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Вступ 
Постановка проблеми. При розробці та ви-

вченні в ході навчального процесу безпроводових 
систем зв’язку актуальну задачу складає створення 
візуальних моделей цих систем. Це у першу чергу 
дозволяє, на першому етапі конструювання при-
строю, розробнику зробити попередню оцінку фун-
кціонування та внести корективи до алгоритму ро-
боти системи без тривалого за часом безпосередньо-
го фізичного виготовлення. Для студента створення 
візуального (програмного) аналога дозволяє проде-
монструвати роботу безпроводової системи зв’язку 
загалом та якісно запам’ятати функціонування і ха-
рактеристики окремих блоків. 

Доросла людина засвоює лише 10 відсотків про-
читаної інформації, 20 – на слух, 30 – візуально, 40 – 
на слух із візуальним підкріпленням, 60 – при усному 
обговоренні, 80 – при самостійному пошуку й фор-
мулюванні проблеми і 90 відсотків – при самостійно-
му формулюванні та вирішенні проблеми [1]. Тому, 
використання програм комп’ютерної математики при 
дослідженні та вивченні безпроводових систем 
зв’язку дозволяє значно підвищити рівень знань і 
володіння сучасними засобами телекомунікацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ма-
тематичне моделювання знаходить найширше засто-
сування в науці, техніці, економіці й освіті [2]. Поява 
на початку 80-х рр. ПК створила реальні умови для 
реалізації на них вже досить серйозних спеціалізова-
них систем математичного моделювання, в яких була 
повністю автоматизована підготовка моделей.  

Паралельно з розробкою таких програм великі 
темпи розвитку набрав новий перспективний науко-
вий напрям – комп’ютерна математика [3]. На ринок 
було випущено цілий ряд програм комп’ютерної ма-
тематики – Mathcad, Maple, Mathematica, Matlab та ін.  

Серед таких програм моделювання значне міс-
це зайняла система блокового імітаційного моделю-
вання Simulink, яка інтегрована з потужною матри-

чною системою комп’ютерної математики Matlab. 
Розширення Simulink дозволяє на основі візуально-
орієнтованого програмування створювати великі 
моделі різних систем з окремих блоків, автоматично 
складати рівняння стану моделей, вирішувати їх і 
наочно представляти результати моделювання. 

Останнім часом різко зріс інтерес до невеликої 
за обсягом (але досить потужною за можливостями) 
універсальної системи блокового імітаційного візуа-
льного математичного моделювання VisSim [4]. Ра-
зом із самою системою VisSim випущений ряд паке-
тів її розширення, що істотно підвищує і без того ве-
ликі можливості системи. До них відноситься пакет 
VisSimCom для моделювання процесів, що проходить 
у телекомунікаційних системах та мережах. 

Методи та підходи до математичного моделю-
вання телекомунікаційних систем висвітлено напри-
клад у [2, 5, 6].  

Мета статті полягає в наглядному відображен-
ні актуальності задач створення візуальних моделей 
безпроводових систем зв’язку в ході навчального 
процесу. 

Основний матеріал 
На сьогодні системний підхід (рис. 1) набув 

найбільшого розповсюдження при проектуванні 
телекомунікаційного обладнання у зв’язку з необ-
хідністю дослідження великих реальних систем, 
коли позначалась недостатність, а іноді помилко-
вість прийняття будь-яких часткових рішень. Сис-
темний підхід дає змогу вирішити проблему побу-
дови складної системи з урахуванням усіх факторів і 
можливостей, пропорційних їх значимості, на всіх 
етапах дослідження системи і побудови моделі 
[2, 5, 6]. Моделювання систем зв’язку за допомогою 
системного підходу полягає у виборі складових сис-
теми, для чого використовують спеціальні критерії 
(рис. 1) [6]. 

Узагальнений алгоритм імітаційних досліджень 
представлено на рис. 2 [6, 7]. 
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Рис. 1. Створення моделі  

на основі системного підходу 
 

Блоки 1, 2, 3 зображають операції з дослідження 
одного варіанта моделі. Ці операції повторюються за 
різних реалізацій випадкових процесів, утворюючи 

внутрішній цикл моделювання І. Процедура вибору 
оптимального варіанта модельованої системи 
(блок 4) управляє експериментом відповідною змі-
ною варіантів моделі. Блоки 1, 2, 3 (внутрішній цикл) 
охоплюються колами зворотного зв’язку II. Зв’язок 3-
4-2 відображає адаптацію модельованої системи. 
Зв’язок 3-4-1 може виникнути, якщо під час оптимі-
зації змінюється не тільки модель системи, але і мо-
дель випадкових подій, що розглядаються. 

