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Анотацiя
У роботi розглянуто використання поляризацiйно модульований сигналiв у цифрових РРС. Визначенi амплiтуднi
спектри сигналiв з рiзними видами поляризацiйної модуляцiї. Проведений аналiз сигналiв та визначений найбiльш
завадостiйкий.
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Вступ
Радiорелейнi системи (РРС) є одним з сучасних

засобiв передачi данних. Вони використовуються для
передачi на великi вiдстанi сигналiв багатоканаль-
ної телефонiї, телебачення i радiомовлення, телегра-
фних i фототелеграфних сигналiв.

На даний момент РРС мають вразливiсть в пла-
нi перехоплення та зашумлення корисного сигналу.
Тобто, пiд загрозою цiлiснiсть iнформацiї. Тому пи-
тання захисту даного параметру без використання
криптозахисту є актуальним.

1. Спектри сигналiв з поляризацiйною моду-
ляцiєю

У роботi побудованi спектри поляризацiйно мо-
дульованих сигналiв, на основi яких визначено вiд-
ношення сигнал/шум на входi демодулятора при-
ймача при заданiй iмовiрностi помилки (наприклад,
𝑃 = 10−6). На рис. 1 зображенi залежностi амплiтуд
гармонiк до номеру гармонiки.

Показано, що для реалiзацiї заданої бiтової по-
милки вiдношення сигнал∖шум на входi демодулято-
ра для сигналiв з лiнiйною поляризацiєю становить
26.7 дБ, для кругової – 29.8 дБ, для елiптичної –
28.8 дБ. Таким чином, задана iмовiрнiсть помилки
для сигналiв з лiнiйною поляризацiйною модуляцiєю
реалiзується при найменшому значеннi сигнал∖шум,
отже, цей сигнал найбiльше пiдходить для передачi
в реальнiй завадовiй обстановцi.

2. Застосування поляризацiйного дiплексе-
ра для зменшення рiвня шумiв

Пропонується на приймачi встановлюється поля-
ризацiйний дiплексер Т-подiбного з’єднання, напри-
клад, круглого та прямокутного хвилеводiв.

Коли сигнал має тiльки ортогональну поляриза-
цiю, то пiсля прийому вiн роздiляється на вертикаль-
но та горизонтально поляризованi складовi. Шум
не має конкретної поляризацiї, а представляє собою
сукупнiсть сигналiв довiльних поляризацiй. Тому
на виходi поляризацiйного дiплексеру потужнiсть
шуму має зменшитися вдвiчi, адже одна половина
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Рис. 1. Спектр сигналу: (a) – з лiнiйною
поляризацiйною модуляцiєю; (b) – з круговою

поляризацiйною модуляцiєю; (c) – з елiптичною
поляризацiйною модуляцiєю.

пiде в плече з горизонтальною поляризацiю, друга
половина – в iнше плече.

Висновки
Проведенi дослiдження та вiдповiдний аналiз ре-

зультатiв показали, що:
1) Мiнiмальну ширину спектру має сигнал з лiнiй-

ною поляризацiйною модуляцiєю. Отже, вона є
найбiльш пiдходящою для передачi iнформацiї
по радiоканалу.

2) Найменше вiдношення сигнал∖шум для заданої
iмовiрностi помилки має сигнал з лiнiйною по-
ляризацiйною модуляцiєю. Тобто, має бiльшу
завадостiйкiсть.
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