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В доповіді розглядається модель цифрового каналу передавання інформації 

із каскадним кодуванням. Розроблено розгорнуту схему цифрового 

супутникового каналу передавання інформації із зовнішнім, внутрішнім 

кодером та перемежовуванням. Дані рекомендації відносно виду та структури 

елементів каскадного кодера. Засобами імітаційного моделювання Matlab-

Simulink досліджено основні характеристики та особливості роботи 

супутникового каналу передавання інформації із каскадним кодуванням та 

цифровою фазовою модуляцією. 
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Представлення інформації в цифровій формі забезпечує високу 

завадостійкість при передачі по різних каналах, можливість повнішого 

використання пропускної спроможності каналів, стабільність параметрів 

передачі і гнучкість при побудові  цифрових супутникових каналів зв'язку. 

Забезпечення необхідних показників ефективності [1,2,3] супутникових каналів 

зв’язку неодмінно пов’язано із оптимізацією параметрів приймального тракту 

[3,4]. Від якості роботи приймача та схеми демодулятора, залежать 

завадостійкість прийому інформації, займана смуга частот, рівень завад в 

сусідніх каналах, час входження в синхронізм і так далі. Всі ці фактори 

безпосередньо впливають на пропускну спроможність супутникових систем 

зв’язку, оптимізація структурної схеми приймача і його характеристик дозволяє 

звести до мінімуму втрати пропускної здатності. Супутникові системи 

передавання інформації мають свої особливості, врахування яких дозволить 

розробити рекомендації по найбільш раціональному використанню 

завадостійкого кодування в цих системах, з метою формування структури 

приймальної наземної частини обробки супутникових сигналів. Тут слід 

врахувати ту обставину, що введення надлишковості при постійній швидкості 

джерела інформації, призводить до зменшення тривалості символів, а також 

при постійній потужності передавача, до зменшення енергії, що припадає на 

один символ. При цьому ймовірність помилки BER – збільшується. Однак за 

рахунок виправлення помилок при декодуванні, результуюча ймовірність 

помилки на виході декодера (як буде показано нижче) буде менше, ніж у 

випадку не кодованої передачі. Важливим показником ефективності кодування 

є також енергетичний виграш, який отримується при кодуванні [5] 

Підвищити завадостійкость передавання інформації поряд із зниженням 

вимог до відношення сигнал/шум [1,5] можна досягти шляхом вибору 

комбінації конкретного виду модуляції та завадостійкого коду. В цьому 

випадку вибір способу модуляції і кодування зводиться до пошуку такого 

заповнення сигнального простору, при якому забезпечується висока швидкість і 

висока завадозахищеність. Як показує огляд літературних джерел, 



комбінування різних ансамблів багатопозиційних сигналів і завадостійких кодів 

породжує множину варіантів сигнальних конструкцій. Узгоджені певним чином 

варіанти, забезпечують покращення енергетичної і частотної ефективності. 

Саме пошук поєднання таких варіантів сигнально кодових конструкцій (СКК) у 

супутникових каналах передавання інформації, поряд з розглядом способів 

синхронізації у приймачах фазомодульованих сигналів, розглядається у 

доповіді. Використання фазомодульованих сигналів у супутникових системах 

передавання інформації зв’язано з розв’язком проблеми неоднозначності фази 

поновленої несучої на приймальному боці. Дана проблема розв’язується, 

зокрема, використання диференціального (відносного) кодування, що в 

системах без завадостійкого кодування приводить до розмноження помилок. В 

системах з завадостійким кодуванням використання відносного кодування 

також доцільне. В цьому випадку має значення послідовність включення 

відносного і завадостійкого кодеру. Тут можна окремо виділити зовнішнє і 

внутрішнє відносне кодування. При внутрішньому відносному кодуванні кодер 

розташуємо на виході завадостійкого кодеру, а на приймальному боці 

відносний декодер включимо на вході завадостійкого декодера рис. 1 а. З такої 

побудови робимо висновок, що завадостійкий кодер повинен вміти протидіяти 

згрупованим помилкам.     

 

 

 

Зовнішнє відносне кодування у ряді випадків є вигіднішим, так як джерело 

розмноження помилок — відносний декодер — включений на вході 

завадостійкого декодера (рис.1, б). Однак при цьому, тепер виникають 

Рис.1. Структурні схеми реалізації супутникового каналу передавання 

інформації із внутрішнім а), та зовнішнім б) увімкненням відносного 

кодеру: КП – канал передачі інформації; ІП – інформаційний потік 



ускладнення при декодуванні, які викликані неоднозначністю фази опорного 

коливання при демодуляції. Тоді , наприклад, при BPSK [2] неоднозначність 

фази опорного коливання (0 або 1) приводить до появи "зворотної роботи", яка 

полягає в тому, що передані одиничні біти приймаються нульовими, а нульові 

— навпаки одиничними [5,6,7]. При більшому числі позицій фази можлива не 

лише інверсія, але і перестановка двійкових символів. Вирішення цієї проблеми 

полягає у використанні завадостійких кодів, прозорих, тобто нечутливих, до 

невизначеності фази опорного коливання. В цьому випадку доцільно 

використовувати СКК, які забезпечують прозорість до невизначеності фази 

поновленої несучої, і які можна реалізувати на основі згорткового кодування із 

швидкістю коли використовується лиши один надлишковий двійковий символ. 

