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Кіріспе
Ұсынылып отырған «Электр байланыс теориясы» курсы бойынша
есептер жинағы үш негізгі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде «Байланыс
жүйесі мен хабарды тарату әдістері» тақырыбына сай хабар және сигнал,
байланыс жүйесі, байланыс арнасы, кодтау және декодтау, модуляция
сондай-ақ, екінші бөлімде «Хабар, сигналдар, бөгеуілдер» тақырыбына орай
сигналдардың және кездейсоқ процесті бөгеуілдердің, кездейсоқ процесстер
спектрінің, үзіліссіз аргументтің дискретизация функциясының негізгі
теориясының есептер шешіміне жеткілікті түсіндірмелер мен өрнектер
қарастырылды. Дискретизацияны В.А.Котельников теоремасы негізінде
жүзеге асырады, теоремаға сәйкес s(t) функциясы спектральд і
тығыздық, ол тек (—F, F)жиілік жолағында нөлден ажыратылған.
Байланыс арнасындағы аддитивті кедергілер әртүрлі себептерден пайда
болуы мүмкін және әртүрлі пішінге ие бола алады. Дегенмен олардың
электрлік және стационарлы құрылымы бойынша мұндай кедергілер көп
жағдайда флуктуациалық немесе тегіс (жиілік және уақыт бойынша
бөлінген), жиілік бойынша шоғырланған (гармоникалық), уақыт бойынша
шоғырланған (импульсті) деп үш негізгі классқа бөлінеді. Бұл жайында
«Байланыс арнасы» тақырыбы бойынша үшінші бөлімде үзіліссіз байланыс
арнасындағы аддитивті кедергілерге, ақпаратты сандық анықтауға,
энтропия және дискретті хабар көзінің өнімділігіне, кодтаудың бөгеуілге
тұрақтылық принциптеріне сәйкес кеңінен түсіндірмелер келтірілген.
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1 Байланыс жүйесі мен хабарды тарату әдістері
1.1

Хабар және сигнал, байланыс жүйесі, байланыс арнасы

Хабар деп әртүрлі мәліметтерді (ақпаратты) қамтитын таңбалар
(символдар) жиынтығын айтамыз.
Хабардың үзіліссіз көзі (сөз, әуен, теледидарлық көрініс) есептік емес
(континуальды) көбейткіш ұйымдастырған кезде, хабардың дискретті көзі
(телеграмма мәтіні, ЭЕМ шығысындағы мәліметтер және т.б.) есептік
көбейткіш қалыптастырады.
Уақыт бойынша жіберілетін хабарды кескіндейтін физикалық процесс,
сигнал деп аталады.
Егер сигнал тек 𝑢𝓀 дискретті мәндерді қабылдайтын u(t) функциясы
деп есептелетін болса, онда оны дискретті (яғни күйі бойынша дискретті) деп
атайды. Егер сигнал кейбір интервалдарда кез-келген мәндерді қабылдай
алса, онда оны үзіліссіз (күйі бойынша) немесе аналогты деп атайды.
Кейде хабар (сигнал) уақытттың барлық осіне берілмей, тек
анықталғын 𝑡𝓀 моменттерінде ғана беріледі. Мұндай хабарлар (сигналдар)
уақыт бойынша дискретті деп аталады.
Хабарды тұтынушыға жеткізу үшін қызмет көрсететін техникалық
құралдар жиынтығы байланыс жүйесі жолып табылады.
Байланыс арнасы – бұл жүйенің бір нүктесінен екінші нүктесіне
хабардың жіберілуін қамтамасыз ететін техникалық құралдар жиыны болып
табылады. Арнаның кіріс және шығыс нүктелері шешілетін (зерттелетін)
теңдеумен анықталады.
Егер арнаның кірісінде және шығысында сигнал дискретті (күйі
бойынша) болса, онда арна дискретті, үзіліссіз болса мұндай сигналдар
үзіліссіз болып табылады. Дискреттіде – үзіліссіз және үзіліссіз-дискретті
арна кірісіне дискретті хабар, ал шығысында керісінше үзіліссіз хабар әсер
етеді.
Сигнал сыйымдылығы (көлемі) 𝑉𝑐 үш физикалық сипаттамасынан
шыққан деп есептеледі: сигнал ұзындығы 𝑇с , спектр ені 𝐹𝑐 және сигнал
деңгейінің (қуаты бойынша) динамикалық диапазоны 𝐷𝑐 :
𝑉𝑐 = 𝑇с 𝐹𝑐 𝐷𝑐 ,

(1.1)

Рмакс

𝐷𝑐 = 10lg

Рмин

,

(1.2)

бұл теңдеудегі Рмакс – сигнал қуатының максималды (пикалық) мәні;
Рмин – сигнал қуатының минималды мәні.
𝑉𝑐 көлемі көбінесе берілген байланыс жүйесіндегі сигналдың
қолданылатын барлық ансамблін сипаттайды. Басқалай айтқанда, бұл
сипаттама сигналды кездейсоқ процесс ретінде сипаттайды. Бұл жағдайда
𝑇с –сигналдың орташа ұзақтығы;𝐹𝑐 – энергетикалық спектр ені; ал Рмакс және
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Рмин𝐷𝑐 анықтаған кездегі ансамбльдің шектелмеген санының орындалуы
үшін қандайда бір берілген аз ықтималдық болып табылады. Сигнал
сыйымдылығы – маңызды сипаттамаларының бірі, ол оның жіберілуімен
байланысты туындайтын қиындықты бағалауға мүмкіндік береді.
Арнада шуылдың болуы рұқсат етілген Р мин минималды қуат деңгейі
әдетте арнадағы шуылдың орташа қуатымен анықталады. Сондықтан
келесідей жазуға болады
Рмакс
𝐷𝑐 = 10lg
.
(1.3)
Рш

Рмакс максималды қуаты кейде Р с сигналының қуаты жеткілікті үлкен
уақыттық интервалының орташалануы арқылы сипатталады. Бұл жағдайда
П2 Рс

𝐷𝑐 = 10lg

Рш

,

(1.4)

мұндағы, П2 =Рмакс/Р с– сигналдың қуаты бойынша пик-факторы. Бұл
көлем сигнал статистикасына тәуелді. Сигнал мен шуыл қуаттарының
орташа қатынасы Рс/Рш көбінесе жай ғана сигнал – шуыл қатынасы деп
аталады.
Сигнал сыйымдылығына ұқсас арна сыйымдылығы (көлемі) деп
аталатын сипаттама енгізуге болады.
𝑉𝑘 =𝑇𝑘 𝐹𝑘 𝐷𝑘 ,

(1.5)

мұндағы, 𝑇𝑘 – арнаны қолдану уақыты;
𝐹𝑘 – арна жиілігінің өткізу жолағы;
𝐷𝑘 - арна арқылы өтетін рұқсат етілген бұрмалануы бар динамикалық
диапазон деңгейі.
Жеткілікті жоғары қасиетті 𝑉𝑐 көлемі бар сигнал жіберу үшін келесі
теңсіздік орындалуы керек:
𝑉𝑐 ≤ 𝑉𝑘

(1.6)

және сигнал мен арнаның барлық үш параметрлері бойынша сәйкес келуі
керек, яғни
𝑇с ≤ 𝑇𝑘 , 𝐹𝑐 ≤ 𝐹𝑘 , 𝐷𝑐 ≤ 𝐷𝑘 .

