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Ключови думи: сигнали на Уолш, кодово разделение на каналите(CDMA) 
Резюме: За целите на широкото внедряване на кодовото уплътняване и 

разделяне на сигналите при реализиране на множествен достъп в клетъчни системи, е 
необходимо да се решат редица проблеми от теоретичен и практичен характер.Сред 
тях, като най-важни е възможно да се отделят следните направления: 

-избор на критерии за качество на функциониране на  клетъчни системи; 
-избор на критерии и построяване на регулярни методи за изчисляване на 

системи от сложни сигнали; 
-изследване на ефективността и шумоустойчивостта на различни видове 

системи с кодово разделяне на каналите (CDMA); 
-изследване на въпросите за синхронизация в системите с кодово разделяне; 
-анализ на ефективността на различните методи за предаване на дискретна 

информация в клетъчните системи, а също и методите за предаване на непрекъснати 
съобщения. 

В съответствие с гореизброеното,  в настоящата статия е разгледана 
системата CDMA с използване на кодовете на Уолш за разширяване на спектъра на 
излъчвания сигнал. Системата съчетава тези кодове на Уолш с два шумоподобни 
псевдослучайни (PN) кода за всеки комуникационен канал, като по този начин се 
изграждат различни канали. Тъй като разширяването не е равномерно по широчината 
на честотната лента, същите се използват съвместно с PN кодове. 

 
1. УВОД 
Системата с кодово деление на каналите, IS-95 или CDMA ONE отваря пътя на 

другите, базирани на 3G системи по целия свят. Това позволява да се достигнат по-
високи нива на ефективно използване на радиочестотния спектър и да бъдат въведени 
много други подобрения.  

Системата CDMA изисква ортогонални кодове за селекция на канала. Кодовете 
на Уолш се използват за пряко разширяване на спектъра (DSSS) на системи (такива 
като IS-95, CDMA 2000 и др.). Oсвен това, те са използвани за разпределение на 
спектъра чрез скокообразна промяна на честотата (FHSS) за избиране на пусковата 
честота за следващия скок. 
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Кодовете на Уолш са ортогонални кодове. Също, ако два кода на Уолш са 
корелирани, резултатът е разбираем само, ако тези два кодът са еднакви. Като резултат, 
кодирания сигнал на Уолш се получава като случаен шум в приемащия CDMA мобилен 
терминал, освен в случаите, когато терминала използва еднакъв код като този 
използван за кодиране на входящия сигнал. 

Известни са системи от ортогонални функции с ред на следване (номерации) по 
Уолш, Пели и Адамар[3].Независимо от метода на следване всички те се явяват пълна 
система ортогонални функции, а прехода от една система към друга се осъществява по 
пътя на изпълнението на математически операции над техните елементи. 

Най-разпространено е определянето на системата от функции на Уолш с 
помощта на матрицата на Адамар. Матрицата на Адамар се явява квадратна и се 
определя рекурсивно:  
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, където NH - матрица на  Адамар от ред N , 1 1H  . 

Матрицата на Адамар се явява симетрична и не се променя, ако нейните редове 
и стълбове си сменят местата. По този начин, системата от последователности на Уолш 
може да бъде построена като съвкупност от редове или стълбове на матрицата на 
Адамар. Общия брой на последователностите е равен на реда на матрицата N . 

Описаните по този начин функции на Уолш формират последователност от 
правоъгълни импулси с единични амплитуди и полярност, съответстващи на знаците 

  на елементите от редовете (стълбовете) на матрицата на Адамар. Дължината на 

всеки от импулсите представлява 1 / N част от общия интервал на функцията. На фиг.1 е 
даден пример на някои функции на Уолш на основата на матрицата на Адамар с 
порядък 8N  . 

 
фиг.1 Система от функции на Уолш 

 
Кодовете на Уолш се явяват пълна система от функции, „ортогонални в точка”. 