На основі викладених міркувань, щодо реалізації супутникового каналу 

передавання інформації можна зробити наступні висновки. Для реалізації кодів 

з великою довжиною блоку і високою коректуючою здатністю, в каналі 

передачі інформації доцільно використовувати каскадні коди. В цьому випадку 

слід використовувати декілька рівнів кодування. Найбільш доцільною є схема з 

двома рівнями. В якості зовнішнього можна використати код Ріда-Соломона, в 

якості внутрішнього можна вибрати різні коди. Коди Ріда-Соломона це блокові 

коди (n,k) які мають максимальну відстань d=n-k+1. Для цих недвійкоих кодів, 

які визначено над полем Галуа GF(q), довжина блоку складає n=q-1 (звичайно 

q=2
m
, тоді код виправляється 2

m
-ічні символи). Причому для виправлення t 

помилок вимагається 2t перевірочних символів. Ймовірність помилки 

двійкового символу на виході декодеру Ріда-Соломона визначається виразом 
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Кожен символ кодового слова Ріда-Соломона складається з декількох біт. 

При декодуванні може бути виправлено 
2

kn
t  символів, які породжено 

помилками. Всі операції пов’язані з процедурами кодування і декодування 

проводяться в полі Галуа GF( x
2 )

1 
(кінцева множина, яка складається з 2

х
 

елементів) по модулю полінома або при байтовій структурі в полі GF (2 8 ). Код 

Ріда-Соломона повністю визначається породжуючим багаточленом, який 

можна записати так [1]: 

)2()12(22)2(12)1(2
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де λ  - елемент поля Галуа. 

З породжуючого полінома реалізується схема кодера яка зображена на 

рис.2.  

 

 

Рис.2. Схема кодера Ріда-Соломона: P – регістри зсуву на один символ; 

К1 і К2 – перемикачі 

 

Отже, кодер можна представити цифровим автоматом всі операції в якому 

проводяться у полі Галуа по модулю полінома. Операції складання 

виконуються порозрядно за модулем два. Операція множення здійснюється за 

допомогою таблиць логарифмів та антилогарифмів. На вхід кодеру поступає 

інформація у байтовій структурі. Інформаційні символи потрапляють без 

затримки (перемикачі К1 і К2  в положенні 1). Після надходження k – 

інформаційних символів входи кодера відключають (перемикачі К1 і К2  в 

положенні 2) і на вихід кодера потрапляють (n-k) перевірочних символів, які 

містяться у регістрах зсуву. Така структура дозволяє здійснювати 

перемежовування перевірочних символів без затримання на передавальному 



боці. В свою чергу декодування коду Ріда-Соломона включає наступні операції: 

обчислення синдрому прийнятого слова [1]; визначення полінома локаторів 

помилок (розв’язок ключового рівняння); визначення позицій і значень 

помилок; обчислення синдрому виправлення слова з метою виключення 

помилкового декодування.  

Вираз для визначення ймовірності бітової помилки на виході декодера 

кода Ріда-Соломона, з врахуванням повторної перевірки синдрому можна 

отримати множенням помилки в каналі на ймовірність появи в одному 

кодовому слові більше t символьних помилок: 
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На рис. 3 наведено залежності ймовірності помилки від відношення 

сигнал-шум для кода Ріда-Соломона (РС) і згорткового кода (ЗК) з 

декодуванням по Вітербі з жорстким рішенням для AWGN [2] каналу з OQPSK 

– модуляцією. З наведених 

залежностей можна зробити 

висновок, що при малих 

відношеннях сигнал/шум 

згортковий код має переваги перед 

кодом Ріда-Соломона. При 

значеннях ймовірності помилки 

ВER 5
10  найбільш вигідно 

використовувати код Ріда – 

Соломона.  

У відповідності до 

рекомендацій [1] для зовнішнього 

кодера пропонується 

використовувати кодер Ріда-
Рис. 3.  Залежності ймовірності бітової 

помилки BER від відношення 

сигнал/шум 
0

/ NE
b

 для AWGN каналу: 

1 – код РС (255, 223); 2 – ЗК (171, 133)  



Соломона з довжиною блоку n=255. Код має розмір інформаційного блоку 

k=223, мінімальна Хемінгова відстань [2] d=33. Код може виправити 16 

помилок. Блок-схема коду представлена на рис.4. В структурі кода міститься 

223 інформаційних символи, та 32 перевірочних. Породжуючий багаточлен в 

полі Галуа )2(
8

GF . Початкова інформаційна кодова комбінація виражається 

багаточленом 1)(
278

xxxxxF . Специфіка вибору представлених 

багаточленів, перш за все, пов’язана із необхідністю мінімізації технічної 

складності шифраторів. Ефективним засобом рознесення помилок у вигляді 

пакетів у часі є процедура перемежовування. В цьому випадку здійснюється 

зміна порядку слідування символів інформаційної послідовності, при якому 

символи які розташовано поруч, будуть рознесені в часі. Доцільність такої 

операції обумовлена метою перетворення довгих пакетів помилок у більш 

короткі. Використання процедури перемежовування практично дозволяє 

утворити для кодека дискретний канал без пам’яті або із зменшеною пам’яттю. 