(1.7)

1.2 Кодтау және декодтау
Кодтау (тар мағынала) – кодалық таңбалар тізбегімен анықталған
дискретті хабармен 𝑎𝑖 (i=1, 𝐾) көптеген ақырғы символдардан {𝑏𝑗 } (j=1, 𝑚)
алынатын кодалық алфавитті салыстыру. Егер разряд саны барлық кодалық
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комбинацияларда n=const болса, онда код біркелкі болып табылады. Біркелкі
кодалық комбинациясының код саны
N=𝑚𝑛 ,

(1.8)

мұндағы, m – код негізі;
n – кодалық комбинация разряд саны.
Біркелкі емес кодтар кодалық комбинацияларда әртүрлі сандық
символдармен сипатталады.
Ансамбльдің К көлемді әрбір әріпін {𝑎𝑖 } келесі жағдайда кодтауға
болады
N=𝑚𝑛 ≥ 𝐾.
(1.9)
Егер кодалық комбинациялар саны N=K болса,онда код қарапайым
деп аталады. Біркелкі қарапайым кодтың кодалық комбинациядағы разрядтар
саны
n=log m K = log 2 K/ log 2 m.
(1.10)
Егер де кодалық комбинация саны N>K болса, онда код түзетуші деп
аталады.
Кодтау кезінде хабар көзінің жеке символы ретінде пост-витьпен
сәйкес 0 ден К – 1 дейінгі бүтін сандар ыңғайлы.
Кез-келген М бүтін сан m негізді санау жүйесінде келтіріле алады:
M=𝑏𝑛 −1 𝑚𝑛−1 +𝑏𝑛−2 𝑚𝑛−2 +…+𝑏1 𝑚1 +𝑏0 𝑚0 .

(1.11)

𝑏𝑖 коэффициенттері 0 ден m – 1 дейінгі мәндерді қабылдайды. Олардың
жиынтығы 𝑎𝑖 символы үшін 𝑀𝑖 нөмірімен сәйкес келетін кодалық
комбинация болып табылады.
𝑎𝑖 ⇒ 𝑀𝑖 ⇒(𝑏𝑛 −1 , 𝑏𝑛 −2 , … , 𝑏1 , 𝑏0 ).
Декодтау - кодалық символмен қабылданатын хабарды қайта қалпына
келтіру болып табылады.
1.3 Модуляция
Модуляция кезінде тасушы параметрі f(𝓀,l,…t) біріншілік сигнал b(t)
заңымен өзгереді.
Тәжірбиеде гармоникалық тасушы кезінде амплитудалық модуляция
қолданылады. АM сигналы
𝑢𝐴𝑀 (t)= 𝑈0 + 𝓀𝐴 𝑏(𝑡) cos(𝜔0 𝑡 + 𝜑0 ),

(1.12)

мұндағы, 𝑈0 ,𝜔0 ,𝜑0 – амплитуда, жиілік және тасушының бастапқы
фазасы;
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𝓀𝐴 –модуляциялық сипаттамасының тіктігі.
Теңгерім модуляциясының сигналы (ТМ-сигналы).
𝑢ТМ (t)=𝓀ТМ 𝑏(𝑡) cos(𝜔0 𝑡 + 𝜑0 ).

(1.13)

Біржолақты модуляция сигналы (БМ-сигнал).
𝑢БМ (t)=𝓀БМ 𝑏 𝑡 cos 𝜔0 𝑡 + 𝜑0 ± 𝓀БМ 𝑏 𝑡 sin 𝜔0 𝑡 + 𝜑0 ,

(1.14)

мұндағы, 𝑏 𝑡 – Гильберт бойынша (оның жеке компоненттері 90°
ығысқан) 𝑏 𝑡 тоғысқан сигнал.
(1.14) тегі «−» таңбасы БМ жүйесіндегі жоғарғы бүйір жолақпен сәйкес
келеді, «+» таңбасы - БМ жүйесіндегі төменгі бүйір жолақ.
Фазалық модуляция сигналы (ФМ-сигналы).
𝑢ФМ (t)=𝑈0 cos 𝜔0 𝑡 + 𝓀ФМ 𝑏 𝑡 + 𝜑0 .

(1.15)

Интегралды модуляция сигналы (ИМ-сигналы).
𝑢ИМ (t) = 𝑈0 cos 𝜔0 𝑡 + 𝓀ИМ

𝑡
0

𝑏 𝑥 𝑑𝑥 + 𝜑0 ,

(1.16)

Тәжірбиеде екі модуляциялы жүйе қолданылады, әсіресе БМ-АМ, ФМАМ, ИМ-БМ, БМ-ИМ, ИМ-ИМ және т.б. Егер тасушы дискретті сигналмен
модульденсе, онда дискретті модуляция деп атайды. Дискретті АМ, ФМ, ЖМ
басқа салыстырмалы фазалық модуляция (СФМ) жүйесі қолданылады.
СФМ кезінде ФМ-нен айырмашылығы сигнал фазасы кейбір эталоннан
емес, сигналдың алдыңғы элемент фазасынан алынады. Екілік хабардың
жіберілуі кезінде 0 символы беріледі, мысалы, сигналдың алдыңғы элемент
фазасының бастапқы синусойда кесіндісі, ал 1 символы – дәл сондай
сигналдың алдыңғы элемент фазасының 𝜋 кезіндегі бастапқы синусоида
кесіндісі.
Импульстық жүйелерде дискретті байланыс үзіліссіз сигнал b(𝓀∆𝑡)
есебі импульстердің периодты тізбегімен жіберіледі.
j t =

∞
𝓀=−∞

𝜗(, 𝜏, ∆𝜗, 𝑡 − 𝓀𝑇),

(1.17)

мұндағы, 𝜗(𝑡) – (0≤ 𝑡 ≤ 𝜏) импульстер формасын анықтайтын
функция;
h – импульс (амплитуда) биіктігі;
𝜏 – ұзақтық;
∆𝜏 – нүкте тактісіне қатысты импульс ауытқуы;
Т – импульс жолының периоды.
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Мысал: Энергетикалық спектрі бар шуыл жұмыс істейтін байланыс
𝜋𝛽 0

арнасы бойынша 𝐺0 𝑓 =

𝛽

exp −

𝜋 2 (f−f 0 )2
𝛽2

ЖМ сигнал таратылады

ᵩ

𝑡

UЧМ(t)=Um cos [ω0t+∆ω 0 𝑏 𝑥 𝑑𝑥 + 0]. Сигнал жолағы Fc=100 кГц, ұзақтығы
Тс=10 c. Егер Vк =2∙107; β=1,13∙105, шуылдың орташа қуаты РШ=10-2 Вт болса
сигналдың рұқсат етілетін амплитудасын анықтау керек.
Шешуі: егер сигналдың ұзақтығы мен жолағы арнаның сәйкес
параметрлерімен келісілген болса, онда Dc=Vк / (FcTc)=20. Dc=10 lg (Pмакс Pш)
болғандықтан Pмакс Pш=100,1Dc=100 табамыз.
ЖМ кезінде сигналдың шыңдық қуаты Pмакс =U2m. Сигнал арнасы мен
жолағындағы шуылдың орташа қуатын табамыз:
РШ =

f 0 +0,5F C
f 0 −0,5F C

G0 f =

πB 0
β

f 0 +0,5F C
f 0 −0,5F C

exp
[−π2 f −

f 0 )2
β2

df .

σ = β/ 2π2 , мәніне шыға отырып,
РШ= (𝐵(0)/ 2𝜋𝜍 2 )

𝑓0 +0,5𝐹𝐶
𝑓0 −0,5𝐹𝐶

exp 𝑓 −

𝑓0 )2
2𝜍 2

𝑑𝑓 аламыз.

