vertę, esant tai pačiai argu-
mento t vertei, gausime dvi skirtingas vertes. Jei randameA(t) funk-
cijos vertes kokiame nors laiko intervale {t0–t1}, tai rezultatas va-
dinamas atsitiktinio proceso realizacija (atsitiktiniu signalu). Atsitik-
tinis procesas vadinamas stacionariu siaurąja prasme, jei jo charak-
teristikos nekinta keičiantis laikui. Atsitiktinis procesas vadinamas
stacionariu plačiąja prasme, jei jo vidurkis ir autokoreliacinė funkci-
ja nekinta keičiantis laikui.

Pavyzdžiui, kalbos signalai gali būti laikomi nestacionariais atsi-
tiktiniais signalais, o foninis gatvės triukšmas trumpu laikotarpiu gali
būti laikomas stacionariu.

Plačiau apie stacionarius ir nestacionarius signalus: [5, 2].

Signalų galia ir energija

Iš fizikos arba elektrotechnikos žinome, kad varžoje išsiskirianti
momentinė galia yra p(t) = u2(t)/R = i2(t)R. Signalų analizėje
priimta, kad varža R = 1Ω, todėl nebelieka skirtumo, pagal ką
vertinti galią – pagal įtampą ar pagal srovę. Momentinė galia bus
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proporcinga signalo kvadratui p(t) = u2(t) = i2(t). Vidutinė
analoginio signalo galia apskaičiuojama taip:

P =
1

T0

T0/2

−T0/2

s2(t) dt. (1.3)

Čia T0 – analoginio signalo periodas. Diskretaus periodinio sig-
nalo, kurio periodas N0, atveju integravimas keičiamas sumavimu:

P =
1

N0

N0−1
n=0

s2(n). (1.4)

Nereikia pamiršti, kad dažniausiai skaitmeniniai signalai yra
gaunami iš analoginių juos skaitmenizuojant. Įvertinę diskretizacijos
dažnį fd, galime užrašyti, kad N0 = T0fd.

Taip pat galime apskaičiuoti energiją analoginiam signalui:

E =

+∞

−∞

s2(t) dt. (1.5)

ir diskrečiai signalo versijai:

E =

+∞
n=−∞

s2(n). (1.6)

Vidutinė signalo galia skaičiuojama signalo periodui, o signalo
energija – visam signalui. Kaip visuomet, galia matuojama vatais
(W), o energija – džauliais (J). Jei pagal 1.6 išraišką norime apskai-
čiuoti realaus signalo energiją, tuomet gautą rezultatą reikia sunor-
muoti, jį padalinant iš diskretizacijos dažnio.

Signalus galima skirstyti į galios ir energijos signalus. Signalas
priskiriamas galios signalams, jei signalo galia yra baigtinė. Signalas
priskiriamas energijos signalams, jei jo energija tenkina išraišką 0 <
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E < +∞. Šis klasifikavimas didesnę prasmę turi teorinėje signalų
analizėje.

Plačiau apie galios ir energijos signalus: [7].

Apibendrinimas

Signalai pagal savo savybes yra skirstomi į klases. Kiekvienos
klasės signalų analizei yra taikomi skirtingi matematiniai metodai.
Gebėjimas atpažinti ir priskirti signalą tinkamai klasei yra pirmas
žingsnis perprantant telekomunikacijose naudojamų signalų analizę
ir sintezę.

Šiuolaikinėse ryšio sistemose labai plačiai naudojami skaitme-
niniai signalai. Tai įpareigoja mokėti skaičiuoti ne tik tolydaus, bet
diskretaus laiko signalų parametrus.

Kad įtvirtintumėte savo žinias ir gebėjimus, išnagrinėkite uždavi-
nių sprendimo pavyzdžius. Pabandykite savarankiškai išspręsti toliau
pateiktus uždavinius.

Uždavinių sprendimo pavyzdžiai

1 uždavinys. Priskirkite duotus signalus signalų klasėms pagal
1.1 pav. parodytą sistemą.

A. |s(t) = sin(2πft)|, t ∈ R.

B. s(n) = −2,3 sin(15n), n ∈ Z.

C. Paros temperatūros kitimo signalas.

Sprendimas.

A. Kadangi signalą aprašančios funkcijos argumentas t priklauso
realiųjų skaičių aibei, tai tokį signalą galime priskirti analogi-
niams signalams. Dažniausiai analoginius signalus aprašančio-
se formulėse laikas žymimas t raide ir papildomai nenurodo-
ma, kad tai realusis skaičius. Signalo kitimo dėsnis (sinusoidė)

9
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ir jo parametrai: amplitudė (A = 1), pradinė fazė (φ = 0) ir
dažnis f yra duoti, tai tokį signalą galime priskirti determinuo-
tiems signalams.

B. Turime diskretų signalą, nes laiko argumentas priklauso svei-
kųjų skaičių aibei. Dažniausiai diskretus laikas žymimas n rai-
de ir papildomai nenurodoma, kokiai aibei jis priklauso. Sig-
nalas taip pat yra determinuotas.

C. Kadangi iš anksto nežinome paros temperatūros kitimo dėsnio,
tai toks signalas galėtų būti priskirtas atsitiktiniams signalams.
Paros temperatūra priklauso nuo daugybės faktorių (paros lai-
ko, metų sezono ir t. t.), t. y. kiekvieną dieną temperatūra keisis
pagal kitokį dėsnį, todėl tokį signalą priskiriame nestaciona-
riems signalams.

2 uždavinys. Nustatykite, ar duotosios funkcijos yra periodinės
ir koks jų periodas.

A. s(t) = cos3(2t)

B. s(t) = et sin(2πt)

C. s(n) = 1 cos(4n)

D. s(n) = 1 sin(0,1πn)

Sprendimas.

A. Matematikos žinynuose galime rasti, kad s(t) = cos3(2t) =
1
4(3 cos(2t) + cos(6t)). Dviejų periodinių funkcijų suma bus
taip pat periodinė funkcija, kurios pagrindinis periodas T =
m1T1, kai m1 ir m2 – mažiausieji sveikieji skaičiai, su kuriais
tenkinama lygybė. Raskime pirmosios kosinusoidės periodą
T1. 2t = 2πt

T1
, tuomet T1 = π. Analogiškai apskaičiuojame

ir T2. 6t = 2πt
T2

, tuomet T2 =
π
3 . Dabar galime rasti pagrindinį

s(t) funkcijos periodą T . T = πm1 =
π
3m2 . Jei pasirinksime

10
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m1 = 1, tuomet m2 = 3, o pagrindinis periodas T = π.
Taip pat nepamirškime, kad periodas matuojamas sekundėmis,
todėl atsakymas bus T = π s. 1.4 pav. parodytas nagrinėjamos
funkcijos grafikas. Iš jo galime apytiksliai surasti funkcijos
periodą. Matome, kad jis kiek didesnis nei 3 sekundės, t. y.
≈ π s.

B. Pavaizduokime duotąją funkciją grafiškai (1.5 pav.). Matome,
kad svyravimų amplitudė didėja, todėl negalioja 1.2 išraiška.
Duotoji funkcija yra neperiodinė.

C. Kaip visuomet, galime nusibraižyti funkcijos grafiką (1.6 pav.)
apytikriam vertinimui arba bandyti rasti tikslų sprendimą ana-
litiniu būdu.
Iš 1.6 pav. matome, kad duotoji funkcija yra neperiodinė. Pa-
bandykime tai įrodyti. Žinome, kad kosinusoidės argumentas
aprašomas taip: 2πn/N , kur N – periodas. Raskime duotosios
funkcijos periodą. 2πn/N = 4n,N = 1/(pπ). Diskrečiojo
signalo periodas gali būti tik sveikasis skaičius, todėl funkcija
yra neperiodinė. Arba, kaip jau buvo parodyta, periodinio sig-
nalo dažnis turi būti racionalusis skaičius, mūsų atveju f = 2π.
Kadangi 2π nėra racionalusis skaičius, tai funkcija neperiodi-
nė.

D. Iš 1.7 pav. matome, kad funkcijos periodas N   =  20 atskaitų.
Pagal anksčiau nagrinėtus pavyzdžius raskime funkcijos pe-
riodą 2πn

N = 0,1πN ;N = 20. Funkcija yra periodinė, o jos
periodas N   =  20 atskaitų.

3 uždavinys.Apskaičiuokite duotų signalų vidutinę galią ir ener-
giją.

A. s(t) = 5 sin(4πt), t ∈ [0, 1]s.

B. Duotas diskretus signalas s(n) =


1, kai 2 ≤ n ≤ 7
0, kitur

.

Raskite jo energiją.

11
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1.4 pav. s(t) = sin3(2t) grafikas

1.5 pav. s(t) = et sin(2πt) grafikas

12
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1.6 pav. s(n) = 1 cos(4n) grafikas

1.7 pav. s(n) = 1 sin(0,1πn) grafikas

13
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C. s(n) =


1 cos(0,05n), kai 0 ≤ n ≤ 100

0, kitur

Sprendimas.

A. Šiuo atveju turime klasikinį matematinį pavyzdį. Paimkime
bendrąjį atvejį s(t) = A sin

�
2πt
T


. Signalo galia skaičiuojama

pagal 1.3 formulę. Gauname, kad:

P =
1

T

T/2

−T/2


A sin


2πt

T

2

dt =
A2

2
. (1.7)

Sinusoidės periodo galia nepriklauso nuo dažnio ir yra lygi
pusei amplitudės kvadrato. Sinusoidės energija randama pagal
1.5 išraišką:

E =

1

0

(5 sin(4πt))2 dt =
25

2
J. (1.8)

Gavome, kad 1 sekundės trukmės sinusoidės energija 12,5 J.
Kadangi signalo s(t) = 5 sin(4πt) amplitudė lygi 5, tai pagal
1.3 išraišką vidutinė galia lygi 12,5 W. Galia yra energijos
keitimo greitis. Jei mūsų apskaičiuotą galią rezistorius paverstų
šiluma ir 1 sekundę spinduliuotų į aplinką, tuomet išsiskirtų
12,5 J energijos.
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B. Energijai skaičiuoti pasinaudosime 1.6 formule. Matome, kad
sumuojama nuo −∞ iki +∞, tačiau duotojo signalo vertė
nelygi nuliui tik nuo 2 iki 7 atskaitos. Todėl galime užrašyti
taip: E =

7
n=2 1

2 = 6. Norint apskaičiuoti, kiek tai bus
džaulių energijos, reikia turėti informaciją apie diskretizacijos
dažnį.

C. Duotas diskretus signalas. Apskaičiuokime signalo periodą:
2πn
N = 0,05πn , N = 40. Dabar parašykime programą, kuri
pavaizduotų signalą grafiškai ir apskaičiuotų signalo vidutinę
galią.

1.1 programa. 3 C uždavinio sprendimas

Programos suformuotas signalo grafikas pateiktas 1.8 pav.
Programa apskaičiavo, kad signalo vidutinė galia P = 0,5 W.

Tokį patį rezultatą gautume ir analoginio signalo atveju skaičiuodami
pagal 1.5 formulę.

15
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1.8 pav. s(n) =


1 cos(0,05n), kai 0 ≤ n ≤ 100
0, kitur

signalo grafikas

Uždaviniai

1. Suklasifikuokite duotuosius signalus.

(a) Idealaus signalų generatoriaus sugeneruota stačiakampių
impulsų begalinė seka. Amplitudė 1 V, periodas 0,01 s,
skvarbos koeficientas 0,5.

(b) Pirmuoju atveju sugeneruotas signalas yra perduotas ry-
šio linija, kurioje prie signalo prisideda jo triukšmai.

(c) Įrašinėjamas diktoriaus skaitomas tekstas. Kokioms sig-
nalų klasėms priskirsite signalą mikrofono išėjime?

(d) Turime sinusinį virpesį, kurio dažnis – 1 kHz, pradinė
fazė – 0. Amplitudė kinta pagal kito sinusinio virpesio
(A = 0,1V, f = 2Hz, φ = 0) dėsnį. Signalas sustiprina-
mas stiprintuve, kurio stiprinimo koeficientas priklauso
nuo aplinkos temperatūros ir kinta 3–4 dB ribose. Sig-
nalą stiprintuvo išėjime priskirkite nagrinėtoms signalų
klasėms.

2. Duotos sudėtingos matematinės funkcijos. Naudodamiesi
kompiuteriu pavaizduokite jas grafiškai. Dažnį ar kitus nenu-
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rodytus parametrus pasirinkite savarankiškai. Nustatykite, ar
signalas periodinis, jei taip, apskaičiuokite jo periodą ir dažnį.

• s(n) = cos
�
7πn
25



• s(n) = 13 cos
�
2n
π



• s(t) = sin2 (9t)
• s(t) = e−t cos(2πft)
• s(t) = ecos(2πft)

• s(t) = e| cos(2πft)|

• s(n) = (−1)n

• s(n) = 1

• s(t) = cos(4πt)
• s(t) = cos3(3πt)
• s(n) = sin(4n)
• s(n) = sin(3πn)
• s(n) = 5,9 cos(0,01n)
• s(n) = 3 sin2(0,2n)

3. Pavaizduokite duotąsias matematines funkcijas grafiškai. Ap-
skaičiuokite jų vidutinę galią ir signalo energiją. Ten, kur ne-
nurodyta, signalas prasideda laiko momentu n = 0 arba t = 0.
Signalo trumė – 1 s. Diskretizacijos dažnis – 1 kHz.

• s(n) =


1, kai 0 < n < 10
0, kitur

• s(n) =




n, kai 0 ≤ n ≤ 4
8− n, kai 5 ≤ n ≤ 7
0, kitur

• s(t) = 2 sin(15πt) + 7 sin(4t), kai −∞ < t < +∞

• s(n) =


4 cos

�
πn
5


, kai 0 ≤ n ≤ 20

0, kitur
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• s(n) =


2 sin

�
πn
5


, kai 0 ≤ n ≤ 20

0, kitur

• s(n) = esin(2πn)

• s(n) = e| sin(2πn)|

• s(t) = 3 sin(10πt) · 4 cos(20πt)
• s(t) = 12− 6 cos(6πt)
• s(t) = 2π + π cos(nπ/20 + π/8)

• s(n) =


sin

�
2πn
5


, kai 0 ≤ n ≤ 20

cos
�
2πn
10


, kitur

• Duotas amplitude moduliuotas signalas s(t) = A0(1 +
M sin(2πfmt)) sin(2πfct) . A0 – nešlio amplitudė, M
– moduliacijos gylis, fm – moduliuojančios sinusoidės
dažnis, fc – nešlio dažnis. Apskaičiuokite signalo galią
ir energiją, kai A0  = {1,2,4}, keiskite moduliuojančios
sinusoidės dažnį fm = {1, 4, 10} Hz. Ar pakinta signalo
galia? Kaip kinta galia esant skirtingiems moduliacijos
gyliams M = 0...1? Simuliacijoje naudokite fd =
1 kHz, signalo trukmė – 2 s,  fc = 100 Hz.