В същото време, техните корелационни свойства не са удовлетворителни. Голяма част 
от страничните пикове на автокорелационната функция на последователностите на 
Уолш са доста големи. 
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За това, за подобряване на взаимнокорелационните свойства, използвания 
ансамбъл от сигнали в асинхронните канали обикновенно се  “скреблира” по пътя на 
посимволно умножение на кода на Уолш с псевдослучайна последователност. 

В качеството на “скремблинг-код” често се използват сегменти от М-
последователности. Например, в стандартната клетъчна връзка CDMA IS-95 функциите 
на Уолш с дължина 64N   се умножават с „отрезки” от някаква М-последователност с 

дължина 
152 1 .При това, данните на потребителя първоначално се умножават с един 

от кодовете на Уолш, след това се склембрира с псевдослучаен   код (PN) в базовата 
станция (БС) и накрая се предава на носещата. 

В приемника се осъществява умножение на демодулирания сигнал със 
синхронен PN-код, при което сигнала на потребителя се корелира с подходяща 
функция на Уолш. 

 
2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТАНДАРТАБ IS-95 (CDMA ONE) 
Системата на базата на стандарта IS-95 е построена по метода на директното 

разширяване на спектъра (DS-CDMA) на основата на кодови псевдослучайни 
последователности (ПСП), сформирани на базата на ансамбъла ортогонални функции 
на Уолш [1]  . 

Преобразуването на сигнала на базовата станция се осъществява на няколко 
етапа. Отначало входния сигнал с променлива информационна скорост (1,2-9,6 kbit/s) 
се преобразува в кодиран поток от данни с фиксирана скорост 19,2kbit/s. След това той 
се разширява по лента и се предава с чипова скорост 1,2288 Мчип/с. Накрая, на третия 
завършващ етап, изходния поток във всеки канал се разделя на синфазна (I) и 
квадратурна (Q) съствка.След линейното умножение с тегло се образуват груповите I и 
Q съставящи сигнала, които се предават с използването на квадратурна фазова 
модулация с преместване (QPSK). 

 

фиг.2 Схема на кодирането във правия канал при CDMA One 
 

3.ПРИНЦИПИ НА ФОРМИРАНЕ НА СИГНАЛА В СТАНДАРТА IS-95 
В стандарта IS-95 се използват три групи кодове: на Уолш, кратки и дълги. 

Всички тези кодове се явяват общи за базовата и мобилната станции, обаче изпълняват 
различни функции (табл.1) [1] .  
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Таблица 1 Кодови последователности, използвани в стандарта IS-95 
 

Вид на 
сигнала 

 

Дължина 
на 

сигнала 
 
 

Изпълнявани функции 
 

Базова станция 
 

Мобилна станция 

 
Код на 
Уолш 

 

 
 

   64 

 
Кодово уплътняване или 
разделяне на 64 CDMA-

канали 
 

 
Обезпечаване на шумоустойчиво 

кодиране на информация 

Кратък 
код 

   32768 Разделяне на сигналите на БС 
по големината на цикличното 

преместване 

Кратък код с фиксирано 
циклично преместване, 

използван в качеството на 
опорен сигнал в скембрирането 

Дълъг 
код  

42

12

2 1

4, 4.10

 Дълъг код с отнети дискрети, 
използван в качеството на 
опорна последователност в 

склембрирането 

Дълъг код с зададено циклично 
преместване, използван в 
качеството на адресна 
последователност 

 
От базовата станция могат едновременно да се предават 64 канала, в това число 

канал за пилотния сигнал, синхроканал, 7 повикващи канала (PCH) и 55 трафични 
канали (TCH). Сигналите на всички канали са ортогонални, което гарантира 
отсъствитето на взаимни смущения между тях от една станция.Вътрешно системните 
смущения основно възникват от предавателите на другите базови станции, работещи на 
същата честота, но с различно циклично преместване на псевдослучайна 
последователност. 