Оцінювання результатів дослідження варіантів 
моделі виявляється типовою операцією І, що багато 
разів виконується як у динамічному циклі коригування 
моделі III, так і в циклі оптимізації II: будь-який метод 
пошуку екстремуму заснований на порівнянні значень 
оптимізувального показника. Отже, домінуючим у 
схемі рис. 2 є статистичний експеримент 1 [7]. 

 

 
Рис. 2. Внесення змін в систему на основі отриманих досліджень 

 
Статистичне моделювання базується на методі 

статистичних випробувань (методі Монте-Карло), 
що широко застосовується для моделювання випад-
кових величин із метою обчислення їхніх характе-
ристик і розподілів, а також для чисельного розв'я-
зування детермінованих математичних задач за до-
помогою моделювання випадкових величин і відшу-
кання статистичної оцінки їхніх характеристик 
[2, 5]. 

Метод Монте-Карло ґрунтується на викорис-
танні випадкових чисел, тобто можливих значень 
деякої випадкової величини із заданим розподілом 
імовірностей. Метод полягає у наступному [2]. При-
пустимо, що необхідно оцінити скалярну величину 
α. Тоді задають деяку випадкову величину, що на-
буває значень х1, х2, xN, причому її середнє вибірко-

ве значення 
N

*
i

i 1

1x x
N 

    ( *  – оцінка величи-

ни α), а математичне сподівання дорівнює шуканій 
скалярній величині: 

 M .                                      (1) 
Здійснюють серію N незалежних експериментів із 

випадковою величиною ξ і наближено вважають, що 

N
*

i
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1x x .
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      Оскільки рівність (1) справджу-

ється, то при будь-якому натуральному N маємо: 
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Якщо дисперсія –   2D .   скінченна, то 
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                   (3) 

З урахуванням центральної граничної теореми 
розподіл випадкових значень x  асимптотично нор-
мальний. Тому згідно з формулами (2) і (3) та відо-
мим правилом трьох сигм дістаємо оцінку 

P x 3 0.997.
N
 

    
 

,              (4) 

тобто нерівність  x 3 N      виконується з 

імовірністю, достатньо близькою до одиниці. Вели-
чину оцінюють при N > 10 за формулою 
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                      (5) 
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Результати статистичного моделювання мають 
випадковий характер, тому для забезпечення статис-
тичної стійкості їхні оцінки визначаються як серед-
нє за великою кількістю реалізацій. Вибір кількості 
реалізацій визначається вимогами до результатів 
моделювання. Чим більше реалізацій, тим точніше 
моделювання складної системи. 

Нехай унаслідок статистичного моделювання 
необхідно оцінити параметр α: 

N
*

i
i 1

1x x .
N 

                         (6) 

Нехай x ,    де ε – похибка моделювання 

(знаходження шуканої оцінки), тоді  P x    

є ймовірністю події, що полягає у знаходженні 
такої оцінки.  

На сьогодні бурхливо розвиваються широкос-
мугові безпроводові системи зв’язку, побудовані за 
технологіями LTE, WiMax та система цифрового 
мовлення DVB. Ці технології об’єднує метод орто-
гонального частотного мультиплексування (OFDM). 

При OFDМ здійснюється паралельна передача 
цифрових сигналів на декількох несучих, розташова-
них максимально близько одна від одної, але при цьо-
му виключається виникнення міжсимвольної інтерфе-
ренції. Така організація радіоканалу забезпечує: 

• велику спектральну ефективність модуляції 
через максимально близьке розташування несучих у 
сигналі; 

• можливість реалізації повністю цифрових ви-
сокоефективних алгоритмів модуляції-демодуляції, 
заснованих на перетворенні Фур’є. 

Функціональна схема формування сигналу 
OFDМ представлена на рис. 3 [8, 9]. 