18
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2. Signalų spektrinė analizė

Furjė transformacijos taikymas signalams leidžia apskaičiuoti
signalo spektrą, t. y. išskaidyti signalą į elementarių virpesių sumą.
O tai yra priemonė pereiti iš signalo aprašymo laiko erdvėje į dažnių
erdvę, kurioje atsiskleidžia papildomos signalų analizės ir sintezės
galimybės.

Šaltiniuose [8, 6] detaliai paaiškintas Furjė transformacijos for-
mulių išvedimas. Mus labiau domina išvedimų rezultatas. Yra dvi
transformacijos formulės. Tiesioginė, kai turėdami signalą s(t), ap-
skaičiuojame jo spektro funkciją G(f):

G(f) =

+∞

−∞

s(t)e−j2πft dt. (2.1)

Ir atvirkštinė, kai turėdami signalo spektro funkcijąG(f), galime
apskaičiuoti signalą s(t):

s(t) =

+∞

−∞

G(f)ej2πft df. (2.2)

Neperiodinio signalo atveju gauname tolydųjį spektrą. Tolydusis
spektras yra aprašomas spektro tankio funkcija G(f). Tokio signalo
ir jo spektro tankio funkcijos pavyzdys parodytas 2.1 a), 2.1 b)
paveiksle.

Kaip matote, spektras yra apibūdinamas ne atskiromis harmoni-
komis, o gaubtine. Funkciją G(f) vadinti tiesiog spektru nėra visiš-
kai korektiška [1], nes matavimo vienetas yra amplitudė (gali būti
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(a) (b)

2.1 pav. a) trikampio formos signalas ir b) jo amplitudžių spektras

(a) (b)

2.2 pav. a) Signalo s(t) = sin(2π500t) laiko funkcija, b) signalo s(t)
amplitudžių spektras

voltai, amperai ar koks kitas vienetas), padalinta iš hercų. G(f) tu-
rėtų būti vadinama spektro tankio funkcija.G(f) funkcijos reikšmės
yra kompleksinės.

Panagrinėkime kitą pavyzdį. 2.2 a) ir 2.2 b) pav. parodytas
periodinis signalas s(t) ir jo amplitudžių spektras.

Iš teorijos žinome, kad periodinių signalų amplitudžių spektras
yra linijinis, t.y. sudarytas iš atskirų harmonikų. Kiekvienos har-
monikos dažnis yra susijęs su signalo periodu. Iš laiko funkcijos
(2.2 a) pav.) matome, kad signalo periodas T0  =  2 ms, tuomet
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f0  =  1/T0  =  500 Hz. Visų amplitudžių spektrą sudarančių har-
monikų dažniai yra kartotini f0 dažniui. Iš signalo spektro (2.2 b)
pav.) matome, kad signalo amplitudžių spektrą sudaro tik dvi harmo-
nikos: pirmoji (f0  =  500 Hz) ir trečioji (3f0  =  1500 Hz). Nulinės
harmonikos amplitudė lygi nuliui, t. y. signalas neturi nuolatinės de-
damosios.

Dažnai vietoje 2.1 ir 2.2 formulių yra naudojamas supaprastintas
žymėjimas. Pavyzdžiui,

G(f) = F [s(t)]. (2.3)

s(t) = F−1[G(f)]. (2.4)

2.3 žymėjimas reiškia tiesioginę Furjė transformaciją, t. y. kai
skaičiuojame mus dominančio signalo s(t) spektro tankį G(f). 2.4
žymėjimas skirtas atvirkštinei Furjė transformacijai, kai iš turimo
spektro tankioG(f) norime atkurti signalą s(t). Neretai naudojamas
dar bendresnis žymėjimas:

s(t)
F↔ G(f). (2.5)

Šis žymėjimas sujungia 2.1 ir 2.2 formules ir reiškia, kad signalą
s(t) su spektro tankio funkcija G(f) sieja Furjė transformacija.

2.1. Diskrečioji Furjė transformacija

Šiuolaikinė signalų analizė ir sintezė remiasi skaitmeniniu signa-
lų apdorojimu. Tokiu atveju mūsų nagrinėjamas s(t) turi būti skait-
menizuotas. Skaitmeninio signalo atveju vietoje tolydžios funkcijos
turime atskaitųmasyvą. Kiekviena nagrinėjamomasyvo atskaita gau-
ta laiko momentais 0, Td, 2Td, 3Td, ... (N–1)Td. Td – signalo diskre-
tizacijos periodas. Iš viso gaunamaN atskaitų. Diskretizuotą signalą,
kaip ir anksčiau, žymėsime s(n), kur n reiškia atskaitos numerį. Tuo-
met tiesioginė diskrečioji Furjė transformacija (DFT) gali būti užra-
šyta taip:
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G(k) =

N−1
n=0

s(n)e−j 2π
N

kn, k = 0, 1, ..., N − 1. (2.6)

Čia k – diskretaus spektro atskaitos numeris. Iš 2.6 formulės
matome, kad jei signalą s(n) aprašančio masyvo ilgis N , tai ir to
signalo spektro masyvo G(k) ilgis bus N .

Apskaičiuoto spektro gretimų atskaitų dažniai skiriasi Fs dažniu.
Fs yra susijęs su diskretizacijos periodu Td:

Fs =
1

NTd
. (2.7)

Tam, kad tas atstumas būtų kuo mažesnis, mums teks padidinti
NTd sandaugą. O ši sandauga yra ne kas kita, kaip nagrinėjamo
signalo trukmė.

Atvirkštinė diskrečioji Furjė transformacija skaičiuojama taip:

s(n) =

N−1
k=0

G(k)ej
2π
N

kn, k = 0, 1, ..., N − 1. (2.8)

Apie 2.6 ir 2.8 formulių išvedimą galite paskaityti [8, 6] knygo-
se. Nors diskrečioji Furjė transformacija sukurta specialiai kompiu-
teriniams skaičiavimams, tačiau retai kada naudojama tokia forma,
kaip kad pateikta 2.6 ir 2.8 formulėse. Tokia matematinė forma yra
gana imli skaičiavimams. Šiuo metu dauguma spektrų skaičiavimų
vykdomi naudojant sparčiąją Furjė transformaciją (angl. Fast Fourier
Transform), arba sutrumpintai FFT. FFT reikalauja mažiau skaičia-
vimo operacijų, bet pateikia rezultatą, identišką DFT.

Diskrečiąja Furjė transformacija apskaičiuotas spektras bus dis-
kretus rezultatas (skaičių masyvas), tačiau jei nagrinėjamas signalas
buvo neperiodinis, rezultatų masyve slypės spektro tankio funkcija.
Jei nagrinėjamas signalas buvo periodinis, rezultatų masyve bus sig-
nalo linijinis spektras. Atliekant realius skaičiavimus ir vaizduojant
spektrą visuomet reikia į tai atsižvelgti.
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(a) (b)

2.3 pav. Sinusoidės (f0 = 10 Hz, φ = 0) amplitudžių (a) ir fazių (b)
spektrai

2.3 a) ir 2.3 b) pav. parodyti amplitudžių ir fazių spektrų pavyz-
džiai. Iš jų matome, kad amplitudžių spektras yra simetriškas nulinio
dažnio atžvilgiu. Todėl vaizduojant paliekama tik teigiamų dažnių
juosta. Kiek kitaip yra su fazių spektru. Neigiamuose dažniuose fa-
zių spektras yra veidrodinis atspindys teigiamų dažnių spektro, tačiau
priešingo ženklo.

Vykdant realių signalų sintezę dažnių erdvėje, tenka atkurti ir nei-
giamuose dažniuose esančią informaciją, nes ji reikalinga matemati-
niam spektrų skaičiavimo aparatui.

Pagal Relėjaus teoremą (angl. Rayleigh Energy Theorem) signa-
lo energija yra lygi signalo spektro tankio funkcijos modulio, pakelto
antruoju laipsniu, integralui. Klasikinė šios teoremos išraiška atrodo
taip:

E =

+∞

−∞

|s(t)|2 dt =
+∞

−∞

|G(f)|2 df. (2.9)

Kairioji išraiškos pusė yra ne kas kita kaip signalo energija,
nusakyta 1.5 formule. Tuomet dešinioji išraiškos pusė taip pat bus
energija, tik apskaičiuota iš spektro tankio funkcijos. Perrašykime 2.9
išraišką skaičiavimams patogesniu diskrečiu pavidalu:
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E =
N−1
n=0

|s(n)|2 = a
N−1
k=0

|G(k)|2. (2.10)

Koeficientas a skirtas normavimui.
Taigi, signalo energiją galime apskaičiuoti ir iš signalo spektro

(pakanka žinoti tik amplitudžių spektrą). Įveskime naują žymėjimą:

GE(f) = |G(f)|2. (2.11)

Funkcija GE(f) vadinama signalo energijos spektro tankiu (angl.
Energy spectral density arba (energy density spectrum).

Nors ryšio sistemose naudojame determinuotus signalus infor-
macijos pernešimui (determinuotus pagal formą, jei žinoma, kokie
duomenys perduodami), tačiau realybė yra tokia, kad dėl įvairiausių
aplinkos poveikių imtuvo pusėje mūsų signalai tampa atsitiktiniai.
Vien tik paprasto amplitudžių spektro nebeužtenka priimtų signalų
analizei. Stacionariesiems atsitiktiniams procesams galima pritaiky-
ti dar porą analizės įrankių: galios spektro tankį (apskaičiuojama iš
amplitudžių spektro) ir koreliaciją (skaičiuojama laiko signalams).

2.2. Galios spektro tankis

Taikydami spektrinę analizę to paties stacionaraus atsitiktinio
proceso realizacijoms – atsitiktiniams signalams, gausime skirtingus
amplitudžių spektrinius tankius. Situacija tampa aiškesnė, kai anali-
zei panaudojame galios spektro tankį GG(f) (angl. Power spectral
density).

GG(f) = lim
T→∞

1

2T
|GT (f)|2. (2.12)

Čia GT (f) yra funkcijos spektras, kai funkcija laikoma lygi nu-
liui, jei |t| > |T |. Suvidurkinus kelių realizacijų galios spektro tan-
kius, išryškėja tam tikros atsitiktinio signalo savybės. Klasikinis pa-
vyzdys yra baltasis triukšmas. Jei paimtume begalę baltojo triukšmo
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fragmentų ir iš jų apskaičiuotume vidutinį galios spektro tankį, tai
gauta funkcija būtų tiesė.

Plačiau apie galios spektro tankį: [1, 8].

2.3. Koreliacija

Supaprastintai koreliaciją galime įsivaizduoti kaip koeficientą,
kuris įvertina dviejų funkcijų panašumą pagal savo formą. Dviejų
diskrečių signalų koreliacijos koeficientas apskaičiuojamas pagal
formulę:

R =

N−1
n=0

x(n)y(n)


N−1
n=0

x2(n) ·
N−1
n=0

y2(n)

. (2.13)

Čia N – signalo trukmė atskaitomis. Abu signalai turėtų būti
tos pačios trukmės. Jei signalai tarpusavyje skiriasi labai nedaug, tai
R → 1. Ribiniu atveju, kai x(n) = y(n), tai R = 1. Jei signalų
kitimo tendencijos yra priešingos, pavyzdžiui, x(t) didėja, o y(t)
mažėja, tai R → −1. Jei abi funkcijos tarpusavyje nepanašios, tai
R → 0.

Kaip įvertinti, ar gauta koreliacija yra stipri, priklauso nuo užda-
vinio. Vienu atveju 0,9 gali būti vertinama kaip labai stipri korelia-
cija, t. y. signalai tarpusavyje yra panašūs, pavyzdžiui, imtuvo pusė-
je atpažįstant signalus. Kitu atveju ji gali būti nepakankama, pavyz-
džiui, atliekant kokio nors tariamai nekintamo reiškinio matavimus.

Dar platesnes galimybes atveria koreliacijos funkcija. Diskre-
tiems signalams funkcija atrodo taip:

R(l) =

+∞
n=−∞

x(n)y(n+ l)


+∞

n=−∞
x2(n) ·

+∞
n=−∞

y2(n)

. (2.14)
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Koreliacijos funkcijos skaičiavimą galime įsivaizduoti kaip pa-
prasto koreliacijos koeficiento radimą paslenkant vieną signalą ki-
to atžvilgiu. Atvejis, kai x(n) = y(n), vadinamas autokoreliacijos
funkcija. Signalas yra lyginamas pats su savimi.

Tarp autokoreliacijos ir galios spektro tankio egzistuoja įdomus
ryšys:

R(τ)
F↔ GG(f). (2.15)

Autokoreliacinės funkcijos tiesioginė Furjė transformacija yra
signalo galios spektro tankis. O galios spektro tankio atvirkštinė Furjė
transformacija yra autokoreliacinė funkcija. Tačiau nėra galimybės
turint autokoreliacinę funkciją atkurti pradinį signalą. Lygiai taip
pat nėra galimybės iš galios spektro tankio apskaičiuoti amplitudžių
spektro tankį.

Plačiau apie koreliaciją ir jos savybes [1, 8].

2.4. Determinuotų signalų spektrų pavyzdžiai

Neperiodinių signalų spektrai

Jau žinome, jeigu signalas yra neperiodinis, tai tokio signalo
spektras bus aprašomas spektro tankio funkcija G(f).

Dirako delta funkcijos spektras

Dirako delta funkcija δ(t) (angl. Dirac delta function), dėl papras-
tumo kartais tiesiog vadinama delta funkcija, laiko momentu t  =  0
yra lygi begalybei, o bet kuriuo kitu laiko momentu yra lygi nuliui
(2.4 a) pav.).

δ(t) =


∞, kai t = 0
0, kitur

. (2.16)

Šios funkcijos plotas yra lygus 1. Delta funkcija yra tik abstrakti
matematinė funkcija ir realiose sistemose dėl savo ribinės trukmės
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(a) (b)

2.4 pav. Dirako delta funkcija. a) tolydaus laiko funkcija, b) diskretaus
laiko funkcija

ir begalinės amplitudės nerealizuojama. Diskrečiose sistemose nau-
dojama 2.4 b) pav. parodyta, paprastesnė diskrečios delta funkcijos
δ(n) išraiška:

δ(n) =


1, kai n = 0
0, kitur

. (2.17)

Šiuo atveju n – atskaitos numeris.
Detalų, analitinį delta funkcijos spektro (2.5 a) pav.) skaičiavimą

galite rasti kad ir čia [8]. Tokį pat rezultatą gausime ir diskrečiuose
skaičiavimuose (2.5 b) pav.). Bendru atveju diskrečioje erdvėje turi-
me tik atskiras atskaitas, tačiau dėl vaizdumo jas sujungėme tiese.