Ауыспалының t=(f-f0)σ орнына қойғаннан кейін Рш=B(0)Фx(0,5Fc /σ),
аламыз, мұндағы Ф(х)-Крамн ункциясы. Содан Рш=10-2Фх(0,44 2𝜋)=9,5∙10-3
Вт. Осы нәтижені ескере отырып 𝑈𝑚 = 𝑃макс = 100𝑃ш = 0,975 В аламыз. .
1.4 Есептер
1.4.1 Т=100 мс уақыт аралығында микрофонда сөйлеуші тудыратын
қысым өзгерісі 1.1 суретте көрсетілген. Децибелда өзгеретін қысым деңгейі
0,5 … 3,5 дБ аралығында өзгереді. Хабар спектрінің жоғарғы жиілігі
𝐹макс =4000 Гц. ∆𝑡 = 1/(2𝐹макс ) қадамы бар дискретті уақыт және ∆Р = 1дБ
кванттық деңгей кезінде қанша хабар көзінің орындалуы мүмкін?

1.1 сурет – Дыбыстық қысымның өзгеруі
Жауабы: 4800.
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1.4.2 Егер 𝐹𝑇𝐵 =6,5МГц, және 𝐹РВ =12кГц болса, телевизиялық сигнал
сыйымдылығы радиохабар сигнал сыйымдылығынан (ұзақтығы бірдей
болғанда) қанша артық екенін анықтау. (телевизиялық және радиохабар
сигналдарының динамикалық диапазоны бірдей деп ескеру керек).
Жауабы: 540.
1.4.3 𝐹к =10кГц жолақты байланыс арнаы 10 с қолданылады деп
болжалған. Арнаға 𝑁0 =10−4 мВт/Гц қуаттың біркелкілі спектральді
тығыздығы бар шуыл әсер етеді. Арна көлемі 𝑉𝑘 =106 болса, осы арна арқылы
жіберілетін сигналдың шекті қуаты нешеге тең?
Жауабы: 10 мВт.
1.4.4 𝑢𝐴𝑀 𝑡 = 𝑈𝑚 1 + 𝑚𝑠𝑖𝑛 𝑡 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 АМ сигналын 𝑉𝑘 =105 көлемді
арнамен жіберу күтілуде. Егер ұзақтығы Тс =10 с, сигналдың жиіліктік
жолағы 𝐹с =100Гц болса,
m модуляция рұқсат етілген тереңдік
коэффициентін анықтау.
Жауабы: 0,53.
1.4.5 Хабар көзінің символдары көлемі К=8 тең ансамбльден алынады.
Қарапайым біркелкі екілік кодтың берілген хабар көзінің символына сәйкес
кодалық комбинациясын жазу. Код графын тұрғызу (кодалық ағаш).
Жауабы: 3.
1.4.6 Қарапайым біркелкілі m=2; 3; және 8 n=2;3;5 негізді кодтың К
алфавит көлемі неге тең болуы керек?
1.4.7 Бірлік уақытта берілетін кодалық символдар саны 𝜗 техникалық
беріліс жылдамдығы деп аталады.
Бір әріпті жеті сәлемдемемен тасымалдайтын, яғни стартты (20 мс), бес
кодты (20 мс) және бір стопты (30 мс), стартстопты телеграфты аппарат үшін
тасымалдаудың техникалық жылдамдығын анықтау керек. Жауабы: 50 Бод.
1.4.8 БМ-ФМ жүйесінде (модуляцияның төменгі сатысында төменгі
немесе жоғарғы бүйір жолағы қолданылады) сигнал көрінісін жазыңыз.1
және 2 индекстерін бірінші және екінші модуляция жүйесімен сәйкес
жазыңыз. Егер бірінші тасушы 𝑓1 = 100 кГц, хабардың жоғарғы жиілігі
𝐹макс = 4 кГц, ал екінші жүйедегі модуляция индексі 𝛽2 = 15 болса, сигнал
жолағының енін анықтаңыз.
Жауабы: 1,56 МГц.
1.4.9 ФМ-АМ жүйесінде сигнал көрінісін жазыңыз. Егер 𝑓1 =
100 кГц, 𝐹макс = 4 кГц, ал ФМ индексі 𝛽1 = 15 болса, сигнал жиілік
жолағының енін анықтаңыз.
Жауабы: 160 кГц, 320 кГц.
1.4.10 ИМ-БМ жүйесінде (модуляцияның жоғарғы сатысында төменгі
бүйір жолақ қолданылады) сигнал көрінісін жазыңыз. Егер 𝐹макс = 4 кГц, ал
ИМ индексі 𝛽1 = 15 болса, сигнал жиілік жолағының енін анықтаңыз.
Жауабы: 120 кГц.
1.4.11 ИМ-ИМ жүйесінде сигнал көрінісін жазыңыз. Егер 𝐹макс =
4 кГц, ал модуляция индекстері 𝛽1 =10, 𝛽2 =15 болса, сигнал жиілік
жолағының енін анықтаңыз.
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Жауабы: 8,4 МГц.
2 Хабар, сигналдар, бөгеуілдер
2.1 Хабар, сигналдар
Кездейсоқ процестер спектрі

және

кездейсоқ

процесті

бөгеуілдер.

Хабар сияқты сигнал да көп жағдайда дискретті уақытты (кездейсоқ
тізбекті) дискретті (деңгей бойынша) процесстермен бейнеленеді. Оларды
A(tk) элементтері бар, а 1 ,а 2 ,...,а к әртүрлі мәндерін қабылдай алатын
дискретті кездейсоқ процесстер деп атайды.
п элементті дискретті кездейсоқ процесстің кесіндісін (тізбек)
орындалу ықтималдығын келесідей жазуға болады.
Р(аi1,ai2,… , ain )=P(ai1)P(ai2|ai1)P(ai3 |ai1, ai2) … P(ain|ai1,ai2 … ai(n-1)).

(2.1)

мұндағы, P(ain|ai1,ai2 … ai(n-1))— t n - 1 ,...,t 1 алдыңғы моменттерде а і 1 ,
а і 2 , … , а i ( п - 1 ) кесіндісінің (тізбек) орындалуы шартының болуы кезінде t n
моментінде ain элементінің пайда болу ықтималдығы;
A(t k )=a i k —t k моментінде символ орындалуы ;
i—элемент мәні;
k— уақыт моменті (тізбектегі символ нөмірі).
Егер тізбектің жеке символы тәуелсіз пайда болса (Бернулли тізбегі),
Р а𝑖1 , … , 𝑎𝑖𝑛 =

𝑛
𝑘=1 𝑃

𝑎𝑖𝑘 ,

(2.2)

мұндағы, P(aik) -a i k символының пайда болуы ықтималдығы .
Кездейсоқ тізбектің элементтерден тәуелділігінің маңызды түрі
Марков қатары болып табылады. Қарапайым Марков қатары үшін, егер,
алдыңғы a i ( k - 1 ) элементі белгілі болса, онда кейбір a i k элементінің пайда
болу ықтималдығы толығымен анықталған, яғни
P(a i k |a i 1 , … , a i ( k - 1 ) )=P(a i k |a i ( k - 1 ) ).