Початковий інформаційний бінарний цифровий 
сигнал, що складається з імпульсів прямокутної фо-
рми wk(t) = Ak rect(t/Tb – k) kTb < t < (k+1) Tb, три-
валістю Tb кожен і нормованими амплітудами з 
множини {1, –1}, надходить на пристрій формуван-
ня комплексної огинаючої модульованого сигналу. 
При бінарній амплітудній або фазовій модуляції 
комплексна огинаюча практично співпадає з моду-
люючим сигналом, при використанні багаторівневих 
методів модуляції (QPSK, 4QAM, 16QAM тощо) 
формується відповідний М-рівневий полярний сиг-
нал, тривалість кожного імпульсу якого дорівнює 
Ts = МT b ,  а безліч нормованих амплітуд імпульсів 
визначається виразом A = {2m – 1 – М} m = 1, 2, …, 
М. У результаті комплексна огинаюча на k-му сим-
вольному інтервалі Ts має вигляд: 

   k k s s
s

tg t A rect k , kT t k 1 T .
T

 
     

 
(7)

 
Багаторівневий цифровий сигнал (7) надходить 

у пристрій перетворення послідовного коду в пара-
лельний. У цьому пристрої виконується затримка 
цифрового сигналу на N часових інтервалів і фор-
мування N імпульсів, кожен тривалістю TΣ = NTs = 
= NMTb. 
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Рис. 3. Функціональна схема передавача OFDM 

 
Величина N досить велика і може складати де-

сятки і сотні періодів Ts, що еквівалентно розбиттю 
виділеного частотного діапазону на десятки й сотні 
піддіапазонів. Амплітуда кожного k-го імпульсу 
тривалістю TΣ може визначатися різним способом; 
у простому випадку вона дорівнює амплітуді k-го 
імпульсу у виділеному часовому інтервалі TΣ поча-
ткового цифрового сигналу. В цьому випадку безліч 
можливих значень амплітуди цифрового сигналу в 
паралельному представленні співпадає з множиною 
можливих значень амплітуди цього ж сигналу в по-
слідовному коді. Комплексна огинаюча на виділе-

ному j-му часовому інтервалі тривалістю TΣ може 
бути представлена в наступному вигляді: 

 

 

j,n j,n
tg t A rect j ,

T

n 0,1, , N 1, jT t j 1 T .


 

 
  

 
              (8) 

Приймач сигналів OFDM, має дзеркальну фун-
кціональну схему по відношенню до схеми переда-
вача рис. 3.  

За допомогою змішувача високочастотний вхі-
дний сигнал r(t) переноситься в базовий діапазон і 
надходить в процесор. Подальша обробка в проце-
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сорі полягає у виконанні перетворення Фур’є і 
отриманні паралельного коду, коефіцієнтами якого 
являються значення комплексної огинаючої g(t) на 
виділеному часовому інтервалі аналізу TΣ. Одержа-
на комплексна огинаюча використовується для від-
новлення початкового цифрового повідомлення. 

Побудована імітаційна модель стандарту IEEE 
802.16 в середовищі Matlab Simulink показана на 

рис. 5. Matlab Simulink дозволяє змоделювати скла-
дні системи каналу безпроводового зв’язку, шляхом 
формування окремих блоків і підсистем, для яких 
можна задавати власні параметри. 

Систему WiMax в середовищі Matlab Simulink 
умовно можна представити у вигляді трьох основ-
них частин: передавач, приймач і канал зв’язку 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Побудована імітаційна модель стандарту IEEE 802.16 

 
З метою розрахунку продуктивності системи 

моделювання необхідно проводити при різних сце-
наріях впливу загальних параметрів. 

До основних параметрів, що впливають на за-
вадостійку системи WiMax, можна віднести наступ-
ні [10]: 

• коефіцієнт кодування; 
• тип модуляційного маніпулювання; 
• швидкість пересування призначеного для ко-

ристувача термінала; 
• схема передачі по радіоканалу SISO/MIMO; 
• застосування адаптивного кодування та моду-

ляції (AMC). 
Результати імітаційного моделювання предста-

влені у вигляді залежності вірогідності появи поми-
лкових біт (pпом) від співвідношення енергії одного 
біта Еb сигналу до спектральної щільності потужно-
сті шуму N0 в каналі передачі (ВСЗ). Цю залежність 
можна прийняти за міру ККД модельованої системи. 

