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Problematica studiului: Analiza influenței asupra imunității la zgomot a sistemelor de 

transmisie a datelor în funcție de tipul și proprietățile codurilor de extensie. 

Scopul lucrării: Analiza imunitatii la zgomot a sistemului de comunicații multicanal cu 

multiplexare prin diviziune de cod în baza studiului proprietăților derivatelor funcțiilor Walsh în 

funcție de funcția generatoare (secvențe M, coduri Gold), care au emisiile maxime ale lobului 

principal, nivelurile minime ale lobilor laterali  și emisiile minime. 

Obiectivele: 

1. Analiza metodelor de divizare a canalelor de comunicare;

2. Studierea proprietăților de autocorelare ale funcțiilor de generare - M  secvențe;

3. Studierea proprietăților de autocorelare ale funcțiilor de generare - Coduri Gold;

4. Studierea proprietăților de corelație reciprocă ale derivatelor funcțiilor Walsh;

5. Analiza imunității la zgomot a sistemelor de comunicații multicanal;

6. Efectuarea modelarii în mediul MatLab a derivaților considerați ai funcției Walsh pentru a

determina codul care are lobii laterali minimi;

7. Efectuarea modelarii în mediul MatLab a derivaților considerați ai funcției Walsh pentru a

determina emisiile maxime;

8. Determinarea efectului științific.

Metode aplicate: SPA-urile studiate ale derivatelor funcțiilor Walsh au fost investigate 

analitic și simulate în mediul Matlab folosind biblioteca de blocuri Simulink.  

Rezultatele obținute: Se observă că proprietățile de corelație ale derivatelor funcțiilor 

Walsh depind de tipul funcției generatoare. Trecerea de la un semnal de informații cu bandă 

îngustă la un semnal de bandă largă, asemănător zgomotului, mărește semnificativ imunitatea la 

zgomot a sistemului, protejează împotriva accesului neautorizat și îmbunătățește compatibilitatea 

electromagnetică a sistemului. Se arată că lucrarea de masterat finalizată are un efect economic. 

Rezultatele simulării au arătat că caracteristicile de corelație ale SPA studiate coincid cu cele 

specificate. Se fac recomandări cu privire la utilizarea ale SPA studiate în sistemele de transmisie 

a datelor.  



SUMMARY 

Author: Zubcov Dorin  gr SISRC-201M 

Title : Analysis of noise immunity of communication system with code division multiple 

access based on study of Walsh functions derivatives properties (M sequences and Gold codes) 

Thesis structure: consists of title pages, Review, Summary, Introduction, Conclusions, 

Bibliography, Annexes 

Keywords: noise-like signal, spectrum spreading. 

Research problem: Analysis of the influence on noise immunity of data transmission 

systems according to the type and properties of extension codes. 

Thesis purpose: Noise immunity analysis of a code division multiplexing multichannel 

communications system based on the study of the properties of the derivatives of the Walsh 

functions according to the generating function (M sequences, Gold codes), which have the 

maximum emissions of the main lobe, the minimum levels of the lateral lobes and minimum 

emissions. 

Objectives: 

1. Analysis of methods for dividing communication channels

2. Studying of the autocorrelation properties of generation functions - M sequences;

3. Studying of the autocorrelation properties of the generation functions - Gold Codes;

4. Studying of the reciprocal correlation properties of Walsh function derivatives;

5. Analysis of noise immunity of multichannel communication systems;

6. Modeling in the MatLab environment of the considered Walsh functions derivatives  to

determine the code that has the minimum lateral lobes;

7. Modeling in the MatLab environment of the considered Walsh functions derivative to

determine the maximum emissions;

8. Determining of the scientific effect.

Applied methods: The studied PRSs of the derivatives of the Walsh functions were investigated 

analytically and simulated in the Matlab environment using the Simulink block library. 

The obtained results: It is shown that the correlation properties of the derivatives of the 

Walsh functions depend on the type of the generating function. It is noted that the transition from 

a narrowband information signal to a wideband, noise-like signal significantly increases the 

system's noise immunity, protection against unauthorized access, and improves the 

electromagnetic compatibility of the system. The simulation results showed that the correlation 

characteristics of the studied PRSs correspond to the specified values. It is shown that the 

completed master's work has an economic effect. Recommendations are made for the use of the 

investigated PRSs in data transmission systems. 
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INTRODUCERE 

Sistemele de transfer de informații (sisteme de comunicații) sunt utilizate la transferul 

mesajelor. Aceste informații pot fi continue sau discrete și sunt transmise pe liniile de comunicație 

în care acționează interferența. Calitatea transmiterii mesajului depinde și de starea liniei de 

comunicație. Calitatea sistemelor de transmitere a informațiilor, principiul construcției acestora, 

influenteaza suficient imunitatea la zgomot și capacitatea de producție. Aceste caracteristici 

principale sunt strâns legate între ele, deoarece îmbunătățirea uneia dintre ele se realizează prin 

reducerea celeilalte. În funcție de scopul sistemului de transmitere a informațiilor (STI), cerințele 

pentru acestea pot fi diferite: în unele sisteme, cel mai important este debitul, iar în altele - 

imunitatea la zgomot. 

Imunitatea la zgomot, prin definiția sa, ar trebui să caracterizeze STI în ansamblu. Cu 

toate acestea, studiul sistemului în ansamblu și, cu atât mai mult, sinteza acestuia, este o sarcină 

dificilă. Prin urmare, este recomandabil să evaluam imunitatea la zgomot a legăturilor individuale 

ale sistemului, de exemplu: coduri, tipuri de modulație, receptoare. În același timp, este suficient 

să lucram cu o imunitate relativă la zgomot, ceea ce face posibilă compararea diferitelor opțiuni 

pentru soluții tehnice. 

Pentru a evalua imunitatea la zgomot a STI, se utilizează două criterii: probabilist, când 

imunitatea la zgomot este estimată prin probabilitatea recepției corecte a informațiilor și criteriul 

de eroare rădăcină-medie-pătrat, când imunitatea la zgomot este estimată prin medie pătrat al erorii 

în reproducerea mesajului transmis. 

De regulă, cu criteriul probabil se evaluiaza transmiterea mesajelor discrete iar criteriul 

erorii pătrate medii evalueaza transmiterea mesajelor continue. 

În prezent, în STI multicanal, de regulă, acționează diferiți factori de interferență - 

caracteristici de frecvență nenormalizate și instabile în timp ale canalului de transmisie datorită 

propagării și reflectării multipath a undelor radio, interferențe aditive și multiplicative cu legi de 

distribuție necunoscute. 

Din aceste motive, sistemele de transmisie a informațiilor extrem de eficiente trebuie să 

aibă o sensibilitate scăzută la caracteristicile de frecvență inegale ale canalului de comunicație și 

interferențe de impuls, precum și capacitatea de a redistribui adaptiv energia semnalului în banda 

de bază, în banda de frecvență a canalului pentru a elimina secțiunile de transmisie nefavorabile 

ale bandei de frecvență a canalului de comunicație utilizat. Aceste cerințe sunt îndeplinite cel mai 

bine de sistemele de transmisie a informațiilor multicanal cu separarea semnalelor (canalelor) prin 

formă (cod), folosind sisteme de semnal care trebuie să aibă anumite proprietăți de corelație - 

semnale asemănătoare zgomotului. 
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