(2.3)

tk дискретті уақытты X(t) үзіліссіз кездейсоқ сигнал (процесс), егер nинтегралды өлшеуіш функциясы белгілі болса, онда п нүктелерінде
(қиылысында) толығымен анықталған:
F n (x 1 , x 2 ,… , x n ; t 1 , t 2 , … , t n )=P{X(t 1 )≤x 1 ,…,X(t n )≤x n },

(2.4)

мұндағы Р{ } жақшада жазылған оқиғаның біріккен ықтималдығын
білдіреді;
X(t k ) - tkмоментіндегі кездейсоқ көлемін білдіреді және кездейсоқ
процестің қиылысуы деп аталады.
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Барлық xk жеке туынды бөлу функциялары п
өлшеуішінің ықтималдығын анықтайды
𝑤𝑛 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ; 𝑡1 , 𝑡2 , … , 𝑡𝑛 =

𝜕 𝑛 𝐹𝑛 (𝑥 1 ,𝑥 2 ,…,𝑥 𝑛 ;𝑡 1 ,𝑡 2 ,…,𝑡 𝑛 )
𝜕𝑥 1 𝜕𝑥 2 …𝜕𝑥 𝑛

-

тығыздық

.

(2.5)

Марковтық кездейсоқ тізбегі Х(t k-1)=x k-1 мәнінің белгілі болуы
кезінде X(t k ) (t k>tk-1) мәнінің ықтималдығы кез-келген алдыңғы уақыт
моментінен тәуелсіз қасиетіне ие:
P(x k , t k |x 1 , x 2 ,…, x k - 1 ; t 1 , t 2 ,…, t k - 1 )=P(x k , t k |x k - 1 , t k - 1 ).

(2.6)

Егер кез-келген п және кез-келген t 1 , t 2 ,...,t n моменттері үшін оның
[О, Т] анықталу аймағында үзіліссіз және кездейсоқ процесстің үлестірім
функциясын анықтауға болады. Ансамбль бойынша X(t) кездейсоқ
процессінің математикалық күтімін (немесе оның орташа мәнін)
анықтау үшін:
∞
𝑴 𝑿 𝒕 = 𝑿 𝒕 = 𝒎𝒙 𝒕 = −∞ 𝒙𝒘𝟏 𝒙, 𝒕 𝒅𝒙 ,
(2.7)
мұндағы, w 1 (х, t) - түйінге арналған бірінші текті ықтималдық
тығыздығы. Орталықтандырылған квадраттың матиматикалық күтімі
𝑿(𝒕) = 𝑿(𝒕)— 𝑿(𝒕) (дисперсия):
𝑴 𝑿𝟐 𝒕

= 𝑿𝟐 𝒕 = 𝑫 𝑿 𝒕

= 𝝈𝟐𝒙 𝒕 =

∞
−∞

𝒙−𝑿 𝒕

𝟐

𝒘𝟏 𝒙, 𝒕 𝒅𝒙.

(2.8)

Кездейсоқ сигналдың корреляциялық функциясы

=

∞
∞
[𝐱
−∞ −∞ 𝟏

𝐁𝐱 𝐭 𝟏 , 𝐭 𝟐 = 𝐗 𝐭 𝟏 𝐗 𝐭 𝟐 =
− 𝐗(𝐭 𝟏 )] 𝐱 𝟐 − 𝐗 𝐭 𝟐 𝐰𝟐 𝐱 𝟏 , 𝐱 𝟐 ; 𝐭 𝟏 , 𝐭 𝟐 𝐝𝐱 𝟏 𝐝𝐱 𝟐 (2.9)

w 2 (x 1 , х 2 ; t 1 , t 2 ) —t 1 және t 2 моментіндегі X{t) түйініне арналған
екінші текті ықтималдық тығыздығы. Кейде корреляциялық функциясын
орталықтандырусыз анықтауға болады, ол кезде орталықтандыру арқылы
табылған корреляциялық функцияны ковариациялық функция деп атайды.
Математикалық күтімі дисперциясы уақыттан тәуелсіз ал
корреляциялық функциясы t 1 және t 2 мәндерінен емес, t 2 —і 1 =τ
теңдігінен тәуелді кездейсоқ процесс стационарлы (кең мағынада) деп
аталады.
Стационарлы
кездейсоқ
процесс
үшін
|Bx(τ)|≤σ2x=Bх(0).
Стационарлы процесстің нормаланған корреляциялық функциясы
(корреляция коэффициенті) Rx (τ)=B x (τ)/σ 2 x . Стационарлы кездейсоқ
процесстің
интервалы
көп
жағдайда
эквивалентті
тікбұрыш
формуласымен анықталады
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𝝉𝒌 =

∞
𝟎

𝑹𝒙 𝝉 𝒅𝝉

(2.10)

1-ге жақтын ықтималдықты стационарлы эргодикалық процесстер
үшін ансамбль бойынша матиматикалық күтімі бір процесстің уақытпен
орындалуының орта мәніне тең:
𝒎𝒙 = 𝑿(𝒕) ≈ 𝒙 𝒕 = 𝐥𝐢𝐦𝑻→∞
𝟐

𝝈 =

𝑿𝟐 (𝒕)

≈

𝒙𝟐

𝒕 = 𝐥𝐢𝐦𝑻→∞

𝟏
𝑻

𝑻
𝟐

−
𝑻
𝟐

𝟏
𝑻

𝑻
𝟐
𝑻
−
𝟐

𝒙 𝒕 𝒅𝒕;

𝒙 𝒕 −𝒙 𝒕

(2.11)
𝟐

𝒅𝒕;

(2.12)

𝑩 𝒙 𝝉 = 𝑿𝟐 𝒕 𝑿 𝒕 + 𝝉 ≈ 𝒙 𝒕 𝒙 𝒕 + 𝝉 =
= 𝐥𝐢𝐦𝑻→∞

𝟏
𝑻

𝑻
𝟐

−
𝑻
𝟐

𝒙 𝒕 −𝒙 𝒕

𝒙 𝒕 + 𝝉 − 𝒙 𝒕 𝒅𝒕.

(2.13)

Диффузиялық типті үзіліссіз (склярлы) марковтық процесс үшін
ауысым ықтималдығының екінші текті тығыздығы w 2 (x,t|х0, t 0 ) = w 2 (X(t)
| X 0 [t 0 ). t>t 0 және бірінші текті ықтималдық тығыздығы
w1(x,
t)
Колмогоров
Фоккер-Планктың
жеке
туынды
теңдеуін
қанағаттандырады:
𝝏𝒘𝟐 (𝒙, 𝒕|𝒙𝟎 , 𝒕𝟎 ) 𝝏[𝑨𝟏 (𝒙, 𝒕)𝒘𝟐 (𝒙, 𝒕|𝒙𝟎 , 𝒕𝟎 )] 𝟏 𝝏𝟐 [𝑨𝟐 (𝒙, 𝒕)𝒘𝟐 (𝒙, 𝒕|𝒙𝟎 , 𝒕𝟎 )]
=
+
;
𝝏𝒕
𝝏𝒙
𝟐
𝝏𝒙𝟐
𝒘𝟐 𝒙, 𝒕 𝒙𝟎 , 𝒕𝟎 = 𝜹 𝒙 − 𝒙𝟎 .
Бұзу А 1 (х,t) және диффузия A 2 (x,t) коэффициенті
матиматикалық күтім ретінде анықталады:
𝟏
𝑨𝟏 𝒙, 𝒕 = 𝐥𝐢𝐦
𝑿 𝒕 + ∆𝒕 − 𝑿 𝒕 𝒙 𝒕 ,
∆𝒕→𝟎 ∆𝒕
𝟏
𝑨𝟐 𝒙, 𝒕 = 𝐥𝐢𝐦∆𝒕→𝟎 {𝑿 𝒕 + ∆𝒕 − 𝑿 𝒕 }𝟐 𝒙 𝒕 .
∆𝒕

(2.14)
шартты

(2.15)

Стационарлы марковтық процесс үшін бұзу коэффициенті және
диффузия коэффициенті уақыттан тәуелсіз:
А 1 (x, t)=A 1 (x), A 2 (х, t)=A 2 (х).

