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Περίληψη

Το θεώρημα του Shannon για την κωδικοποίηση καναλιού έθεσε ένα όριο στο μέγιστο ρυθμό 
μετάδοσης που είναι δυνατόν να επιτευχθεί αξιόπιστη επικοινωνία. Ο τρόπος με τον οποίο 
μπορεί να προσεγγιστεί αυτό το όριο είναι η κωδικοποίηση. Από την άλλη, υπάρχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον  για  την  ανάπτυξη  αξιόπιστων  ασύρματων  δικτύων  με  υψηλούς  ρυθμούς 
μετάδοσης.  Το  ιδιαίτερα  απαιτητικό  περιβάλλον  διάδοσης  καθιστά  απαραίτητη  τη  χρήση 
εξελιγμένων τεχνικών κωδικοποίησης καναλιού. Ήδη, υπάρχει διαμορφωμένο πρότυπο της 
ΙΕΕΕ για τα ασύρματα τοπικά δίκτυα (ΙΕΕΕ 802.11). Πρόσφατα, έχει αναπτυχθεί ένα νέο 
πρότυπο  για  την  ευρυζωνική  ασύρματη  πρόσβαση  (ΙΕΕΕ  802.16)  που  χρησιμοποιεί 
διαφορετικούς  κώδικες  διόρθωσης  λαθών.  Διευρυνήθηκε  λοιπόν  η  επίδοση  αυτού  του 
σχήματος στο πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11a και έγινε σύγκριση με την επίδοση του σχήματος που 
προδιαγράφεται. Επίσης, εφαρμόστηκε μια νέα κατηγορία κωδίκων, οι οποίοι λέγονται Turbo 
και αποκωδικοποιούνται επαναληπτικά. Αυτοί υπόσχονται σημαντική βελτίωση της επίδοσης 
συγκριτικά με τις υπόλοιπες τεχνικές.
Λέξεις-κλειδιά: Κώδικες  διόρθωσης  λαθών,  ΙΕΕΕ 802.11a,  ΙΕΕΕ 802.16,  Reed-Solomon 
κώδικες, Συνελικτικοί κώδικες, Turbo κώδικες, ευρυζωνική ασύρματη πρόσβαση.





Abstract

Shannon's  theorem on channel  coding  set  a  limit  in  the  maximum data  rate  that  reliable 
communication can be achieved. One can approach this limit using forward error correction 
(FEC). On the other hand, there is vivid interest in developing reliable wireless networks at 
high datarates. The use of advanced forward error correction techniques is necessary in the 
hostile wireless propagation environment. A standard has already been proposed by IEEE on 
wireless local area networks (IEEE 802.11). Recently, a new standard has been developed for 
broadband  wireless  access  (IEEE  802.16),  where  different  FEC  schemes  are  used.  The 
performance of this scheme when applied to IEEE 802.11a was investigated and compared to 
the already specified scheme. In addition, a new class of codes, which are known as Turbo 
codes and are iteratively decoded, was applied. This class achieves significant improvement 
of the performance compared to the other techniques.
Key-words:  Error  correction  coding,  IEEE 802.11a,  IEEE 802.16,  Reed-Solomon Codes, 
Convolutional Codes, Turbo Codes, Broadband Wireless Access.
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Κεφάλαιο 1 Στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας

1.1 Βασικά μεγέθη της Θεωρίας Πληροφορίας

Στόχος ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος είναι  μεταδοση της πληροφορίας με 
όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξιοπιστία μέσω ενός ενθόρυβου καναλιού. Η συστηματική 
θεμελίωση  της  μαθηματικής  θεωρίας  για  την  επικοινωνία  έγινε  από  τον  C. 
Shannon[SHA98] με τα θεωρήματα για την κωδικοποίηση πηγής και την κωδικοποίηση 
καναλιού.

Πριν διατυπώσουμε τα δυο παραπάνω θεωρήματα θα αναφερθούμε σε κάποιους 
ορισμούς της Θεωρίας Πληροφορίας, που είναι απαραίτητοι για το υπόλοιπο της εργασίας. 
Σε ένα πείραμα τύχης η εμφάνιση ενός ενδεχομένου αποκαλύπτει μια πληροφορία για το 
πείραμα  αυτό.  Είναι  απαραίτητο  λοιπόν  να  οριστεί  μια  ποσοτική  περιγραφή  της 
αποκαλυπτόμενης  πληροφορίας,  δηλαδή  του  πληροφοριακού  περιεχομένου  κάθε 
εκτέλεσης  του  πειράματος  τύχης.  Η  περιγραφή  αυτή  πρέπει  να  ικανοποιεί  κάποιες 
ιδιότητες, οι οποίες προκύπτουν από τη φύση ενός πειράματος τύχης. Πρέπει αρχικά να 
είναι συνεχής και να εξαρτάται από την πιθανότητα εμφάνισης ενός γεγονότος και όχι από 
την τιμή που παίρνει η τυχαία μεταβλητή κατά την πραγματοποίηση του γεγονότος αυτού. 
Επίσης  πρέπει  να  είναι  μια  φθίνουσα  συνάρτηση,  καθώς  όσο  μεγαλύτερη  είναι  η 
πιθανότητα εμφάνισης κάποιου ενδεχομένου τόσο λιγότερη πληροφορία αποκαλύπτει η 
εμφάνισή του.  Τέλος,  η τρίτη ιδιότητα που πρέπει  να χαρακτηρίζει  τη  συνάρτηση του 
μέτρου πληροφορίας  είναι  ότι  η πληροφορία που παράγει  μια ακολουθία ανεξάρτητων 
μεταξύ  τους  ενδεχομένων  πρέπει  να  ισούται  με  το  αθροισμα  των  πληροφοριών  που 
αποκαλύπτουν τα επιμέρους  γεγονότα.  Συνεπώς,  η  κατάλληλη συνάρτηση για αυτό  το 
σκοπό είναι η λογαριθμική.[ASH90]

Ορισμός
Ορίζουμε το μέτρο πληροφορίας, που αποκαλύπτει η εμφάνιση του ενδεχομένου α, Ι(α) το 
ποσό

Ι α=−log εP α

όπου P(a) το μέτρο πιθανότητας του ενδεχομένου α και ε κάποια βάση, η οποία συνήθως 
λαμβάνεται 2, οπότε η πληροφορία μετριέται σε bits, ή e, οπότε η πληροφορία μετριέται 
σε nats.

Ένα μέγεθος που ενδιαφέρει και μπορεί να παραχθεί από το μέτρο πληροφορίας είναι η 
εντροπία της πληροφορίας.

Ορισμός
Ορίζουμε την εντροπία πληροφορίας,  H(X), για μια τυχαία μεταβλητή X, η οποία μπορεί 
να πάρει  τιμές  από ένα σύνολο ενδεχομένων Ai με πιθανότητες P  Χ=Ai τη μέση 
τιμή  της  πληροφορίας  που  αποκαλύπτεται  από  την  εκτέλεση  ενός  πειράματος  τύχης, 
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δηλαδή,

Η  X =E [−logε P  X=Ai]=−∑
i

P  X=Ai logε P X=Ai

H εντροπία της πληροφορίας έχει τις ίδιες μονάδες όπως και το μέτρο πληροφορίας 
και εκφράζει την ποσότητα της πληροφορίας που αποκαλύπτεται όταν μετριέται η τυχαία 
μεταβλητή Χ. Διαφορετικά αποτελεί την ποσότητα της αβεβαιότητας που αφαιρείται κατά 
την μέτρηση της τυχαίας μεταβλητής Χ.

Επιπλέον, μπορούν να οριστούν για δυο τυχαίες μεταβλητές Χ,Υ με τις αντίστοιχες 
κατανομές πιθανότητας, η από κοινού και η υπό συνθήκη εντροπία ως οι μέσες τιμές του 
λογαρίθμου  της  απο  κοινού  και  της  υπό  συνθήκη  κατανομής  πιθανότητας  αντίστοιχα, 
δηλαδή

 Η  Χ ,Υ =Ε [−log ε px , y ]=−∑
i
∑

j
p x , y logε  p x , y

και

 Η  Χ∣Υ =Ε [−logε  p x∣y ]=−∑
i
∑

j
p x , y logε p x∣y 

Η πρώτη ερμηνεύεται όπως και η εντροπία μιας μεταβλητής, ενώ η δεύτερη εκφράζει τη 
μέση  πληροφορία  που  αποκαλύπτεται  για  την  τυχαία  μεταβλητή  Χ δεδομένου  του 
αποτελέσματος  για  την  τυχαία  μεταβλητή  Υ.  Πολύ  σημαντικό  μέγεθος  για  τη  Θεωρία 
Πληροφορίας είναι η αμοιβαία πληροφορία.

Ορισμός
Ορίζουμε την αμοιβαία πληροφορία ανάμεσα σε δυο τυχαίες  μεταβλητές Ι Χ ;Υ  τη 
μέση τιμή του λογαρίθμου του πηλίκου της από κοινού πυκνότητας πιθανότητας προς το 
γινόμενο των πυκνοτήτων πιθανότητας κάθε τυχαίας μεταβλητής ξεχωριστά, δηλαδή,

Ι Χ ;Υ =Ε p x , y[ logε
px , y 

p x  p  y
]=−∑

x , y
p x , y logε 

p x , y
px  p y 



I  X ;Y =H  X −H  X∣Y =H Y −H Y∣X 
.

Με βάση τον προηγούμενο ορισμό η αμοιβαία πληροφορία ειναι η διαφορά της 
μέσης αβεβαιότητας για την τυχαία μεταβλητή Χ μείον τη μέση αβεβαιότητα που απομένει 
αφού έχει μετρηθεί η τυχαία μεταβλητή  Υ. Συνεπώς ποσοτικοποιεί την πληροφορία που 
μας αποκαλύπτει η τυχαία μεταβλητη  Υ για την  Χ. Η αμοιβαία πληροφορία δυο τυχαίων 
μεταβλητών συνδέεται στενά με τη χωρητικότητα καναλιού.

Ορισμός
Για ένα κανάλι με είσοδο την τυχαία μεταβλητή  Χ και έξοδο την τυχαία μεταβλητή  Υ η 
χωρητικότητα C ορίζεται ως η μέγιστη τιμή της αμοιβαίας πληροφορίας ανάμεσα στις δυο 
τυχαίες  μεταβλητές,  όπου  η  μεγιστοποίηση  γίνεται  ως  προς  το  σύνολο  των  πιθανών 
κατανομών πιθανότητας της τυχαίας μεταβλητής εισόδου Χ ή αλλιώς 
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C=max
P X x

I X ;Y .

1.2 Τα δυο θεωρήματα του Shannon

Εφόσον  ορίσαμε  παραπάνω  τα  βασικά  μεγέθη  της  Θεωρίας  Πληροφορίας, 
μπορούμε να αναφέρουμε τα δυο θεωρήματα του Shannon για την κωδικοποίηση πηγής 
και την κωδικοποίηση καναλιού.

