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Резюме: Все по-голямо разпространение във практиката намират
несинусоидалните носещи, описвани чрез функции на Уолш. Същите дават по-широк
избор на параметри, които да бъдат управлявани от информационния сигнал. Всеки
избор на вида модулация има своите преимущества и недостатъци. Във
предложената статия се дискутират критерии за избор на информационния
параметър в зависимост от целевото предназначение на радиотехническата
система-за предаване на информация, радиоуправление, за извличане на информация и
др. По отношение на тази поставена цел са изложени изводи и препоръки за нуждите
на практика.
1. ВЪВЕДЕНИЕ
В настояще време преходът към свръхшироколентови сигнали е възможно да се
разглежда като по-нататъшно развитие на класа дискретни сигнали, а от друга страна,
като тяхна логична реализация на граничната широколентовост на сигналите.
Действително, конструктивния път за увеличаване базата на сигнала се състои в
намаляване дължината на елементарния символ. За това задачата за избор на дискретен
сигнал за шумозащитена система се решава по пътя на синтеза на сигнала с минимална
дължина на символа. В този случай се осъществява преход към нетационарно
излъчване, т.е. нестационарен сигнал. Нестационарността се определя от това, че
формата на елементите на цифровата носеща се определя от преходната характеристика
на линията за връзка. Това обуславя проблема за съгласуване на цифровата с
комуникационния канал. По този начин сигналът заема цялата физическа честотна
лента на линията за връзка.
Цифровата носеща може да се определи като последователност от квантовани по
величина стойности на напрежението или тока при отсъствие на модулация. Такива са
сигналите описвани чрез меандрови функции. Най-целесъобразно по отношение на попростата техническа реализация, в качеството на цифрови носещи може да се използват
двоични кодови последователности, от които функциите на Уолш удовлетворяват
всички специфични изисквания за носещи. Основните от тях са: ортогоналност,
пълнота и затвореност на системата функции; балансираност, т.е ограничение по
отношение на дължината на серията еднакви кодови импулси, детерминираност,
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периодичност, възпроизводимост, независимост на интервала на еднозначност от други
параметри, наличие на информативни модулируеми параметри, относителна простота
на схемите за генериране и модулация
2. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПАРАМЕТЪР НА ЦИФРОВИ
НОСЕЩИ НА УОЛШ
За предаване на информация е необходимо да се модулира носещата на Уолш в
съответствие с предаваното съобщение. Модулираната в съответствие със съобщението
носеща на Уолш се нарича сигнал на Уолш.
Известни са различни способи за определяне на функциите на Уолш (ФУ), от
които за комуникационни системи най-целесъобразно е да се приеме тяхното описание
по отношение на знакопроменливите за един период на функцията, подобно на
хармоничните носещи, описвани по честота. ФУ Wal Tw , t  с номер n и период Tw
може да бъде определена като произведение на функциите на Радемахер [1,2],
меандрови функции от следния вид:
m

l

Waln Tw , t     Radl Tw , t   ,
l 1

където l е броят на разредите на числото n , записано в код на Грей;  е
стойността на l  тия разред (0 или 1); m  log 2 n , номер на диадата на функцията:

t 
sign  sin 2l.  ,
Tw 

. -символ, означаващ цялата част в общите скоби.

Ако със символа SWn  t  означим сигнал на Уолш, то общото описание на
модулирания сигнал на Уолш при дискретно-кодова модулация може да се представи
във вид:
  Lr 1 P
k 

(1)
SWn  t     AcrWalnr  TWr , m  j   , t  rTWr  k U r   r
2 

r 0 k 0
където P е броят на периодите на носещата, за един бит на съобщението.
В случай на непрекъсната (аналогова) модулация в израз (1) е необходимо да се
заменят параметрите, в съответствие с равенствата
nr  n0 ; TWr  T  t  ; Lr  L0 ; r    t  ; Acr  Ac  t  ; p  1.
В съответствие с израз (1) може да се направи извод, че за сигналите с цифрова
носеща са приложими всички видове модулации, характерни за сигналите с
хармонична носеща. Обаче, тъй като сигналите на Уолш имат четири независими
параметъра, то при използването им в качеството на носещи е възможна още и кодова
модулация, т.е. манипулация в съответствие с номера на носещата. При използване на
хармонични носещи такава манипулация е невъзможна.