Delta funkcijos spektro tankio funkcija užima begalinę dažnių
juostą ir yra vienodos amplitudės. Toks rezultatas yra logiškas ir ti-
kėtinas. Kuo signalo frontai statesni, tuo daugiau aukštesnio dažnio
spektro dedamųjų sukuriama. Galiausiai tokiu ribiniu atveju, kaip
delta funkcija, kai turime staigiausius įmanomus signalo amplitudės
pokyčius, gaunamas plačiausias įmanomas spektras (Furjė transfor-
macijos laiko ašies mastelio keitimo savybė [1]).
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(a) (b)

2.5 pav. Delta funkcijos spektras. a) tolydaus dažnio atveju, b) diskretaus
dažnio atveju

Nuolatinės dedamosios spektras

Panagrinėkime dar vieną ribinį atvejį. Tarkime, kad turime pasto-
vų, laike nekintantį signalą, tuomet tokio signalo spektras yra panašus
į delta funkciją (2.6 pav.).

Kodėl gaunama tik nulinio dažnio harmonika, galima paaiškinti
dualumo savybe ir delta funkcijos spektru.

Stačiakampio impulso spektras

Turime vieną stačiakampį impulsą (2.7 a) pav.), kurio trukmė – τ ,
o amplitudė A (2.7 a) pav.). Klasikinėje teorijoje šis atvejis yra labai
mėgstamas, nes tuomet šio signalo spektro tankio funkciją galima
aproksimuoti tokia išraiška:

G(f) = Aτ


sin(πfτ)

πfτ


= Aτ · sinc(πfτ). (2.18)

Amplitudžių spektro tankis (2.7 b) pav.) yra gaunamas apskaičia-
vus (2.18) formulės modulį.

Pirmą kartą G(f) funkcija nulį pasiekia esant 1/τ dažniui, antrą
kartą – 1/τ ir t. t. Stačiakampio impulso spektro plotis yra begali-
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(a) (b)

2.6 pav. Nuolatinės srovės signalo spektras. a) tolydaus dažnio atvejis, b)
diskretaus dažnio atvejis

(a) (b)

2.7 pav. a) stačiakampis impulsas, kurio trukmė τ = 0,02 s, prasidedantis
laiko momentu t = 0,01 s, b) stačiakampio impulso amplitudžių spektro
tankis

29



33

nis, tačiau dažniui didėjant spektro tankio funkcijos rezultatas ma-
žėja. Pirmojoje G(f) funkcijos „bangoje“ (0–(1/τ) Hz dažnių ruo-
že) susikoncentruoja 90 % signalo energijos. Antrojoje „bangoje“
(1/τ–2/τ) susitelkia dar 5 % signalo energijos ir t. t.

Periodinių signalų spektrai

Periodinių signalų spektras yra linijinis, t. y. sudarytas iš atskirų
harmonikų.

Stačiakampių impulsų seka

Turime begalinę stačiakampių impulsų seką. Tuomet tos sekos
spektras bus sudarytas tik iš nelyginių harmonikų (2.8 a) pav.). 2.8 b)
pav. parodyto signalo spektras pasižymi šiomis savybėmis:

• jei impulso trukmė – τ , o impulsų periodas – T = 2τ , tuomet
pirmosios harmonikos dažnis f0 = 1/T = 1/0,02 = 50 Hz;

• kadangi signalas sudarytas tik iš unipoliarinių stačiakampių, tai
jame atsiranda nuolatinė dedamoji, ką ir parodo spektro nulinio
dažnio harmonika;

• aukštesnio numerio harmonikų amplitudė nuolat mažėja;

• pirmoji harmonika perneša 81,7 % energijos, trečioji – 9,7 %,
penktoji – 4 %. Visos trys kartu perneša daugiau kaip 95 %
signalo energijos.

Toliau kalbant apie impulsų sekas, mums reikia įsivesti naują
parametrą – skvarbos koeficientą D (angl. Duty cycle):

D = τ/T. (2.19)

Čia τ – impulso trukmė, T – periodo trukmė.
Dabar panagrinėkime situacijas, esant stačiakampių impulsų se-

koms su skirtingais skvarbos koeficientais. 2.9 a) pav. parodytame
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(a) (b)

2.8 pav. a) stačiakampių impulsų seka: impulso trukmė 0,01 ms, impulsų
pasikartojimo periodas 0,02ms, b) stačiakampių sekos amplitudžių spektras

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

2.9 pav. a) ir d) periodinė stačiakampių impulsų seka, b) ir e) amplitudžių
spektras, c) ir f) fazių spektras. Abiejų signalų periodas T = 0,05 s.
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signale skvarbos koeficientas D = 0,04/0,05 arba 80 %. 2.9 d) pav.
D = 0,01/0,05 – arba 20 %.

Tarpusavyje lygindami 2.9 pav. parodytus signalus ir jų spektrus,
galime nurodyti šiuos esminius požymius:

• amplitudžių spektrai tarpusavyje skiriasi tik nulinės harmoni-
kos amplitude ir tai yra natūralu, nes impulsų pločiai skirtingi;

• fazių spektrai nors ir panašūs, tačiau nevienodi, ir tai yra
esminis skirtumas tarp duotųjų signalų;

• lyginant su 2.8 pav. situacija, spektre atsiranda daugiau har-
monikų, tačiau lieka galioti periodinių signalų spektrų savybė.
Visų harmonikų dažnis yra kartotinis f0 = 1/T = 1/0,05 =
20 Hz dažniui.

Plačiau apie stačiakampių impulsų spektrus galima pasiskaityti
[8, 7].

Trikampių impulsų seka

Trikampių impulsų sekos amplitudžių spektras (2.10 pav.) yra
panašus į stačiakampių impulsų spektrą. Egzistuoja tik nelyginės
harmonikos.

Tačiau reikia išskirti šiuos esminius skirtumus:

• trikampio impulso aukštesnių harmonikų amplitudės mažėja
daug sparčiau nei stačiakampių impulsų sekos;

• vien tik pirmoje harmonikoje koncentruojasi daugiau kaip
98 % energijos.

2.5. Uždavinių sprendimo pavyzdžiai

1 uždavinys. Duotos funkcijos. Šių funkcijų spektro skaičiavi-
mams naudojama greitoji Furjė transformacija. Kokį (linijinį ar toly-
dųjį) amplitudžių spektrą turėtume vaizduoti kiekvienu atveju?
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(a) (b)

2.10 pav. a) trikampių impulsų seka, periodas T = 20 ms, b) signalo
amplitudžių spektras, f0 = 50 Hz

A. s(t) = sin(50πt) · cos(112πt), fd = 1 kHz, 0 ≤ t ≤ 2 s

B. s(n) = −2,3 cos(πn), 0 ≤ n ≤ 49

C. s(n) =


1, kai 0 ≤ n ≤ 100
0, kitur

D. s(n) =


sin

�
6πn
256


, kai 0 ≤ n < 256

0, kai 256 ≤ n < 1000

Sprendimas.

A. Turime tolydaus laiko signalą. Pirmiausia šį signalą teks skait-
menizuoti. Kadangi signalo diskretizacijos dažnis yra 1000 Hz
arba 1000 atskaitų vienai sekundei, skaitmeninė signalo versija
bus sudaryta iš 2000 atskaitų. Turime periodinį signalą, todėl
vaizduosime linijinį amplitudžių spektrą.

B. Duotasis signalas yra diskretus ir periodinis. Šis signalas turės
linijinį spektrą.
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C. Duotas diskretus signalas. Nusibraižę jo grafiką pamatytume,
kad tai stačiakampis impulsas. Kadangi signalas yra neperiodi-
nis, jo spektras vaizduojamas kaip amplitudžių spektro tankis.

D. Turime diskretų signalą. Reikia nustatyti, ar jis periodinis. Iš
formulės matome, kad tik dalį signalo sudaro sinusoidė, kita
dalis užpildyta nuliais. Tokiu atveju signalas yra neperiodinis.
Teks vaizduoti tolydų amplitudžių spektro tankį.

2 uždavinys. Apskaičiuokite duotųjų signalų amplitudžių spekt-
rą.

A. Signalas sudarytas iš dviejų sinusoidžių sandaugos. Pirmosios
sinusoidės dažnis – 2 Hz, antrosios – 5 Hz. Abiejų sinusoidžių
amplitudės vienodos ir lygios 1. Diskretizacijos dažnis – 100
Hz, signalo trukmė – 1 s.

B. Signalo trukmė – 2 s. Diskretizacijos dažnis – 100 Hz. Signalą
sudaro vienas lygiašonis trikampis impulsas, kurio trukmė –
500 ms, o amplitudė – 1.

C. s(n) =


cos

�
24πn
64


, kai 50 < n < 70

0, kitur

D. s(n) = sin
�
2π8n
32


+ sin

�
2π4n
32


, kai n < 512

Sprendimas.
A. Akivaizdu, kad norint išspręsti šį uždavinį mums reikės kom-

piuterio. Sudėliokime programėlę, kuri sugeneruotų reikiamą signa-
lą, apskaičiuotų jo spektrą ir pavaizduotų rezultatus.

2.1 programa. 2 A uždavinio sprendimas
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Programos vykdymo rezultatas pateiktas 2.11 pav. Iš šio paveiks-
lo matome, kad Matlab'o fft funkcija neigiamų dažnių harmonikas
išdėsto iš karto už teigiamų dažnių.

Toks išdėstymo būdas yra priimtinas skaičiavimuose. Grafiniam
amplitudžių spektro vaizdavimui toks išdėstymas ne visuomet yra pa-
togus. Galimi du sprendimo būdai, kaip atsikratyti neigiamų dažnių
dalies. Pirmuoju atveju galime pasinaudoti fftshift funkcija. Ji per-
kelia neigiamų dažnių juostą į kairiąją spektro pusę (2.11 c) pav.).
Taip suformuotas grafikas yra patogesnis, tačiau perteklinis. Antra-
sis būdas yra visai atsikratyti dešinės apskaičiuotojo spektro pusės ir
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(a) (b)

(c) (d)

2.11 pav. a) signalas, b) nenormuotas signalo spektras, neigiamų
dažnių dedamosios išdėstytos dešinėje. Dažnių ašis neatspindi tikrųjų
dažnių, c) sunormuotas signalo spektras, sutvarkyta neigiamų dažnių
dalis
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vaizduoti tik teigiamų dažnių juostą (2.11 d) pav.).
Gautą signalo spektrą yra nesunku paaiškinti, jei žinome dažnio

poslinkio savybę. Tarkime, kad 2 Hz dažnio sinusoidė yra signalas.
Jos amplitudžių spektras – viena harmonika (teoriškai Dirako delta
impulsas) ties 2 Hz dažniu. Signalo dauginimas iš sinusoidės, kurios
dažnis fc, perstumia signalo spektrą dažniu fc. Taigi, turime vieną
harmoniką ties  2+5 = 7Hz. Taip pat yra sukuriama signalo spektro
kopija ties 5 − 2 = 3 Hz dažniu. Nors grafike ir nevaizduojame,
bet nepamirškime, kad neigiamų dažnių juostoje turėsime teigiamų
dažnių juostos atspindį, t.y. dvi harmonikas ties –3 ir –7 Hz.

B. Šis uždavinys yra analogiškas pirmajam. Esminis skirtumas –
pirmuoju atveju turėjome periodinį signalą, o dabar neperiodinį, t. y.
sudarytą tik iš vieno trikampio impulso. Pritaikykime prieš tai sukurtą
programą šiam uždaviniui.

2.2 programa. 3.2 B uždavinio sprendimas
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(a) (b)

2.12 pav. a) trikampis impulsas, b) trikampio impulso amplitudžių
spektro tankis

Programos sugeneruoti grafikai parodyti 2.12 pav. Iš amplitudžių
spektro tankio matome, kad pagrindinė signalo energija koncentruo-
jasi ties žemiausiais dažniais.

Lyginant su stačiakampio impulso spektru, trikampio impulso
amplitudžių spektro aukštesnio dažnio dedamųjų amplitudė mažėja
greičiau.

C.Kaip visuomet, sudėliokime programą, kuri nubraižytų duotąjį
signalą ir jo spektrą. Uždavinyje yra nenurodyta signalo trukmė. Tai
ne problema. Bendru atveju galime vaizduoti skaitmeninius signalus
ir jų spektrus atidėdami atskaitas. Tačiau dėl vaizdumo, bent jau
šiame etape, pasirinkime laiko parametrus.

Atsižvelgdami į tai, kad signalas egzistuoja tik nuo 51 iki 70
atskaitos imtinai, galime pasirinkti, kad signalą simuliuosime šiek
tiek platesnėse ribose, pavyzdžiui, nuo 0 iki 199 atskaitos. Iš viso 200
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atskaitų. Kadangi nežinome, kiek laiko trunka 200 atskaitų, atsiranda
kita problema: nėra galimybės nustatyti, koks buvo naudojamas
diskretizacijos dažnis. Kosinusoidės periodo trukmė priklausys nuo
to, kokį diskretizacijos dažnį pasirinksime. Pasirinkime, kad fd =
48 Hz. Kosinusoidės dažnį galėsime apskaičiuoti iš šios formulės:
2πfn
fd = 24/64πn. Tuomet f = 9 Hz.

2.3 programa. 3.2 C uždavinio sprendimas
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(a) (b)

2.13 pav. a) harmonikos atkarpa, b) harmonikos atkarpos amplitu-
džių spektro tankis

Signalas ir jo amplitudžių spektro tankis pavaizduoti 2.13 pav.
Spektro formą mes ir vėl nesunkiai galėtume paaiškinti. 2.7 b)
pav. parodytas vieno stačiakampio impulso spektras. Jei stačiakampį
impulsą sudauginsime su sinusoide, tai jo spektras bus pastumtas per
sinusoidės dažnį, ką mes ir gavome 2.13 b) pav. atveju. O sinusoidės
sandauga su stačiakampiu impulsu atrodys būtent taip, kaip parodyta
2.13 a) pav.

D. Pagal ankstesnius pavyzdžius pakoreguokime programą taip,
kad būtų susimuliuotas duotasis signalas. Diskretizacijos dažnis ne-
duotas, todėl jį pasirenkame – 60 Hz. Taip pat yra logiška pradėti
generuoti signalą nuo nulinės atskaitos.
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2.4 programa. 3.2 D uždavinio sprendimas

Signalo grafikas ir amplitudžių spektras parodyti 2.14 pav.
Iš 2.14 b) pav. matome, kad ties 0 Hz turime vieną harmoniką, tai

reiškia, kad signale egzistuoja nuolatinė dedamoji. Tai galima paste-
bėti ir iš signalo formulės, ir iš signalo grafiko. Likusios harmonikos
gali būti nesunkiai paaiškintos atsižvelgiant į tiesiškumo savybę. Ka-
dangi vienos sinusoidės spektras yra viena harmonika ties atitinkamu
dažniu, tai dviejų sinusoidžių suma turės spektrą, sudarytą iš dviejų
harmonikų ties atitinkamais dažniais.
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(a) (b)

2.14 pav. a) signalo fragmentas, kai 0 ≤ n ≤ 64, b) signalo
amplitudžių spektras

3 uždavinys. Apskaičiuokite signalo energiją bei vidutinę galią
laiko ir dažnių erdvėse.

