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Згідно теорії потенційної завадостійкості Котельнікова В.А. [1] 
характеристики інформаційного сигналу залежать від відношення подвійної 

енергії сигналу  до спектральної щільності потужності шуму  та складає 

величину , граничний рівень якої теоретично не може бути перевищено:  

, 

де:  – відношення середньої потужності сигналу  до 

потужності шуму  на вході приймача, а  є базою сигналу.  
Однак, подальше підвищення рівня завадостійкості систем стає 

можливим за рахунок нелінійної обробки адитивної суміші сигналу та шуму. У 
відповідності з доведеною теоремою Д. Слепяна [2], коли ширина спектру 
сигналу перевищує ширину спектру шуму, достовірне виявлення 
інформаційного сигналу можливе при будь-якому малому відношенні 
сигнал/завада. 

В системах цифрового безпровідного зв’язку критерієм якості каналу є 

відношення сигнал/завада Es / No  (SNR signal – to – noise ratio), який пов’язує 

середню потужність сигналу  та середню потужність шуму . Причому, Es є 

енергією інформаційного біту, яка являє собою добуток потужності сигналу , 
і часу передачі біту Ts. У той же час спектральна потужність шуму No  визначає 
відношення потужності шуму N, до ширини смуги частот сигналу W. SNR – 
відношення є мірою завадостійкості систем з безпровідними каналами  

зв’язку [3]. Причому, добуток , який є базою сигналу, дозволяє 
забезпечити високу завадостійкість безпровідного каналу. Розширення бази 

сигналу  дає можливість підвищити швидкість передачі інформації за 
рахунок зменшення тривалості переданого сигналу. Розширення спектру 
інформаційного сигналу здійснюють шляхом множення його на розширюючу 
функцію з подальшою передачею його через вільний простір до приймача [4]. 

Таким чином, застосування технології надширокосмугових сигналів 
дозволяє значно підвищити рівень електромагнітної сумісності безпровідних 
мобільних систем. 
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