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РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ОРТОГОНАЛЬНОГО ЧАСТОТНОГО 
МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯМ ДЛЯ БЕЗПРОВОДОВИХ  

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ  
 

Проведена розробка алгоритмів керуючих програм прямого та зворотного швидкого перетворення 
Фур’є для безпроводового модему передачі даних на 1024 вхідних/вихідних відліків. Апаратна реалізація мо-
дема орієнтована на застосування сучасних та потужних цифрових сигнальних процесорів, що дозволяє 
значно зменшити час обчислення операцій та збільшити швидкість передачі даних безпроводової системи. 
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Вступ 
Постановка проблеми. Загальна тенденція ро-

звитку інформаційного суспільства як нового етапу 
в розвитку людства, на якому інформаційно-
комунікаційні технології стають базовими, вимагає 
нових підходів до надання послуг в телекомуніка-
ційних мережах і відповідно досягнення нового рів-
ня в проектуванні телекомунікаційних систем. 

У зв'язку з великою поширеністю систем без-
проводового зв'язку в масштабах загальнодержавно-
го застосування та, відповідно, їх значною вартістю, 
актуальними є питання підвищення ефективності 
безпроводових систем на різних етапах їх розвитку 
– від проектування до експлуатації з врахуванням 
можливостей модернізації, поєднання та інтеграції з 
іншими системами зв'язку.  

Важливим інструментом для підвищення фізи-
чної швидкості та вірогідності передачі даних у без-
провідних мережах є розширення смуги пропускан-
ня спектральних каналів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 
[1 - 3] показано, що найбільша ефективність переда-
чі даних здійснюється в каналах з ортогональним 
частотним мультиплексуванням (ОЧМ;OFDM).  

Блок-схема безпроводового OFDM-модема на 
основі ОЧМ із використанням прямого (ШПФ) та 
оберненого (ОШПФ) швидкого перетворення Фур’є 
представлена в [1, 2, 8]. 

Спосіб ОЧМ характеризується рядом переваг, а 
саме [3]: 

• велика спектральна ефективність модуляції 
завдяки максимально близькому розташуванню суб-
каналів;  

• висока завадостійкість інформаційного сигна-
лу завдяки використанню великої кількості несучих 
у широкому діапазоні частот;  

• можливість реалізації повністю цифрових ви-
сокоефективних алгоритмів модуляції-демодуляції, 
основаних на використанні дискретного перетво-
рення Фур’є (ДПФ). 

Усі вищенаведені переваги ОЧМ стали можли-
вими завдяки апаратній реалізації ОШПФ та ШПФ. 
Переваги системи ОЧМ проявляються при великій 
кількості несучих. Без такого кроку неможлива реа-
лізація ОЧМ, адже в іншому випадку пряме апарат-
не формування ОЧМ-сигналу вимагало б величез-
них схемотехнічних витрат у вигляді тисяч генера-
торів і модуляторів у передавачі і такого ж числа 
детекторів у приймачі. Маловірогідно, що така схе-
ма була б реалізована.  

Реалізація ОШПФ та ШПФ [1, 5] базується на 
формулах (1) і (2), відповідно:  
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де m – індекс ДПФ у частотній області; n – індекс 
ДПФ у часовій області; N – кількість вхід-
них/вихідних відліків ДПФ. 

Однак оскільки значення ej2π/N з (1) та e-j2π/N з (2) 
є постійними для заданого числа N, то вираз  
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можна обчислити і використовувати готові значення 
при створенні програмного забезпечення конкретно-
го MIMO-модема передачі даних (WN = ej2π/N). Вико-
ристання даної можливості та розбиття N вхід-
них/вихідних відліків ДПФ на дві та більше частини 
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дозволяє зменшити кількість обчислювальних опе-
рацій до (N/2)log2N [4].  

У загальному випадку, вимоги по використову-
ваній пам’яті для N-точкового ШПФ такі: N комірок 
для дійсних та N комірок для уявних даних і N комі-
рок для коефіцієнтів повороту. 

Як показано в [2, 3, 6], результати порівняння 
реалізації алгоритмів ШПФ по основі 2 на різних 
процесорах такі: 

 ADSP-2189M (16 розрядів, фіксована точка, 
453 мкс, 1024 точки ШПФ); 

 ADSP-21160 (32 розряди, плаваюча точка, 
90 мкс, 1024 точки); 

 ADSP-TS001 (16 розрядів, режим з фіксова-
ною точкою, 7,3 мкс, 256 точок) або (32 розряди, 
режим з плаваючою точкою, 69 мкс, 1024 точки). 