A. s(n) =


1, kai 0,02 < t ≤ 0,025
0, kitur

, fd = 2000 Hz,

t ∈ [0; 2)

B. s(n) =


3 sin(10πt), kai 0 < t ≤ 0,1

0, kitur
, fd = 200 Hz,

t ∈ [0; 2)

A. Duotas stačiakampis impulsas, kurio trukmė – 0,005 s. Signa-
lo trukmė – 2 s. Energijos skaičiavimams bus reikalinga 1.5 formulė.
Sudėliokime programą, kuri apskaičiuotų signalo spektrą, energiją ir
vidutinę galią bei nubraižytų grafikus.

2.5 programa. 3.3 A uždavinio sprendimas
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2.15 a) pav. parodyto signalo energiją galime apskaičiuoti ir min-
tinai, E = 0,005 J. Skaičiuojant vidutinę galią ir energiją skaitmeni-
niams signalams, tenka atlikti normavimą. Laiko erdvėje gautą ener-
giją reikia padalinti iš signalą sudarančių atskaitų skaičiaus. Dažnių
erdvėje skaičiuojant energiją reikia padalinti spektro vertes iš signalo
vektoriaus ilgio.

Kai signalo diskretizacijos dažnis 2000 Hz, abiem būdais (lai-
ko ir dažnių erdvėse) apskaičiuota energija E = 0,0055 J. Matome,
kad rezultatą gavome su paklaida. Akivaizdu, kad ši paklaida mažės,
jei didinsime diskretizacijos dažnį. Pavyzdžiui, kai fd = 5000 Hz,
E = 0,0052 J. Kai fd = 10 kHz, E = 0,0051 J. Tačiau didinda-
mi diskretizacijos dažnį sunaudojame daugiau kompiuterio atminties
ir skaičiavimo resursų. Neretai diskretizacijos dažnio pasirinkimas,
simuliuojant realius signalus, yra kompromisas tarp tikslumo ir gali-
mybių.

B. Uždavinys analogiškas prieš tai buvusiam. Kadangi duotas
periodinio signalo fragmentas, energiją dažnių erdvėje teks skaičiuoti
iš linijinio spektro. Tačiau, kaip pamatysime, programiniu požiūriu
tarp šių dviejų situacijų labai nedidelis skirtumas.

2.6 programa. 3.3 B uždavinio sprendimas
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(a) (b)

2.15 pav. a) signalo fragmentas, kai 0 ≤ t ≤ 0,1 s, b) signalo
amplitudžių spektro tankis
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(a) (b)

2.16 pav. a) signalo fragmentas, kai 0 ≤ t ≤ 0,5 s, b) signalo
amplitudžių spektro tankis

Tiek laiko, tiek dažnių erdvėse gauname tą pačią galią ir energiją.
Kaip matome, Parsevalio teorema galioja ir linijinio, ir tolydžiojo
spektro atvejais.

Simuliuojant realius signalus, visuomet reikia atsižvelgti į paklai-
das, kurios atsiranda dėl to, kad mūsų signalai yra baigtinės trukmės.
Kitas svarbus momentas – rezultatų normavimas. Pavyzdžiuose bu-
vo parodyta, kad signalai turi būti normuojami, jei siekiame gauti
absoliutines vertes. Normavimo koeficientas gali priklausyti ir nuo
naudojamo FFT algoritmo, todėl visuomet reikia įvertinti naudoja-
mų algoritmų specifiką.

4 uždavinys. Apskaičiuokite, kokio pločio kanalo reikės norint
perduoti 95 % signalo energijos.

A. s(n) =




t, kai 0 ≤ t ≤ 0,025
0,025− t, 0,025 ≤ t ≤ 0,05

0, kitur
, fd = 1 kHz,
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t ∈ [0; 1)

B. s(n) =


sin(2π4t), kai t < 0,025

0, kitur
, fd = 200 Hz, t ∈

[0; 1,5)

A. Pirmiausia reikia apskaičiuoti signalo spektrą. Tuomet rasti
signalo energiją. Toliau, energiją skaičiuojant vis iš didesnio skai-
čiaus spektro dedamųjų, rasti dažnį, ties kuriuo bus tenkinama 95 %
energijos sąlyga.

2.7 programa. 3.4 A uždavinio sprendimas
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Skaičiavimai parodė, kad dažnių juostoje nuo 0 iki 250 Hz su-
sikoncentruos šiek tiek daugiau nei 95 % signalo energijos. Todėl
reikės ne siauresnio nei 250 Hz kanalo pločio.

Skaičiuojant energiją reikia įvertinti ir neigiamų dažnių dalį. Jei
energija skaičiuojama tik iš teigiamų dažnių amplitudžių spektro,
tuomet rezultatą reikia padauginti iš 2. Šiame pavyzdyje signalas ne-
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(a) (b)

2.17 pav. a) signalo amplitudžių spektro tankis, b) signalo amplitu-
džių spektro tankis, kuriame susitelkia 95 % signalo energijos

turėjo nuolatinės dedamosios, tačiau bendru atveju reikia atsižvelgti
į tai, kad nulinio dažnio harmonika yra tik viena ir jos dauginti iš 2
nereikia.

B. Skaičiavimo eiga analogiška ankstesniam uždaviniui. Žiūrė-
kite į žemiau pateiktą programą.

2.8 programa. 3.4 A uždavinio sprendimas
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(a) (b)

2.18 pav. a) signalas, b) signalo amplitudžių spektras

Iš 2.18 a) pav. matome, kad signalo periodas T = 0,125 s.
Tokiu atveju pirmosios harmonikos dažnis f0 = 1/T = 8 Hz.
Signalo amplitudžių spektras yra linijinis ir kiekvienos harmonikos
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dažnis yra kartotinas 8 Hz. Taip pat nuolatinė dedamoji yra nelygi
nuliui. Programos rezultatas – kanalo plotis, kuris reikalingas, kad
būtų perduota daugiau kaip 95% energijos. Skaičiavimai parodė, kad
esant 8 Hz kanalo pločiui bus perduota 95,6 % signalo energijos. Tai
reiškia, kad pakanka kanalu perduoti nuolatinę dedamąją ir pirmąją
signalo harmoniką.

5 uždavinys. Apskaičiuokite signalo

s(n) =


1, kai 0 ≤ t ≤ 0,02
0, kitur

, fd = 1 kHz, t ∈ [0; 1)

s formą idealaus žemų dažnių filtro išėjime, kai filtro pralaidumo
juosta 100, 300 ir 500 Hz.

Uždavinio sprendimas susideda iš trijų etapų. Pirmiausia reikia
sugeneruoti signalą ir apskaičiuoti jo spektrą. Antrame etape apriboti
spektrą, paskutiniame etape atkurti apriboto spektro signalą į laiko
erdvę.

2.9 programa. 3.5 uždavinio sprendimas
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(a) (b)

(c) (d)

2.19 pav. a) stačiakampis impulsas, b) impulsas idealaus 50 Hz
ŽDF išėjime, c) impulsas idealaus 100 Hz ŽDF išėjime, d) impulsas
idealaus 350 Hz ŽDF išėjime
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Tiesiogiai vykdant signalo spektro pakeitimus yra svarbu nepa-
miršti ir neigiamų dažnių. Taip pat visuomet įvertinkite tai, kad Mat-
lab atvirkštinė Furjė transformacija grąžina kompleksinių skaičių ai-
bę, nors teoriškai tai turėtų būti realiųjų skaičių aibė. Taip atsitinka dėl
baigtinio tikslumo skaičiavimo galimybių. Jei pasižiūrėsite atidžiau
į atkurtą signalą, tai pastebėsite, kad menamoji dalis yra nykstamai
maža, todėl mes ją paprasčiausiai atmetame.

2.19 a) pav. parodytas signalas filtro įėjime. Kuo platesnę pralai-
dumo juostą turi filtras, tuo statesnių frontų signalas bus perduotas.
Nepamirškime, kad stačiakampio impulso spektras yra begalinis, to-
dėl bet koks ribotos pralaidumo juostos filtras (kanalas) jį daugiau ar
mažiau iškraipys.

6 uždavinys. Duoti signalai s1(n), s2(n), s3(n), s4(n). Apskai-
čiuokite koreliacijos funkciją tarp signalų porų s1(n) ir s2(n), s1(n)
ir s3(n), s1(n) ir s4(n), s1(n) ir s1(n).

s1(n) =


1, kai 1 ≤ t ≤ 50
0, kai 50 < t ≤ 101

s2(n) =


1, kai 25 ≤ t ≤ 75
0, kai 1 ≤ t ≤ 25ir 50 < t ≤ 101

s3(n) =


1, kai 51 ≤ t ≤ 101
0, kai 1 ≤ t < 51

s4(n) =


−1, kai 1 ≤ t ≤ 50
0, kai 50 < t ≤ 101

Uždavinys yra elementarus, todėl belieka parašyti reikiamus
skaičiavimus atliekančią programą.

2.10 programa. 3.6 uždavinio sprendimas

57



6158



62

(a) (b)

2.20 pav. a) signalas s1(t) – stačiakampis impulsas, b) stačiakampio
impulso autokoreliacinė funkcija

2.20 a) pav. parodytas s1(t) signalas. Šio signalo autokorialiacinė
funkcija parodyta 2.20 b) pav. Bendru atveju koreliacijos funkcija yra
simetrinė 0 atžvilgiu. Tačiau, kaip ir spektrų atveju, mums pakanka
pavaizduoti tik vieną jos pusę.

Pradiniu momentu (n = 0), kai abiejų signalų pradžios sutampa.
Kadangi tarpusavyje lyginamas signalas su savo paties kopija, tai
akivaizdu, šiuo laiko momentu koreliacija lygi 1.

Pažingsniui slenkant antrąjį signalą, jų panašumas atitinkamo
laiko momento atžvilgiu mažėja, todėl ir koreliacija mažėja.

Galiausiai, nuo 51 atskaitos impulsai nebedengia vienas kito,
todėl gauname nulinę koreliacijos vertę. 2.21 pav. parodytas signalas
s2(n) ir koreliacijos funkcija tarp jo ir s1(n) signalo. 2.21 pav. rodo
signalus s3(n) ir s4(n) bei koreliacijos funkcijas tarp jų. Matome,
kad 2.21 d) pav. koreliacijos funkcija nuliniu laiko momentu yra
neigiama. Taip yra todėl, kad s1(n) = −s4(n).

7 uždavinys. Signalas sudarytas iš 10 tūkstančių baltojo triukš-
mo signalo atskaitų. Apskaičiuokite signalo galios spektro tankį ir
koreliacijos funkciją.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

2.21 pav. a), c), e) – s2(n), s3(n) ir s4(n) signalai, b), d), f) –
tarpusavio koreliacijos funkcijos tarp s1(n), s2(n); s1(n), s3(n) ir
s1(n), s4(n) signalų
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Sprendimas. Baltąjį triukšmą imituosime sugeneruodami atsi-
tiktinį skaičių. Galios spektro tankį apskaičiuosime iš amplitudžių
spektro tankio.

2.11 programa. 3.6 uždavinio sprendimas
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(a) (b)

2.22 pav. a) baltojo triukšmo autokoreliacinės funkcijos fragmentas,
b) baltojo triukšmo vidutinis galios spektro tankis

2.22 a) pav. parodytas baltojo triukšmo autokoreliacinės funkci-
jos grafikas. Teoriškai turėjome gauti vieną impulsą ties nuline laiko
atskaita ir nulį visur kitur. Kadangi simuliuojant mes priversti naudoti
baigtinės trukmės signalus, reali funkcija nežymiai skiriasi nuo teo-
rinės. Tačiau pagrindinės tendencijos išlieka. Dar atkreipkite dėmesį,
kad dėl baigtinių signalų tolimesnės funkcijos atskaitos apskaičiuo-
jamos iš mažesnio taškų skaičiaus. Tai lemia didesnius netikslumus.

2.22 b) pav. parodytas baltojo triukšmo vidutinis galios spektro
tankis. Teoriškai jis turėtų būti tolydus visų dažnių ruože.

Dėl baigtinės trukmės signalų ir to, kad vidurkis gautas tik iš
10000 realizacijų, realus spektras priartėja prie teorinio, bet tiksliai
jo neatkartoja.
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8 uždavinys. Pirmojo signalo trukmėN = 200 atskaitų. Signalas
sudarytas iš dviejų stačiakampių impulsų:

s1(n) =


1, kai 51 ≤ t ≤ 75 arba 101 ≤ t ≤ 125
0, kitur

Antrąjį signalą sudaro vienas stačiakampis impulsas:

s2(n) =


1, kai 1 ≤ t ≤ 25
0, kitur

Apskaičiuokite šių signalų koreliacijos funkciją. Taip pat ap-
skaičiuokite pirmojo signalo galios spektro tankį iš autokoreliacinės
funkcijos.

Sprendimas yra analogiškas anksčiau spręstiems uždaviniams.

2.12 programa. 3.6 uždavinio sprendimas
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(a) (b)

2.23 pav. a) s1(n) ir s2(n) signalų koreliacinė funkcija, b) s1(n)
galios spektro tankis
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2.23 a) pav. parodytoje autokoreliacinėje funkcijoje gavome du
taškus, kuriuose ji įgyja didžiausią vertę. Šių taškų atskaitų numeriai
sutampa su pirmojo signalo impulsų pozicijomis. Tai yra naudinga
koreliacijos savybė, kuri leidžia realiose ryšio sistemose išskirti
radijo signalo atspindžius ir pan.

2.23 b) pav. parodytas pirmojo signalo galios spektro tankis, ap-
skaičiuotas iš autokoreliacinės funkcijos. Kaip ir anksčiau, autokore-
liacinė funkcija yra simetrinė 0 atžvilgiu, tačiau mes apskaičiavome
tik vieną jos pusę. Skaičiuojant galios spektro tankį, būtina atkurti ir
antrąją pusę. Tą patį rezultatą gautume, jei galios spektro tankį skai-
čiuotume iš signalo amplitudžių spektro tankio.

2.6. Uždaviniai

Nustatykite, kokio tipo spektrą turės duotieji signalai: lini-
jinį ar tolydųjį (amplitudžių spektro tankį).

1. s(n) = e− cos
�
50πn
24


, fd = 1000 Hz, 0 ≤ n ≤ 1000

2. s(n) = e| cos(πn)|, fd = 1000 Hz, 0 ≤ n ≤ 1000

3. s(n) = cos2
�
n
π


, fd = 1000 Hz, 0 ≤ n ≤ 1000

4. s(n) = sin
�
12n
13 + π


· (cos(0,03n) + sin(0,03n)), fd = 1000

Hz, 0 ≤ n ≤ 1000

5. s(t) =


sin(2t+ 6π), kai 1 ≤ t ≤ 1

0, kitur
, t ∈ [0, 1], fd =

1000 Hz

6. s(t) =


sin(t/π + π/2), kai 1 ≤ t ≤ 1

0, kitur
, t ∈ [0, 2],

fd = 1000 Hz

Apskaičiuokite signalų amplitudžių spektrus.