Θεώρημα Κωδικοποίησης Πηγής
Μια πηγή εντροπίας (ή ρυθμού εντροπίας) Η μπορεί να κωδικοποιηθεί με αυθαίρετα μικρή 
πιθανότητα  σφάλματος  σε  οποιοδήποτε  ρυθμό  R(bits/έξοδο)  εφόσον RH . 
Αντίστροφα, αν  RH , η πιθανότητα σφάλματος θα παραμένει μακριά από το μηδέν, 
ανεξάρτητα  από  την  πολυπλοκότητα  του  κωδικοποιητή  και  του  αποκωδικοποιητή  που 
χρησιμοποιούνται.[PRO02]

Το παραπάνω θεώρημα προσδιορίζει  ένα σαφές  όριο στην κωδικοποίηση πηγής 
χωρίς όμως να παρέχει κάποιον αλγόριθμο στο πως μπορούμε να κατασκευάσουμε έναν 
κωδικοποιητή ο οποίος θα προσεγγίζει το όριο αυτό. Λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα 
μπορούν  να  δώσουν  διάφοροι  αλγόριθμοι  κωδικοποίησης  πηγής  όπως  ο  αλγόριθμος 
Huffman  και  ο  αλγόριθμος  Shannon-Fano.  Και  οι  δυο  μπορούν  να  δώσουν  ρυθμούς 
κωδικοποίησης  αρκετά  κοντά  στο  ρυθμό  εντροπίας  της  πηγής  αλλά  ο  Huffman  είναι 
βέλτιστος  καθώς  είναι  αυτός  με  το  ελάχιστο  μήκος  λέξης  ανάμεσα  στους  άμεσους, 
μονοσήμαντα αποκωδικοποιήσιμους κώδικες. Αναλυτικές περιγραφές των παραπάνω αλλά 
και επιπλέον αλγορίθμων κωδικοποίησης πηγής μπορούν να βρεθούν στη βιβλιογραφία.
[PRO02]

Καθώς το Θεώρημα Κωδικοποίησης Πηγής αναφέρεται σε πηγή ρυθμού εντροπίας 
Η,  είναι  φυσικό  να  αναρωτηθούμε  τι  συμβαίνει  όταν  η  πηγή  που  επιθυμούμε  να 
κωδικοποιήσουμε  είτε  έχει  πολύ  υψηλό  ρυθμό,  είτε  ο  ρυθμός  αυτός  δεν  είναι 
πεπερασμένος,  όπως  συμβαίνει  στην  περίπτωση  των  συνεχών  πηγών.  Με  βάση  το 
θεώρημα  και  εφόσον  δεν  μπορούμε  να  υπερβούμε  το  ρυθμό  εντροπίας  της  πηγής, 
προφανώς  η  κωδικοποίηση  που  μπορούμε  να  επιτύχουμε  θα  εισάγει  παραμόρφωση, 
δηλαδή η αναπαραγόμενη μετά την κωδικοποίηση πληροφορία δεν θα είναι ίδια με την 
αρχική πληροφορία. Αν θεωρήσουμε, λοιπόν, αρχικά μια πηγή πληροφορίας χωρίς μνήμη 
με  αλφάβητο X και  κατανομή  πιθανότητας p x  ,  ένα  αλφάβητο  ανακατασκευής

X ' με κατανομή πιθανότητας p ' x και ένα μέτρο παραμόρφωσης d x , x '  τότε 
μπορούμε να υπολογίσουμε το ρυθμό κωδικοποίησης για τον οποίο η παραμόρφωση που 
εισάγεται  δεν  υπερβαίνει  κάποιο  όριο.  Αυτό  περιγράφει  το  θεώρημα  Ρυθμού 
Παραμόρφωσης.

Θεώρημα Ρυθμού Παραμόρφωσης
Ο ελάχιστος αριθμός bits/έξοδο πηγής που απαιτείται για να αναπαραχθεί μια πηγή χωρίς 
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μνήμη με παραμόρφωση μικρότερη ή ίση από ένα όριο D ονομάζεται συνάρτηση ρυθμού-
παραμόρφωσης, εκφράζεται με R(D) και δίνεται από την

RD= min
p x∣x : E [d X , X ]D

I X ; X 

Προφανώς η συνάρτηση ρυθμού παραμόρφωσης είναι μια φθίνουσα συνάρτηση του ορίου 
D, δηλαδή όσο μικρότερη παραμόρφωση θέλουμε να εισάγουμε τόσο υψηλότερο ρυθμό 
κωδικοποίησης πρέπει να έχουμε, άρα και τόσο λεπτότερη κβάντιση.

Κανάλι  είναι  οποιοδήποτε  μέσο  με  το  οποίο  μπορούμε  να  μεταβιβάσουμε 
πληροφορία. Ειδικά το διακριτό κανάλι μπορεί να μοντελοποιηθεί σαν ένα σύστημα όπου 
ένα σύμβολο από κάποιο αλφάβητο εισόδου μπορεί να μετασχηματιστεί σε ένα αλφάβητο 
εξόδου με βάση μια υπό συνθήκη πιθανότητα. Ακολουθεί το 2ο θεώρημα του Shannon για 
την κωδικοποίηση καναλιού.

Θεώρημα Κωδικοποίησης Ενθόρυβου Καναλιού
Αν ο ρυθμός μετάδοσης πληροφορίας  R είναι μικρότερος από τη χωρητικότητα  C ενός 
καναλιού χωρίς μνήμη, τότε για οποιοδήποτε δ>0 υπάρχει ένας κώδικας με μήκος μπλοκ n 
αρκετά μεγάλο του οποίου η πιθανότητα σφάλματος είναι μικρότερη από  δ. Αν  R>C, η 
πιθανότητα  σφάλματος  για  οποιονδήποτε  κώδικα  οποιουδήποτε  μήκους  μπλοκ 
απομακρύνεται από το 0.[PRO02]

Το παραπάνω θεώρημα εξασφαλίζει τη δυνατότητα αξιόπιστης μετάδοσης σε ένα 
κανάλι χωρίς μνήμη εφόσον ο ρυθμός μετάδοσης παραμένει χαμηλότερος από ένα όριο το 
οποίο είναι η χωρητικότητα του καναλιού. Με τη φράση αξιόπιστη μετάδοση εννοούμε τη 
δυνατότητα  να  μεταβιβάσουμε  ένα  μήνυμα  με  όσο  μικρή  πιθανότητα  σφάλματος 
επιθυμούμε. Αυτό το θεώρημα ανέτρεψε αυτό που υπαγόρευε η διαίσθηση, με βάση την 
οποία για να επιτύχουμε απόλυτα αξιόπιστη επικοινωνία πρέπει να μειώσουμε το ρυθμό 
μετάδοσης πολύ κοντά στο μηδέν. Αντίθετα, τελικά μπορούμε να επιτύχουμε αξιόπιστη 
μετάδοση διατηρώντας ένα πεπερασμένο ρυθμό, ο οποίος εξαρτάται από το θόρυβο στο 
κανάλι.  Παρόλα  ταύτα,  το  θεώρημα,  όπως  ακριβώς  και  το  Θεώρημα  Κωδικοποίησης 
Πηγής, δεν είναι κατασκευαστικό, δηλαδή δεν προσφέρει τρόπο με τον οποίο μπορούμε να 
δημιουργήσουμε  έναν  κώδικα,  ο  οποίος  θα  μπορέσει  να  εξασφαλίσει  αξιόπιστη 
επικοινωνία.  Αυτό συμβαίνει  επειδή  το  θεώρημα αναφέρεται  στο  όριο  όπου  το  μήκος 
μπλοκ του κώδικα τείνει στο άπειρο πράγμα το οποίο προφανώς δεν είναι εφικτό για ένα 
πραγματικό επικοινωνιακό σύστημα.

Για  την  περίπτωση  του  καναλιού  με  προσθετικό,  λευκό,  Gaussian  θόρυβο 
(Additive, White, Gaussian Noise, AWGN) η χωρητικότητα μπορεί να υπολογιστεί από το 
γνωστό τύπο του Shannon:

C=Wlog 1 P
N 0 W



Από  την  παραπάνω  εξίσωση  γίνεται  αντιληπτό  ότι  η  χωρητικότητα  ενός  Gaussian 
καναλιού  εξαρτάται  από  το  εύρος  ζώνης  του  καναλιού, W ,  από  την  ισχύ  του 
εκπεμπόμενου  σήματος, P ,  και  από  τη  φασματική  πυκνότητα  ισχύος, N 0 ,  που 
υπάρχει στο κανάλι. Πιο συγκεκριμένα η αύξηση της ισχύος του εκπεμπόμενου σήματος 
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αυξάνει λογαριθμικά τη χωρητικότητα του καναλιού. Από την άλλη το εύρος ζώνης του 
καναλιού επηρεάζει διαφορετικά καθώς με την αύξηση του εύρους ζώνης μπορούμε να 
επιτύχουμε  υψηλότερο  ρυθμό  μετάδοσης  αλλά  παράλληλα  αυξάνεται  και  η  ισχύς  του 
θορύβου που εισέρχεται μέσα στο κανάλι. Έτσι, σε αντίθεση με την ισχύ, μια ατέρμονη 
αύξηση  του  εύρους  ζώνης  δεν  μπορεί  να  οδηγήσει  αντίστοιχα  ατέρμονη  αύξηση  της 
χωρητικότητας. Μάλιστα μπορεί εύκολα να υπολογιστεί ότι:

lim
W∞

C= P
N 0

log 2e

ενώ με τη βοήθεια των σχέσεων  r=R/W και  Eb=P /R μπορούμε να καταλήξουμε 
στη σχέση:

r=log 1r
Eb

N 0


η οποία στο όριο r0 δίνει 
Eb

N 0
=ln2~−1.6 dB

Αυτό είναι και το ελάχιστο όριο για την επικοινωνία.

1.3 Το διακριτό δυαδικό κανάλι

Το πιο σημαντικό μοντέλο διακριτού καναλιού είναι το δυαδικό κανάλι. Πρόκειται 
για ένα κανάλι στο οποίο το αλφάβητο εισόδου και το αλφάβητο εξόδου είναι το {0,1}
και ορίζεται η πιθανότητα να συμβεί λάθος όταν έχει σταλεί 1 P r=0∣x=1= p1 , όπως 
επίσης και η πιθανότητα να συμβεί λάθος όταν έχει σταλεί P r=1∣x=0= p0 .  Όταν οι 
δυο προηγούμενες πιθανότητες είναι ίσες τότε μιλάμε για το δυαδικό συμμετρικό κανάλι 
(Binary  Symmetric  Channel  –  BSC).  Για  το  δυαδικό  συμμετρικό  κανάλι  μπορεί  να 
υπολογιστεί η εντροπία του καθώς και η χωρητικότητά του.

Εικόνα  1: Το  δυαδικό  συμμετρικό 
κανάλι
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Εικόνα 2: Εντροπία δυαδικού συμμετρικού καναλιού

Εικόνα 3: Χωρητικότητα δυαδικού συμμετρικού καναλιού
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Από  τα  προηγούμενα  σχήματα  αποκαλύπτεται  ότι  η  αβεβαιότητα  στο  δυαδικό 
συμμετρικό κανάλι μεγιστοποιείται  όταν η πιθανότητα μετάβασης είναι  ½ όπότε και  η 
χωρητικότητα του καναλιού μηδενίζεται. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτή την περίπτωση δεν 
μπορούμε να μεταδώσουμε πληροφορία χωρίς σφάλματα. Το δυαδικό συμμετρικό κανάλι 
είναι  ένα  κατάλληλο  μοντέλο  για  τη  μελέτη  της  πιθανότητας  σφάλματος  όταν  αυτά 
συμβαίνουν ανεξάρτητα.