Для забезпечення функціонування в реальному 
часі повний розрахунок ШПФ повинен виконувати-
ся в проміжку, що відповідає часу накопичення од-
ного пакету даних. Передбачається, що поки ро-
биться обчислення ШПФ поточного пакету даних, 
ЦСП накопичує дані для наступного пакету. Безпе-
рервне отримання даних полегшується завдяки мо-
жливостям гнучкої адресації даних у ЦСП у поєд-
нанні з використанням різних каналів прямого дос-
тупу до пам’яті. 

Розглянемо ЦСП процесор ADSP-21160, який 
обчислює 1024-точкове 32-розрядне комплексне 
ШПФ із плаваючою точкою за 90 мкс. Очевидно, що 
максимальна частота дискретизації дорівнює 
11,38 Mо/с. Тут сигнал має ширину смуги частот 
менше 5,7 МГц. Також передбачається, що немає 
додаткових витрат процесорного часу, пов’язаних із 
ШПФ, або обмежень, пов’язаних із передачею да-
них. 

Наведений приклад дає оцінку максимальної 
ширини смуги сигналу, який може бути оброблений 
даним ЦСП з урахуванням характеристик реалізова-
ного на ньому ШПФ. Число точок ШПФ також ви-
значає мінімальний рівень шуму ШПФ відносно 
рівня широкосмугового шуму, і це також має бути 
враховано при виборі числа точок ШПФ.  

Як зазначалося вище, інтегроване середовище 
VisualDSP++ є основним засобом розробки і відлад-
ки додатків для процесорів компанії Analog Devices 
і підтримує процесори типу TigerSHARC, SHARC і 
Blackfin. Середовище VisualDSP++ може бути зава-
нтажене з веб-сайта компанії та після закінчення 
реєстрації користувачеві висилається серійний но-
мер, що дає можливість працювати з пакетом у тес-
товому режимі впродовж 90 днів [7].  

Мета статті полягає в розробці алгоритмів 
ОЧМ-модуляторів/демодуляторів із застосуванням 
сучасних та потужних цифрових сигнальних проце-
сорів (ЦСП) серії ADSP-21160 фірми Analog 
Devices. 

Основний матеріал 

Синтез керуючої програми. Перейдемо до 
опису процесу складання проекту керуючої програ-
ми у VisualDSP++ [4 - 6]. Послідовність операції 
відображена на рис. 1. Найбільш типовий процес 
роботи над проектом у цьому середовищі полягає в 
наступному. 

На першому етапі користувач створює файл 
проекту (.dpj) і настроює його параметри (тип про-
цесора, налаштування асемблера, компілятора, ком-
понувальника і т. д.).  

Наступний етап полягає в додаванні в проект 
існуючих або створенні нових початкових файлів. 
Початкові файли програми можуть бути написані на 
мові асемблера процесора (що мають розширення 
.asm, .s або .dsp) і/або високорівневих мовах про-
грамування C/C++ (.c/.cpp/.cxx). Обидва ці варіанти 
мають свої переваги та недоліки. 

 

 
 

Рис. 1. Етапи роботи над проектом 
 
Також на цьому етапі в проект можуть бути 

додані (якщо це не було зроблено автоматично за 
допомогою Project Wizard) два допоміжні файли: 
файл run-time заголовка і файл опису лінкера.  

Коли всі початкові і допоміжні файли готові, 
можна приступити до збірки проекту. Цей процес 
відбувається в два кроки. Спочатку початкові файли 
і CRT піддаються компіляції і асемблюванню за до-
помогою утиліт «компілятор» і «асемблер» відпо-
відно. У результаті формується один або декілька 
об’єктних файлів у стандартному форматі ELF, які 
мають розширення .doj і містять у собі структурова-
ні секції коду і даних. Потім викликається утиліта 
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«лінкер» (компонувальник), яка на підставі інфор-
мації, що міститься у файлі опису лінкера (.ldf), ана-
лізує об’єктні файли, що підключаються користува-
чем бібліотеки (.dlb) і визначає, які з об’єктів необ-
хідно помістити в той або інший сегмент доступної 
процесору внутрішньої або зовнішньої пам'яті. Ре-
зультатом роботи лінкера є виконуваний файл у фо-
рматі ELF із розширенням .dxe. У деяких випадках 
лінкер також формує файли вмісту спільно викорис-
товуваної пам’яті (для проектів, що виконуються у 
багатопроцесорних системах) із розширенням .sm і 
файли оверлейної пам’яті (для систем, в яких окремі 
незалежні частини коду оперативно підвантажують-

ся із зовнішньої пам’яті у внутрішню пам’ять про-
цесора) з розширенням .ovl. 