1. Trikampių impulsų seka. Periodas – 1 ms.
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2. Stačiakampių impulsų seka. Impulso trukmė τ , periodo trukmė
T = 1 ms. Skvarbos koeficientas D = τ/T . Raskite amplitu-
džių spektrą, kai D = 10, 25, 50, 75, 99 %.

3. Signalas periodinis, jo periodas T = 1 ms, impulso trukmė
ti = 0,25 ms.

4. Signalas periodinis, jo periodas T = 0,02 s. Vienas signalo
periodas aprašomas formule

s(t) =


sin(2πft), kai 0 ≤ t ≤ 0,01

0, kai 0,01 ≤ t ≤ 0,02
Apskaičiuokite spektrą, kai f = 50, 100, 150 Hz.

5. Signalas periodinis, jo periodas T = 1 ms. Apskaičiuokite
signalo spektrą, kai ti = 0,1T ; 0,25T ; 0,4T .
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6. s(n) =


−5, kai 20 ≤ n ≤ 30
0, kitur

, n ∈ [0; 200)

7. s(t) =


e1−t2 − 1, kai − 10 ≤ t ≤ 10

0, kitur

8. s(t) = sinc(t), kai −10 ≤ t ≤ 10. Naudokite 1 kHz
diskretizacijos dažnį.

9. Duoti du trikampiai impulsai, kurių trukmė – 1 ms. Apskai-
čiuokite ir palyginkite jų amplitudžių ir fazių spektrus.

10. Signalas sudarytas iš 10 trikampių impulsų ir 10 ms trunkan-
čios tylos (nulių). Impulso trukmė – 1 ms. Amplitudė – 1 V.

11. Duoti du signalai: s1(t) =


1, kai 0 ≤ t < 0,01
0, kitur

.

s2(t) =


−100t, kai 0 ≤ t < 0,01

0, kitur
. Signalų trukmė –

0,02 s. Apskaičiuokite šių signalų koreliacijos koeficientą.

12. Palyginkite trikampio ir stačiakampio impulsų autokoreliaci-
nes funkcijas.

13. Įrodykite, kad skaitmeninėje erdvėje susumavę visas galios
spektro tankio atskaitas, gausime signalo energiją.

14. Įrodykite, kad nenormuotos autokoreliacinės funkcijos R(0)
narys yra lygus signalo energijai.
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15. Signalas sudarytas iš trikampio formos impulsų. Apskaičiuoki-
te signalo autokoreliacinę funkciją pasinaudodami signalo ga-
lios spektro tankiu. Palyginkite gautą rezultatą su autokorelia-
cine funkcija, apskaičiuota pagal 2.14 formulę.

16. Stačiakampių impulsų sekos periodas T = 1  ms. Apskaičiuo-
kite koreliacijos koeficientus tarp duotojo signalo ir 1, 3, 5 ir
7 kHz sinuso bei kosinuso funkcijų. Palyginkite gautą rezulta-
tą su stačiakampių impulsų sekos linijinio spektro harmonikų
amplitudėmis.

17. Signalas aprašomas formule s(n) = x(n) + 0,3x(n + k1) +
0,3x(n+k2), kur k1 ir k2 atsitiktiniai sveikieji skaičiai, x(n) =
0,001 sin(πn). x(n) signalo trukmė – 200 atskaitų. Iš s(n) ir
x(n) koreliacinės funkcijos nustatykite k1 ir k2 koeficientus.

18. Baltojo triukšmo signalą x(t) sudaro 1000 atsitiktinių skaičių,
kurių vertės pasiskirsto nuo –0,5 iki 0,5. Signalas paduotas į
filtrą. Signalas filtro išėjime aprašomas tokia išraiška y(n) =
0,4x(n) + 0,5x(n+2)+ 0,6x(n+2). Apskaičiuokite x(n) ir
y(n) signalų autokoreliacines ir galios spektro tankio funkci-
jas. Ar galioja Furjė transformacijos laiko mastelio keitimo sa-
vybė autokoreliacinei ir galios spektro tankio funkcijoms? Ar
y(n) galime vadinti baltuoju triukšmu? Signalą y(n) dar kartą
praleiskite per tą patį filtrą. Kaip pasikeitė autokoreliacinė ir
galios spektro tankio funkcijos?

2.6.1. Papildomi uždaviniai

1. Turite stačiakampių impulsų seką. Skvarbos koeficientasD =
50 %, periodas T = 1 ms, amplitudė – 2 V. Apskaičiuokite,
kokią dalį vidutinės galios perneša kiekviena iš harmonikų.

2. Signalo spektrą sudaro dvi harmonikos, kurių dažniai – 100
ir 150 Hz, amplitudės – 1 ir 2 V, pradinės fazės π ir π/2.
Apskaičiuokite signalo formą laiko ašyje.
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Signalas yra formuojamas dažnių erdvėje. Nepamirškite, kad
ifft funkcija reikalauja ir neigiamų dažnių juostos.

3. Turime dvejetainių skaičių seką: 1100100110101101. Loginis
vienetas yra koduojamas teigiamos, o loginis nulis neigiamos
amplitudės stačiakampiu impulsu. Duomenų perdavimo sparta
1 kb/s. Apskaičiuokite, kokios pralaidumo juostos kanalo rei-
kės informacijos perdavimui. Kanalas yra idealus, ir mes sie-
kiame, kad išėjime signalo energija būtų didesnė nei 90 % pra-
dinės energijos.

4. Apskaičiuokite Gauso formos impulso amplitudžių spektrą.
Nustatykite, kaip susiję impulso trukmė ir spektro plotis.

5. Apskaičiuokite stačiakampio impulso spektro tankį. Pakeiskite
signalo spektrą taip, kad atkūrus signalą į laiko erdvę, impulsas
būtų pasislinkęs laike per 1 ms.

6. Filtro pralaidumo juosta aproksimuojama paveiksle parodyta
kreive.

f1  = 1 kHz, f2 = 2 kHz. Laikykime, kad fazių spektras ties
visais dažniais yra lygus 0 radianų. Įėjime turime lygiakraštį
trikampį impulsą. Raskite tokią impulso trukmę, kuriai esant
filtro išėjime signalo energija sudarytų ne mažiau kaip 95 %
pradinės energijos.

7. Stačiakampių impulsų seka, kurios periodas – T = 1 ms,
paduota į idealų filtrą, kurio pralaidumo juosta nuo 2 kHz iki
4 kHz. Apskaičiuokite signalo formą filtro išėjime.
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3. Moduliavimas ir
optimalūs imtuvai

Yra dvi skirtingos duomenų perdavimo sistemos – žemadažnis
perdavimas (angl.Baseband) ir moduliuotas perdavimas (angl.Pass-
band). Žemadažnis perdavimo metodas tiesiogiai perduoda skaitme-
ninę informaciją žemadažniu informaciniu kanalu. Žemadažnis in-
formacinis kanalas pagal apibrėžimą apima nulinį dažnį. Moduliuo-
tame perdavime, kita vertus, naudojama skaitmeninė moduliacijos
technologija ir yra naudojamas siaurajuostis kanalas sąlyginai aukš-
tame dažnyje.

3.1. Žemadažnis informacijos perdavimas

Skaitmeniniai signalai iš principo turi žemų dažnių komponentę.
Šios informacijos perdavimui reikia žemadažnio kanalo su pakanka-
mai aukštu nukirtimo dažniu. Praktikoje galima laikyti, kad tokio ka-
nalo perdavimo charakteristika yra lygi nuliui už tam tikro nukirtimo
dažnio. Toks ribotos juostos kanalas iškraipo perduodamų impulsų
formą. Dar blogiau, gretimi perduodami impulsai persidengia laike
ir ankstesni impulsai daro įtaką toliau esančių impulsų formai. Šis
fenomenas vadinamas tarpsimboline interferencija (ISI – angl. Inter
Symbol Interference). Tarpsimbolinė interferencija yra viena iš pag-
rindinių problemų žemadažniame informacijos perdavime. ISI kont-
roliavimui yra naudojami specialūs metodai siunčiamo impulso for-
mavimui.

Triukšmas, susidarantis perdavimo kanale, taip pat veikia priėmi-
mo kokybę. Žemadažniame perdavime triukšmo poveikis santykinai
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mažas, nes čia perdavimas dažniausiai nėra bevielis ir perduodami
signalai gali turėti santykinai didelę energiją. Aišku, norint duome-
nis perduoti ribinėmis spartomis, net ir mažas triukšmas turi įtakos
perdavimui.

Žemadažnis ir moduliuotas informacijos perdavimas nėra visiš-
kai atskirti fenomenai – jie turi daug panašumų. Pagrindiniai princi-
pai ir perdavimo modelis yra vienodi abiem atvejais. Paprastai daro-
ma prielaida, kad skaitmeninių simbolių seka ateina į imtuvo įėjimą.
Pažymėkime šią seką {s0, s1, ..., sn,...}. Kiekvienas simbolis gali bū-
ti iš abėcėlės su M reikšmių. Praktikoje simboliai dažniausiai for-
muojami iš bitų sekos, kurioje yra k bitų, todėl M = 2k, kur 2 yra
sveikasis skaičius, dažniausiai mažesnis arba lygus 8.

Kitu žingsniu perduodamų simbolių srautas yra transformuoja-
mas į signalus, kuriuos galima perduoti fizine terpe. Kiekvienam sim-
boliui yra priskiriamas atskiras signalas. Skirtingų signalų formos tu-
ri būti maksimaliai nepanašios tarpusavyje tam, kad priėmimo metu
būtų lengva atskirti, kurį simbolį atitinka signalas. Kiekvieno signalo
trukmė yra T sekundžių, kitaip sakant, kas T sekundžių yra perduo-
damas vienas simbolis. Taigi perdavimo sparta yra k/T bitų/s. Mo-
duliavimo būdai skiriasi tuo, kaip atskiri simboliai yra atvaizduojami
į signalus, kitaip sakant – signalų parinkimu.

Panagrinėkime PAM (angl. Pulse Amplitude Modulation) že-
madažnės moduliacijos schemą. Čia vartojame žodį moduliacija,
nors kartais jis rezervuotas tik informacijos perdavimui siaurajuos-
čiu aukštadažniu kanalu.

PAM moduliuoto signalo forma yra apibrėžiama taip:

sm(t) = Amp(t). (3.1)

Čia Am, 0 ≤ m ≤ M − 1 yra skirtingos amplitudės. Paprastai
amplitudės turi vertes iš aibės ±1,±3, ...,±M − 1. Aišku, kad
signalo forma iš esmės priklauso tik nuo p(t). PAM moduliacija yra
žemadažnė tik tuo atveju, jei p(t) taip pat yra žemadažnis signalas.
Dažniausiai p(t) yra pasirenkamas kaip stačiakampis impulsas (bent
jau teoriniame signalų aprašyme ir atvaizdavime).
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Uždavinys. Parašykite funkciją, kuri, įėjime padavus bitų seką,
sugeneruotų šią seką atitinkantį PAM signalą. Pademonstruokite
funkcijos veikimą.

Sprendimas. Programa, atliekanti binarinio PAM signalo gene-
ravimą, pateikta žemiau. Funkcijai pateikiama 10 bitų atsitiktinai su-
generuota seka ir nubrėžiamas gautas signalas 3.1 pav. Kiekvieno bito
trukmė pasirinkta 1 sekundė, vieną bitą atitinkančiam signalui atvaiz-
duoti skiriama 50 taškų.

3.1 programa. PAM signalo generavimas
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3.1 pav. Binarinis PAM signalas

Dvejetainis PAM signalas paprastai turi savybę, kad s0(t) =
−s1(t). Taip apibrėžti du signalai yra vadinami antipodiniais signa-
lais. Aišku, kad jų atsparumas triukšmui yra didžiausias lyginant su
kitais dviejų signalų parinkimo metodais.

Binarinis PAM iš esmės turi labai paprastą struktūrą ir daugelis
klausimų, kurie gali kilti, yra atsakomi vos pažiūrėjus į signalo gra-
fiką. Vienintelis sudėtingesnis klausimas yra apie signalo užimamą
dažnių juostą. Aišku, kad į šį klausimą galima atsakyti ir analiziniais
tyrinėjimais, tačiau jie reikalauja gan gero matematinio pasiruošimo.
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Žemiau pateiktas pavyzdys atsako į klausimą apie signalo spektro
plotį kompiuterinio modeliavimo būdu.

Uždavinys. Sukurkite programą, kuri leistų nustatyti žemadažnio
PAM signalo užimamo spektro juostos plotį.

Sprendimas. Uždavinio sprendimo idėja yra gana paprasta.
Mums reikia sukurti pakankamai ilgą (turintį daug bitų) PAM signalą
ir įvertinti šio signalo galios spektro tankio funkciją. Pirmą uždavi-
nio dalį jau esame išsprendę ankstesniame pavyzdyje, o galios spekt-
ro įverčiui surasti panaudosime periodogramos skaičiavimo metodą.
Turėdami periodogramą, kuri yra ne kas kita, kaip galios spektro tan-
kio įvertis, galime apskaičiuoti signalo užimamos juostos plotį. Mū-
sų pasirinktas kriterijus juostos pločiui skaičiuoti yra toks – laikome,
kad juosta baigiasi toje vietoje, kai galios spektro tankis nebepakyla
daugiau kaip 0,025 nuo maksimalios reikšmės lygio (aišku, kad šis
skaičius pasirinktas laisvai ir iš esmės gali būti kitoks – dažnai pa-
sirinkimas priklauso nuo sprendžiamo uždavinio). Žemiau pateikta
programa, kuri visus šiuos veiksmus įgyvendina praktiškai (laikome,
kad ankstesniame pavyzdyje naudotos funkcijos yra prieinamos, va-
dinasi, jos turi būti tame pačiame faile).

Programos veikimo rezultatas pateiktas 3.2 pav. Matome, kad 1
bit/s perduoti apytiksliai reikia 2 Hz pločio kanalo.

3.2 programa. PAM juostos pločio nustatymas
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3.2. Aukšto dažnio signalų moduliacija

Šioje dalyje trumpai apžvelgsime dvejetainę fazinę (BPSK –
angl. Binary Phase Shift Keying) ir dažninę (BFSK – angl. Binary
Frequency Shift Keying) moduliacijas. Pateiksime atitinkamų signa-
lų analizines išraiškas, signalų grafikus, panagrinėsime moduliuotų
signalų užimamos juostos plotį.