1.4 Βέλτιστη αποκωδικοποίηση

Στην πλευρά του δέκτη πρέπει να αποφασίσουμε για τα λαμβανόμενα σύμβολα με 
τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται η πιθανότητα σωστής απόφασης. Επιστρέφοντας 
στο μοντέλο καναλιού όπου υπάρχει ένα αλφάβητο εισόδου, ένα αλφάβητο εξόδου και μια 
μήτρα μετάβασης πρέπει να αντιστοιχήσουμε τα λαμβανόμενα σύμβολα σε σύμβολα που 
ανήκουν στο αλφάβητο εισόδου με τρόπο ώστε να ικανοποιείται η προηγούμενη συνθήκη. 
Γενικά η πιθανότητα σωστής απόφασης μπορεί να περιγραφεί από τον παρακάτω τύπο:

1− pe =∑
j=1

L

p y j p x j
*∣y j=∑

j=1

L

p x j
* p  y j∣x j

* 

Συνεπώς  πρέπει  να  μεγιστοποιήσουμε  το  γινόμενο  p  y j px j
*∣y j ,  το  οποίο, 

δεδομένου ότι η η πιθανότητα p  y j εξαρτάται μόνο από την κατανομή των συμβόλων 
εισόδου και από τη μήτρα του καναλιού, καταλήγει να πρέπει να επιλέξουμε το σύμβολο 

x j
* έτσι ώστε 

p x j
*∣y j= max

i=1,2 , ... , M
p x i∣y j

Αυτό το σχήμα ονομάζεται σχήμα του ιδανικού παρατηρητή ή μέγιστης εκ των υστέρων 
πιθανότητας  (maximum a posteriori  probability – MAP).  Εφόσον τα σύμβολα εισόδου 
θεωρηθούν  ισοπίθανα  τότε  αναφέρεται  ως  αποκωδικοποιητής  μέγιστης  πιθανοφάνειας 
(maximum likelihood – ML).[ΑΦΡ94]
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Κεφάλαιο 2 Ασύρματα Τοπικά και Μητροπολιτικά 
Δίκτυα

2.1 Γενικά χαρακτηριστικά ασύρματων τοπικών δικτύων

Τα τελευταία  χρόνια  υπάρχει  μεγάλο ενδιαφέρον  για  την  ανάπτυξη ασύρματων 
δικτύων υψηλής ταχύτητας. Ειδικά στον τομέα των ασύρματων τοπικών δικτύων (Wireless 
Local Area Networks – WLANs) η πρόοδος ήταν ιδιαίτερη με την εμφάνιση διαφορετικών 
τεχνολογιών, οι οποίες κάλυπταν διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις δικτύωσης. Γενικά 
πάντως,  στόχος  όλων  των  τεχνολογιών  ήταν  η  παροχή  υπηρεσιών  που  προηγουμένως 
προσφέρονταν μόνο από ενσύρματα δίκτυα, με υψηλή ρυθμαπόδοση, υψηλή αξιοπιστία 
στη μετάδοση δεδομένων και συνεχή δικτυακή σύνδεση. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε 
από την ΙΕΕΕ (Institute of Electrical and Electronics Engineers) το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11 
ομαδοποιώντας ένα σύνολο προδιαγραφών και υπηρεσιών που πρέπει να ικανοποιούνται 
από  τα  ασύρματα  τοπικά  δίκτυα  παρέχοντας  έτσι  είτε  εγγυημένη  είτε  ικανοποιητική 
ποιότητα υπηρεσίας.

Η ανάπτυξη  ασύρματων  τοπικών  δικτύων  διαφέρει  σημαντικά  σε  σχέση  με  τα 
ενσύρματα για διάφορους λόγους. Βασική διαφορά είναι ότι στα ενσύρματα δίκτυα κάθε 
διεύθυνση αντιστοιχεί σε μια σταθερή θέση σε σύγκριση με τα ασύρματα όπου δεν ισχύει 
απαραίτητα αυτό. Αντίθετα, μια διεύθυνση δικτύου αναφέρεται σε ένα σταθμό που δέχεται 
και αποστέλλει μηνύματα, ο οποίος δεν είναι γενικά σταθερός. Ωστόσο, είναι σημαντική 
και  επίδραση  του  μέσου  διάδοσης  στο  σχεδιασμό  και  την  απόδοση  των  ασύρματων 
δικτύων. Αναλυτικότερα, το μέσο επικοινωνίας δεν έχει καθορισμένα όρια έτσι ώστε έξω 
από  αυτό  σταθμοί  με  συμβατικούς  πομποδέκτες  να  μην  εχουν  τη  δυνατότητα  να 
λαμβάνουν πλαίσια δικτύου. Επίσης, η επικοινωνία δεν είναι προστατευμένη από άλλα 
σήματα που μπορεί να διαδίδονται στο ίδιο μέσο. Η επικοινωνία είναι λιγότερο αξιόπιστη 
σε σχέση με αυτήν σε ένα ενσύρματο περιβάλλον και η τοπολογία του δικτύου δεν είναι 
σταθερή. Το μέσο χαρακτηρίζεται από χρονικά μεταβαλλόμενες και ασύμμετρες συνθήκες 
διάδοσης,  ενώ  είναι  δυνατό  να  υποφέρει  από  παρεμβολές  εξαιτίας  άλλων  ομοειδών 
δικτύων.  Συνεπώς,  η  παροχή  εγγυήσεων  για  ποιότητα  υπηρεσίας  σε  τέτοια  δίκτυα 
περιπλέκεται, ειδικά στις περιοχές συχνοτήτων που είναι δυνατή η ανάπτυξη χωρίς άδεια. 
Επιπλέον,  τα  ασύρματα  τοπικά  δίκτυα  πρέπει  να  είναι  σε  θέση  να  διαχειρίζονται 
αποτελεσματικά τόσο κινητούς  όσο και  φορητούς σταθμούς.  Αν και  πολλές φορές δεν 
είναι  εύκολη  η  κατάταξη  ανάμεσα  στα  δυο  είδη  σταθμών  εξαιτίας  των  φαινομένων 
διάδοσης, γενικά οι φορητοί σταθμοί μπορεί να αλλάζουν θέση αλλά αποκτούν πρόσβαση 
στο δίκτυο όσο είναι ακίνητοι. Αντίθετα, οι κινητοί σταθμοί έχουν πρόσβαση στο δίκτυο 
βρισκόμενοι  εν  κινήσει.  Τέλος,  δεδομένου  ότι  απαιτείται  να  φαίνεται  το  δίκτυο  σαν 
ενσύρματο  από  τα  ανώτερα  στρώματα  του  μοντέλου  αναφοράς  OSI  (Open  Systems 
Interconnection),  είναι  απαραίτητο να αντιμετωπίζονται  τα προβλήματα που εισάγει  το 
ασύρματο περιβάλλον μέχρι το επίπεδο MAC αυξάνοντας έτσι την πολυπλοκότητα.

11



Κεφάλαιο 2 

2.2 Η αρχιτεκτονική των ασυρμάτων τοπικών δικτύων με βάση το πρότυπο 
ΙΕΕΕ 802.11

Στόχος της αρχιτεκτονικής των WLANs με βάση το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11 είναι να 
παρέχουν  υπηρεσίες  σε  δίκτυα  όπου  οι  σταθμοί  εργασίας  λαμβάνουν  τις  αποφάσεις, 
εμφανίζοντας τα πλεονεκτήματα της υψηλής ανθεκτικότητας σε σφάλματα υλικού και της 
αποφυγής  της  συμφόρησης  που  εμφανίζεται  σε  κεντρικοποιημένες  αρχιτεκτονικές.  Σε 
συνδυασμό με  την  εφαρμογή τεχνικών  που  ευνοούν την  αποταμίευση ισχύος  από την 
πλευρά  των  τερματικών  είναι  δυνατή  η  συνεχής  σύνδεση  σταθμών  στο  δίκτυο  χωρίς 
σημαντική αύξηση του κόστους του εξοπλισμού.

Ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο αποτελείται από ένα σύνολο σταθμών, οι οποίοι είναι 
συνδεδεμένοι μεταξύ τους αποτελώντας ένα βασικό σύνολο υπηρεσίας (Basic Service Set 
– BSS). Αν οι σταθμοί που αποτελούν το BSS είναι απευθείας συνδεδεμένοι μεταξύ τους 
τότε έχουμε ένα Independent BSS. Αυτού του είδους η λειτουργία αναφέρεται στα ad hoc 
δίκτυα,  τα  οποία  συνήθως  συγκροτούνται  για  κάποιο  συγκεκριμένο  σκοπό  και  για 
περιορισμένο  χρόνο.  Είναι  δυνατόν  να  παρεμβάλλεται  ωστόσο ένα  σημείο  πρόσβασης 
(Access  Point  –  AP)  για  την  επικοινωνία  ανάμεσα  στους  σταθμούς,  αποτελώντας  ένα 
infrastructure  BSS.  Η  αύξηση  στο  απαιτούμενο  εύρος  ζώνης  αντισταθμίζεται  με 
πλεονεκτήματα  όπως  η  μείωση  της  απαιτούμενης  ισχύος  από  ένα  σταθμό  για  την 
επικοινωνία.

Είναι  δυνατόν  δυο  ή  περισσότερα  APs  μπορούν  να  επικοινωνούν  μεταξύ  τους 
αποτελώντας ένα εκτεταμένο σύνολο υπηρεσιών (Extended Service Set – ESS). Τα APs 
επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός μηχανισμού που ονομάζεται σύστημα κατανομής 
(Distribution System – DS) και έτσι είναι δυνατόν οι σταθμοί να μεταφέρονται από το ένα 
BSS του ESS στο άλλο χωρίς η κινητικότητα αυτή να είναι ορατή στα ανώτερα στρώματα. 
Ο συνδυασμός πολλών BSS με τη βοήθεια του DS για τη δημιουργία ενός ESS παρέχει τη 
δυνατότητα δημιουργίας ενός δικτύου με ευρεία κάλυψη παρακάμπτοντας περιορισμούς 
που  θέτει  το  φυσικό  επίπεδο.  Η  πολυπλοκότητα  του  διευρυμένου  δικτύου  μπορεί  να 
αυξηθεί ανάλογα με τις ανάγκες, ενώ δεν είναι απαραίτητο όλα τα BSS να χρησιμοποιούν 
το  ίδιο  φυσικό  επίπεδο.  Επίσης  είναι  δυνατόν  τα  διάφορα  BSS  να  διαταχθούν  με 
διάφορους  τρόπους  εξυπηρετώντας  τις  ειδικές  ανάγκες  κάθε  υλοποίησης.  Έτσι  είναι 
δυνατόν δυο BSS να καλύπτουν την ίδια περιοχή παρέχοντας αυξημένη χωρητικότητα, να 
απέχουν χωρικά μεταξύ τους και να παρεμένουν μόνο λογικά συνδεδεμένα μεταξύ τους, να 
επικαλύπτονται μερικώς ώστε να παρέχουν συνεχή κάλυψη σε μια περιοχή που αυτό δεν 
είναι  εφικτό  μέσω  ενός  BSS  ή  να  συνυπάρχουν  υπηρετώντας  όμως  διαφορετικούς 
σκοπούς,  όπως για  παράδειγμα η παροχή διαφορετικών επιπέδων ασφάλειας.  Τέλος,  η 
ύπαρξη μιας λογικής οντότητας που ονομάζεται portal επιτρέπει τη σύνδεση δικτύων που 
δεν είναι ΙΕΕΕ 802.11 σε έναν κορμό ασύρματων δικτύων. Ακολουθεί ένα σχήμα με την 
απεικόνιση της πλήρους αρχιτεκτονικής ενός ασύρματου δικτύου ΙΕΕΕ 802.11.
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Εικόνα 4: Πλήρης αρχιτεκτονική ΙΕΕΕ 802.11[IEE07]
Το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11 παρέχει ένα σύνολο από υπηρεσίες. Αυτές μπορουν να 

ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

● ανταλλαγή μονάδων πληροφορίας  (Medium access  control  Service  Date  Unit  – 
MSDU) ανάμεσα στους σταθμούς,

● έλεγχος της πρόσβασης και της εμπιστευτικότητας στο WLAN,

● διαχείριση φάσματος,

● διαχείριση εφαρμογών με απαιτήσεις για ποιότητα υπηρεσίας και

● υποστήριξη συγχρονισμού προς τα ανώτερα στρώματα.

Το  επίπεδο  MAC  πρέπει  να  επιτρέπει  την  μεταφορά  MSDUs  μέσα  σε  ένα 
ασύρματο δίκτυο. Είναι απαραίτητο να υποστηρίζει τους τρεις τύπους κινητικότητας που 
μπορούν να διαφοροποιηθούν ως εξής: κίνηση εντός ενός BSS (No-transition),  κίνηση 
ανάμεσα σε BSS που ανήκουν στο ίδιο ESS (BSS-transition) και κίνηση ανάμεσα σε BSS 
που ανήκουν σε διαφορετικά  ESS (ESS-transition).  Για την πρώτη περίπτωση αρκεί  η 
υπηρεσία της συσχέτισης (association) ενός σταθμού με ένα σημείο πρόσβασης. Για να 
είναι δυνατόν να παραδίδονται τα πλαίσια που έχουν αφετηρία η προορισμό ένα σταθμό ο 
οποίος  κινείται  ανάμεσα  σε  BSS  του  ίδιου  ESS  απαιτείται  η  υπηρεσία  της 
επανασυσχέτισης  (reassociation).  Έτσι  το σύστημα κατανομής διατηρείται  ενήμερο για 
την  αντιστοίχηση  ανάμεσα  σε  σταθμούς  και  σημεία  πρόσβασης.  Τέλος,  ένας  σταθμός 
μπορεί  να  ανακοινώσει  την  απομάκρυνσή  του  από  το  δίκτυο  με  τη  λειτουργία  του 
διαχωρισμού (disassociation).