3. ФОРМИРАНЕ НА СИГНАЛИ НА УОЛШ
Общия израз, описващ сигнал на Уолш с амплитудна манипулация, може да се
получи от (1), при условие, че при манипулация за един период се положи:
nr  n; TWr  TW0 ; Lr  L0 ; r  0; p  1.
Тогава
 Lo 1
kT 
k  

(2)
SWn  t     AcrWalln 0  TW0 , m  j   , t  rT0  0  .
LO 
2  

r 0 k 0
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Т
Тъй като амплитудаата на сиггнала Acr е постоянн
на върху иинтервала Tw , то
спектърра на сигнаала на Уол
лш (2) в баззиса функц
ции на Уол
лш е само еедна съставяща на
носещаата на сигн
нала. При използванне на ампл
литудна мо
одулация зза предаван
ното на
съобщеения в сп
пектъра наа сигнала ще присъ
ъства само
о една чеестотна леента на
съобщеението. Товва преимущ
щество на носещата на
н Уолш следва прякко от теореемата за
умножеение:
(3)
Waln1 Tw , t  Waln2 Tw , t   Waln1  n2 Tw , t  .
С
Следователлно: амплитудно-моддулиранияя сигнал на
н Уолш дава едно
олентова
модулаация.
Н
На фиг.1 е показана структурна
с
а схема на амплитуден
а
н модулатоор.

Н
На фиг.1 с K В е озн
начен кванттуващото устройство (дискретиза
(
ация по нивво), ФЕфиксираащ елементт, осъществяяващ дискрретизация и фиксациян
на амплитуддите с пери
иод  К В ,
кратен н
на периода на
н носещатаа на Уолш, ггенерирана от
о синтезато
ора ФУ.
П
При модулаация на сиггналите на Уолш по честота
ч
е нееобходимо да се отчетте, че за
разлика от хармони
ичните сигн
нали, временнното полож
жение на си
игнала на Уоолш и често
отите му
не са сввързани муултипликати
ивно (подоббно на wt ). За това, ан
налитичния запис на честотно
ч
модулирран (ЧМ) си
игнал на Уолш се отлличава от заапис на ЧМ
М хармоничеен сигнал, за който
пълнатаа фаза на сиггнала е интееграл по вреемето от чесстотата. За ЧМ
Ч сигнал нна Уолш от израз
и
(1)

ще се п
получи израаз при след
дните условвия:
nr  n; Lr  L0 ; Acr  Ac ; r  0; p  1,

kT
T t  

j  t , t  rTw  t  

LO  

фициент наа модулация по честотта (период
д),   t  където T  t   TW  M T   t  , M T - коеф
(4)

 LO 1

k 
SWn  t     AcWaln0  Tw  t  , m 
2 
r 0 k 0


аналогоово съобщ
щение. Под
д честоти f w се разбира половината на средни
ия брой
пресичаания на фуункцията наа нулево нииво. Тогаваа, за ФУ е изпълнено:
и
n

2


fw  
/ TW ,
(5)
 2 
докато за хармони
ичните фун
нкции f s  1/ Ts .
А
Ако дължи
ината на ел
лементарниия символ на
н ФУ се обозначи
о
с Tu , то за периода
п
на ФУ м
може да сее запише:
Tw  2m u  Lw u ,
къдетоо Lw е времеевата база на
н функцииите, т.е. бро
оят на симв
волите за еддин период
д.
Това поодреждане на ФУ по отношениее на броят на пресичаанията през
ез нулата (б
броят на
знакопрромениете)) за един период, ссъответстваа на подр
реждането на хармон
ничните
функци
ии по чесстота в хаармоничнияя анализ, което по
озволява тяяхното ад
декватно
сравнен
ние.
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Н
На фиг.2 е показана възможнна структу
урна схемаа за бинаррна модулаация на
сигнали
и на Уолш по честотаа.