BPSK moduliacijoje kintamasis parametras yra fazė. Paprastai
dvejetainį nulį ir vienetą atitinka harmoniniai virpesiai, besiskiriantys
180 laipsnių, t. y. priešingi. 3.2 ir 3.3 formulės aprašo šiuos signalus:

77



80

3.2 pav. Binarinio PAM signalo galios spektro tankio įvertis

s0(t) = A cos(2πf0t), (3.2)

s1(t) = A cos(2πf0t+ π), (3.3)

0 ≤ t ≤ Tb, f yra nešlio dažnis, o Tb – vieno perduodamo bito
trukmė. Apskritai nešlio dažnis nurodo, kurioje vietoje yra išsidėstęs
moduliuoto signalo spektras.

Akivaizdu, kad binarinė fazinė moduliacija lengvai gali būti
adaptuota bet kokiam moduliacijos lygių skaičiui. Tam tereikia pa-
sirinkti tiek skirtingų pradinės fazės reikšmių, kiek yra perduodamų
skirtingų simbolių.

Uždavinys. Parašykite funkciją, kuri leistų generuoti įvairių pa-
rametrų BPSK signalus. Nubrėžkite tris atsitiktinai sugeneruotus bi-
tus atitinkantį BPSK signalą. Nešlio dažnis turi būti 3 Hz, o vieno
bito trukmė – 1 s.

Sprendimas. Žemiau pateikta sukurta funkcija BPSK signalams
generuoti. Ši funkcija naudojama reikiamų parametrų signalui suge-
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neruoti. Pats signalas yra nupieštas 3.3 pav.

3.3 programa. BPSK signalo generavimas

Uždavinys. Nustatykite 1 bit/s spartos BPSK signalo užimamos
dažnių juostos plotį. Ar juostos plotis skiriasi nuo analogiškos spartos
PAM signalo užimamo juostos pločio? Kodėl?

Sprendimas. Užimamos juostos pločio skaičiavimo metodas iš
esmės toks pat, koks buvo naudojamas PAM signalams. Skiriasi tik
signalo generavimo funkcija ir juostos pločio nustatymo funkcija.
Pastaroji skirtinga dėl to, kad spektras šį kartą yra centruotas ne
aplink nulinį dažnį, o aplink tam tikrą teigiamą dažnio reikšmę (jei
nagrinėsime tik teigiamus dažnius). Pats kodas nėra parodytas, nes
lengvai gaunamas iš anksčiau turėto. Apskaičiuotas galios spektro
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3.3 pav. BPSK moduliuotas signalas

tankio įvertis parodytas 3.4 pav. Matome, kad užimama juosta yra
apytiksliai dvigubai platesnė negu PAM signalo. Taip yra todėl,
kad BPSK signalas iš esmės yra PAM signalas, perkeltas į aukštus
dažnius. O atliekant šį perkėlimą, perkeliami ir neigiami PAM signalo
dažniai. Todėl juostos plotis padvigubėja.

Skaitmeninė dažninė moduliacija yra aprašoma panašiai, kaip ir
fazinė, tik čia moduliuojamas parametras yra dažnis. BFSK (angl.Bi-
nary Frequency Shift Keying) moduliacijos signalus galima aprašyti
tokiomis formulėmis:

s0(t) = A cos(2πf0t), (3.4)

s1(t) = A cos(2πf1t), (3.5)

o dažnis fi yra pasirenkamas pagal formulę:

fi =
n+ i+ 1

Tb
, (3.6)

80



83

3.4 pav. BPSK signalo galios spektro tankis ir juostos plotis

kur i = {0, 1} ir n yra fiksuotas sveikasis skaičius, Tb yra vieno bito
trukmė. Iš 3.6 formulės matyti, kad abu dažniai, naudojami modu-
liacijoje, yra atskirti vienas nuo kito 1/Tb Hz. Pavyzdžiui, 1 Mbit/s
perdavimo spartai nešliai turi būti atskirti 1 Mhz. Galima kelti klau-
simą, ar gali nešliai būti atskirti mažesniu dažnių tarpu. Apskritai tai
yra įmanomas variantas, bet tokiu atveju dingsta ortogonalumas tarp
dažnio dedamųjų ir moduliacijos atsparumas trukdžiams suprastėja.

3.3. Optimalūs imtuvai

AWGN (angl.Additive White Gaussian Noise) kanalas yra pla-
čiausiai taikomas kanalo modelis telekomunikacijose. Taip yra ne-
paisant to, kad realūs kanalai retai būna AWGN tipo – šis kanalas
pasižymi be galo plačia kanalo praleidžiama dažnių juosta, o realūs
kanalai yra apriboti. Tačiau bazinė imtuvo dalis labai dažnai yra iden-
tiška optimaliam imtuvui AWGNkanale. Realūs imtuvai turi papildo-
mų blokų, pavyzdžiui, jie gali turėti ekvalaizerį, kanalinis kodavimas
gali būti derinamas su moduliavimu–demoduliavimu ir panašiai.
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3.5 pav. Koreliacinis imtuvas

AWGN kanalas yra toks, kuriame vienintelis signalo iškraipymas
susidaro dėl adityvaus baltojo Gauso triukšmo. Tarkime, turime sim-
bolių abėcėlę iš N simbolių. Signalas yra priskiriamas kiekvienam
simboliui. Tada į imtuvą ateina tokio pavidalo signalas:

x(t) = si(t) + w(t). (3.7)

Čia x(t) yra priimtas signalas, si(t) – vienas iš galimų N siun-
timo signalų, w(t) – baltasis Gauso triukšmas, kurio galios spektro
tankis N0/2. Imtuvo uždavinys yra turint signalą x(t) nustatyti, kuris
iš N simbolių buvo pasiųstas siuntėjo. Yra dvi populiarios schemos
šiam uždaviniui optimaliai išspręsti. Abi schemos optimalios ta pras-
me, kad sprendimo taisyklė minimizuoja neteisingo sprendimo tiki-
mybę. Abi schemos yra ekvivalentiškos, tik kartais patogiau naudoti
vieną, o kartais – kitą. Pirmoji schema vadinama koreliaciniu imtuvu
ir ji pavaizduota 3.5 pav.
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Koreliacinio imtuvo algoritmas gali būti aprašomas taip. Daugin-
kime įėjimo signalą iš signalo, atitinkančio i-tąjį simbolį, ir integruo-
kime simbolio ribose:

di =

T

0

x(t)si(t) dt. (3.8)

Čia di yra koreliacijos koeficientas tarp priimto signalo ir i-tojo
simbolio signalo replikos. Sprendimas apie siųstą simbolį išrenkamas
pagal tai, kuri iš koreliacijų didžiausia:

Decoded symbol = arg max
i

(di). (3.9)

Kita optimalaus imtuvo schema yra imtuvas su suderintais filt-
rais. Šis imtuvas naudoja N filtrų su impulsinėmis charakteristiko-
mis, apibrėžtomis taip:

hMFi(t) = si(T − t). (3.10)

Kiekviena iš impulsinių charakteristikų yra lygi i-tąjį simbolį ati-
tinkančiam signalui, apgręžtam laike ir pavėlintam per simbolio pe-
riodą. Lengva pastebėti, kai laiko momentais kT , kur k yra sveikasis
skaičius, išėjimas iš suderinto filtro sutampa su koreliacinio imtuvo
išėjimu simbolio pabaigoje. Iš čia ir išplaukia abiejų schemų ekvi-
valentumas, nes imtuvas su suderintais filtrais sprendimus atlieka tik
laiko momentais kT .

Optimalaus priėmimo algoritmas turi absoliučiai vienodą formą
tiek žemadažniam informacijos perdavimui, tiek moduliuotam. To-
liau skirsime didesnį dėmesį žemadažniam perdavimui. Tai natūralus
pasirinkimas, nes moduliuotas informacijos perdavimas visada turi
žemadažnį ekvivalentą.

Kanalo modelis optimalaus imtuvo algoritme laikomas be galo
plačios juostos. Bet net ir tuo atveju, kai kanalas yra ribotos juostos,
yra naudojami tie patys priėmimo algoritmai. Idealiu atveju imtuvo
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3.6 pav. Imtuvas su suderintais filtrais, veikiantis ribotos juostos kanale,
kai perdavimas yra binarinis ir perduodami signalai priešingi

suderinto filtro charakteristika turi būti suderinta su signalo, perėju-
sio kanalą, forma. Pastebėkime dar vieną dalyką – kai perdavimas
yra binarinis PAM su antipodiniais signalais, tai užtenka tik vieno
suderinto filtro. Sprendimai daromi paprastai, jei laiko momentu kT
išėjimas iš suderinto filtro yramažesnis už 0, tai priimame sprendimą,
kad „0“ buvo perduotas. Priešingu atveju priimamas sprendimas, kad
„1“ buvo perduotas. Tokia sistema kartu su kanalo modeliu parodyta
3.6 pav.

Toks naujas nagrinėjamas modelis iš esmės turi tik vieną naują
elementą – kanalo filtrą. Įėjimo bitai vaizduojami bipoliariniais delta
impulsais, taigi signalas po perdavimo filtro turi formą (bet kurio bito
perdavimo ribose), kuri sutampa su šio filtro impulsine charakteris-
tika (delta funkcijos sijojančioji savybė). Siuntimo filtras kartais yra
vadinamas signalų formavimo filtru (angl.Shaping Filter). Priėmimo
filtras idealiu atveju turėtų būti suderintas su x0(t).

Toliau panagrinėsime kanalo filtro įtaką priėmimui. Pagrindinis
dalykas, ką sukelia ribotos juostos kanalo filtras, yra tarpsimbolinė
interferencija.

Uždavinys. Sukurkite modelį, kuris parodytų, kaip laike kinta iš-
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ėjimas iš suderinto filtro, kai perdavimui naudojami stačiakampiai
PAM signalai ir kanalo juosta yra begalinio pločio. Darykite prielai-
dą, kad triukšmo kanale nėra.

Sprendimas. Uždavinio sprendimas sąlyginai nesudėtingas ir
tiesioginis. Pirmiausia turime sugeneruoti PAM signalą, o tada jį rei-
kia filtruoti suderintu filtru. Tam, kad galėtume imituoti filtravimo
operaciją, mums reikia sukurti naują, iki šiol nenaudotą, funkciją.
Filtravimo operaciją imituosime ribotos impulsinės reakcijos filtru.
Sukurta funkcija firFiltruoti. Visas simuliavimo kodas pateiktas že-
miau. Programos vykdymo rezultatas parodytas 3.7 pav. Matome,
kad sprendimo priėmimo laikotarpiais 1, 2, ...5 s išėjimas iš sude-
rinto filtro visada turi tiksliai fiksuotą ir lygią reikšmę (tam pačiam
bitui). Tai rodo, kad tarpsimbolinės interferencijos nėra.

3.4 programa. Išėjimas iš filtro, suderinto su PAM signalu
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3.7 pav. PAM signalas ir suderinto filtro išėjimas

Uždavinys. Sukurkite modelį, kuris parodytų, kaip laike kinta
išėjimas iš suderinto filtro, kai perdavimui naudojami stačiakampiai
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PAM signalai ir kanalo juosta yra apribota 0.6/T dažnyje, kur T –
bito trukmė. Darykite prielaidą, kad triukšmo kanale nėra. Išėjimo
signalą nubraižykite naudodami akies diagramą.

Sprendimas. Čia papildomai reikia imituoti ribotą kanalo juostą.
Tai daroma sukuriant ribotos impulsinės reakcijos žemų dažnių filtrą
su reikiama impulsine charakteristika. Filtravimas vėliau atliekamas
dažnių srityje (nes impulsinė charakteristika tokio paties ilgio, kaip
signalas, todėl filtravimas dažnyje daug našesnis). Taip pat papildo-
mai sukurta funkcija, kuri leidžia signalą atvaizduoti akies diagrama.
Programinis kodas pateiktas žemiau.

Išėjimo signalo akies diagrama parodyta 3.8 pav. Matome, kad
dėl kanalo įtakos atsiranda ženkli tarpsimbolinė interferencija – laiko
momentais kT išėjimas iš suderinto filtro smarkiai varijuoja.

3.5 programa. PAM signalo priėmimas, kai kanalo juosta apribota
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3.8 pav. Per ribotos juostos kanalą perėjęs ir suderintu filtru priimtas PAM
signalas (akies diagrama)

Kyla klausimas, ar galima suformuoti signalus taip, kad net ir
perėję per ribotos juostos kanalą, jie sukeltų nulinę ISI? Apskritai
atsakymas yra teigiamas. Vienas tokio signalo pavyzdys yra kvadra-
tinės šaknies iš kylančio kosinuso signalas. Jis parodytas 3.9 pav. O
toks signalas aprašomas 3.11 formule:

g(t) =
2β

π
√

T
·

cos

(1 + β)π t

T


+ sin


[(1−β)π t

T
]

4β t
T



1− (4β t
T )

2
. (3.11)

Čia β – juostos išplėtimo parametras. Šio signalo spektras telpa
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3.9 pav. Kvadratinės šaknies iš kylančio kosinuso formos signalas

į dažnių juostą, kurios plotis 1+β
2T . Iš signalą aprašančios formulės

ir iš grafiko turėtų būti aišku, kad signalas yra begalinio ilgio, todėl
realybėje jis nuo kažkurios vietos yra nupjaunamas.

Akies diagrama, kuri gaunama naudojant ką tik aprašytą signalą
ir ribotą kanalo juostą (to paties pločio, kaip ir ankstesniame pavyz-
dyje), parodyta 3.10 pav. Matome, kad tarpsimbolinės interferencijos
tikrai praktiškai neliko.

3.4. Uždaviniai, skirti spręsti savarankiškai

1. Koks duomenų srautas yra sukuriamas, jei duomenys perduo-
dami naudojant 32 lygių (5 bitai) moduliaciją, o vieno simbolio
perdavimo trukmė yra 10−6 s?

2. Koks duomenų srautas yra sukuriamas, jei duomenys perduo-
dami naudojant 3 lygių moduliaciją, o vieno simbolio perdavi-
mo trukmė yra 1 s?
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3.10 pav. PAM signalo su kvadratinės šaknies iš kylančio kosinuso formos
impulsu perdavimas baigtinio pločio kanalu (akies diagrama)

3. Sukurkite programą, kuri leistų generuoti bet kokio lygių skai-
čiaus PAM moduliuotus signalus.

4. Įvertinkite, ar PAM moduliuotų signalų užimamos juostos
plotis priklauso nuo moduliacijos lygių skaičiaus.

5. Sukurkite funkciją daugelio lygių faze moduliuotiems signa-
lams generuoti. Turi būti galimybė keisti lygių skaičių ir nešlio
dažnį.

6. Nustatykite, ar faze moduliuotų signalų užimamos juostos
plotis ženkliai priklauso nuo moduliacijos lygių skaičiaus.
Kaip paaiškintumėte gaunamą rezultatą?

7. Sukurkite funkciją daugelio lygių dažniumoduliuotiems signa-
lams generuoti. Turi būti galimybė keisti lygių skaičių ir cent-
rinį dažnį.

