
1 

Міністерство інфраструктури України 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIIІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  
 

СТУДЕНТСТВА ТА МОЛОДІ  
 
 
 
 

„СВІТ ІНФОРМАЦІЇ ТА  
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ – 2010” 

 
 
 
 
 
 
 

Збірник тез 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

27–28  квітня 2011 року 
 

м.  Київ 



2 

 
Науково-технічна конференція «Світ інформації та телекомунікацій – 

2011»: Збірник тез. К.: ДУІКТ, 2011. - 200 с. 
Даний збірник містить тези пленарних та секційних доповідей 

студентів, магістрантів, аспірантів, спеціалістів та наукових співробітників, 
представлених на Восьмій міжнародній науково-технічній конференції 
студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій – 2011», яка 
відбулась 27-28 квітня 2011 р. у м. Києві.  

Матеріали конференції представлені в авторській редакції. 
Відповідальність, точність цитат, цифр та інших фактичних матеріалів несуть 
автори доповідей. 
 
 
 
До збірника включені тези за такими напрямками: 
 

• Сучасні інформаційні технології.  
• Телекомунікаційні системи та мережі.  
• Безпека інформаційно-комунікаційних технологій. 
• Соціально-економічні проблеми розвитку телекомунікацій. 
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Оценка амплитуд N-OFDM сигналов с непрямоугольной огибающей 
поднесущих при дополнительном стробировании отсчетов АЦП 

Слюсар В.И., Живило Е.А. Центральный научно-исследовательский институт 
вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины 

 
Для снижения требований к быстродействию аппаратуры цифрового 

диаграммообразования в средствах связи, использующих принцип MIMO, 
целесообразно применять дополнительное стробирование отсчетов аналого-
цифровых преобразователей (АЦП) приемных каналов цифровой антенной 
решетки (ЦАР). Предложенные в [1, 2] методы дополнительного 
стробирования позволяют использовать бесквадратурное построение 
аналоговых приемных каналов ЦАР, что упрощает их реализацию и снижает 
стоимость оборудования. Вместе с тем, процесс формирования отклика 
устройства дополнительного стробирования (УДС) отсчетов АЦП 
сопровождается искажением формы огибающей сигналов [3]. Для учета 
данного эффекта в случае обработки сигналов с неортогональным частотным 
дискретным мультиплексированием (N-OFDM) в докладе предлагается 
использовать информацию о номиналах поднесущих для формирования 
сигнальной матрицы по откликам УДС вида: 
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где ( )zP mt ,ω  - характеристика отклика УДС в t-м временном отсчете на 
частоте m-й поднесущей, z – смещение измерительной выборки 
относительно начала огибающих сигналов (одинаково для всех частот). 

При этом оценка вектора комплексных амплитуд N-OFDM сигналов 
может быть получена согласно выражению ( ) UPPPT ∗−= 1A , где 

[ ]∗= T21 UUUU K  - вектор значений комплексных напряжений откликов 
УДС [1, 2] в T временных отсчетах. 
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