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Анотацiя
В роботi проведено дослiдження впливу змiни параметрiв шуму на вiдношення сигнал-шум. При аналiзi у якостi
корисних сигналiв використовувались функцiї Уолша шостої дiади.
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Вступ
У роботi [1] було проведено дослiдження залежностi потужностi вихiдного сигналу вiд потужностi
вхiдного сигналу представленого адитивною сумiшшю однотонального сигналу та бiлого гаусовського
шуму (БГШ) у нелiнiйних системах (НС), передаточнi функцiї яких описанi рядами Вольтерра третього
та п’ятого порядку.
Представляє iнтерес дослiдження змiни вiдношення сигнал-шум для випадку адитивної сумiшi широкосмугового сигналу (ШС) та БГШ. У якостi ШС
були обранi сигнали на основi функцiй Уолша шостої
дiади.
Метою даної роботи є аналiз залежностi вiдношення сигнал-шум вiд амплiтуди та фази гармонiки
спектру шуму, номер якої спiвпадає з секвентiстю
функцiї Уолша.

1. Параметри шуму
БГШ був сформований у програмному середовищi
Matlab. Параметри шуму:
1) Математичне очiкування – (-0.0166).
2) Дисперсiя – 0.2479.
3) Коефiцiєнт ексцесу – 3.3037.
Автокореляцiйна функцiя (АКФ) та амплiтудночастотний спектр (АЧС) сформованого шуму представленi на рис. 1 та рис. 2 вiдповiдно.
З наведених графiкiв видно, що шум не є бiлим
гаусовським шумом, а лише подiбний до нього.

Рис. 1. АКФ шуму

2. Параметри функцiй Уолша
В роботi були проведенi розрахунки залежностей
вiдношення сигнал-шум вiд амплiтуди та фази гармонiки спектру шуму, яка спiвпадає секвентностю
вiдповiдного сигналу.
На рис. 3 наведенi графiки АЧС двадцятої
(рис. 3(a)) та двадцять першої (рис. 3(b)) функцiї
Уолша вiдповiдно, де видiленi спектральнi лiнiї, що
вiдповiдають секвентностям сигналiв (секвентiсть

Рис. 2. АЧС шуму
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двадцятої функцiї Уолша дорiвнює десяти, а двадцять першої дорiвнює одинадцяти).

(a)

(a)

(b)

Рис. 4. Залежнiсть змiни вiдношення сигнал-шум вiд
змiни амплiтуди гармонiки спектру шуму, номер якої
дорiвнює секвентностi функцiї Уолша: (a) – двадцятої
функцiї Уолша; (b) – двадцять першої функцiї Уолша.

(b)

Рис. 3. Амплiтудно-частотний спектр: (a) – двадцятої
функцiї Уолша; (b) – двадцять першої функцiї Уолша.

3. Результати дослiджень
При дослiдженi залежностi вiдношення сигналшум вiд амплiтуди вiдповiдної гармонiки спектру
шуму, амплiтуда гармонiки змiнювалась вiд нуля
до значення, яке втричi бiльше, нiж амплiтуда гармонiки АЧС, номер якої спiвпадає з секвентностю
функцiї Уолша. В результатi проведених дослiджень
виявлено, що залежностi вiдношення сигнал-шум 𝑞
вiд амплiтуди вiдповiдної гармонiки спектру шуму
для всiх функцiй Уолша з парними та непарними номерами мають однаковий характер. Типовi залежностi 𝑞 показанi на рис. 4 для двадцятої та двадцять
першої функцiй Уолша вiдповiдно. В ходi проведення дослiджень фаза вiдповiдної гармонiки спектру
шуму була вибрана рiвною нулю.
Iз графiкiв представлених на рис. 4 графикiв видно, що залежнiсть вiдношення сигнал-шум вiд ам-
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плiтуди гармонiки спектру шуму, номер якої дорiвнює секвентностi функцiї Уолша, має екстремум.
При дослiдженi залежностi вiдношення сигналшум вiд фази вiдповiдної гармонiки спектру шуму,
фаза гармонiки змiнювалась вiд (−𝜋) до 𝜋. В результатi проведених дослiджень виявлено, що залежностi вiдношення сигнал-шум вiд фази вiдповiдної
гармонiки спектру шуму для всiх функцiй Уолша з
парними номерами мають характер, який показано
на рис. 5(a) (для двадцятої функцiї Уолша), а з непарними номерами мають характер, який показано
на рис. 5(b) (для двадцять першої функцiї Уолша).
В ходi проведення дослiджень амплiтуда вiдповiдної гармонiки спектру шуму була обрана, виходячи
з максимального значення вiдношення сигнал-шум,
яке було отримано при дослiдженнi залежностi вiдношення сигнал-шум вiд амплiтуди вiдповiдної гармонiки спектру шуму.
Iз представлених на рис. 5 графикiв видно, що
залежнiсть вiдношення сигнал-шум вiд фази гармонiки спектру шуму, номер якої дорiвнює секвентностi

функцiї Уолша, має ярко виражений максимум. Для
парних номерiв функцiй Уолша екстремум знаходиться у точцi Φ = 0, а для непарних у точцi Φ
=( –𝜋/2), де Φ – фаза вiдповiдної гармонiки спектру
шуму.

Висновки
В ходi виконання роботи було визначено, що вiдношення сигнал-шум змiнюється при змiнi амплiтуди
та фази гармонiки спектру шуму, номер якої вiдповiдає секвентностi функцiї Уолша, i цi залежностi
мають екстремуми.
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Рис. 5. Залежнiсть змiни вiдношення сигнал-шум вiд
змiни фази гармонiки спектру шуму, номер якої
дорiвнює секвентностi функцiї Уолша: (a) – двадцятої
функцiї Уолша; (b) – двадцять першої функцiї Уолша.
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