Καθώς  ένα  ασύρματο  δίκτυο  σχεδιάζεται  ώστε  να  είναι  ισοδύναμο  με  ένα 
ενσύρματο  πρέπει  να  υλοποιεί  να  υλοποεί  τις  λειτουργίες  της  πιστοποίησης 
(authentication) και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων (data confidentiality). Σε ένα 
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ενσύρματο δίκτυο το περιβάλλον διάδοσης είναι απολύτως ελεγχόμενο. Για να αποκτήσει 
λοιπόν  τη  δυνατότητα  αυτή  και  ένα  ασύρματο  δίκτυο  απαιτείται  η  λειτουργία  της 
πιστοποίησης. Για να μπορέσει να επικοινωνήσει ένας σταθμός με άλλους που ανήκουν 
στο δίκτυο πρέπει να επιτευχθεί ένα επίπεδο πιστοποίησης. Υπάρχουν δυο επιλογές: του 
Ανοιχτού Συστήματος (Open System), όπου οποιοσδήποτε σταθμός μπορεί να εισχωρήσει 
στο δίκτυο, και του Μοιραζόμενου Κλειδιού (Shared Key), όπου για να μπορέσει να γίνει 
μέλος  ένας  σταθμός  σε  ένα  ασύρματο  δίκτυο  πρέπει  να  χρησιμοποιεί  το  ίδιο  κλειδί 
κρυπτογράφησης με το δίκτυο. Από την άλλη καθώς σε ένα ασύρματο δίκτυο δεν υπάρχει 
μια φυσική σύνδεση την οποία να μοιράζονται οι σταθμοί του δικτύου και μόνο αυτοί, 
είναι απαραίτητη η εμπιστευτικότητα των δεδομένων για να μην επιτρέπεται η παρεμβολή 
από άλλες συσκευές ικανές να λαμβάνουν σήματα στην περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων. 
Τέλος δίνεται η δυνατότητα για τον έλεγχο τόσο της ισχύος εκπομπής (Transmit Power 
Control – TPC) όσο και για τον έλεγχο και την επιλογή των κατάλληλων καναλιών μέσω 
της δυναμικής επιλογής συχνότητας (Dynamic Frequency Selection – DFS).

2.3 Το φυσικό επίπεδο στο πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11

Στο πρότυπο IEEE 802.11 ορίζονται διάφορα φυσικά επίπεδα (PHY). Καθένα από 
αυτά υλοποιεί απαραίτητα δυο λειτουργίες. Από τη μια πρέπει να υλοποιεί μια λειτουργία 
μεταφοράς πλαισίων ανάμεσα στα επίπεδα MAC και PHY υπό τον έλεγχο της διαδικασίας 
σύγκλισης φυσικού στρώματος (Physical Layer Convergence Procedure – PLCP) και από 
την άλλη πρέπει να παρέχει ένα υπόστρωμα εξαρτώμενο από το φυσικό μέσο (Physical 
Medium Dependent  sublayer  – PMD) το οποίο θα παρέχει  τα χαρακτηριστικά και τον 
τρόπο εκπομπής και λήψης δεδομένων μέσω του ασύρματου καναλιού.

Τρεις  είναι  οι  βασικές  τεχνολογίες  που  χρησιμοποιούνται  στο  φυσικό  επίπεδο 
σύμφωνα  με  το  πρότυπο  802.11.  Χρησιμοποιώντας  την  τεχνική  της  αναπήδησης 
συχνότητα  απλωμένου  φάσματος  (Frequency  Hopping  Spread  Spectrum  –  FHSS)  σε 
συνδυασμό με διαμορφώσεις 2GFSK και 4GFSK μποούν να επιτευχθούν ρυθμοί 1Mb/s 
και  2Mb/s,  αντίστοιχα,  στα 2.4 GHz.  Ίδιους  ρυθμούς  μπορούμε να επιτύχουμε και  με 
χρήση της τεχνικής απλωμένου φάσματος DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) με 
διαμόρφωση DBPSK και DQPSK, ομοίως στα 2.4 GHz. Η επέκταση που χρησιμοποιεί 
High  Rate/DSSS  μπορεί  να  δώσει  ρυθμούς  5.5ΜHz  και  11ΜΗz  στο  ίδιο  φάσμα 
συχνοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της τεχνικής Complementary Code Keying 
– CCK και chipping rate 11MHz. Ωστόσο, οι υψηλότεροι ρυθμοί επιτυγχάνονται με την 
τεχνολογία  OFDM  (Orthogonal  Frequency  Division  Multiplexing),  την  οποία  θα 
περιγράψουμε αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο, όπου είναι δυνατή η μετάδοση μέχρι και 
στα 54 Mb/s στην περιοχή των 5 GHz. Αυτό αποτελεί και το πρότυπο 802.11a το οποίο 
παρουσιάστηκε το 1999 και παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με το πρότυπο HiperLAN2 
από  τον  ETSI  (European  Telecommunications  Standards  Institute).  Τελευταία  με  την 
εισαγωγή  της  τεχνολογίας  πολλαπλής  εισόδου  –  πολλαπλής  εξόδου  (MIMO)  ένα  νέο 
πρότυπο, το 802.11n, μπορεί να επιτύχει ρυθμούς μέχρι και 248 Mb/s.

2.4 Το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11a OFDM PHY
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Το  πρότυπο  ΙΕΕΕ  802.11a  είναι  ένα  σύνολο  προδιαγραφών  που  απαιτείται  να 
ικανοποιεί ένα σύστημα OFDM για να είναι δυνατή η λειτουργία του υπό το γενικότερο 
πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11 και η συνεργασία του με δίκτυα που χρησιμοποιούν τα άλλα φυσικά 
επίπεδα. Αναφέρεται σε δίκτυα που λειτουγούν στην μπάντα U-NII (Unlicensed National 
Information Structure) και συγκεκριμένα στις περιοχές συχνοτήτων 5.15-5.25, 5.25-5.35 
και  5.725-5.825 GHz.  Παρέχονται  οι  ρυθμοί  6,  9,  12,  18,  24,  36,  48 και  54 Mb/s  με 
διαμορφώσεις BPSK, QPSK, 16-QAM και 64-QAM και χρήση συνελικτικών κωδίκων για 
διόρθωση λαθών με ρυθμούς κώδικα 1/2, 2/3 και 3/4.

Όπως  επιβάλλει  το  γενικό  πρότυπο  ΙΕΕΕ  802.11,  πρέπει  να  υλοποιείται  ένα 
στρώμα  σύγκλισης  PLCP,  το  οποίο  βασικά  καθορίζει  τη  δομή  του  πλαισίου  φυσικού 
επιπέδου μαζί με τη σήμασία κάθε πεδίου εντός του πλαισίου. Συνοπτικά το PPDU για το 
ΙΕΕΕ 802.11a απεικονίζεται παρακάτω:

Εικόνα 5: Μορφή πλασίου ΙΕΕΕ 802.11a[IEE07]
Στην αρχή  του πεδίου υπάρχει  το  πεδίο  PLCP Pramble,  το  οποίο  αποτελείται  από 10 
επαναλήψεις  μιας  ακολουθίας  που  ονομάζεται  μικρή  ακολουθία  εκπαίδευσης  (short 
training  sequence)  και  από  2  επαναλήψεις  μιας  ακολουθίας  που  ονομάζεται  μακρά 
ακολουθία εκπαίδευσης (long training sequence). Η πρώτη ακολουθία χρησιμοποιείται για 
την  σύγκλιση  του αυτόματου ελέγχου κέρδους  (Automatic  Gain  Control  –  AGC),  την 
επιλογή  του  τρόπου  διαφορικής  λήψης  (diversity  selection),  το  συγχρονισμό  (timing 
acquisition)  και  τον  κατά  προσέγγιση  προσδιορισμό της  συχνότητας  (coarse  frequency 
acquisition).  Από την άλλη η δεύτερη ακολουθία βοηθάει στην εκτίμηση του καναλιού 
(channel  estimation)  και  στον  ακριβή  προσδιορισμό  της  συχνότητας  (fine  frequency 
acquisition).  Στο  πεδίο  SIGNAL  περιέχονται  δεδομένα  που  έχουν  να  κάνουν  με  τη 
διαμόρφωση, το ρυθμό και το μήκος των δεδομένων που ακολουθούν στο πεδίο DATA. 
Για το λόγο αυτό το πεδίο SIGNAL χρησιμοποεί πάντα διαμόρφωση BPSK και ρυθμό 
κωδικοποίησης ½.

2.5 Μαθηματική απεικόνιση του πακέτου για το OFDM PHY

Για την περιγραφή του εκπεμπόμενου σήματος στη βασική ζώνη ισχύει ότι:
r PACKET t =r PREAMBLE t r SIGNAL t−tSIGNALr DATAt−tDATA ,
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όπου για κάθε συνιστόν σήμα ισχύει η συνήθης μιγαδική απεικόνιση βασικής ζώνης:

rRF t =ℜ{r t e
2 f c t}

Κάθε  πεδίο  εντός  του πλαισίου  αποτελείται  από ένα  ή  περισσότερα σύμβολα OFDM, 
οπότε  θα  σχηματίζεται  σαν  ένας  αντίστροφος  μετασχηματισμός  Fourier  από  τους 
συντελεστές για κάθε υποφέρον. Άρα θα έχουμε την απεικόνιση

r SUBFRAME t =wTSUBFRAME t  ∑
k=−N ST /2

N ST /2

C k e j 2 π k Δ f t−TGUARD .

Στην  προηγούμενη  σχέση,  εκτός  από  τις  παραμέτρους  χρονισμού  που  ορίζονται  στον 
παρακάτω  πίνακα  περιγράφεται  και  μια  συνάρτηση  παραθύρου  κυρίως  για  λόγους 
εξομάλυνσης και μείωσης των πλευρικών φασματικών λοβών του εκπεμπόμενου σήματος.

wT t ={sin2π2 0.5t
T TR
 , −T TR

2
t

T TR

2

1,
T TR

2 tT−
T TR

2

sin2π2 0.5−t−T 
T TR

 , t−T TR

2 tT
T TR

2

Parameter Value
NSD: Number of data subcarriers 48
NSP: Number of pilot subcarriers 4
NST: Number of subcarriers, total 52 (NSD + NSP)
ΔF: Subcarrier frequency spacing 0.3125 MHz (=20MHz/64)
TFFT: IFFT/FFT period 3.2 μs (1/ΔF)
TPREAMBLE: PLCP preample duration 16μs (ΤSHORT + TLONG)
TSIGNAL: Duration of the SIGNAL BPSK-OFDM symbol 4.0μs (TGI + TFFT)
TGI: GI duration 0.8μs (TFFT/4)
TGI2: Training symbol GI duration 1.6μs (TFFT/2)
TSYM: Symbol interval 4μs (TGI + TFFT)
TSHORT: Short training sequence duration 8μs (10 × TFFT/4)
TLONG: Long training sequence duration 8μs (TGI2 + 2 × TFFT)

Πίνακας 1: Χρονικές παράμετροι OFDM PHY[IEE07]
Αναλυτικότερα, η μικρή ακολουθία εκπάιδευσης χρησιμοποιεί  12 από τα 52 διαθέσιμα 
υποφέροντα, όπως φαίνεται και στη σχέση που ακολουθεί

S−26,26= 13
6 × {0, 0,1 j ,0,0,0,– 1– j ,0,0,0,1 j ,0,0,0, –1 – j ,0,0,0, –1 – j ,0,0, 0,1 j ,

0, 0,0,0,0,0,0, – 1 – j ,0,0,0, –1 – j ,0,0,0,1 j ,0,0,0,1 j ,0,0,0,1 j ,0,0,0,1 j ,0,0}.