(2.16)

Стационарлы тығыздығы
𝒘(𝒙) = 𝐥𝐢𝐦𝒕→∞ 𝒘 𝒙, 𝒕
және (2.14) теңдеуге сәйкес былай анықталады
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(2.17)

𝒅
𝒅𝒙

𝑨𝟐 𝒙 𝒘 𝒙

= 𝟐𝑨𝟏 𝒙 𝒘 𝒙 + 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕.

(2.18)

∞

(2.18) ортақ шешімінде −∞ 𝒘 𝒙 𝒅𝒙 = 𝟏 нормаланған теңдеуінен
және w(x) қатысты шектік шарттарымен анықталатын екі негізгі
тұрақтысы бар, мысалы
w(∞)=w(-∞)=0.

(2.19)

Х (:) кездейсоқ процессі гаусстық деп аталады, оның кез-келген
(еркін таңдалған тоғысуы кезінде) n-өлшемді ықтималдық тығыздығы
келесі формуламен анықталады
𝐰𝐧 𝐱 𝟏 , 𝐱 𝟐 , … , 𝐱 𝐧 ; 𝐭 𝟏 , 𝐭 𝟐 , … , 𝐭 𝐧 =
𝟏
𝟏
=
− 𝐧𝐢=𝟏 𝐧𝐤=𝟏 𝐯𝐢 𝐤 𝐱 𝐢 − 𝐦𝐢 𝐱 𝐤 − 𝐦𝐤 ,
(2.20)
𝐧
𝟐𝛑 𝐃

𝟐

мұндағы, v i k — матрица элементі, кері матрица корреляциясы
𝐵11 𝑡1 , 𝑡1
𝐵 = 𝐵21…𝑡2 , 𝑡1
𝐵𝑛1 𝑡𝑛 , 𝑡1

… 𝐵1𝑛 𝑡1 , 𝑡𝑛
… 𝐵2𝑛 𝑡2 , 𝑡𝑛 ,
…
…
… 𝐵𝑛𝑛 𝑡𝑛 , 𝑡𝑛

𝐵12 𝑡1 , 𝑡2
𝐵22 𝑡2 , 𝑡2
…
𝐵𝑛2 𝑡𝑛 , 𝑡2

D - матрица анықтаушысы, В; 𝒎𝒊 = 𝑿(𝒕𝒊 ).
Кездейсоқ процесс қуатының спектральды тығыздығы G(f)
(энергетикалық спектр) жиілік бойынша процестің таралуының орташа
қуатын анықтайды. Қуаттың біржақты спектрлі тығыздығы f≥0 кезінде
берілген. Gо(f)=2G(f).
Процестің орташа қуаты (дисперсия)
Px=σ2x=

∞
−∞

𝐺(𝑓)df=

∞
0

𝐺 0(f)df.

(2.21)

Орталықтандырылған стационарлы кездейсоқ процестің қуатының
спектрлі тығыздығы 𝑋(𝑡) коррециялық функциядан алынған Фурье
түрленушісі болып табылады:
Gx(τ)=

∞
−∞

𝐵𝑥(𝑓) e-j2πfτdτ.

Бұдан
Bx(τ)=

∞
−∞

𝐺𝑥(𝑓) e-j2πfτdf.
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(2.22)

(2.23)

Фурье түрленуінің жұбы уақыт бойынша стационарлы емес
*

*

корреляциялық функция Rx ( ) мен оның энергетикалық спектрінің G x ( f )
орташа мәнімен байланысады. Энергетикалық спектрдің енің әдетте
эквивалентті тікбұрыш әдісімен анықтайды:
∞

Fэ= 0

𝐺0 (𝑓)𝑑𝑓

𝐺0 макс

=

𝐵𝑥 (0)
𝐺0 макс

.

(2.24)

Кездейсоқ процестің корреляция арақашықтығының туындысы τк
және энергетикалық спектр ені Fэ келесі теңдеуді қанағаттандырады.
τкFэ≈1.

(2.25)

2.2 Үзіліссіз аргументтің дискретизация функциясының негізгі
теориясы. Котельников теоремасы
Байланыс техникасында детерминдендірілген және үзіліссіз
аргументтің (мысалы, уақыт немесе жиілік) кездейсоқ функциясының
дискретті нүктедегі (түйіндегі) мәндерінің жиынтығының көрініс
қажеттілігі жайлы сұрақ жиі туындайды. Мұндай көріністі аргумент
бойынша дискретизация функциясы деп аталады.
Көп жағдайда дискретизацияны В.А.Котельников теоремасы негізінде
жүзеге асырады, теоремага сәйкес s(t) функциясы спектральды
тығыздық, ол тек (—F, F)жиілік жолағында нөлден ажыратылған,
интервал арқылы дистретті нүктелерде саналған өз мәндерімен анықталады.
∆t=1/(2F).
s(t) функциясының
формуламен анықталады
𝑠 𝑡 =

мәні

∞
𝑘=−∞

(2.26)

кез -келген

𝑠 𝑘∆𝑡

sin 2𝜋𝐹 𝑡−𝑘∆𝑡
2𝜋𝐹 𝑡−𝑘∆𝑡

t

,

нүктесінде

келесі

(2.27)

мұндағы, s(k∆t) - t=k∆ t дискретті моментіндегі s(t) үзіліссіз
функциясының санауы.
Жалпы айтқанда шектелген спектрлі функция уақыт бойынша
(финитті емес) шектелмеген және, керісінше, уақыттық финитті функция
шексіз спектрге ие. Функцияны спектр бойынша шектеудің тәжірибелік
әдісі сигналдың жіберілуі төменгі жиілікті сүзгі (немесе жолақты сүзгі)
арқылытүйістіріледі. Мұндай спектр қиюының салыстырмалы қателігі
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𝛅𝐲 =

[𝐬 𝐭 −𝐬~ (𝐭)]𝟐
𝐬 𝟐 (𝐭)

=

∞
𝐅
∞
𝟎

𝐒(𝐣𝐰) 𝟐 𝐝𝐟
𝐒(𝐣𝐰) 𝟐 𝐝𝐟

.

(2.28)

s(t) детерминдендірілген функциясы жағдайында, және
𝛅𝐲 =

∞
𝐅
∞
𝟎

𝐆(𝐟)𝐝𝐟

(2.29)

𝐆(𝐟)𝐝𝐟

кездейсоқ процесс үшін.
Егер сигнал спектрі бір уақытта F жолағымен және оның Т
интервал ұзақтығымен шектелген болса, сигналдың жақындаған көрінісі
үшін кескінделген Котельников қатарын қолдануға болады:
𝑠~ 𝑡 =

B
𝑘=1 𝑠

𝑘∆𝑡

sin 2𝜋𝐹 𝑡−𝑘∆𝑡
2𝜋𝐹 𝑡−𝑘∆𝑡

.