За предаването на пилотен сигнал се използва нулевата функция на Уолш  0W
, 

а за синхронизация-функцията 32W . В синхроканала данните постъпват със скорост 1,2 
kbit/s, а на входа на модулатора тяхната скорост се увеличава до 4,8 kbit/s. Така както 
скоростта в синхроканала е 4 пъти по-малка, отколкото в повикващия или 

информационния канал  19, 2 /kbit s
, то, съответно, в него се обезпечава по-висока 

шумоустойчивост [2]. 
Синхросъобщенията съдържат данни за точното системно време, параметрите на 

краткия и дългия код, скоростта на предаване в повикващия канал, т.е. за всички 
параметри, необходими за установяване на началната синхронизация. 

Всички базови станции използват идентични по структура кратки кодове, но с 
различно циклическо преместване, кратно на 64, т.е. винаги в мрежата могат да 
функционират не повече от 511 базови станции. Правилната работа на БС в CDMA One 
се гарантира само в този случай, ако техните сигнали не се наслагват един върху 
друг.За да се изпълни това условие е необходимо твърда синхронизация, която в 
настояще време се обезпечава чрез спътникова навигационна система GPS. 

В мобилната станция (МС) е възможно кохерентно приемане на сигналите с 
„захващане” на носещата и регулиране на мощността.Приемането на сигнала в БС се 
осъществява с използването на RAKE приемника, имащ в своя състав няколко канала за 
паралелна обработка. 

След завършване на процедурата за синхронизация МС се настройва на канала 
за персолно търсене и постоянно го контролира в очакване на постъпване на повикващ 
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сигнал.Скоростта на предаване адаптивно се изменя от 1,2 до 9,6kbit/s, което позволява 
гъвкаво адаптиране на трафика към условията на разпространение на радиовълните. В 
МС се използват два вида канали: канал за достъп ACH  и канал за трафика TCH.  

В МС  ортогоналните функции на Уолш  също се използват, но за други цели, 
т.е. не за уплътнение на каналите, а за повишаване на шумоустойчивостта.Всяка група 
от 6 бита съответства при предаване на една от 64 последователности на Уолш. При 
предаване всяка МС използва дълъг код с индивидуално циклическо преместване, 
което дава възможност на базовата станция, за да я идентифицира еднозначно. 

Всяка МС в мрежата използва един и същи дълъг код. По стойността на 
неговото преместване БС различават сигналите на обслужваните абонати. Маските на 
дългите кодове в правия и обратния канал съвпадат. Стандарт IS-95 предполага 
използването на една и съща честота във всички клетъчни мрежи. Всички МС 
използват същия кратък код, който е и в БС.Обаче цикличното преместване е 
фиксирано и еднакво за всички МС.Смущенията, създавани от други БС, работещи в 
същата честотна лента,  в крайна сметка определят границата на пропускателната 
способност. 

В CDMA One МС не излъчва пилотен сигнал и следователно в БС се 
осъществява не кохерентна обработка. Този недостатък е отстранен в новия стандарт 
CDMA 2000, където в правия канал се предават три различни вида пилот-сигнала, а  в 
обратния-един. 

 
4.ПРИНЦИПИ ЗА ПОСТРОЯВАНЕ И АРХИТЕКТУРА НА CDMA 2000 
В основата на системата CDMA 2000 лежи принципа на еволюционния преход 

от съществуващия стандарта IS-95 и неговите последващи модификации към 
широколентовата CDMA система. В проекта системата CDMA 2000 изпълнява всички 
изисквания, предявявани към перспективната система от трето поколение, а също 
обезпечава обратната съвместимост с система на CDMA One. 

 Отличителна особеност на CDMA 2000 се явява: широк диапазон на 
скоростта на предаване от 1,2кбит/с до 2,048кбит/с с възможност за гъвкаво изменение 
на ширината на спектъра на излъчвания сигнал, използване на кохерентно приемане на 
мобилните и базови станции, въвеждане на бързодействаща схема за управление на 
мощността в правия и обратния канал, а също работа с променлива дължина на кадрите 
от 5мс и 20мс. 