16



Ασύρματα Τοπικά και Μητροπολιτικά Δίκτυα

Ο πολλαπλασιαστικός παράγοντας κανονικοποιεί την εκπεμπόμενη ενέργεια. Το σήμα της 
μικρής ακολουθίας θα είναι τελικά

r SHORT t =wTSHORT t  ∑
k=−N ST /2

N ST /2

S k e j 2π k Δ f t

Από την άλλη, το σήμα μακράς ακολουθίας σχηματίζεται με τον ίδιο τρόπο εκτός της 
διαφορετικής ακολουθίας Lk. Για την μακρά ακολουθία θα είναι

L−26,26={1,1, – 1, – 1,1, 1, – 1,1, – 1, 1,1, 1, 1,1, 1, – 1, – 1,1, 1, – 1, 1, – 1,1, 1,1, 1, 0,
1, – 1, – 1,1,1, – 1, 1, – 1, 1, – 1, – 1, – 1, – 1, – 1,1, 1, – 1, – 1,1, – 1, 1, – 1, 1,1, 1,1} .

Το σήμα της μακράς ακολουθίας είναι

r LONG t =wTLONGt  ∑
k=−N ST /2

N ST /2

Lk e j 2π k Δ f t−TGI2 

Συνεπώς,  το  τελικό  σήμα  για  το  preamble  θα  δημιουργηθεί  από  τις  επαναλήψεις  της 
μικρής και της μεγάλης ακολουθίας εκπαίδευσης

r PREAMBLE t=r SHORT t r LONGt−T SHORT  .

Στο πεδίο DATA ο αριθμός των bits πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του NCBPS. Για το λόγο 
αυτό το μήκος του μηνύματος επιμηκύνεται ώστε να γίνει πολλαπλάσιο του NDBPS. Αν NSYM 

είναι ο αριθμός των OFDM συμβόλων, NDATA ο αριθμός των bits στο πεδίο DATA και NPAD 

ο αριθμός των bits επέκτασης θα ισχύουν:

N SYM=⌈ 168×LENGTH6
N DBPS ⌉

N DATA=N SYM×N DBPS

N PAD=N DATA−168×LENGTH6

Modulation Coding Rate 
(R)

Coded bits 
per 

subcarrier 
(NBPSC)

Coded bits 
per OFDM 

symbol 
(NCBPS)

Data bits per 
OFDM 
symbol 
(NDBPS)

Data rate 
(Mb/s) 

(20MHz 
channel 
spacing)

BPSK 1/2 1 48 24 6
BPSK 3/4 1 48 36 9
QPSK 1/2 2 96 48 12
QPSK 3/4 2 96 72 18

16-QAM 1/2 4 192 96 24
16-QAM 3/4 4 192 144 36
64-QAM 2/3 6 288 192 48
64-QAM 3/4 6 288 216 54

Πίνακας 2: Οι ρυθμοί μετάδοσης ανά διαμόρφωση και κωδικοποίηση[IEE07]
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2.6 Τα στάδια επεξεργασίας στο OFDM PHY

Η πληροφορία όπως φτάνει από τα ανώτερα στρώματα στο φυσικό επίπεδο περνάει 
από έναν περιπλέκτη (scrambler). Πρόκειται για έναν γραμμικό καταχωρητή ολίσθησης με 
ανάδραση, που χρησιμοποιείται για να αποφεύγονται μακρές ακολουθίες συνεχόμενων 0 ή 
1, μειώνωντας έτσι την DC συνιστώσα του σήματος. Το πολυώνυμο σύνδεσης για τον 
καταχωρητή είναι

S x =x7 x41

και ο καταχωρητής θα είναι

Εικόνα 6: Data scrambler[IEE07]
Κατόπιν, ακολουθεί το στάδιο της κωδικοποίησης. Χρησιμοποιείται συνελικτικός κώδικας, 
ο οποίος υλοποιείται όπως φαίνεται στην εικόνα

Εικόνα 7: Συνελικτικός κωδικοποιητής για το ΙΕΕΕ 802.11a[IEE07]
Πρόκειται  για  έναν τυπικό  συνελικτικό  κώδικα με  πολυώνυμα γεννήτορες  g0=1338 και 
g1=1718 με ρυθμό ½. Καθώς στο πρότυπο περιγράφονται και άλλοι ρυθμοί εκτός του ½, 
είναι  απαραίτητο  να  υπάρχει  τρόπος  για  την  επίτευξη  των  ρυθμών  αυτών.  Συνεπώς 
χρησιμοποιείται  διάτρηση  (puncturing)  του  κώδικα,  δηλαδή  αφαιρούνται  με  ένα 
καθορισμένο τρόπο κωδικοποιημένα ψηφία από το ρεύμα που αποστέλλεται αυξάνοντας 
έτσι το ρυθμό του κώδικα. Στην πλευρά του δέκτη στη θέση των ψηφίων που αφαιρέθηκαν 
επανατοποθετούνται  μηδενικά  στο  ρεύμα  εισόδου  και  κατόπιν  εκτελείται 
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αποκωδικοποίηση, για την οποία προτείνεται ο αλγόριθμος Viterbi. Συγκεκριμένα για την 
επίτευξη του ρυθμού ¾ χρησιμοποιείται ο πίνακας διάτρησης

P3/4=[1 1 0 1 1 0 1 1 0
1 0 1 1 0 1 1 0 1]

ενώ για το ρυθμό 2/3 ο πίνακας

P2 /3=[1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 1 0] .

Η παραπάνω σήμανση μπορεί να ερμηνευθεί ως εξής: Κάθε πίνακας αποτελείται από 2 
σειρές που αντιστοιχούν στις δυο εξόδους του συνελικτικού κωδικοποιητή, η πρώτη στην 
έξοδο Α και η δεύτερη στην έξοδο Β. Κάθε 1 αντιστοιχεί σε ένα ψηφίο κωδικοποιημένης 
πληροφορίας που εισέρχεται κανονικά στο ρεύμα, σε αντίθεση με κάθε 0 που αντιστοιχεί 
στα ψηφία που αφαιρούνται. Έτσι επιτυγχάνεται ο επιθυμητός μεταβλητός ρυθμός.

Για  την  επίτευξη  διαφορικής  λήψης  (diversity)  χρησιμοποιείται  περιπλέκτης 
(interleaver).  Πρόκειται  για  ένα  στάδιο  όπου  τα  ψηφία  παραλλάσσονται  με  έναν 
καθορισμένο τρόπο. Η παραλλαγή αυτή εκτελείται από έναν block interleaver με μέγεθος 
που αντιστοιχεί στον αριθμό των bits μέσα σε ένα σύμβολο OFDM σε δυο στάδια. Στο 
πρώτο στάδιο διαδοχικά ψηφία παραλλάσσονται ώστε να αντιστοιχούν σε μη διαδοχικά 
φέροντα  μέσα  στο  OFDM  σύμβολο,  ενώ  στο  δεύτερο  στάδιο  επιτυγχάνεται  η 
αντιστοίχηση διαδοχικών ψηφίων σε λιγότερο και  περισσότερο αξιόπιστα ψηφία πάνω 
στον αστερισμό του σχήματος διαμόρφωσης, ώστε να αποφεύγονται επιμήκεις ακολουθίες 
αναξιόπιστων συμβόλων. Οι εξισώσεις που περιγράφουν την πρώτη παραλλαγή είναι

i=N CBPS

16 k mod 16⌊ k
16 ⌋ , k=0,1 ,… , N CBPS – 1

και για τη δεύτερη

j=s×⌊ is ⌋iN CBPS – ⌊ 16×i
N CBPS ⌋mod s , i=0,1 ,… N CBPS – 1

όπου

s=max N BPSC

2
,1 .

Στην πλευρά του δέκτη πρέπει να παρεμβάλλεται ένα αντίστοιχο στάδιο αποσύμπλεξης για 
να  επαναφέρει  τα  σύμβολα  στην  αρχική  τους  ακολουθία.  Για  το  πρώτο  στάδιο 
αποσύμπλεξης ισχύει η σχέση

i=s×⌊ j
s ⌋ j⌊ 16× j

N CBPS ⌋mod s , j=0,1 ,… N CBPS –1

και για το δεύτερο στάδιο

k=16×i – N CBPS – 1⌊ 16×i
N CBPS ⌋ , i=0,1 , … N CBPS –1 .

Κατόπιν,  το  ρεύμα  οδηγείται  για  τη  διαμόρφωση.  Χρησιμοποιούνται  οι 
διαμορφώσεις  BPSK,  QPSK,  16-QAM  και  64-QAM,  δίνοντας  έτσι  ποικιλία  ρυθμών 

19



Κεφάλαιο 2 

μετάδοσης  ανάλογα  με  τις  συνθήκες  θορύβου  που  επικρατούν  κάθε  φορά.  Τα 
κωδικοποιημένα και παραλλαγμένα (interleaved) δεδομένα χωρίζονται σε μπλοκ (1, 2, 4 
και 6 bits)  ανάλογα με το είδος της διαμόρφωσης και γίνεται η αντιστοίχηση σε κάθε 
σημείο του αστερισμού. Έτσι η έξοδος από τον κωδικοποιητή θα είναι

d= I jQ×K MOD

όπου  Ι είναι  η  συμφασική  συνιστώσα,  Q η  κάθετη  συνιστώσα και  ΚMOD μια  σταθερά 
κανονικοποίησης της εκπεμπόμενης ενέργειας, ώστε η μέγιστη ενέργεια ανά bit να είναι 
ίδια για όλες τις διαμορφώσεις. Οι τιμές για της σταθεράς για κάθε διαμόρφωση δίνονται 
στον παρακάτω πίνακα.

Modulation KMOD

BPSK 1
QPSK 1/2

16-QAM 1/10
64-QAM 1/42

Πίνακας 3: Η σταθερά κανονικοποίησης για κάθε διαμόρφωση[IEE07]

Η αντιστοίχηση κάθε μπλοκ συμβόλων γίνεται με βάση τους παρακάτω πίνακες

Input bit (b0) I-out Q-out
0 -1 0
1 1 0

Πίνακας 4: BPSK[IEE07]

Input bit (b0) I-out Input bit (b1) Q-out
0 -1 0 -1
1 1 1 1

Πίνακας 5: QPSK[IEE07]

Input bits (b0b1) I-out Input bit (b2b3) Q-out
00 -3 00 -3
01 -1 01 -1
11 1 11 1
10 3 10 3

Πίνακας 6: 16-QAM[IEE07]
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Input bits (b0b1b2) I-out Input bit (b3b4b5) Q-out
000 -7 000 -7
001 -5 001 -5
011 -3 011 -3
010 -1 010 -1
110 1 110 1
111 3 111 3
101 5 101 5
100 7 100 7

Πίνακας 7: 64-QAM[IEE07]
Μετά το στάδιο της διαμόρφωσης ακολουθεί ο σχηματισμός του OFDM συμβόλου. 

Για τη διευκόλυνση της εκτίμησης του καναλιού, 4 φέροντα από τα 52 δεσμεύονται σαν 
φέροντα-πιλότοι  (pilot  subcarriers).  Καθώς  τα  φέροντα  είναι  αριθμημένα,  τα  pilots 
εισέρχονται στις θέσεις -21, -7, 7, 21. Η τελική μορφή για το OFDM σύμβολο θα είναι

r DATA ,n t =wTSYM t  ∑k=0

N SD−1

d k ,n e j2π M k  ΔF t−T GI pn1 ∑
k=−N ST /2

N ST /2

P k e j2π ΔF t−T GI
όπου

M k ={
k−26 0t4
k−25 5t17
k−24 18t23
k−23 24t29
k−22 30t42
k−21 43t47

χρησιμεύει  για  τη  συνεχή  αρίθμηση  των  φερόντων  που  μεταφέρουν  πληροφορία. 
Ακολουθούν μπλοκ διαγράμματα πομπού και δέκτη για το φυσικό στρώμα OFDM καθώς 
και ένας πίνακας που συνοψίζει τις κύριες παραμέτρους του προτύπου.