(2.30)

(2.26) теңдеуіндегі B=T/∆t+1=2FT+1 – s(t) финитті сигналдың
жақындауын сипаттайтын есептеулер саны, немесе сигнал базасы. Егер
2FT>>1 болса
В = 2FТ.
(2.31)
(2.28) және (2.30) қатарлары кездейсоқ процесстің көрінісі үшін де
қолданылуы
мүмкін.
Бұл
жағдайда
көрсетілген
қатарлардың
коэффициенттірі кездейсоқ көлем болып табылады.
Егер X(t) процесінің қалпына келуі ∆т қадамды Y(t) баспалдақты
функциясының қалыптастырылуымен жүзеге асырылса (2.1 сурет)
У(t)=X(tt-∆T), ti<t<ti+1 ,

(2.32)

онда, анықталу интервалы ∆Тқайта қалпына келтіру қадамынан артық
стационарлы кездейсоқ процесс жайлы атылып жатыр деп билеміз, қайта
қалпына келтіру қателігінің орта квадратымен табуға болады:
𝜀 2 = 𝑌 𝑡 − 𝑋(𝑡𝑖 )

2

= 𝑋 𝑡𝑖 − ∆ 𝑇 − 𝑋 𝑡𝑖

2

.

(2.33)

Қарапайым есептеулер жүргізу арқылы, қайта қалпына келтірудің
салыстырмалы қателігін анықтаймыз
𝜹В =

𝜺𝟐
𝑩𝒙 𝟎

= 𝟐 𝟏 − 𝑹 𝒙 ∆𝑻
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(2.34)

2.1 сурет - Баспалдақты функциясын қалыптастыру жолымен X(t)
процесінің қайта қалпына келтіруін анықтау
мұндағы, Rx(∆T)- ∆ T аргументті процесстің нормаланған корреляция
функциясының мәні. (2.28) теңдеуінен ∆ T қайта қалпына келтіру мүмкін
көлемі үшін теңдеу ала аламыз, берілген δв қайта қалпына келтіру
нәтижесінде:
∆ r =R - 1 х (1—0,5δB),
(2.35)
мұндағы, R - 1 х - процесстің кері нормаланған корреляция
функциясы.
Мысал: стационарлы кездейсоқ сигналдың корреляциялық
функциясы B(τ)=B(0)exp(-βǀτǀ), β=10-2 c-1. Эквиалентті тікбұрыш әдісімен
корреляция интервалын τ к табу керек, сонымен қатар оны B(τ)=0,1B(0)
кезінде τ аргумент ретінде анықтау керек
Шешуі: берілген сигналдың нормаланған корреляциялық функциясы
B(τ)=exp(-βǀτǀ).
∞
1
Формула бойынша τк= 0 exp −𝛽𝜏 𝑑𝜏 = = 100 c табамыз. Екінші
𝛽

жағдайда τк 0,1=exp(-βτк) жағдайда табамыз. Мұндағы τк=-ln0,1/β≈141 c.
2.3 Есептер
2.3.1 Дискретті екілікті түпнұсқа үш символды тізбектен тұрады А
(t1), A(t 2 ),A ( t 3 ) . Түпнұсқа орындалуының мүмкін ықтималдықтары
Р 1 = Р (01 02 03) = 0, 1 ;
Р 5 = Р (01 02 13) = 0,15 ;
Р 2 = Р (01 02 03) = 0,2 ;
Р 6 = Р (01 12 13) = 0,05 ;
Р 3 = P(11 02 03) = 0,05 ;
Р 7 = Р (11 02 13) = 0,2 ;
Р4 = P(11 12 03) =0 , 1 5 ;
Р 8 = Р (11 12 13) = 0,1 .
Табу керек: 2 символды ықтималдықтың пайдаболуы Р(а і1 а і2 ) және
Р(а і2 а і3 ); шартсыз ықтималдық Р(а i1 ), Р(а і2 ) , Р(а і3 ); ауысымның шартты
ықтималдығы Р(а і3 |а і1 а і2 ), Р(а і1 а і2 |а і3 ), Р(а і3 |а і2 ), Р(а і2 |а і1 ).
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Жауабы: Р(0 1 1 2 )÷ Р(1 1 1 2 )=0,25; Р(0 1 )÷Р(1 2 /1 1 )=0,5; Р(0 3 /0 1 0 2 )=0,4;
Р(0 1 0 2 /0 3 )=0,2.
2.3.2 Синхронды телефонды сигналдың кездейсоқ энергетикалық
спектрін табу керек. τkFэ≈1 көз жеткізе отырып, F энергетикалық
спектрінің енін анықтау.
Кездейсоқ синхронды телеграфты сигналдың корреляциялық
функциясын табу керек. Олар кездейсоқ біркелкі таралған
орынауыстыру ∆t арқылы салыстырмалы координат басы арқылы
орындалады (2.2. сурет), яғни уақыттың дискретті моментін қысқаша
Т ±h 0,5 ықтималдықпен алдыңғы аймақта қандай мәнге ие болғанына
қарамастан қабылдайды. Осы процестің корреляция интервалын
анықтау керек.

2.2 сурет – Кездейсоқ синхронды телеграфты сигналдың
орындалуы
Жауабы: Т/2.
2.3.3 Кездейсоқ стационарлы процесс G(f)=N 0 /2(ақ шуыл) біркелкі
энергетикалық спектріне ие. Бұл процестің δ-функциясы бар ал оның
дисперциясы σ 2 =В(0) = ∞ корреляциялық функциясын көрсетіңіз.
∞

exp 𝑗2𝜋𝑓𝜏 𝑑𝑓 = 𝛿(𝜋)
−∞

екенін ескеріңіз.
2.3.4 В у (τ)=В х (τ)cosω0τ корреляциялы функциясы бар Y (l) кездейсоқ
стационарлы процесстің энергетикалық спектрі f о >>F э оң жиілікте (F э —
G y (f) o = G x (f-f 0 ) қатынасты Bx(4) корреляциялық функциясы бар
процесстің спектр ені, мұндағы G x (f) — X(t) кездейсоқ үрдісінің
энергетикалық спектрі анықталатынын көрсетіңіз.
2.3.5 F жолақты төменгі жиілікті идеалды сүзгі бойымен өткізгенде
сигнал жолағының шектелетінін ескере отырып, Котельников қатарымен
берілген s(t) =а ехр(—β2t2) сигналының (қоңыраулы импульс) δу
салыстырмалы қателігін анықтау. β=20 с-1, δУ= 10% екенін ескере
отырып, ∆t дискретизация интервалын анықтау керек.
Жауабы: 6,56∙10 -2 с.
17

2.3.6 Шектік жиіліктің шексіздігі кезінде Котельников қатарымен
екіншілікті синхронды кездейсоқ сигналдың салыстырмалы қателігін
табыңыз. Егер шектік жиілігі Ғ э және 2Ғ э тең деп алынса (Ғ э —
эквивалентті тікбұрыш әдісімен анықталған эквивалентті спектр ені), δу
көлемін анықтаңыз.
Жауабы: 0,096.
2.3.7 R х (τ) = ехр(—α|х|) дискретизацияға тәуелді стационарлы
кездейсоқ процестің нормаланған корреляциялық функциясы. Қалпына
келтірудің δB салыстырмалы қателігі 1%, α=0,1 с-1тең дей отырып, қайта
қалпына келтірудің ∆T қадамын анықтау. Алынған ∆T көлемін дәл сондай
δу қателігін қамтамасыз ететін Котельников бойынша ∆t дискретизация
интервалымен салыстырыңыз.
Жауабы: 0,523 с.
2.3.8 Кездейсоқ синхронды телеграфты сигналдың энергетикалық
спектрін табу. (2.3.2.есебін қараңыз). Энергетикалық спектр енін F
анықтап, τkFэ≈1көз жеткізу керек. Жауабы: 1/4.
3 Байланыс арнасы
3.1 Үзіліссіз байланыс арнасындағы аддитивті кедергілер
Байланыс арнасындағы аддитивті кедергілер әртүрлі себептерден пайда
болуы мүмкін және әртүрлі пішінге ие бола алады. Дегенмен олардың
электрлік және стационарлы құрылымы бойынша мұндай кедергілер көп
жағдайда үш негізгі классқа бөлінеді:
1) Флуктуациялық немесе тегіс (жиілік және уақыт бойынша бөлінген).
2) Жиілік бойынша шоғырланған (гармоникалық).
3) Уақыт бойынша шоғырланған (импульсті).
Флуктуациялық кедергі – бұл гаусстық лездік мәндерді тағайындайтын
және нөлдік математикалық күтімі бар уақыт бойынша үзіліссіз кездейсоқ
процесс (оны көбінесе стационарлы және эргодикалық деп қарастырады).
Мұндай кедергінің 𝑁0 энергетикалық спектрі 𝐹э талдауыш жиілік жолағы
бойынша біркелкі (ақ шуыл типті кедергі) болып табылады.
Т бөлгішті флуктуациалық кедергі кесіндісінің пайда болу
ықтималдығының көлемі:
1 𝑇 2
𝜔 𝑢 𝑇 = 𝐾𝑒𝑥𝑝 −
𝑢 𝑡 𝑑𝑡 ,
(3.1)
0
𝑁0