При моделюванні за замовчуванням викорис-
товувалися наступні параметри каналу: частота низ-
хідних передач 2 ГГц; смуга пропускання каналу 
20 МГц, коефіцієнт довжини циклічного префікса 
G=l/16, що відповідає невеликій затримці поширен-
ня сигналу; тип модуляції і коефіцієнт кодування, 
що відповідають режиму АМС3. 

В якості ілюстрації з п’яти основних парамет-
рів представлено графік залежності pпом від ВСЗ при 
передачі кодованого сигналу (рис. 5). 

 
Рис. 5. Залежності pпом від ВСЗ  

при передачі кодованого сигналу 
 

Згідно специфікації стандарту IEEE 802.16, в 
системах передачі WiMax використовуються три 
коефіцієнти кодування: 1/2, 2/3, 3/4 [11]. 

При пониженні якості радіоканалу відбувається 
різке зниження достовірності передачі. Прийнятний 
рівень pпом навіть близько 10-4 може бути досягну-
тий тільки при співвідношенні енергії на біт до 
шуму не менше 22 дБ; для досягнення гарантовано-
го детектування знадобиться співвідношення близь-
ко 30 і більше дБ. 

Спостерігати зниження рівня коефіцієнта біто-
вих помилок при пониженні коефіцієнта кодування 
можна на графіку, показаному на рис. 6. При виборі 
оптимального коефіцієнта кодування варто врахову-
вати не лише очікувану якість рівня радіоканалу, але 
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і необхідну швидкість передачі даних. При пони-
женні коефіцієнта кодування збільшиться кількість 
додаткових біт у контрольній бітовій послідовності, 
генерованій блоком кодера каналу, що у свою чергу 
приведе до зниження рівня інформаційних біт у пе-
редаваному кадрі, зменшивши пропускну спромож-
ність каналу [10, 11]. 

Використання Matlab Simulink в якості середо-
вища математичного моделювання виявляється за-
надто громіздким для більшості застосувань. Розро-
бники програми намагаючись розширити можливос-
ті налаштування кожного блоку, занадто переобтя-

жили процес моделювання [4]. Тому, в якості варіа-
нта нижче представлена імітаційна модель безпро-
водової системи передачі з використанням OFDM-
модуляції (рис. 6). Про переваги використання 
VisSim сказано на початку статті. 

Зробимо деякі пояснення необхідні для розуміння 
роботи імітаційної моделі. На вхід кодера 1 надходить 
інформаційний сигнал зі швидкістю 12 Мбіт/с. У коде-
рі виконується наступна послідовність операцій: шиф-
рування; згорткове кодування; проріджуюче (пунктир-
не) кодування; перемежування та перетворення ко-
ду з послідовного в паралельний.  

[ck]
b
ck

Rand Sym(2)
BitRate Hz

BitRate12e6

Scramble &
Encode

Decode &
Descramble

OFDM
  Mod

OFDM
Demod

in
ref
ck

Pe
num

tot
BER 118.

11743.

.010049

BitRate= 12 Mbps

5 EbNo

Time Delay
Total bits
Bit Errors
Error Probability

6e6 RFC_Cutoff

OFDM Tx and Rx Root Cosine Filter Fc

PLC channel

1
2 3 4

5

6

     AWGN    

 
Рис. 6. Імітаційна модель безпроводової системи передачі 

 
Підготовлений таким чином інформаційний си-

гнал надходить на вхід OFDM-модулятора 2. У мо-
дуляторі виконуються наступна послідовність опе-
рацій: QPSK-модуляція; накопичення в буфері 48 
QPSK-складових для їх одночасної передачі на 
OFDM-модулятор. На цьому етапі також додається 
контрольний сигнал (пілот-сигнал) із 6 складових. 
Місця розміщення пілот-сигналу заздалегідь розпо-
ділені в карті OFDM-сигналу. Така карта визначає 
місце кожного як інформаційного так і службового 
сигналу та призначена, як для зменшення обчислю-
вальних операцій так і для визначення місця кожно-
го вхідного сигналу для подальшої обробки за до-
помогою ЗШПФ. На виході ЗШПФ присутній 
OFDM-кадр із смугою частот рівною 20 МГц. За 
допомогою фільтра припіднятий косинус спектр 
вихідного сигналу обмежується частотою 20 МГц. 
Застосування фільтра даного типу дозволяє мінімі-
зувати міжсимвольні спотворення, що особливо ак-
туально при використанні OFDM-модуляції. 

