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(57) 1 Спосіб часового ущільнення вузькосмугових
каналів зв'язку, який полягає в тому, що весь ча-
совий інтервал розбивають на фіксовані часові
інтервали, які, в свою чергу, розбивають на
підштервали, кожен з яких відводять для передачі
частки багатоімпульсного кодованого повідом-
лення, сформовані у відведених часових
інтервалах імпульси далі каналізують до приймача
повідомлення, у приймачі здійснюють аналого-
цифрове перетворення імпульсних сигналів, після
чого за отриманими цифровими напругами
здійснюють декодування інформаційного повідом-
лення шляхом порівняння амплітуд імпульсів у
кожному з підштервалів з встановленим порогом,
який відрізняється тим, що у передавачі розне-
сення імпульсних сигналів багатоімпульсного ко-
дованого повідомлення у часі здійснюють з ураху-
ванням їх подальшого над релеї всь кого
розрізнення, обвідну кожного з імпульсних сигналів
формують у ВІДПОВІДНОСТІ до встановленого закону
и зміни, при цьому кожному з імпульсів багатосиг-
нального пакета відводять фіксовану позицію у
часі, яка має бути відома на приймальній стороні,
у приймачі для декодування інформаційного по-
відомлення по М відлікам цифрових напруг сиг-
налів здійснюють вимір амплітуд кожного з М

імпульсів багатоімпульсного пакета за форму-
лами
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М - КІЛЬКІСТЬ імпульсів в інформаційному повідом-
ленні,
Un - п-й з М залучених для обробки ВІДЛІКІВ ана-

лого-цифрового перетворювача (АЦП),
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імпульсного сигналу для m-го відліку АЦП,
Sm - порядковий номер відліку АЦП в періодах
дискретизації,
Zm - відоме місцезнаходження m-го імпульсу у часі

в періодах дискретизації АЦП, m є П , М І

(О
со
00

Винахід відноситься до техніки електрозв'язку і
може бути використаний в модемних ЛІНІЯХ зв'язку
та інших телекомунікаційних системах, які засто-
совують імпульсний метод кодування інформації

ВІДОМІ методи імпульсно-часового кодування
сигналів за допомогою ЛІНІЙНИХ КОДІВ, ЯКІ отримали
назву NRZ, RZ, AMI, тощо Зокрема метод NRZ
(NonReturn to Zero) полягає в біполярному імпуль-
сному кодуванні, коли сигналу високого рівня від-
повідає " 1 " , а низького - "0"

Найбільше поширення серед ЛІНІЙНИХ КОДІВ
отримали дворівневі ЛІНІЙНІ КОДИ З ПОДВІЙНОЮ ШВИ-
ДКІСТЮ передачі 1В2В (перетворення групи із од-
ного дворівневого символу в групу із двох дворів-
невих символів), ЯКІ мають високу завадозахище-
ність

Найбільш близьким за сутністю до винаходу,
що заявляється, є багатоімпульсне кодування за
кодом Манчестер [1] Сутність способу-прототипу
полягає в тому, що весь часовий інтервал завбач-
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ливо розбивають на фіксовані часові інтервали, які
в свою чергу розбивають на підштервали, кожен з
яких відводять для передачі частки багатоімпуль-
сного кодованого повідомлення, сформовані у від-
ведених часових інтервалах імпульси в подаль-
шому каналізують до приймача повідомлення, у
приймачі здійснюють аналого-цифрове перетво-
рення імпульсних сигналів, після чого за отрима-
ними цифровими напругами здійснюють декоду-
вання інформаційного повідомлення шляхом порі-
вняння амплітуд імпульсів у кожному з підштерва-
лів з встановленим порогом

Для коду Манчестер передбачено два часових
підштервали надходження імпульсу в першому
півштервалі відповідає " 1 " , а в другому - "0", тобто
встановлена однозначна ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ПОСЛІ-
ДОВНІСТЮ чередування імпульсів в середині такто-
вого інтервалу і кодовою комбінацією інформацій-
ного повідомлення

Недоліком такого підходу є те, що для підви-
щення перепускної здатності каналів зв'язку необ-
хідно корегувати довжину імпульсів та період їх
слідування у часі, що вимагає розширення смуги
пропускання каналу зв'язку Такий ПІДХІД пов'яза-
ний з необхідністю постійного оновлення фізичних
каналів зв'язку й відкидає можливість застосу-
вання розгалужених на СЬОГОДНІШНІЙ день вузько-
смугових ЛІНІЙ обміну інформацією

З урахуванням сказаного, технічне завдання,
вирішуване заявленим винаходом полягає в за-
безпеченні можливості підвищення перепускної
здатності каналів зв'язку без розширення їх смуги
пропускання

Сутність винаходу полягає в тому, що в пере-
давачі рознесення імпульсних сигналів багатоім-
пульсного кодованого повідомлення у часі здійс-
нюють з урахуванням їх подальшого надрелеівсь-
кого розрізнення, а огинаючу кожного з імпульсних
сигналів формують у ВІДПОВІДНОСТІ ДО встановле-
ного закону и зміни, при цьому кожному з імпульсів
багатосигнального пакету відведено фіксовану
позицію у часі, яка має бути відома на приймаль-

ній стороні, у приймачі для декодування інформа-
ційного повідомлення здійснюють вимір амплітуд
кожного з М імпульсів багатоімпульсного пакету за
формулами
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detm - частковий визначник, отриманий з det
заміною ВІДПОВІДНОГО стовпчика вектором вільних
членів [В] = [Ui U2 U3 UM]T,

М - КІЛЬКІСТЬ імпульсів в інформаційному по-
відомленні,

Un- п-й з М залучених для обробки ВІДЛІКІВ
аналого-цифрового перетворювача (АЦП),

K(sm - zm) - нормована дискретна огинаюча ім-
пульсного сигналу для m-го відліку АЦП,

Sm - порядковий номер відліку АЦП в періодах
дискретизації,

zm - відоме місцезнаходження m-го імпульсу у
часі в періодах дискретизаці] АЦП, m є [1, М]

В заявленому способі точність виміру амплі-
туди імпульсних сигналів при заданій функції зміни
огинаючої залежить від рознесення імпульсів у
часі та відношення синал / шум

З метою підвищення перепускної здатності си-
стеми зв'язку в передавачі додатково може здійс-
нюватись амплітудне кодування інформації, коли
дискретним значенням величини амплітуди ста-
виться у ВІДПОВІДНІСТЬ та чи інша кодова комбіна-
ція інформаційного повідомлення

Джерела інформації
1 Модем от А до Я
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