мұндағы, К–нормалау шартынан анықталатын тұрақты.
Гармоникалық (жиілік бойынша шоғырланған) кедергі – бұл аддитивті
кедергі, оның салыстырмалы немесе сигналдың тар жиілік жолағымен
салыстырмалы түрде энергетикалық спектрінің жиілік жолағы тар.
Шоғырланғын кедергілер жиілік жолағында біркелкі таралады, яғни
рш.к шоғырланған кедергінің F жолағында пайда болу ықтималдығы осы
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жолаққа пропорционалды және сигналдың жиілік бірлігінде Р∗бас бастапқы
деңгейінен артық 𝑣ш.к шоғырланған кедергілердің орта мәнінен тәуелді.
Импульстік кедергі – аз уақыттық апериодтық ЭҚК немесе ауытқу
сипатымен қоздырылатын импульстер тізбегін беретін аддитивті кедергі.
Импульстік кедергілердің пайда болу моменттері уақыт бойынша
біргелкі таралады. Бұл дегеніміз кедергінің бірінші рұқсат етілген деңгейіне
тәуелді 𝑣и.к уақыт бірлігінде импульстік кедергілердің орта санына, сондайақ, бөлгіш интервалына пропорционалды Т интервалы кезінде ри.к импульстік
кедергінің пайда болу ықтималдығын білдіреді.
Көп жағдайда қабылдағыш құралды (кейде толық байланыс жүйесіне
флуктуациалық кедергі арнасында қайтымсыз қатынасы бойынша
оптимальді
(немесе
оптимальдыққа
жақын)
етіп
құрады,
ал
орталықтандырылған және импульсті кедергілермен радикальді қатынастың
күрес құралы ретінде қабылдау құралының шешуші сұлбасындағы
орталықтандырылған және импульсті кедергілерінің түсуінің ро.к және ри.к
ықтималдықтары кемітетін қабылдағыш құралдар тізбегі қолданылады.
Мұндай міндет қабылдауды тіркеудің әртүрлі тәсілдердің көмегімен
орындалады, яғни ақпаратты қабылдау параллель белгісіз арна арқылы
жүзеге асырылады.
3.2 Ақпаратты сандық анықтау. Энтропия және дискретті хабар
көзінің өнімділігі
аi символында қамтылған I(аi)* ақпарат саны Р(аі) ықтималдықпен
{аi} (j=1,2, 3,..., К ансамбілінен таңдап алынады ,мұндағы К —алфавит
көлемі) және 𝐾𝑖=1 𝑃 𝑎𝑖 = 1, келесідей анықталады
I(a i )=—logP(a i ).

(3.2)

(3.1)-дегі лагорифм негізі кез-келген болуы мүмкін, ол тек ақпарат
санының өлшем бірлік жүйесін ғана анықтайды. Көп жағдайда
I(a i )=—log 2 P(a i ).

(3.3)

Сонымен бірге ақпарат екілік бірлікте (битта) өлшенеді.
Ақпараттың бір екілік өлшем бірлігі — бұл екі символдардың біреуінде
тең ықтималдықпен болатын ақпараттар саны.
К көлемді алфавиті бар хабардың тәуелсіз дискретті көзі бөлетін,
бір символға түсетін Н(А) ақпараттардың орта санын кездейсоқ
таңдалған символда (белгіде) қамтылатын дискретті кездейсоқ I(аі)
шамасының математикалық күтімі ретінде анықтауға болады:
𝐻 𝐴 = 𝐼(𝑎𝑖 ) = −

𝐾
𝑖=1 𝑃

𝑎𝑖 𝑙𝑜𝑔𝑃 𝑎𝑖 ,

бұл шама хабардың тәуелсіз көзінің энтропиясы деп аталады.
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(3.4)

Дискретті көздің ақпараттық сипаттамаларының бірі артықтық
болып табылады.
x=1-H(A)/Hmax(A)=1-H(A)/logK.

(3.5)

Көздің артықтығы тізбектей таңдалатын символдар (көздің жадысы)
арасындағы статистикалық байланыс ұзақтығынан, сондай ақ, басқа
символтардың ықтималдықтарының тең емес деңгеуінен де тәуелді. Егер
көз (источник) жадысыз болса (тізбектей берілетін символдар тәуелсіз)
барлық символдар тең ықтималдықты (p(a i ) =1/K), то H(A) =Hмакс(A)
және артықтықx = 0.
Егер көздің (источник) уақыт бірлігі орта есеппен ѵ и символдар (ѵ и
көздің жылдамдығы) берсе,онда көз (источник) уақыт бірлігінде
құратын ақпарат саны
Н'(А)=v и Н(А)=H(A)/T е р ,

(3.6)

мұндағы, T е р — бір символдың орта бөлгіші.
Н'(А)сипаттамасын дискретті көздің өнімділігі деп атайды. Егер
ықтималдықты сипаттамалары уақыт бойынша өзгермесе, бұл жағдайда
көзді (источник) стационарлы деп атайды.
3.3 Кодтаудың бөгеуілге тұрақтылық принциптері
Түзетуші немесе артықтық кодтары деп (§ 1.2 қараңыз) дискретті
хабарды тарату кезінде пайда болатын қателерді анықтауға және
қателерді түзетуге, және өшіруге мүмкіндік беретін кодтарды айтамыз.
Түзетуші кодтар үшін N комбинациялар саныкелесі теңсіздікті
қанағаттандырады:
N—т п >K

(3.7)

(ары қарай тек екілік кодтарды ғана қарастырамыз, олар үшін т=2).
Сонымен қатар кодтық комбинацияның бір бөлігі кодтау үшін
қолданылады (бұл кодтық комбинациялар рұқсат етілген деп аталады,
олардың саны N y =K),
ал
басқа
бөлігі
кодтау
кезінде
қолданылмайды. Кодтау кезінде рұқсат етілмеген деп аталатын
қолданылмағын комбинациялар саны N—Nр тең немесе N—К.
Түзетуші
кодтың
символдарының
n-разрядты
кодтық
комбинациясы k=logK ақпараттық, символдардың r=n—k - тексеруші
(артықтық) болып табылады. Рұқсат етілген кодтық комбинацияда
Nр=2 k
екенін оңай байқауға болады.
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(3.8)

Біркелкілі блогты кодтың артықтық көлемі келесідей
xк = 1—(logK)/(n logm),

(3.9)

ал кодтың салыстырмалы жылдамдығы
R K = (log К)/(п log m) = 1—xк.