Іншими словами, головна мета використання перемежовувача на виході 

зовнішнього кодера (Ріда-Соломона), зробити символьні помилки незалежними 

одна від одної, щоб помилки зовнішнього кодера поширювались однорідно, так 

як роботу декодера зовнішнього кода суттєво погіршують корельовані між 

собою помилки в декількох послідовних символах. 

 

 

Рис.4. Структура кода Ріда-Соломона (255, 223) 

 

На практиці знайшли застосування два методи перемежовування – 

періодичне та псевдовипадкове. Не вдаючись у деталізацію процесів 

перемежовування за згаданими методами, слід зазначити, що перевагою 

застосування згорткових пристроїв перемежовування полягає в тому, що 



затримка і ємність пам’яті при цьому вдвічі менша, ніж у випадку застосування 

блокових пристроїв перемежовування та деперемежовування. Такий недолік 

згорткових пристроїв перемежовування, як необхідність очистки регістрів 

пам’яті при роботі з блоками інформації кінцевої довжини, може бути 

виключений у супутниковому каналі, за рахунок передавання великих потоків 

інформації, наприклад при передаванні неперервного цифрового відео сигналу. 

Враховуючи зазначені вище обставини проведемо доповнення структурної 

схеми супутникового каналу. Отримана схема буде мати вигляд, представлений 

на рис.5. 

 

Рис. 5. Структурна схема супутникового каналу передавання інформації із 

внутрішнім відносним кодуванням та перемежовуванням: КП – канал 

передачі інформації; ІП – інформаційний потік 

 

Проведемо імітаційне моделювання системи передавання інформації із 

каскадним кодуванням у випадку жорсткого та м’якого декодування по Вітербі. 

Імітаційні схеми наведено на рис.6. У відповідності до наведених вище 

рекомендацій у випадку м’якого декодування застосовуємо підсистему BPSK 

демодулятора із «м’яким» виходом рис.6.   
 

 



Рис.6. Імітаційна модель системи передавання інформації з каскадним 

кодуванням та м’яким (Soft) рішенням у випадку декодування за Вітербі 



З рис.6, за однакового виду СКК (згортковий код (171, 133), згортковий 

перемежовував, зовнішній кодер – Pіда-Соломона), у випадку жорсткого 

рішення при декодуванні здійснюється виправлення більшої кількості помилок. 

Залежність кількості бітових помилок BER від відношення сигналу до шуму у 

гаусовому каналі AWGN який використовувався при моделюванні зображено 

на рис.7, а на рис.8 залежності BER від відношення сигнал до шуму у випадку 

системи передачі інформації з BPSK (крива 1), і з згортковим кодування 

(жорстке рішення, крива 2), згортковим кодуванням (м’яке рішення, крива 3), з 

кодом Ріда-Соломона (крива 4), використання каскадного кодування за СКК 

(крива 5) (зовнішній кодер – Ріда – Соломона (255, 223); внутрішній кодер – 

згортковий (171, 133) швидкість 2/1R ; згортковий перемежовувач, BPSK). 

 

Рис. 7.  Залежності моделювання 

бітової помилки BER від 

відношення сигнал/шум (
0

/ NE
b

) 

для AWGN каналу у випадку 

декодування за алгоритмом 

Вітербі: 1 – м’яке рішення, 2 –

жорстке рішення 

Рис. 8.  Залежності бітової 

помилки BER від відношення 

сигнал/шум (
0

/ NE
b

) для AWGN 

каналу: 1 – без кодування 

(BPSK); 2 – ЗК (жорстке 

рішення); 3 – ЗК (м’яке рішення) 

4- РС; 5 -КК (ЗК(171, 133), РС 

(255, 223)), R=1/2  



Висновок 

Аналіз рис.7 дозволяє зробити висновок, що використання процедури 

декодування по Вітербі за м’яким рішенням дозволяє отримати виграш у 1,7 дБ 

в порівнянні з декодуанням по Вітербі за жорстким рішенням (рівень BER = 10
-

3
). З рис.8 визначаємо енергетичний виграш кодування (ЕВК), для каскадного 

кода (зовнішній код – Ріда-Соломона (255, 223), внутрішній код – згортковий 

(171, 133), BPSK). Перевага каскадного кодування в порівнянні із зготковим 

кодом проявляється при BER<10
-3

. Так для зазначеного кода ЕВК 6,8дБ 

(BER=10
-5

). Крім того робимо висновок, що подібного ЕВК неможна досягнути 

за допомогою застосування згорткових або блочних кодів окремо. Отже, 

оптимізацію структури супутникового каналу передавання інформації слід 

здійснювати шляхом застосування каскадних кодів. 
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