Усі необхідні для формування виконуваного 
файла утиліти запускаються системою VisualDSP++ 
автоматично. Як правило, на цьому етапі збірка про-
екту відбувається в конфігурації Debug, в якій відк-
лючена оптимізація компілятора і в код додаються 
можливості відладки. 

У разі успішної збірки проекту користувач на-
строює налагоджувальну сесію, після чого викону-
ваний файл завантажується через цільовий об’єкт в 
програмну модель процесора або в реальний проце-
сор для відладки. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм ОШПФ для 1024 вихідних відліків 

 
Коли проект успішно проходить функціональне 

відлагодження, він може бути повторно зібраний в 
конфігурації Release. Ця конфігурація дає оптимізо-
ваний за продуктивністю код без можливостей від-
ладки (чи з обмеженими можливостями). Працезда-
тність отриманого в результаті збірки виконуваного 
файла необхідно повторно досліджувати у складі 
платформи. 

Оскільки формат виконуваного файла не го-
диться для безпосереднього завантаження в проце-
сор в автономно працюючій системі, він має бути 

перетворений утилітою loader в завантажуваний 
образ (.ldr). 

Отриманий у результаті роботи завантажува-
ча/сплітера файл може бути записаний в мікросхему 
пам’яті на платі EZ-KIT/EZ–BRD [4, 6] або на платі 
власної розробки за допомогою утиліти Flash 
Programmer, яка призначена для внутрішньосхемно-
го програмування мікросхем пам’яті безпосередньо 
з середовища VisualDSP++. 

Головною виконуючою ланкою проекту реалі-
зації МІМО-модема передачі даних на основі ЦСП є 
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алгоритм і, як результат, програма побудови ОШПФ 
та ШПФ.  

Робота алгоритму ОШПФ. Проведемо опис 
роботи алгоритму ОШПФ показаний на рис. 2. Пе-
рший блок в алгоритмі відповідає за введення вхід-
них даних та визначення характеристик операндів, 
які будуть використовуватись у подальших розра-
хунках.  

У блоках 2 та 3 виконуються операції обчис-
лення дійсної та уявної складових комплексних по-
вертаючих множників W, які дорівнюють ej2π/N і є 
постійними при заданому N [3, 8] (у нашому випад-
ку N=1024). Комплексна та уявна складові вхідного 
сигналу Х(i) виділяються за допомогою блоків 4 та 
5. Варто зазначити, що операції розрахунку вико-
нуються до моменту отримання рівності і=N. У шо-
стому алгоблоці виконується цифрова обробка по-
вертаючих множників W за основою 2 для їх пода-
льшої біт-реверсивної перестановки (7 блок). Суть 
операції біт-реверсивної перестановки полягає в 
розбитті вхідної послідовності відліків на парні та 
непарні відліки. 8-й блок призначений для виконан-
ня операції ОШПФ над комплексними числами за 
основою 2.  

У блоках 9 та 10 проходять аналогічні операції, 
що й у алгоблоках 6 та 7, тільки для вихідних відлі-
ків Х(i). Операція обчислення амплітуди всіх 1024 
вихідних відліків Х(i) виконується в 11 та 12 блоках. 
13-й блок виконує функцію попередньої підготовки 
до формування вихідного сигналу та підключення 
периферії на можливість виведення даних. 14-й і  
15-й блоки відповідають за формування вибірки 
вихідного сигналу з 1024 субканалів та додаткову 
перевірку вибірки на наявність усіх 1024 субканалів. 
Виведенням даних завершується алгоритм. 

Висновки 

Проведена розробка алгоритмів ОЧМ-
модуляторів/демодуляторів із застосуванням сучас-
них та потужних цифрових сигнальних процесорів 
(ЦСП) серії ADSP-21160 фірми Analog Devices. За-
пропоновані алгоритми дозволяють значно зменши-
ти час обчислення операцій, смугу частот, що зай-
має сигнал та збільшити швидкість передачі даних у 
безпровідних системах орієнтованих у першу чергу 
для передачі даних. Для створення керуючої про-
грами модема використано програмне середовище 

Analog Devices VisualDSP++ [2, 4-6], яке призначене 
для розробки і відладки цифрових сигнальних про-
цесорів серії ADSP-21160. 

У роботі проведено удосконалення алгоритму 
функціонування  безпровідного модема передачі 
даних на 64 відліки [3, 8], а саме: розроблено підп-
рограму реалізації ОШПФ та ШПФ з кількістю вхі-
дних/вихідних відліків, рівною 1024. В якості при-
строю обробки даних застосовано ЦСП ADSP-
21160, що має кращі характеристики в порівняні з 
мікроконтролером ATmega128. Частотний діапазон, 
який займають сигнали згідно виразів (1) і (2) скла-
дає 8 МГц. Ця смуга частот найбільш наближена до 
параметрів стандарту передачі даних 802.16e. Тому, 
дослідження проводились в цій смузі частот і пока-
зали ефективність обраного шляху реалізації про-
грамного забезпечення та схемотехнічних рішень. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОРТОГОНАЛЬНОГО ЧАСТОТНОГО МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ 

ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
Гринкевич А.А. 