Сформований OFDM-кадр надходить у канал 
зв’язку 3. 

У системах безпроводового зв’язку можуть 
проявлятися особливі (додаткові) умови поширення 
сигналу в каналі зв’язку, які обумовлені рухливістю 
мобільних станцій, радіопокриттям усередині при-
міщень і поза ними, а також ієрархічною структу-
рою стільникової мережі, що в цілому ускладнює 
електромагнітну обстановку. Для розрахунку втрат 

при поширенні сигналу в цих умовах використову-
ється, як правило, статистичний підхід, в основі яко-
го лежить статистика, що отримана в ході експери-
ментальних досліджень. На основі цієї статистики 
будуються моделі поширення радіохвиль для різних 
типів середовищ. Такі моделі апробовані, загально-
визнані та можуть бути використані для оцінки еле-
ктромагнітної сумісності мереж сухопутного рухли-
вого радіозв’язку, про що свідчать звіти і рекомен-
дації ITU-R і СЕРТ, специфікації 3GPP, які приведе-
ні в табл. 1 [12]. 

У блоці демодулятора 4 та декодера 5 викону-
ються зворотні операції вищеописаним. Отриманий 
такий чином інформаційний сигнал надходить блок 
визначення коефіцієнта помилок 6. За допомогою 
цього блоку є можливість визначити кількість 
прийнятих символів, кількість втрачених символів 
та вірогідність появи помилок при зміні відношення 
сигнал/завада.  

Використання QPSK-модуляції (квадратурна 
фазова модуляція) дозволяє досягнути оптимально-
го співвідношення результату по завадостійкості 
прийому й апаратним та обчислювальним витратам.  
При дослідженні імітаційної моделі (рис. 7) в сере-
довищі VisSim є можливість як і в Matlab Simulink 
представляти графічні результати досліджень. 

На рис. 7 представлено вхідний та вихідний 
спектр OFDM-сигналу для імітаційної моделі рис. 7 
при відношенні сигнал/завада 5 дБ. 
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Таблиця 1 
Перелік моделей безпроводового каналу зв’язку, що представлені в програмному середовищі VisSim 

Діючі документи Моделі втрат 
ITU - R Р. 525-2 (1994) Модель втрат у вільному просторі 
ITU - R Р. 526-11 (2009) Модель втрат при дифракції радіохвиль 
ITU - R P.834-6 (2007) Модель втрат при рефракції радіохвиль 
ITU - R P. 1238-6 (2009) Модель втрат усередині будівель (indoor) 
ITU - R P. 1546-4 (2009) Моделі втрат для трас «точка-зона» наземних ліній зв’язку в діапазоні частот від 

30 МГц до 3000 МГц 
ERC Report 68 Моделі статистичної оцінки ЕМС радіоелектронних засобів рухливого і фіксо-

ваного зв’язку (SEAMCAT ) 
3GPPTR 03.30 v8.4.0 (2005-
2006) 

Типові моделі втрат (Hata Model, COST 231 - Hata Model, COST 231 Walfish - 
Ikegami Model) 

 

 
Рис. 7. Спектрограми OFDM-сигналу 

 
При дослідженні математичних моделей теле-

комунікаційного обладнання може виникнути необ-
хідність після остаточного коректування згідно рис. 
2 в створенні алгоритму роботи мікроконтролера 
(МК) або цифрового сигнального процесора.  

Якщо для конструювання промислових зразків 
телекомунікаційного обладнання використовуються 
цифрові сигнальні процесори, то для вивчення про-
цесу проектування достатньо мікроконтролерів від-
повідної обчислювальної потужності.  

Для створення керуючих програм (КП) мікро-
контролерів існує візуальне програмування. Цей 
спосіб програмування в деякій мірі є революційним 
підходом до створення КП. Адже побудова КП від-
бувається візуально. Цей процес можна порівняти зі 
створенням структурної схеми в Microsoft Visio – з 
готових шаблонів на робочому полі розміщаються 
елементи (суматори, логічні елементи, модулятори 
тощо) потім входи та виходи елементів з’єднуються. 
Таким чином створюється схема. При використанні 
візуального програмування програміст отримує го-
тову програму, придатну для завантаження в МК. 