Εικόνα 8: Μπλοκ διάγραμμα πομπού για το OFDM PHY[IEE07]
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Εικόνα 9: Μπλοκ διάγραμμα δέκτη για το OFDM PHY[IEE07]

Information Data Rate 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 and 54 Mbit/s
(6, 12 and 24 Mbit/s are mandatory)

Modulation BPSK OFDM
QPSK OFDM
16-QAM OFDM
64-QAM OFDM

Error correcting code K=7 (64 states) convolutional code
Coding rate 1/2, 2/3, 3/4
Number of subcarriers 52
OFDM symbol duration 4.0 μs
Guard interval 0.8 μs
Occupied bandwidth 16.6 MHz

Πίνακας 8: Κύριες παράμετροι του OFDM PHY[IEE07]

2.7 Τα ασύρματα δίκτυα ευρείας ζώνης(Wireless Broadband Networks)

Τα  ασύρματα  δίκτυα  που  περιγράφηκαν  προηγουμένως  μπορούν  να  δώσουν 
υψηλές ταχύτητες και συνεχή δικτυακή σύνδεση, όμως έχουν γενικά μικρή εμβέλεια, η 
οποία στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπερβαίνει τα 250m. Έτσι, για τη δημιουργία 
ευρυζωνικής  πρόσβασης  απαιτείται  η  εγκατάσταση hot  spot  που  απέχουν  λίγο  μεταξύ 
τους. Προκύπτει, λοιπόν, η ανάγκη για την ανάπτυξη τεχνολογιών ασύρματης ευρυζωνικής 
πρόσβασης. Με τον όρο αυτό εννοούμε τη δυνατότητα πρόσβασης στο Internet και σε 
άλλα δίκτυα δεδομένων με υψηλή ταχύτητα σε μια ευρεία περιοχή. Συγκεκριμένα, πρέπει 
να  υποστηρίζεται  η  δυνατότητα  για  εύρος  ζώνης  μεγαλύτερο  από  1ΜΗz  και  ρυθμό 
δεδομένων τουλάχιστον 1.5Mbit/s. Έτσι, η ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση σημαίνει την 
παροχή υπηρεσιών αντιστοίχων με άλλες ενσύρματες τεχνολογίες, όπως το ADSL και η 
καλωδιακή  σύνδεση.  Για  την  ικανοποίηση  αυτών  των  προδιαγραφών  έχουν 
χρησιμοποιηθεί  διάφορες  τεχνολογίες,  όπως  η  LMDS  (Local  Multipoint  Distribution 
Service) και η MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service). Ειδικά, η δεύτερη 
χρησιμοποιήθηκε σαν την εναλλακτική υλοποίηση για την καλωδιακή τηλεόραση. Το πιο 
πρόσφατο πρότυπο για αυτού του τύπου τις υπηρεσίες είναι το ΙΕΕΕ 802.16 το εμπορικό 
όνομα του οποίου είναι WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access).
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Σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ΙΕΕΕ  802.16-2004,  περιγράφεται  η  διασύνδεση  για 
σταθερά ασύρματα ευρυζωνικά συστήματα πρόσβασης (Air Interface for Fixed Broadband 
Wireless Access Systems). Αργότερα, με το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.16e-2005 επεκτάθηκε και 
στα  κινητά  συστήματα.  Το  WiMAX  παρέχει  ευρυζωνική  σύνδεση  σε  δίκτυα 
μητροπολιτικής περιοχής. Καθώς μπορεί να μεταδώσει σήματα μέχρι και 30 μίλια, δίνει 
μια  εναλλακτική  λύση  στο  πρόβλημα  του  τοπικού  βρόχου  (last-mile)  προς  οικιακούς 
χρήστες  και  επιχειρήσεις.  Σε  συνδυασμό  μάλιστα  με  διάφορα  προβλήματα  που 
παρουσιάζουν  οι  τυπικές  ενσύρματες  τεχνολογίες  που  χρησιμοποιούνται  μπορεί  να 
αποτελέσει σημαντική εναλλακτική για περιοχές όπου η δημιουργία ενσύρματης υποδομής 
είναι κοστοβόρα. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του DSL δεν είναι εύκολη η πρόσβαση 
της υπηρεσίας  σε τοποθεσίες που απέχουν περισσότερο από 3 μίλια από τον κεντρικό 
μεταγωγέα, ενώ πολλά παλαιά δίκτυα καλωδίων δεν έχουν κανάλι επιστροφής.[SON04]

2.8 Το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.16

Το πρότυπο ομαδοποιεί ένα σύνολο τεχνολογιών που στοχεύουν στη γρήγορη και 
επικερδή  ανάπτυξη  διαλειτουργικών  προϊόντων  από  διάφορους  παρόχους  για  την 
ασύρματη  ευρυζωνική  πρόσβαση.  Οι  συχνότητες  που  περιγράφονται  ως  κατάλληλες 
μπορούν  να  διαχωριστούν  σε  δυο  κατηγορίες.  Το  εύρος  10-66  GΗz  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί  για  line-of-sight  επικοινωνίες  και  να  παρέχει  point-to-multipoint 
υπηρεσίες σε οικιακούς χρήστες και μέτριες έως μεγάλες επιχειρήσεις. Το εύρος ζώνης 
είναι τυπικά 25-28ΜΗz και υποστηρίζονται ρυθμοί 120 Μbit/s. Για τη λειτουργία σε αυτές 
τις  μπάντες απαιτείται  αδειοδότηση. Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία είναι  οι  συχνότητες 
χαμηλότερες από 11 GΗz, όπου δεν είναι απαραίτητη η οπτική επαφή καθώς το μήκος 
κύματος  είναι  αρκετά μεγάλο ώστε  να  εξασφαλίζεται  ζεύξη  και  μέσω πολυδιαδομικής 
διάδοσης.  Σε αυτό το εύρος υπάρχουν και  συστήματα που μπορούν να λειτουργήσουν 
χωρίς άδεια και για αυτό χρησιμοποιούνται μέθοδοι για την αντιμετώπιση παρεμβολών 
από  τη  συνύπαρξη  με  παρόμοια  συστήματα,  όπως  η  δυναμική  επιλογή  συχνότητας 
(Dynamic  Frequency Selection  –  DFS).  Ακολουθεί  πίνακας  με  την  ονοματολογία  των 
διαφόρων τεχνολογιών.

Designation Applicability
WirelessMAN-SC™ 10-66GHz
WirelessMAN-SCa™ Below 11GHz licensed bands
WirelessMAN-OFDM™ Below 11GHz licensed bands
WirelessMAN-OFDMA Below 11GHz licensed bands
WirelessHUMAN™ Below 11GHz license-exempt bands

Πίνακας 9: Συχνότητες λειτουργίας στο ΙΕΕΕ 802.16[IEE04]

2.9 Το φυσικό επίπεδο για το WirelessMAN-OFDM™
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Θα περιγραφεί το φυσικό επίπεδο του WirelessMAN-OFDM™, καθώς με αυτό θα 
ασχοληθούμε στις προσομοιώσεις στη συνέχεια της εργασίας. Όπως συμβαίνει και σε κάθε 
τυπικό  OFDM σύστημα,  ένα  OFDM σύμβολο αποτελείται  από ένα σύνολο φερόντων, 
άλλα εκ  των οποίων  χρησιμοποιούνται  σαν  φέροντα  πληροφορίας,  άλλα σαν φέροντα 
πιλότοι για την απλοποίηση της εκτίμησης του καναλιού και άλλα είναι μηδενικά φέροντα 
για το κυκλικό πρόθεμα ή για μη ενεργά φέροντα.

Τα χαρακτηριστικά για κάθε OFDM σύμβολο μπορούν να ταξινομηθούν σαν εξ 
ορισμού και σαν παράγωγα. Τα εξ ορισμού χαρακτηριστικά είναι:

● BW: ονομαστικό εύρος ζώνης καναλιού

● Nused: αριθμός χρησιμοποιούμενων υποφερόντων

● n: παράγοντας δειγματοληψίας

● G: λόγος κυκλικού προθέματος προς τον χρήσιμο χρόνο

Από τα προηγούμενα χαρακτηριστικά μπορούμε να παράγουμε κάποια άλλα που είναι 
απαραίτητα για την υλοποίηση του OFDM κομματιού. Αυτά είναι:

● ΝFFT: η ελάχιστη δύναμη του 2 που είναι μεγαλύτερη από το Nused

● Συχνότητα δειγματοληψίας: F s=⌊ n⋅BW
8000 ⌋×8000

● Απόσταση ανάμεσα σε διαδοχικά υποφέροντα: Δ f=F s /N FFT

● Χρήσιμος χρόνος συμβόλου: Τ b=1 /Δ f

● Χρόνος κυκλικού προθέματος: T g=G⋅T b

● Χρόνος OFDM συμβόλου: T s=T bT g

● Χρόνος δειγματοληψίας: T b/N FFT

Έτσι, η μαθηματική περιγραφή του OFDM συμβόλου θα είναι:

s t=ℜ{e j 2π f c t ∑
k=−N used /2

k≠0

Nused /2

ck⋅e
j 2π k Δf  t−T g } .

Η περιγραφή ισχύει για χρόνο 0tT s , και  ck είναι ένα μιγαδικό σύμβολο QAM, το 
οποίο  μεταφέρει  την  πληροφορία.  Σε  περίπτωση  που  το  συγκεκριμένο  φέρον  είναι 
ανενεργό τότε το σύμβολο ck είναι απλά 0.

Οι τελικές παράμετροι για το OFDM σύμβολο συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:
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Parameter Value
NFFT 256
Nused 200
G 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Number of lower frequency guard subcarriers 28
Number of higher frequency guard subcarriers 27
Frequency offset indices of guard subcarriers -128,-127,...,-101

+101,+102,...,127
Frequency offset indices of pilot subcarriers -88,-63,-38,-13,13,38,63,88

Πίνακας 10: Παράμετροι OFDM συμβόλου[IEE04]

Το πρώτο  στάδιο  για  την  κωδικοποίηση  καναλιού  στο  WirelessMAN-OFDM™ 
περιλαμβάνει έναν data scrambler,  ομοια με το πρότυπο IEEE 802.11a. Το πολυώνυμο 
σύνδεσης για αυτή την περίπτωση θα είναι S  X =1X 14X 15 .

Εικόνα 10: Scrambler για το ΙΕΕΕ 802.16 OFDM 
PHY[IEE04]

Η υποχρεωτική μέθοδος κωδικοποίησης στο πρότυπο είναι η αλυσιδωτή σύνδεση 
ενός  Reed Solomon εξωτερικού κώδικα με έναν συνελικτικό εσωτερικό,  με στόχο την 
επίτευξη του επιθυμητού ρυθμού κώδικα. Ο Reed Solomon κώδικας που χρησιμοποιείται 
είναι ένας συστηματικός RS(N=255, K=239, T=8) στο GF(28), όπου Ν είναι το μήκος του 
μπλοκ, Κ το μήκος της πληροφορίας που εισέρχεται για κωδικοποίηση και Τ η διορθωτική 
ικανότητα του κώδικα. Είναι απαραίτητο να οριστεί πολυώνυμο γεννήτορας του κώδικα 
και το πολυώνυμο γεννήτορας του πεδίου. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα πολυώνυμα

g  x=x λ0xλ1x λ2⋯xλ2T−1 , λ=02HEX

px =x8 x4 x3x21
.

Ωστόσο,  καθώς  απαιτείται  η  χρήση  συγκεκριμένων  ρυθμών  κώδικα,  τα  μήκη  μπλοκ 
εισόδου και εξόδου μειώνονται. Γενικά, αν εισέρχεται στον κωδικοποιητή κάποιο μπλοκ 
μήκους  Κ'<239,  αυτό  επεκτείνεται  με  την  εισαγωγή  μηδενικών  και  εκτελείται  η 
διαδικασία της κωδικοποίησης. Στην έξοδο παράγεται η συστηματική πληροφορία μαζί με 
το πλήθος των ψηφίων parity που πρέπει να εισαχθούν για να αποκτήσει ο κώδικας την 
απαιτούμενη διορθωτική ικανότητα. Συγκεκριμένα, αν απαιτείται η δυνατότητα διόρθωσης 
Τ λαθών, πρέπει στο συρμό εξόδου να προστεθούν τα 2Τ πρώτα σύμβολα parity.
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Ο εσωτερικός συνελικτικός κωδικόποιητής έχει ρυθμό ½, μήκος εξαναγκασμού 7 
και πολυώνυμα G1=171OCT και G2=133OCT .