8. Nustatykite, ar dažniu moduliuotų signalų užimamos juostos
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plotis ženkliai priklauso nuo moduliacijos lygių skaičiaus.
Kaip paaiškintumėte gaunamą rezultatą?

9. Nustatykite, kaip kinta BER, kai BFSK signalo atstumas tarp
nešlių dažnyje artėja nuo 1/T iki 0, kur T – bito intervalas.
Tam reikia nubrėžti grafiką BER priklausomybės nuo atstumo
tarp nešlių. Grafiką reiktų nubrėžti keliems triukšmo lygiams.

10. Sukonstruokite programą, kuri imituotų stačiakampių PAM
signalų perdavimą AWGN kanale. Gaukite grafiką BER pri-
klausomybės nuo signalo-triukšmo santykio.

11. Sąlyga ta pati, kaip ankstesnio uždavinio, tik moduliacija turi
būti BPSK ir 4PSK. Ar yra skirtumas tarp šio ir ankstesnio
uždavinio rezultatų? Simbolio trukmė abiem atvejais turi būti
lygi.

12. Sukonstruokite binarinius PAM signalus tokius, kad jie būtų
ortogonalūs. Simuliuokite tokių signalų perdavimą AWGN ka-
nalu. Ar rezultatai skiriasi nuo to atvejo, kai signalai priešingi?

13. Imituokite dvejetainį PAM perdavimą ribotos juostos kanalu
naudojant stačiakampius impulsus. Sudarykite grafiką BER
priklausomybės nuo kanalo pločio. Sudarykite keletą tokių
grafikų skirtingiems signalo-triukšmo lygiams.

14. Uždavinys toks pat, kaip ankstesnis, tik vienas pakeitimas –
signalo forma turi būti kvadratinės šaknies iš kylančio kosinu-
so.

15. Ištirkite, kiek svarbi tiksli sinchronizacija optimaliam priėmi-
mui. Tam imituokite BPSK perdavimą ir priėmimą, bet išėjimą
iš suderinto filtro nagrinėkite laiko momentais kT + t1, kur t1
kinta nuo 0 iki 0,5T . Nustatykite, kaip toks sinchronizacijos
praradimas veikia BER.
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4. Kanalo kodavimas

Šiame skyriuje analizuojami kanalo kodavimo metodai. Kanalo
kodavimas yra specialus perteklumo įvedimas į perduodamus duo-
menis tam, kad dekoduojami duomenys būtų apsaugoti nuo sugadi-
nimo. Yra du pagrindiniai kanalinio kodavimo tipai – klaidas aptin-
kantis kodavimas ir klaidas ištaisantis kodavimas. Kaip klaidas aptin-
kantį kodą nagrinėsime CRC (angl. Cyclic Redundancy Check) ko-
davimo metodą. Klaidas taisančio kodo pavyzdys bus konvoliucinis
kodas.

Bet kurioje kodavimo sistemoje yra naudojamos dvi priešingos
operacijos – kodavimas ir dekodavimas. Kodavimas įveda į duome-
nis perteklinę informaciją prieš juos perduodant, o dekodavimo metu
ta perteklinė informacija pašalinama, bet ne šiaip pašalinama, o ti-
kintis tam tikros naudos – aptinkant arba ištaisant įsivėlusias klaidas.
Kaip dekodavimo rezultatas idealiu atveju gaunami pradiniai neko-
duoti bitai (nagrinėsime tik dvejetainį kodavimą). Aišku, kad jei klai-
dų kanale buvo padaryta daug, tai kodas gali klaidų neištaisyti ar net
neaptikti, kad duomenys sugadinti. Todėl kodavimo sistemos veiki-
mas apskritai charakterizuojamas statistiškai.

4.1. CRC kodavimas

CRC metode prie duomenų bloko yra pridedamas kontrolinių bi-
tų blokas. Šie bitai dar vadinami kontroline suma. Tokiu būdu įve-
damas perteklumas. Imtuvas, gavęs perteklinius duomenis, nustato,
ar informaciniai bitai atitinka kontrolinę sumą. Jeigu taip, tai daroma
prielaida, kad duomenys siuntimo metu nebuvo pažeisti. Tačiau čia
gali įsivelti ir klaida. Tarkim, kad duomenys buvo smarkiai pažeisti, o
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priėmimo pusėje CRC tikrinimo algoritmas indikuoja, kad viskas ge-
rai. Tokio įvykio tikimybę stengiamasi padaryti kuo artimesnę nuliui.
Jeigu klaida duomenyse buvo įvykusi ir kodas ją aptinka, tai toliau
jau nuo naudojamo protokolo priklauso, kas bus daroma. Tarkim, at-
galiniu kanalu gali būti paprašoma duomenis siųsti pakartotinai.

Apskritai egzistuoja daug metodų, kuriais galima konstruoti klai-
das aptinkančius kodus. Bene paprasčiausias metodas yra lyginumo
bito pridėjimas prie duomenų. Toks metodas visada aptinka vieną bi-
to klaidą. Lygiai taip pat visada, jei įvyksta dvi skirtingų bitų klaidos,
toks metodas indikuoja, kad klaidos duomenyse nėra. Taigi matome,
kad metodas yra labai nepatikimas. Kaip padidinti ši patikimumą?
Intuityviai aišku, kad vienas perteklinis bitas yra nepakankamas pa-
tikimumui užtikrinti.

Bendru atveju norėtume turėti gerokai bendresnio pobūdžio algo-
ritmų rinkinį, kuris leistų konstruoti bet kokio ilgio kontrolines bitų
sumas ir būtų pakankamai patikimas.

Bendri CRCkontrolinių sumų skaičiavimo algoritmai yra pagrįsti
dvejetainių polinomų aritmetika. Tai polinomai virš GF(2) lauko
(Galua laukas su 2 elementais). Pagrindinės operacijos su tokiais
polinomais yra sudėtis ir dalyba moduliu.

Polinomas virš GF(2) lauko yra kintamojo x funkcija, kurią
galime užrašyti taip:

anx
n + an−1x

n−1 + ...+ a1x+ a0. (4.1)

Čia an, an−1,.., a1, a0 yra polinomo koeficientai ir jie gali įgyti
tik dvi reikšmes – „1“ arba „0“. Pastebėkime, kad kintamojo x pobū-
dis mums nėra įdomus. Tai yra tiesiog formalus kintamasis. Apskritai
mus domina tik polinomo koeficientai. Dar daugiau, polinomus gali-
ma konstruoti aksiomatiškai nenaudojant jokio formalaus kintamojo.
Tačiau polinominis žymėjimas vaizdus ir naudingas žmonėms, susi-
pažinusiems su standartiniais polinomais.

Polinomo laipsniu vadinamas jo didžiausias kintamojo x laipsnis.
Polinomas visada turi koeficientų vienetu daugiau, negu jo laipsnis.
Kadangi mums nerūpi kintamojo x pobūdis, tai polinomus galime
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vaizduoti naudodami tik jų koeficientus. Taigi turime bijekciją (abi-
pusiškai vienareikšmę atitiktį) tarp polinomų ir dvejetainių sekų. Pa-
vyzdžiui, polinomas x3 + x + 1 yra užrašomas kaip bitų vektorius
(1011).

Polinomų sudėtis (kuri yra ekvivalenti atvirkštinei – atimties,
operacijai) yra atliekama sumuojantmoduliu 2 koeficientus prie lygių
laipsnių. Pavyzdžiui, susumuokime polinomą x4 + 1 su polinomu
x3 + x + 1. Ši operacija dvejetainių vektorių pavidalu užrašoma ir
atliekama taip:

Antra pagrindinė operacija yra polinomų dalybamoduliu (apskri-
tai polinomų daugybą būtų galima vadinti antra pagrindine operacija,
bet ji sąlyginai mažai naudojama kodavimo klausimuose). Dalybos
moduliu rezultatas yra polinomo g(x) dalybos iš polinomo h(x) lie-
kana. Ši dalyba atliekama labai panašiai, kaip standartinė ilga poli-
nomų dalyba.

Uždavinys. Padalinkite polinomą 110010111 iš polinomo 1011.
Sprendimas pateiktas žemiau.

Taigi, polinomų dalybos rezultatas yra liekana. Daugeliu atvejų
mes nesidomime dalmeniu, nors jį ir galima būtų apskaičiuoti.
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4.1 pav. Polinomų dalybos grandinė polinomui g(x) = x3 + x+ 1

Dvejetainių polinomų daugyba apibrėžiama ir atliekama taip pat,
kaip su normaliais polinomais virš realiųjų skaičių lauko, tik tarpi-
niai rezultatai yra sumuojami moduliu 2 (išskirtinio arba operacija).
CRC kodavime dažnai pasitaiko tik viena daugybos operacija – iš po-
linomo xn. Dvejetainiu pavidalu rezultatas yra ekvivalentus n nulių
pridėjimui prie pirmojo daugiklio.

CRC kodavimas yra atliekamas kaip polinomų dalyba moduliu.
Taigi yra svarbu žinoti, kaip veikia ir atrodo aparatinės įrangos
blokinės schemos šiam veiksmui atlikti. 4.1 pav. yra parodyta schema
polinominei dalybai moduliu naudojant tiesinius poslinkio registrus.
Kiekviename takte registrų turinys paslenkamas rodyklių kryptimi.
Nauji duomenys taip pat užpildo vieną iš registrų.

Uždavinys. Aprašykite polinominės dalybos schemos (4.1 pav.)
veikimą.

Sprendimas. Schemos veikimą galima aprašyti tokiais žings-
niais.

1. Visi registrai inicializuojami nuliais.

2. Paimkime pirmą (eilinį ateinantį) įėjimo bitą iš įėjimo bitų
srauto.

3. Jeigu bitas aukščiausio laipsnio registre yra 1:

Paslinkime registrų turinį ir įėjimo bitą kairėn ir taip gautus
bitus operacija XOR sudėkime su polinomo G koeficientais.
Taip gautas rezultatas atsiduria registruose.
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4. Priešingu atveju:
Tiesiog pastumiame registrų turinį ir įėjimo bitą kairėn.

5. Jei yra dar įėjimo bitų, tai grįžtame prie antro žingsnio.

6. Kai visi įėjimo bitai apdorojami, tai, kas lieka registruose, ir
yra dalybos rezultatas.

Uždavinys. Įgyvendinkite polinominę dalybą programinėje įran-
goje.

Sprendimas. Žemiau pateiktose funkcijose polinominė dalyba
įgyvendinta dviem metodai. Tiksliau – dviem būdais atvaizduojami
polinomai. Abiejose funkcijose daliklis atvaizduojamas kaip sveika-
sis skaičius – jo bitai reiškia polinomo koeficientus. Tačiau polino-
mas, kurį daliname, pirmu atveju atvaizduotas kaip bitų vektorius,
o antru atveju – kaip skaičius. Taip pat pateiktos kelios pagalbinės
funkcijos, kurios leidžia konvertuoti polinomus tarp šių dviejų atvaiz-
davimų. Lengvai galima patikrinti, kad sukurtos funkcijos duoda tą
patį rezultatą, kaip dalyba rankomis.

4.1 programa. Polinomų dalybos realizacija
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CRC kontroliniai bitai yra formuojami naudojant tokį paprastą
algoritmą. Tarkim, kad norime sukonstruoti (n, k) kodą, kas reiškia,
kad duomenų bloke, kurį saugome nuo klaidų, yra n bitų, o iš jų k
bitai yra informaciniai. Tai reiškia, kad yra n − k kontrolinių bitų.
Taigi informacija atvaizduojama kaip laipsnio k − 1 polinomas. Šis
polinomas yra dauginamas iš polinomo xn−k, t. y. gale informacinių
bitų prirašoma n − k nulių. Taip gautas polinomas yra dalijamas
moduliu iš generuojančio polinomo g(x). Generuojančio polinomo
laipsnis yra n− k. Dalybos rezultatas ir yra kontroliniai bitai. Aišku,
kad bus lygiai n − k kontrolinių bitų. Viena formule visus šiuos
kontrolinės sumos skaičiavimo veiksmus galime užrašyti taip:

c(x) = m(x)xn−k mod g(x). (4.2)

Čia m(x) yra informacinius bitus atitinkantis polinomas, g(x)
yra generuojantis polinomas ir c(x) yra kontrolinius bitus atitinkantis
polinomas.

Supaprastinta grandinė CRC bitų skaičiavimui yra pavaizduota
4.2 pav. Ši grandinė mažai skiriasi nuo polinominės dalybos grandi-
nės. Vienintelis skirtumas, kad įėjimas yra perkeltas prie paskutinio
registro – tai atitinka įėjimo duomenų polinominę daugybą iš xn−k.

Programinėje įrangoje CRC skaičiavimas gali būti realizuojamas
įvairiai. Paprasčiausias būdas yra naudoti 4.2 formulę ir polinominės
dalybos funkcijas. Galima būtų ir tiesiogiai suprogramuoti algoritmą,
atitinkantį 4.2 pav.
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4.2 pav. Supaprastinta CRC skaičiavimo grandinės schema generuojan-
čiam polinomui g(x) = x3 + x+ 1

Iki šiol buvo diskutuota tik apie tai, kaip duomenis koduoti. Aiš-
ku, kad reikia ir dekodavimo. Dekodavimo veiksmas taip pat nėra
sudėtingas. Jei laikysime, kad priėmėme duomenis, atvaizduojamus
polinomu r(x), ir apskaičiuosime r(x)mod g(x), tai nagrinėkime 2
variantus. Jei r(x)mod g(x) = 0, tai laikome, kad klaida perdavimo
metu neįvyko. Priešingu atveju indikuojama klaida. Pats apskaičiuo-
tas dydis r(x)mod g(x) vadinamas klaidos sindromu. Apibendrintai
galima sakyti, kad nenulinis klaidos sindromas indikuoja, kad perda-
vimo metu įvyko klaida.

Tarkime, kad perdavimo metu atsirado klaida, kurią galime ap-
rašyti polinomu e(x). Tokiu atveju priimti duomenys yra aprašomi
taip:

r(x) = m(x)xn−k + c(x) + e(x). (4.3)

Klaidų aptikimo algoritmas, vykdomas su tokiais duomenimis,
pateiks tokį rezultatą:

r(x)mod g(x) = e(x)mod g(x). (4.4)

Šis rezultatas reiškia, kad tyrinėdami CRC kodų veikimą galime
nesidomėti, kokie duomenys buvo perduodami. Vienintelis dalykas,
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kuriuo reikia rūpintis, tai klaidos vektoriaus generavimas pagal pasi-
rinktą statistinį modelį.

Pavyzdys. Nustatykite, kokia tikimybė, kad kodas (20, 17) su
generuojančiu polinomu g(x) = x3+x+1 nepastebės, kad duomenų
bloke įvyko klaida, kai kanale klaidos įvyksta nepriklausomai esant
tikimybei 0,05.