Отличителни особености, предлагани от архитектурата CDMA 2000 се явяват 
[1]: 

-универсалност в представяния широк асортимент от услуги (предаване на реч, 
пакетна информация, комутируеми данни и мултимедия) с възможност за изпълнение 
на изискванията IMT-2000 към качеството на обслужване за различните категории 
потребители; 

-ефективност в построяването на система за сигнализация, за сметка на 
намаляване на разходите за пропускателната способност и нейната реализация при 
предаване на различни видове информация (реч, данни или едновременно реч и данни). 

-гъвкавост в обезпечаването на интерефейса със съществуващи и перспективни 
IP-мрежи или системи с комутация на каналите ISDN. 

-разширяемост в частите на въвеждане на новите услуги и протоколи без 
предявяване на различни изисквания към съществуващите мрежи; 

-разтегливост на пропускателната способност на мрежата за сметка на 
въвеждане на нови клетки , секторни антени и базови станции. 

-плавна деградируемост в случай на отказ на отделните елементи в мрежата; 
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-съгласуваност с йерархичната структура на системата от трето поколение, 
описана във препоръките ITU M.1225; 

-еволюциенен преход  от съществуващата система CDMA One към 
перспективните системи от 3 поколение. 

 При избора на концепцията за построяване на  CDMA 2000 едно от 
основните условия се е явявало обезпечаването на обратната съвместимост със 
съществуващите мрежи от 2 поколение. Това обстоятелство е предопределило избора в 
качеството на чиповата скорост 1, 2288 /R Мчип с и ширина на спектъра по ниво 
3 1,25dB MHz . 

По-нататъшното разширение на спектъра е основано на N-кратното увеличавена 
на ширината на спектъра. В CDMA 2000 са предложени следните пет стойности на 
ширина на спектъра: 1Х, 3Х, 6Х, 9Х  и 12Х, където Х=1,25MHz. 

 
5.ИЗВОД 
В системата CDMA 2000 се използват ортогонални канали за предаването на 

пилотни сигнали, управляващи информации и данни, което позволява намаляване на 
нивото на взаимните смущения. За предаване на високоскоростна и нискоскоростна 
информация се използват съответно дълги и кратки ортогонални последователности. В 
качеството на такива кодове, аналогично, както и в стандарта IS-95, се използват 
последователности на Уолш. Квадратурната фазова модулация с преместване(QPSK) се 
осъществява до разширяването на спектъра на сигнала.Всеки два информационни бита 
се изобразяват в един QPSK символ. В резултат, необходимия брой последователности 
на Уолш се намалява 2 пъти в сравнение със случая, ако бъде използвана двуфазова 
(BPSK) модулация. Въпреки това, дължината на последователността на Уолш може да 
се регулира, което позволява гъвкаво изменение на скоростта на предаване на 
информация в радиоканала.  
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Abstract: Realization of multiple access in cellular systems, it is necessary to solve 

many problems of theoretical and practical character. Among them, the most important is 
possible to separate the following areas: 

- selection of criteria for the quality of functioning of cellular systems; 
- selection of criteria and the construction of regular methods for calculating systems of 

complex signals; 
- study of the efficiency and noise resistant of different types of systems with Code 

Division Multiple Access(CDMA); 
- study the issues of synchronization in CDMA systems; 
- analysis of the effectiveness of different methods of transmission of discrete information 

in the cellular systems, and methods for the transmission of continuous 
communications. 
In accordance with the above, in this paper is considered CDMA system using Walsh 

codes for spread spectrum of the transmitted signal. The system combines these Walsh codes 
with two pseudo-noise code for each communication channel, thereby to build different 
channels. Since the spread is not uniform across the width of the frequency band they are 
used jointly with the PN codes. 

 
 

 