Г
Генераторъ
ът на такттова честоота (ГТЧ) определя честота нна генераттора на
числоваата послед
дователносст (ГЧП), който наай-често е изпълненн на основвата на
регистъ
ър с обраттни връзки
и. На двоиични комутатор (ДК
К), управляяван от чи
исловата
последоователностт (ЧП), се подават им
мпулси неп
посредствеено от ГТЧ
Ч, преминаали през
делителля (Д). Дввоичният комутатор
к
в зависим
мост от сим
мвола на Ч
ЧП пропусска към
генераттора на ФУ
У (ГФУ) ил
ли сигнала с тактова честота,
ч
ил
ли сигнала от делител
ля. След
това м
манипулирааната ФУ се подаваа на ампл
литуден манипулаторр, аналоги
ичен на
разгледдания на фи
иг.1.
О
Особено съ
ъществено е, че сигнаала на Уолш
ш е цифров
в сигнал. Заа това той допуска
кодова модулацияя, същносттта на коятоо се състои
и в модулац
ция на сигннала по отн
ношение
мера на ФУ
У. Този въ
ъпрос е оббект на ин
нтерес в световен
с
м
мащаб и е изучен
на ном
недостаатъчно. Прри кодова модулацияя, съответстваща на един перриод, анали
итичния
запис н
на сигнала на
н Уолш може да се пполучи от израз
и
(1) пр
ри условия :
Acr  Ac ; Tr  T0 ; r  0; p  1;


kTW 
k  
SWn  t   
 AcWalnrr  TW 0 , 2m  j  t , t  rTTW 0  L 0  ,
r 


m
където LWr  2 ; m  log 2 nr   1.
Е
Естественоо, номера на
н функцияята, в съотвветствие с която се поостроява сигналът
на Уоллш може да се изменя
и
сам
мо дискреетно и даа приема цели сто
ойности,
принадлежащи наа избранатаа диада m . По принц
цип е възмо
ожно да сее избират функции
ф
ди, обаче при
п това ттрябва да се
с отчита, че енергия
ията на сиггнала се
от разллични диад
определля от номерра на диадаата.
С
Следователлно, моду
улацията в съответствие с но
омера мож
же да бъд
де само
дискреттна, което я отличавва от модул
улацията по
о амплитуд
да и честоота. Необхо
одимо е
също даа се отбелеежи, че код
довата модуулация, всл
ледствие оттношение ((5) е едновр
ременно
и честоотна мани
ипулация, тъй
т
като иизменениетто на ном
мера на фуункцията води
в
до
изменен
ния на честтотата на сигнала прии постоянен
н период.
Н
На фиг.3 е показана схема
с
за моодулация на сигнали на
н Уолш, оотносно ном
мера й.
СФУ синхронно с ГПЧ ген
нерират фуункции на Уолш, които се поддават на входа на
цифровв комутатоор (ЦК), уп
правляван от числоввата послед
дователносст g  t  . На
Н всеки
(6)

символл на числоввата послед
дователностт съответсттва един ил
ли няколкоо периода на
н ФУ с
определлен номер.. Тъй като ФУ образууват пълнаа, ортогонаална систем
ма от функ
кции, то
символлите на числловата посл
ледователнност ще се предават чрез
ч
ортогоонални символи.
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4.ИЗВО
ОД
Р
Разгледани
ите достой
йнства наа широкол
лентовите технологиии, основани на
използвването на цифрови носещи и сигнали на Уолш,, позволявват същитее да се
разглеж
ждат катоо перспективна алттернатива на традиционнатаа „синусоидална“
технолоогия, изполлзвана в настояще
н
врреме в беззпроводнитте технологгии, изпол
лзвани в
радиокааналите в специаални компплекси за информ
мационно взаимодеействие,
включи
ително в комплексит
к
те с безпиллотни летаателни апарати и друуги компл
лекси на
мобилн
ната високоскоростнаа радиовръъзка. В мо
омента акттивно се иизползват смесени
с
методи за модулаация на сиггнали на У
Уолш. Такавва модулац
ция е особеено целесъ
ъобразна
при посстрояването на т.нар. съвместнии (многофункционалн
ни) системии.
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