Sprendimas. Uždaviniui spręsti sudarome programą, kuri: ge-
neruoja 20 bitų ilgio klaidos vektorių, skaičiuoja klaidos sindromą
šiam vektoriui. Jei klaidos vektorius nenulinis, o sindromas nulinis,
tai reiškia, kad duomenų bloko klaida buvo nepastebėta. Taip sukau-
piame pakankamai daug bandymų ir apskaičiuojame tikimybę, kad
bloko klaida bus praleista. Žemiau pateiktas programinis kodas šiam
uždaviniui. Vykdymo rezultatas gaunamas 2,84 % – tiek duomenų
paketų turėjo klaidų, bet kodas šių klaidų nepastebėjo.

4.2 programa. CRC efektyvumo tyrimas
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Iki šiol buvo neretai minimas generatorinis polinomas. Tačiau
kaip šie polinomai gaunami? Yra daug variantų, kaip šie polinomai
gali būti parenkami, pavyzdžiui, pirminiai polinomai yra geriau negu
šiaip bet koks polinomas. Tačiau dar geresni generatoriniai polinomai
gaunami viena ar kita forma naudojant vadinamuosius primityvius
polinomus. Primityvus polinomas yra toks, kurį atitinkanti poslinkio
registrų schema, jei joje nėra įėjimo, o pradinė būsena nenulinė, per-
eina per visas įmanomas būsenas. Kitaip sakant, jei 4.1 pav. pateikta
schema be jokio įėjimo, startuodama nuo būsenos 1, generuoja ilgio
2n−1 ciklą, kur n yra registrų skaičius schemoje. Aišku, kad ilgesnio
ciklo sugeneruoti yra neįmanoma iš principo, nes n bitų tesudaro 2n
skirtingų būsenų, o nulinę būseną reikia atmesti (iš nulinės būsenos
sistema pereiti į kitą būseną negali – nulinė būsena visada generuoja
nulinę būseną).

4.2. Konvoliuciniai kodai

Konvoliuciniai kodai yra sukurti ir naudojami klaidų taisymui.
Jie yra naudojami beveik visose moderniose bevielėse duomenų
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4.3 pav. Konvoliucinis koderis su generuojančiais polinomais 1+D+D2

and 1 +D2

perdavimo sistemose. Taip pat jie yra pagrindas moderniems turbo
kodams suvokti.

Teoriškai konvoliuciniai kodai yra srautiniai kodai, tačiau prakti-
koje jie naudojami ir paketiniu režimu, kai koduojamas ir perduoda-
mas fiksuoto ilgio duomenų paketas (freimas).

Konvoliucinis koderis parodytas 4.3 pav. Koderis kiekvienam
įėjimo bitui u generuoja porą išėjimo bitų v0 ir v1. Kiekvienas išėji-
mo bitas yra generuojamas naudojant poslinkio registrų būseną (nu-
sakomą jų turiniu) ir įėjimo bitą. Konkreti išėjimo reikšmė kiekvienu
laiko momentu dar priklauso nuo generuojančių polinomų. Šie gene-
ruojantys polinomai neturi nieko bendra su generuojančiais polino-
mais CRC kodams, nebent tai, kad šie polinomai taip pat dvejetainiai.
Konvoliucinio kodo generuojantys polinomai paprastai žymimi kaip
priklausantys nuo kintamojo D, o ši santrumpa kilusi nuo angliško
„delay“ ir reiškia vėlinimą.

Pavyzdys. Aprašykite konvoliucinio koderio veikimą.
Sprendimas. Vienas konvoliucinio koderio veikimo taktas gali

būti aprašomas taip:

1. Iš įėjimo bito ir registrų būsenos suformuojama bitų seka S =
(u, s0, s1, ..., sn).
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2. Apskaičiuojamas išėjimas v0 iš pirmos koderio šakos. Jis gau-
namas paeiliui atliekant operaciją XOR tiems sekos S bitams,
kurie yra generuojančiame polinome g1.

3. Analogiškai ankstesniam žingsniui gaunamas išėjimo bitas v1,
tik šį kartą naudojamas polinomas g2.

4. Registrų būsena pakeičiama į (u, s0, s1...sn−1).

Pavyzdys. Įgyvendinkite konvoliucinį kodavimą programiškai.
Sprendimas.Konvoliucinį kodavimą įgyvendina žemiau pateik-

tas kodas. Iš esmės ankstesniame pavyzdyje pateiktas algoritmas yra
kartojamas kiekvienam įėjimo bitui.

4.3 programa. Konvoliucinis kodavimas
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4.4 pav. Konvoliucinio koderio gardelinė diagrama

Koderio būsena yra aprašoma registrų turiniu. Kadangi yra M
registrų, tai skirtingų būsenų skaičius yra 2M . Kai ateina eilinis
įėjimo bitas, tai koderis sugeneruoja 2 koduotus bitus ir pakeičia
savo būseną. Šis procesas gali būti pavaizduotas gardeline diagrama.
Ji naudinga analizuojant dekodavimo procesą. Anksčiau nagrinėtam
koderiui gardelinė diagrama pavaizduota 4.4 pav.

Pastebėkime, kad jei gardelinėje diagramoje esame tam tikroje
būsenoje, tai galime nustatyti, koks įėjimo bitas mus atvedė į tą
būseną – tai pirmas bitas būsenos aprašyme.

Ši diagrama optimaliam konvoliuciniam dekodavimui (Viterbi
dekodavimui) yra naudinga dėl kelių pastebėjimų. Jei esame tam tik-
roje būsenoje, tai visai nesvarbu, kaip mes į ją patekome – tolimesnis
sistemos vystymasis nuo istorijos nepriklauso, o priklauso tik nuo
dabartinės būsenos. Antras pastebėjimas tas, kad į kiekvieną būseną
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veda lygiai 2 keliai, o tai reiškia, kad vieną iš tų kelių visada gali-
me atmesti dekodavimo procese, nes atmetamas kelias turės didesnę
atstumo metriką negu išgyvenantis kelias.

Tarkime, kad prieš kodavimą turėjomeN duomenų bitų. Tai reiš-
kia, kad iš viso egzistuoja 2N skirtingų duomenų sekų. Optimalaus
dekodavimo algoritmą (kol kas tik grynai teorinį) galima aprašyti
taip:

1. Kiekvienam i iš 0..2N .

• Sugeneruokime kitą (dar negeneruotą) duomenų seką V i.
• Užkoduokime šią seką, kad gautume Ui.
• Apskaičiuokime Hemingo (Hamming) atstumą tarp Ui ir
priimtos sekos R. Pavadinkime šį atstumą di.

2. Optimaliai dekoduota duomenų seka bus tokia Vk, kurioje k =
arg max(di).

Aišku, kad taip aprašytas algoritmas turi didžiulę praktinę prob-
lemą. PaprastaiN būna ne mažesnis negu 100 bitų, o tai reiškia, kad
sekų, kurias reikia analizuoti, skaičius, yra didesnis negu 2100. Tai
reiškia, kad jokiu kompiuteriu tokio algoritmo realizuoti nepavyks.

Viterbi algoritmas šioje vietoje siūlo išeitį. Šis algoritmas pasi-
naudoja tuo, kad nebūtina nagrinėti visų sekų. Dėl gardelinės koda-
vimo struktūros kiekvienu dekodavimo laiko momentu yra analizuo-
jamos tik 2M sekų (priminsime, kad M yra atminties ilgis).

Įvesime kai kuriuos žymėjimus prieš išsamiai aprašydami Viterbi
algoritmą.

• t – diskretaus laikomomentas, kuriame vykdomas eilinis deko-
davimo žingsnis.

• t− 1 – laiko momentas prieš dabar analizuojamą.

• Rt – duomenys, priimti laiko momentu t (šiuos duomenis
sudaro 2 bitai).
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• sj – būsena j, j yra viena iš 0..2M − 1 būsenų.

• Vij – duomenys (bitų pora), kurie sugeneruojami koderiui
pereinant iš būsenos i į būseną j.

• dH – Hemingo atstumo funkcija.

• Dj(t) – Hemingo atstumas tarp priimtų duomenų iki laiko mo-
mento t ir duomenų, kurie būtų sugeneruojami nagrinėjamame
kelyje iki būsenos j.

Dabar jau galima aprašyti ir patį Viterbi algoritmą:

• kiekvienai būsenai j iš 0..2M − 1:

– Nustatyti 2 prieš tai buvusias būsenas, iš kurių galima
pasiekti dabar nagrinėjamą būseną. Pažymėti jas sk ir sl.

– Apskaičiuoti išėjimo duomenis, kurie gaunami pereinant
iš prieš tai buvusių būsenų į dabartinę būseną – akivaizdu,
kad duomenys bus Vkj ir V − lj.

– Apskaičiuoti Hemingo atstumus dH(Rt,V kj) ir
dH(Rt,V lj).

– Rasti minimalų visą atstumą iki būsenos j:

Dj(t) = min(Dk(t−1)+dH(Rt,Vkj),Dl(t−1)+dH(Rt,Vlj)).

– Iš dviejų kelių, kurie yra iš ankstesnio punkto, atmesti tą,
kurio Hemingo atstumas didesnis. Atnaujinti minimalaus
atstumo kelią.

Aukščiau aprašytas algoritmas turi būti pakartotas kiekvienai
įėjimo bitų porai. Po šios procedūros turėsime 2M geriausių kelių. Iš
jų išrenkame vieną su mažiausiu atstumu ir dekoduojame duomenis
pagal perėjimus tarp būsenų.

Uždavinys. Sukurkite funkciją Viterbi dekodavimui.
Sprendimas.Žemiau pateiktas vienas galimas sprendimo varian-

tas. Iš esmės tai yra aukščiau aprašyto algoritmo įgyvendinimas su
realiomis duomenų struktūromis.
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4.4 programa. Viterbi dekodavimas
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Pavyzdys. Sukurkite funkciją, kuri leistų patikrinti, kaip pasikei-
čia dekoduotų Viterbi algoritmu duomenų BER, kai įėjimo duome-
nyse klaidos atsiranda nepriklausomai ir BER yra fiksuoto lygio. Turi
būti galimybė imituoti bet kokio konvoliucinio koderio naudojimą.

Sprendimas. Sprendimo algoritmas tiesioginis. Jį galima apra-
šyti taip. Koduojame pradinius duomenis konvoliuciniu koderiu su
duotais generatoriniais polinomais. Įvedame koduotuose duomenyse
nepriklausomas bitų klaidas su tikimybe p, dekoduojame duomenis
Viterbi dekoderiu, apskaičiuojame, koks BER yra dekoduotuose duo-
menyse lyginant su pradiniais. Tokį algoritmą realizuojanti funkcija
pateikta žemiau.

Simuliavimui patikrinti gauti rezultatai naudojant koderį–deko-
derį su generuojančiais polinomais 1+D+D2 and 1+D2. Koduo-
tuose duomenyse įvestas BER buvo 3%, o dekoduotuose duomenyse
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BER liko 0,115 %.

4.5 programa. Konvoliucinio kodavimo efektyvumo tyrimas

Iki šiol kalbėjome apie konvoliucinio koderio generatorinius po-
linomus kaip apie duotybę, tačiau juos kažkaip reikia parinkti. Ap-
skritai klausimas nėra labai paprastas, bet bent jau atmesti kai kurias
generatorinių polinomų poras galime lengvai. Būtina sąlyga geriems
generatoriniams polinomams yra ta, kad jie turi būti tarpusavyje pir-
miniai. Tarpusavyje pirminiams polinomams rasti puikiai tinka mo-
difikuotas Euklido algoritmas. Jei kaip algoritmo veikimo rezultatą
gauname, kad didžiausias bendras dviejų polinomų daliklis yra nuli-
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nio laipsnio, tai tokie polinomai yra tarpusavyje pirminiai.

4.3. Uždaviniai, skirti spręsti savarankiškai

1. Užrašykite polinomą (11110101) naudodami kintamojo x
laipsnius.

2. Susumuokite polinomus (1011101) ir (111111).

3. Padalinkite moduliu polinomą (111111111) iš (101).

4. Ar polinomų sudėtis yra komutatyvi? O dalyba moduliu?

5. Ar polinomų daugyba yra distributyvi sudėties atžvilgiu? Pa-
teikite pavyzdį.

6. Suprogramuokite CRC skaičiavimo įgyvendinimo schemą pa-
gal 4.2 pav.

7. Suraskite visus primityvius polinomus, kurie būtų 8-ojo laips-
nio. Ar galima panašiai sugeneruoti visus 10-ojo laipsnio poli-
nomus? 30-ojo?

8. Įvertinkite, kiek kompiuterio atminties reikia norint sugene-
ruoti visus N -ojo laipsnio primityvius polinomus.

9. Sukurkite algoritmą, kuris patikrina, ar duotas dvejetainis po-
linomas yra pirminis.

10. Suprogramuokite Eratosteno rėčio algoritmą visiems pirmi-
niams polinomams iki N -ojo laipsnio rasti.

11. Patikrinkite hipotezę 9-ojo laipsnio polinomams: kiekvienas
primityvus polinomas yra ir pirminis polinomas. Ar teisinga
hipotezė? Ar teisinga atvirkštinė hipotezė?

12. Patikrinkite hipotezę. CRC kodas (40, 32) geriau klaidas aptin-
ka tada, kai generatorinis polinomas yra primityvus, negu tada,
kai jis nėra primityvus.
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13. CRC kodui (30, 25) nubraižykite grafiką, kaip priklauso neap-
tiktų klaidų tikimybė nuo BER įėjimo duomenyse. Patikrinki-
te, ar yra veikimo skirtumas, kai klaidos įėjime yra grupuotos
arba nepriklausomos. Klaidų grupavimomodelį pasirinkite pa-
tys. Bendras BER turi būti lygus abiem atvejais.

14. Sugeneruokite visas poras 6-ojo laipsnio tarpusavyje pirminių
polinomų. Kiek tokių porų yra?

15. Konvoliuciniam kodui su generatoriniais polinomais (111,
101) sugeneruokite grafiką, rodantį, kaip priklauso BER deko-
duotuose duomenyse nuo BER nekoduotuose duomenyse.

16. Pakartokite prieš tai buvusio punkto uždavinį, tik naudokite
konvoliucinį koderį su 6 eilės polinomais. Ar yra skirtumas?

17. Modifikuokite Viterbi algoritmą taip, kad dekodavimas būtų
minkštasis (angl. Soft Decoding). Tuo tikslu turėtumėte pa-
keisti atstumo skaičiavimo funkciją iš Hemingo į Euklido, o
duomenys iš (0, 1) reikšmių turi būti transformuojami į (−1,
+1) reikšmes. Dekodavimas turi būti toks, kad po jo gauna-
mos reikšmės yra formos ±1 + w, kur w – nulinio vidurkio
Gauso triukšmas.

18. Patikrinkite, ar minkštasis dekodavimas veikia geriau negu
kietasis. Kiek decibelų šis pagerėjimas, kai BER išėjimo duo-
menyse 0,001?
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