Проведена разработка алгоритмов управляющих программ прямого и обратного быстрого превращения Фурье 
для беспроводного модема передачи данных на 1024 входных/выходных отсчетов. Аппаратная реализация модема ори-
ентирована на применение современных и мощных цифровых сигнальных процессоров, что позволяет значительно 
уменьшить время вычисления операций и увеличить скорость передачи данных беспроводной системы. 

Ключевые слова: OFDM, модем, сигнальный процессор, быстрое преобразование Фурье. 
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DEVELOPMENT OF ALGORITHM  OFDM FOR THE RADIO COMMUNICATIONS SYSTEMS  
Grynkevych G. 

Conducted development of algorithms of control program of direct and reverse rapid transformation of Fourier for the off-
wire modem of communication of data on 1024 input-output counting out. Hardware representation of modem is oriented to 
application of modern and powerful digital alarm processors, that allows considerably to decrease time of calculation of 
operations and rev up communication of data of the off-wire system. 

Keywords: OFDM, modem, signal processor, fast transformation Fourier. 
________________________ 

 
 
УДК 621.39 
 
В.А. Краснобаев, Р.А. Горбенко 
 

Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка 
 

ПРОТОКОЛЫ МАРШРУТИЗАЦИИ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ 
 
Статья является результатом обзора протоколов маршрутизации в беспроводных сенсорных сетях 

(БСС). На основе протоколов рассмотрены алгоритмы маршрутизации в БСС. Использование эффектив-
ных протоколов маршрутизации делает возможным провести оптимизации таких ресурсов сенсорной се-
ти, как расход энергии, объем памяти, затраты процессорного времени и др. 

 
Ключевые слова: беспроводные сенсорные сети, протоколы маршрутизации, передача данных, сенсор, 

узел. 
Введение 

Прогресс в микроэлектронике и беспроводных 
технологиях связи стимулировал развитие и усо-
вершенствование беспроводных сенсорных сетей 
(БСС). Но из-за их новизны в отечественной науч-
ной литературе иметься существенный пробел по 
этой тематике. В данной работе приведены перво-
степенные требования, а также основные принципы 
и методы маршрутизации в БСС на примере наибо-
лее распространенных современных алгоритмов. 

БСС – это распределённая, самоорганизующая-
ся и устойчивая к отказу отдельных элементов сеть 
множества датчиков (сенсоров) и вычислительно-
коммуникационных устройств, объединенных меж-
ду собой посредством радиоканала [1]. Сенсоры 
являются автономными устройствами, которые об-
ладают низкопроизводительным процессором, не-
большим объемом памяти и маломощным передат-
чиком. Задачей каждого сенсора является сбор 
определенной информации и последующая ее пере-
дача на базовую станцию. Такие сети используются 
для передачи информации на короткие расстояния 
(от нескольких метров до нескольких километров) 
за счет способности ретрансляции сообщений от 
одного элемента к другому [2]. Современные БСС 
помогают решать множество задач, связанных с 
наблюдением разнообразных процессов и террито-
рий. Бесспорно, они являются одним из наиболее 
перспективных направлений развития распределен-

ных вычислительных систем мониторинга и управ-
ления. 

В отличие от беспроводной локальной сети, 
передача информации через БСС требует незначи-
тельную либо вовсе исключает инфраструктуру. Эта 
особенность позволяет недорогим, малогабаритным 
и энергоэффективным решениям быть реализован-
ными во многих устройствах. 

Основная часть 
Маршрутизация – процесс определения пути 

передачи данных от узла-отправителя к узлу-
получателю через промежуточные узлы и дальней-
шего перенаправления пакета. 

Протоколы маршрутизации реализуют меха-
низмы определения искомого направления передачи 
данных из одного пункта в другой. Вычислительно-
коммуникационные узлы в БСС обмениваются ин-
формацией о топологии сети в соответствии с алго-
ритмом для построения таблиц маршрутизации. При 
этом собирается и передается по сети только слу-
жебная информация и составляется карта связей 
сети определенной степени подробности [3]. На ос-
новании этой информации для каждой сети прини-
мается решение о том, какому следующему маршру-
тизатору надо передавать пакеты, чтобы маршрут 
оказался оптимальным. 

После перестроения сети некоторые записи в 
таблице становятся недействительными. В таких 
случаях пакеты, отправленные по ложным маршру-