Εικόνα 11: Συνελικτικός κωδικοποιητής[IEE04]
Καθώς είναι απαραίτητη η προσαρμογή του εσωτερικού κώδικα για να επιτυγχάνονται 
συγκεκριμένοι  ρυθμοί  συνολικά,  ο  συνελικτικός  κώδικας  υπόκειται  σε  διάτρηση 
(puncturing).  Στον πίνακα που ακολουθεί  απεικονίζεται  ο  τρόπος  με τον οποίο γίνεται 
αυτό,  οι  ρυθμοί  που  επιτυγχάνονται  και  η  μεταβολή  στην  ελεύθερη  απόσταση  του 
συνελικτικού κώδικα.

Code rates
Rate 1/2 2/3 3/4 5/6
dfree 10 6 5 4
X 1 10 101 10101
Y 1 11 110 11010
XY X1Y1 X1Y1Y2 X1Y1X2Y3 X1Y1Y2X3Y4X5

Πίνακας 11: Puncturing συνελικτικού κώδικα[IEE04]

Ο συνδυασμός του εξωτερικού και του εξωτερικού κώδικα παράγει την τελική μορφή FEC 
(Forward Error Correction) και με συγκεκριμένους ρυθμούς κώδικα. Αυτοί είναι οι 1/2, 2/3 
και 3/4 και συνδυάζονται με συγκεκριμένες διαμορφώσεις. Μάλιστα στην περίπτωση της 
διαμόρφωσης BPSK κωδικοποιητής Reed Solomon παρακάμπτεται.
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Ασύρματα Τοπικά και Μητροπολιτικά Δίκτυα

Modulation Uncoded block 
size (bytes)

Coded block 
size (bytes)

Overall 
coding rate RS code CC code rate

BPSK 12 24 1/2 (12,12,0) 1/2
QPSK 24 48 1/2 (32,24,4) 2/3
QPSK 36 48 3/4 (40,36,2) 5/6
16-QAM 48 96 1/2 (64,48,8) 2/3
16-QAM 72 96 3/4 (80,72,4) 5/6
64-QAM 96 144 2/3 (108,96,6) 3/4
64-QAM 108 144 3/4 (120,108,6) 5/6

Πίνακας 12: Υποχρεωτική κωδικοποίηση καναλιού[IEE04]

Όπως και  στο πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11a  ακολουθεί  η  βαθμίδα σύμπλεξης  για  την 
αντιμετώπιση  των  ριπών  σφαλμάτων.  Αυτό  επιτελείται  με  τη  βοήθεια  ενός  μπλοκ 
interleaver με μέγεθος μπλοκ ίσο με τον αριθμό των κωδικοποιημένων bit,  Νcbps, σε δυο 
στάδια σύμπλεξης. Αν ορίσουμε Ncpc τον αριθμό των κωδικοποιημένων bits ανα φέρον και 
κατόπιν

s=⌈ N cpc

2 ⌉
οι δείκτες μετά την την πρώτη αναδιάταξη θα είναι

mk=N cbps

12 k mod 12⌊ k
12 ⌋ , k=0,1 , ... , N cbps−1 ,

ενώ μετά τη δεύτερη αναδιάταξη θα είναι

j k=s⌊mk

s ⌋mkN cbps−⌊ 12mk

N cbps ⌋mod s , k=0,1 ,... , N cbps−1 .

Το  μέγεθος  των  interleavers  ανάλογα  με  τη  διαμόρφωση  φαίνεται  στον  πίνακα  που 
ακολουθεί.

Modulation Ncbps

BPSK 192
QPSK 384
16-QAM 768
64-QAM 1152

Πίνακας 13: Μέγεθος interleaver ανά διαμόρφωση[IEE04]

Στο δέκτη εκτελούνται οι αντίστροφες διαδικασίες για να επαναδιαταχθούν τα ψηφία στην 
αρχική τους θέση. Αρχικά έχουμε την μετάθεση

27



Κεφάλαιο 2 

m j=s⌊ j
s ⌋ j⌊ 12 j

N cbps ⌋mod s , j=0,1 ,... , N cbps−1

και κατά τη δεύτερη μετάθεση

k j=12m j−N cbps−1⌊ 12m j

N cbps ⌋ .

Για τη διαμόρφωση χρησιμοποιούνται τα σχήματα BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, ενώ 
η αντιστοίχηση γίνεται με βάση το σχήμα Gray. Επίσης, κανονικοποιούνται τα πλάτη των 
συμβόλων ως προς την ενέργεια. Γενικά, στη διαμόρφωση ισχύουν όμοια με αυτά που 
έχουν περιγραφεί για το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11a.

Τέλος, για τη διαμόρφωση των φερόντων pilots που απλοποιούν την εκτίμηση του 
καναλιού  χρησιμοποιείται  μια  γεννήτρια  ψευδοτυχαίας  ακολουθίας  με  πολυώνυμο 
σύνδεσης Χ11+Χ9+1.

Εικόνα 12: Καταχωρητής για τη 
διαμόρφωση των φερόντων 

pilots[IEE04]
Για την άνω ζεύξη τα pilots καθορίζονται από τις σχέσεις

c−88=c−38=c13=c38=c63=c88=1−2wk , c−63=c−13=1−2 w k

και για την κάτω ζεύξη
c−88=c−38=c63=c88=1−2w k , c−63=c−13=c13=c38=1−2 w k .

28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011
MSB LSB

w k



Κεφάλαιο 3 Κώδικες Διόρθωσης Λαθών

3.1 Κώδικες μπλοκ

Με βάση τα προαναφερθέντα αποτελέσματα της Θεωρίας Πληροφορίας υπάρχει 
κώδικας  αρκετά  μεγάλου  μήκους  μπλοκ,  ο  οποίος  μπορεί  να  εξασφαλίσει  πιθανότητα 
σφάλματος  όσο  μικρή  θέλουμε.  Τώρα  θα  προσπαθήσουμε  να  περιγράψουμε  μερικούς 
τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κατασκευάσουμε κώδικες διόρθωσης λαθών αλλά 
και θα διερευνήσουμε τη διορθωτική τους ικανότητα.

Ένας κώδικας μπλοκ είναι μια απεικόνιση ενός μηνύματος πληροφορίας μήκους k 
σε μια κωδική λέξη μήκους n, με k<n Ο κώδικας αυτός θα είναι γραμμικός εφόσον κάθε 
γραμμικός  συνδυασμός  δυο  κωδικών  λέξεων  είναι  και  αυτός  κωδική  λέξη  του  ίδιου 
κώδικα. Αν ορίσουμε x ένα μήνυμα πληροφορίας και c την αντίστοιχη κωδική λέξη 
του  γραμμικού  μπλοκ  κώδικα  τότε  αυτά  τα  δυο  διανύσματα  συνδέονται  με  τη  σχέση 

c=x G , όπου G ονομάζεται γεννήτορας πίνακας του κώδικα (generator matrix) και 
περιγράφει πλήρως τον κώδικα. Συνεπώς, οποιοσδήποτε γραμμικός συνδυασμός γραμμών 
του  γεννήτορα  πίνακα  είναι  μια  κωδική  λέξη.  Ο  γεννήτορας  πίνακας  μπορεί  να 
μετασχηματιστεί με τη βοήθεια γραμμοπράξεων σε έναν πίνακα της μορφής G=[I k∣P ]
όπου I k είναι ο μοναδιαίος πίνακας διάστασης k και  P ένας πίνακας  k×n−k  . 
Αυτή η μορφή λέγεται συστηματική και περιέχει στην αρχή το μήνυμα πληροφορίας, ενώ 
έπειτα ακολουθούν τα ψηφία ισοτιμίας.

Εκτός  από  τον  γεννήτορα  πίνακα  ένας  γραμμικός  μπλοκ  κώδικας  μπορεί  να 
χαρακτηριστεί  και  από  τον  πίνακα  ελέγχου  ισοτιμίας  (Parity  Check  Matrix).  Για  ένα 
συστηματικό κώδικα ο πίνακας ελέγχου ισοτιμίας έχει την εξής μορφή H=[−PT∣I n− k ] . 
Οι δυο πίνακες είναι ορθογώνιοι δηλαδή ισχύει G H T=0 . Αυτό σημαίνει ότι χωρίζουν 
το διανυσματικό χώρο  n διαστάσεων σε δυο ορθογώνιους υπόχωρους στον έναν εκ των 
οποίων,  αυτόν του γεννήτορα πίνακα,  ανήκουν οι  κωδικές  λέξεις.  Επιπλέον ο πίνακας 
ελέγχου ισοτιμίας είναι γεννήτορας πίνακας για έναν άλλο κώδικα, ο οποίος είναι δυϊκός 
του προηγούμενου. Δεδομένου ότι οι κωδικές λέξεις είναι ορθογώνιες στο χώρο που ορίζει 
ο  πίνακας  ελέγχου  ισοτιμίας  θα  ισχύει  η  σχέση  c HT=0 .  Έτσι  λοιπόν  στους 
γραμμικούς  κώδικες  μπλοκ  η  διαδικασία  της  κωδικοποίησης  ανάγεται  στον 
πολλαπλασιασμό του μηνύματος πληροφορίας επί το γεννήτορα πίνακα.

3.2 Βάρος Hamming, απόσταση Hamming και διορθωτική ικανότητα

Σημαντικό μέγεθος με το οποίο μπορούμε να χαρακτηρίσουμε μια κωδική λέξη 
είναι το βάρος Hamming. Το βάρος Hamming wt c  μιας κωδικής λέξης c είναι το 
σύνολο των μη μηδενικών συνιστωσών της. Το ελάχιστο βάρος wmin ενός κώδικα είναι 
το ελάχιστο βάρος Hamming των μη μηδενικών κωδικών λέξεων του κώδικα, δηλαδή

wmin= min
c∈C , c≠0

wt c .
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Μάλιστα για την περίπτωση των γραμμικών κωδίκων το ελάχιστο βάρος ισούται με την 
ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στις κωδικές λέξεις του κώδικα, δηλαδή για έναν γραμμικό 
κώδικα ισχύει ότι d min=wmin . Η ελάχιστη απόσταση ενός κώδικα σχετίζεται με τα λάθη 
που μπορεί να διορθώσει με τη σχέση

t=⌊
d min−1

2
⌋ .

 Έτσι, μπορεί να τεθεί ένα πρώτο όριο στη βελτίωση της πιθανότητας σφάλματος σε ένα 
κανάλι εφόσον τα λάθη είναι ασυσχέτιστα. Συγκεκριμένα, η πιθανότητα λάθους για έναν 
κώδικα  διορθωτικής  ικανότητας  t σε  ένα  δυαδικό  συμμετρικό  κανάλι  πιθανότητας 
μετάβασης p μπορεί να υπολογιστεί με βάση τη συνδυαστική ως η πιθανότητα να συμβούν 
τουλάχιστον  t+1 λάθη  σε  μια  κωδική  λέξη.  Επειδή  η  πιθανότητα  του  ενδεχόμενο  να 
συμβούν ακριβώς i λάθη υπολογίζεται

ni  pi 1− pn−i

τότε η πιθανότητα λάθους θα είναι

P e
n=∑

i=t1

n

ni  pi 1−pn−i .

 Ένα σημαντικό θέμα στη σχεδίαση κατάλληλων κωδίκων διόρθωσης λαθών είναι η σχέση 
ανάμεσα στο μήκος της κωδικής λέξης και αυτό της λέξης μηνύματος σε σχέση με τη 
διορθωτική ικανότητα που μπορούμε να επιτύχουμε. Ένα τέτοιο όριο είναι το Singleton 
bound.

Singleton bound. Η ελάχιστη απόσταση για ένα (n,k) γραμμικό κώδικα φράσσεται από τη 
σχέση: 

d minn−k1 .