Про серйозність такого підходу до програму-
вання свідчать програмні пакети візуального про-
грамування промислових гігантів Siemens та Adastra 
[13]. Програмний пакет компанії Adastra Trace Mode 
дозволяє створити систему керування цілим заводом 
або фабрикою з одного робочого місця. Українські 
компанії теж не відстають у цій справі. Компанія 
Мікрол пропонує свою програму – Альфа. 

Для створення менш грандіозних проектів іс-
нує програма FlowCode [14]. Ця програма створена 
для роботи з широко розповсюдженими МК компа-
ній Atmel (архітектура AVR), Microchip (архітектура 
PIC) та МК на базі архітектури ARM.  

Як середовище розробки програми, FlowCode 
як основні компоненти пропонує найбільш викорис-
товувані мовні конструкції, які можна знайти прак-
тично в будь-якій з мов високого рівня: розгалужен-
ня програми, цикл тощо. На відміну від інших сере-
довищ програмування, як MPLAB для PIC-
контролерів і AVRStudio для AVR, програма 
FlowCode, як основна мова програмування, викори-
стовує візуальну мову. І, як в об'єктно-
орієнтованому програмуванні, об'єкти FlowCode 
виконують ряд операцій та наділені набором влас-
тивостей. Візуальне програмування – відмінна риса і 
головна перевага програми FlowCode.  

Робоче вікно програми FlowCode для роботи з 
МК архітектури AVR показано на рис. 8. До голов-
них панелей цієї програми варто віднести інструме-
нтальну панель команд та панель компонентів. За 
допомогою першої панелі на робочому полі програ-
ми створюється алгоритм роботи КП, а за допомо-
гою другої – підключаються зовнішні пристрої до 
МК: датчики, LCD-дисплеї, безпроводове обладнан-
ня тощо. 

Перевага програми FlowCode полягає ще і в 
тому, що код КП легко отримати на мові Сі чи Асе-
мблері, або безпосередньо запрограмувати МК. 

Візуальне програмування здійснюється згідно 
загальноприйнятих правил. Складання програми 
можна умовно поділити на декілька етапів (див. 
рис. 8). 
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Постановка завдання

Вибір необхідних алгоблоків та 
перенесення їх на робоче поле 

редактора

З'єднання алгоблоків в закінчену 
програмну структуру

Налаштування параметрів алгоблоків 

Налаштування параметрів 
компонентів, які підключаються до 

МК

Запуск моделювання 
створеного алгоритму

Компіляція проекту, 
збереження проекту та запис його в 

пам'ять МК

Перевірка правильності 
функціонування запрограмованого 

МК  
Рис. 8. Етапи складання КП 

 
Перед початком складання КП для МК необхі-

дно продумати модель його функціонування, прави-
льність обробки ним інформації, яка надходить, і 
видачі коректних сигналів керування чи результатів 
обробки сигналів. 

Висновки 
 Для студента створення візуального (про-

грамного) аналога дозволяє продемонструвати ро-
боту безпроводової систем зв’язку загалом та якісно 
запам’ятати функціонування та характеристики ок-
ремих блоків;  

 Математичне моделювання знаходить най-
ширше застосування в науці, техніці, економіці й 
освіті; 

 Серед програмного забезпечення математи-
чного моделювання найбільш відповідними при за-
гальному дослідженні є Matlab Simulink та VisSim. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 

БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ 
А.О. Макаренко  

В статье проведен анализ процесса математического моделирования телекоммуникационных систем. Показана 
необходимость использования программ математического моделирования в ходе учебного процесса. Представлены 
имитационные модели, построенные в программной среде Matlab Simulink и VisSim. 

Ключевые слова: учебный процесс, программы компьютерной математики, оптимизация, беспроводные системы связи. 
 

USING OF FACILITIES OF COMPUTER MATHEMATICS FOR THE DESIGN OF RADIO COMMUNICATIONS 
А.О. Makarenko  

The analysis of process of mathematical design of the telecommunication systems is conducted in the article. Shown neces-
sity of the use of the programs of mathematical design during an educational process. Simulation models are presented built in 
the software environment of Matlab Simulink and VisSim. 