(3.10)

Тексеруші кодтау кезінде егер алдыңғы рұқсат етілген комбинация бір
рұқсат етілмегенге айналса қатесі анықталады. Декодтау үшін қателерді
анықтаумен қатар көп қолданылатын кодтық комбинациялар K+1 бөлінеді,
олар әрқайсысы бір-бірден (рұқсат етілген) кодтық комбинацияны қамтитын
В1, В2..., Вk көпмүшеліктен тұрады, ал В к + 1 к ө п м ү ш е л і г і — б а р л ы қ
қалған (рұқсат етілмеген) комбинация .
Түзетілген қателері бар декодтау кезінде В көбейткіші артпайтын
көпмүшелік К-ға бөленеді: В1, В2, …, Вk. Егер Вi көпмүшелігіне жататын
кодтық комбинация кабылданса, онда bi кодтық комбинациясы жіберілді
деп есептеледі. Вi көпмүшелігінде bi жіберілген рұқсат етілген
комбинациядан пайда болу ықтималдығы көбірек рұқсат етілмеген
комбинацияларды да қосқан жөн.
Егер Хемминг бойынша рұқсат етілген кодтық комбинациялар
с/мин. арақашықтағы минимальді болса, онда кодтық комбинация саны
қате қабылданған символдар (3.11) шартын қанағаттандырса код қатені
анықтауға мүмкіндік береді
q<d min .
(3.11)
Сондықтан, анықталынтын қателердің максималды еселігі
q 0 = d m i n —1. Блогты түзетуші код қателерді түзетеді, егер олардың саны
Q<dmin/2.

(3.12)

Толық түзетілген қателердің максимальды еселігі
dmin— 1)/2 тақ алды dmin,
𝑞и = dmin
− 1 жұп алды dmin.
2
Декодтау кезінде қателерді түзтумен және өшіргенде қатенің q≤q и
мен q≤q с өшіру түзетілуі мүмкін, егер олардың саны келесі шартты
қанағаттандырса
q и <(d min-qc)/2.
Жалпы жағдайда dminаралықты код q≤q с өшірудің, q≤q и қатенің
салыстырмалы санын түзетеді және де келесі шарт бойынша q u ≤q≤q о
қатені анықтайды
2q и +q0+q c <d m i n .
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Мысал: егер сигналдың орташа қуаты 1 мкВт болса, жолағы 10кГц
болатын ауыспалы құрылғының жылулық шуылы кедергі болса арнаның
өткізу қабілеттілігі қаншаға тең. Қабылдағыш 20°С температурада жұмыс
істейді.
Шешуі: жылулық шуылдың қуаты Pш=4kTF формуласымен
анықталады, мұндағы Т-қабылдағыш құрылғының абсалютті температурасы;
k –Больцман тұрақтысы, 1,37·10-23 Дж/град.
Осы жағдайда F=10 кГц, T=273+t° C=293°. Сәйкесінше, Pш=4·1,37·1023
·293≈1,64·10-16 Вт. Сигналдың орташа қуаттылығы кезінде 10-6 Вт тең.
Жауабы: С=104log (1+1010/1,64)≈3,26·105 бит/с.
3.4 Есептер
3.4.1 ехр(- Еш / 𝑁0 ) ретте нөлдік энергиясы бар, Еш энергиялы және 𝑁0
қуаттың спектральді тығыздығы шуыл таралуының ықтималдық
тығыздығынан үлкен болатын гаусстық флуктуациялық шуыл таралуының
ықтималдық тығыздығын көрсетіңіз.
3.4.2 Сигнал - А2 айналымды орта мәнді таржолақты процесс, ал
флуктуациалық шуыл Т өткізгіштің абсолют температурасы кезінде
электрондардың жылулық қозғалысы әсерінен туындаған деп пайымдай
отырып сигнал жолағындағы 𝜌 шуыл – сигнал қатынасын анықтаңыз.
Жауабы: А2 /2.
3.4.3 Тең ықтималдықты А және Б екінші ретті көздің (источник)
символдары сапасын көбейту үшін N=2𝓀+1еркін жиіліктік арна (жиіліктіктаратылған байланыс жүйесі – ЖТБЖ) арқылы жәберіледі, әрі А символын
тарату кезінде әр арнада 1 жіберіледі, ал Б символын тарату кезінде – 0.
Таратудың бір тармағына шоғырланған ықтималдықтың түсу ықтималдығы
рс.п=10−1 .
Жауабы: 8,46∙10-3.
3.4.4 Стационарлы көз (источник) T=106с уақытта ақпараттың τ=10
мс 107 бит ұзақтығында екілік жолақпен береді. Егер көз (источник)
артықтығын сәйкес өңдеу арқылы толық жойса, қандай уақыт аралығында
және қанша екілік жіберу саны арқылы ақпараттың дәл сол көлемін
жіберуге болады. Көздің (источник) артықтығын анықтау.
Жауабы: 0,9.
3.4.5 625 тармақ кезінде бір телевизиялық кадрға сайкес келетін
кванттық телевизиялық сигнал құрамына кіретін ақпараттың мактималды
санын анықтаңыз. Әрқайсысы тең ықтималдықты 16 мәннің біреуін
қабылдайтын, импульстар амплитудасы бойынша 833 (4/3 кадр
шеттерінің қатынасы кезінде) тәуелсіз кездейсоқ тізбекті білдіретін
көріністің бір тармағына сәйкес келетін сигнал шарты кезіндегі жіктеу?
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Егер 16 шектік деңгейлі көріністің нақты кадры 9,37 – 105 бит ақпарат
сақтаса телевизиялық сигнал артықтығын табыңыз.
Жауабы: 1,8 бит/символ; 0,55.
3.4.6 0 және 1 символдары бар екілік стационарлы көздің (источник)
жадысы тек екі коршілес символға созылса және, сондай-ақ, көзден
(источник) таралатын символдардың дискретті тізбегі ауысым
ықтымалдықты матрицалы қарапайым Мартовтық қатары арқылы
сипатталады:
𝑃(1/1′) 𝑃(1/0′)
,
𝑃(0/1′) 𝑃(0/0′)

мұндағы,
P(a i |a' j )—
a' j символы
артық
болатын
шарт
орындалғандағы аiсимволының ықтималдығы.
Р(1|1’)=0,9; Р(0|1’)=0,1;
Р(1|0')=0,7, дей
отырып,
көздің
(источник) энтропиясын және оның артықтығын анықтаңыз. Екіншілік
жадысыз
көздің
(источник),
бірақ
символдардың
жіберілу
ықтималдығының дәл сол мәндеріндегі энтропиясы мен артықтығын
анықтаңыз.
Жауабы: 0,541 бит/символ; 0,459.
3.4.7 Құрамында К = 32 көлемді алфавиті бар хабар көзі екілік
блогтық код арқылы кодталады. Әр кодтық комбинациядағы разрядтар
саны п = 8. Әр кодтық комбинацияда символдардың канша ақпараттық
және тексеруші символдар саны қамтылады? Қолданылған кодта қанша
рұқсат етілген жіне қанша рұқсат етілмеген комбинациялар бар?
Жауабы: 32; 96.
3.4.8 3.4.7 есеп шарты бойынша кодтың артықтығын және
салыстырмалы жылдамдығын анықтаңыз.
Жауабы: 3/8; 5/8.
3.9. л-разрядты екілік блогтың код комбинацияларында k
ақпараттық символдар бар. Барлық мүмкін қателерден осындай кодпен
анықталатын қате үлесін анықтаңыз.
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