Ένας κώδικας για τον οποίο ισχύει η ισότητα ονομάζεται maximum distance separable 
(MDS).[MOO05]

Θεωρώντας  τις  κωδικές  λέξεις  σαν  σημεία  σε  ένα  n-διάστατο  χώρο  μπορούμε  να 
οδηγηθούμε  σε  ένα  γεωμετρικό  όριο  για  τη  διορθωτική  ικανότητα  ενός  κώδικα  με 
συγκεκριμένα n,k. Με κέντρο κάποια κωδική λέξη μπορούμε να σχεδιάσουμε μια σφαίρα 
ακτίνας  t,  την  οποία θα  ονομάζουμε σφαίρα Hamming.  Μέσα σε  αυτή  τη  σφαίρα για 
ακτίνα ως t, κώδικα μήκους n και αλφαβήτου q συμβόλων, θα βρίσκονται

V q n , t =∑
j=0

t

njq−1 j

κωδικές λέξεις. Η πλεονάζουσα πληροφορία σε ένα κώδικα είναι r=n−logq M και για 
την  περίπτωση  των  γραμμικών  κωδίκων,  όπου  M=qk θα  έχουμε  r=n−k .  Έτσι 
μπορούμε να παραθέσουμε το όριο Hamming.

Hamming  bound. Ένας  κώδικας  διόρθωσης  λαθών  με  διορθωτική  ικανότητα  t και 
αλφαβήτου q συμβόλων πρέπει να έχει πλεονάζοντα σύμβολα τουλάχιστον 
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rlogq V qn , t .

Ο κώδικας που ικανοποιεί το παραπάνω όριο ονομάζεται τέλειος κώδικας.

3.3 Αποκωδικοποίηση με βάση το σύνδρομο

Στη  μεριά  του  δέκτη  η  ληφθείσα  λέξη r πρέπει  να  αποκωδικοποιηθεί  και  να 
εξαχθεί η απεσταλμένη πληροφορία. Με βάση τα προηγούμενα για την ανίχνευση λαθών 
αρκεί ο υπολογισμός του συνδόμου με βάση τον τύπο s=r H T , όπου Η είναι ο πίνακας 
ισοτιμίας του κώδικα. Εφόσον το σύνδρομο είναι 0, τότε η ληφθείσα λέξη ανήκει στον 
κώδικα, οπότε θεωρείται ότι δεν συνέβη λάθος. Στην περίπτωση όμως που το σύνδρομο 
είναι  μη  μηδενικό  τότε  έχει  συμβεί  λάθος.  Είναι  λογικό  να  επιθυμούμε  να 
αποκωδικοποιήσουμε τη ληφθείσα λέξη σε αυτήν που είναι περισσότερο πιθανό να έχει 
αποσταλλεί  δεδεομένης  της  γνώσης  μας  για  τη  ληφθείσα  λέξη.  Με  βάση  λοιπόν  το 
κριτήριο της μέγιστης πιθανοφάνειας (ML – Maximum Likelihood) η βέλτιστη επιλογή 
είναι η αποκωδικοποίηση στη λέξη που απέχει τη μικρότερη απόσταση Hamming από τη 
λέξη r , ή αλλιώς

c=arg min
c∈C

d H c , r  .

Για την αποκωδικοποίηση χρησιμοποιείται η βασική παραδοχή ότι η ληφθείσα λέξη είναι 
αθροισμα  της  απεσταλμένης  συν  ένα  διάνυσμα  το  οποίο  παριστανει  τα  σημεία  όπου 
συνέβησαν λάθη. Προφανώς αυτό το διάνυσμα πρέπει να αναπαριστά το πολύ τόσα λάθη 
όσο η  διορθωτική  ικανότητα  του  κώδικα  που  χρησιμοποιούμε  διαφορετικά  ο  κώδικας 
αποτυγχάνει  να  διορθώσει  τα  επιπλέον σφάλματα.  Το παραπάνω μπορεί  να  εκφραστεί 
μαθηματικά

r=ce .

 Έπεται ότι

s=r H T=ceHT=e HT ,

όπου χρησιμοποιήσαμε ότι

c HT=0 .

 Συνεπώς, δεδομένου του κώδικα που χρησιμοποιούμε καθώς και με την πληροφορία που 
μας δίνει ο υπολογισμός του συνδρόμου μπορούμε να αντιστοιχήσουμε τη ληφθείσα λέξη 
στην κωδική λέξη

c=re .

Αυτή η αποκωδικοποίηση λέγεται syndrome decoding, ωστόσο είναι ιδιαιτέρως σπάταλη 
σε μνήμη καθώς απαιτεί  από τον αποκωδικοποιητή να έχει  αποθηκεύσει  ένα πίνακα 2 
στηλών  και qn−k γραμμών  για  την  αντιστοίχηση  ανάμεσα  σε  σύνδρομο  και  μορφή 
σφάλματος (error pattern). Παρουσιάζεται λοιπόν η ανάγκη για να εισάγουμε περισσότερη 
αλγεβρική δομή στους κώδικες ώστε να γίνεται πιο αποδοτικά η αποκωδικοποίηση.

Μια  πολύ  σημαντική  κατηγορία  γραμμικών  κωδίκων,  οι  οποίοι  εμφανίζουν  ιδιαίτερα 
καλές  ιδιότητες  αλλά  και  ευκολο  αλγόριθμο  αποκωδικοποίησης  είναι  οι  κώδικες 
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Hamming.

Ορισμός

Για  κάθε  ακέραιο m2 ,  ένας 2m−1,2m−m−1,3 δυαδικός  κώδικας  μπορεί  να 
οριστεί  από  τον m×n πίνακα  ισοτιμίας  Η,  που  μπορεί  να  κατασκευαστεί  από  την 
παράθεση όλων των πιθανών δυαδικών m-άδων, εκτός από την μηδενική, σαν στήλες του 
Η.

Συνεπώς, με τους κώδικες Hamming μπορούμε να κατασκευάσουμε κώδικες με ελάχιστη 
απόσταση 3, δηλαδή δυνατότητα διόρθωσης ενός σφάλματος.

3.4 Δακτύλιοι, Ομάδες και Ιδεώδη

Μια  οικογένεια  γραμμμικών  κωδίκων  οι  οποίοι  είναι  απλούστεροι  στην 
κωδικοποίηση είναι  οι  κυκλικοί  κώδικες.  Ένας  (n,k) μπλοκ κώδικας  είναι  κυκλικός  αν 
είναι γραμμικός και για κάθε κωδική λέξη c=c0, c1 , ... , cn−1 η προς τα δεξιά κυκλική 
του ολίσθηση c '=cn−1 , c0 , ... , cn−2 είναι και αυτή κωδική λέξη. Για την περιγραφή των 
κυκλικών  κωδίκων  είναι  απαραίτητη  η  περιγραφή  των  αλγεβρικών  δομών  που 
ονομάζονται δακτύλιοι.

Ορισμός
Ένας  δακτύλιος 〈R , ,⋅〉 είναι  ένα  σύνολο  R με  δυο  πράξεις,  +  (πρόσθεση)  και 
·(πολλαπλασιασμός), ορισμένες πάνω στο R τέτοιες ώστε:

1. Το 〈R ,+〉 είναι μια αντιμεταθετική ομάδα.

2. Η πράξη του πολλαπλασιασμού είναι επιμεριστική:
a⋅b⋅c=a⋅b⋅c ∀a ,b , c∈R

3. Επίσης ισχύουν:
a bc =abac
ab c=acbc

Ο δακτύλιος ονομάζεται αντιμεταθετικός όταν και a⋅b=b⋅a ∀ a , b∈R .

Ορισμός
Το σύνολο των πολυωνύμων με συντελεστές στον δακτύλιο R, με τις συνήθεις πράξεις της 
πρόσθεσης  και  του  πολλαπλασιασμού  πολυωνύμων,  αποτελεί  έναν  δακτύλιο  που 
ονομάζεται δακτύλιος παλυωνύμων και συμβολίζεται με R[ x ] .

Ορισμός
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Ας είναι R δακτύλιος. Ένα μη κενό υποσύνολο I⊆R είναι ιδεώδες (ideal) αν ικανοποιεί 
τις παρακάτω συνθήκες:

1. Το Ι αποτελεί ομάδα υπό τον πολλαπλασιασμό στο R.

2. Για κάθε a∈I και κάθε r∈R , ar∈ I .

Ορισμός
Ένα ιδεώδες Ι σε έναν δακτύλιο R είναι πρωτεύον αν υπάρχει κάποιο g∈ I τέτοιο ώστε 
κάθε στοιχείο a∈I να μπορεί να εκφραστεί σαν γινόμενο a=mg για κάποιο m∈R . 
Για ένα πρωτεύον ιδεώδες, ένα τέτοιο στοιχείο ονομάζεται στοιχείο γεννήτορας και το 
ιδεώδες που παράγεται συμβολίζεται g : 〈 g 〉={hg: h∈R} .

3.5 Κυκλικοί κώδικες

Ένας κυκλικός κώδικας είναι ένα ιδεώδες στον δακτύλιο GF q [ x ]/ xn−1 . Με 
βάση την ιδιότητα αυτή μπορούμε να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις:

● Ένας n , k  κυκλικός κώδικας έχει ένα μοναδικό ελάχιστο πολυώνυμο g  x , 
το οποίο είναι το πολυώνυμο γεννήτορας για αυτό το ιδεώδες.

● Κάθε  πολυώνυμο  του  κώδικα  μπορεί  να  εκφραστεί  σαν  πολλαπλάσιο  του 
γεννήτορος πολυωνύμου.

● Το πολυώνυμο γεννήτορας είναι παράγων του xn−1 στο GF q [ x ] .

Έτσι λοιπόν η διαδικασία κωδικοποίησης για τους κυκλικούς κώδικες καταλήγει να είναι 
απλούστεροι από τους υπόλοιπους μπλοκ κώδικες καθώς αρκεί ο πολλαπλασιασμός του 
μηνύματος επί το πολυώνυμο γεννήτορας, δηλαδή

c x =mx g x =m0 g x m1 xg x ...mk−1 xk−1 g  x .

Το ίδιο μπορεί να εκφραστεί σε μορφή εσωτερικού γινομένου σαν:

c  x =[m0 m1 m2 ... mk−1][
g  x
xg x 

x2 g  x
⋮

xk−1 g x 
]

αλλά και σε μητρική μορφή σαν:

cm=[m0 m1 ⋯ mk−1][g0 g1 ⋯ g r

g0 g1 ⋯ gr

⋱ ⋱ ⋱
g0 g1 ⋯ gr

] .

Παρατηρούμε ότι  ο  γεννήτορας  πίνακας  ενός  κυκλικού κώδικα είναι  πίνακας  Toeplitz. 
Όμοια με τους  κώδικες  μπλοκ μπορούμε να παράγουμε τον πίνακα ελέγχου ισοτιμίας, 
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αλλά και το πολυώνυμο ελέγχου ισοτιμίας. Καθώς το πολυώνυμο γεννήτορας διαιρεί το 
πολυώνυμο xn−1 θα  ισχύει  ότι h x g  x=x n−1 .[ΑΦΡ94] Συνεπώς  το  πολυώνυμο

h x  είναι το πουλώνυμο ελέγχου ισοτιμίας, καθώς για μια λέξη που θα ανήκει στον 
κώδικα θα ισχύει

c x hx =m x g x h x =m x xn−1≡0 στο GF q [x ] /xn−1 .

Έτσι για μια κωδική λέξη θα ισχύει η σχέση:

[
hk hk−1 hk−2 ⋯ h0

hk hk−1 hk−2 ⋯ h0

hk hk−1 hk−2 ⋯ h0

⋱ ⋱
hk hk−1 hk−2 ⋯ h0

][ c0

c1

c2

⋮
cn−1

]=0

Εξαιτίας της απλότητας των κυκλικών κωδίκων η διαδικασία κωδικοποίησης μπορεί να 
υλοποιηθεί  με  τη  χρήση  ενός  κυκλικού  καταχωρητή  ολίσθησης  με  χρήση  είτε  του 
πολυωνύμου γεννήτορα είτε του πολυωνύμου ελέγχου ισοτιμίας. Παρακάτω φαίνεται η 
υλοποίηση ενός κυκλικού κώδικα και με τους δυο τρόπους.

Εικόνα 13: Κυκλικός κωδικοποιητής με χρήση του πολυωνύμου 
γεννήτορα[MOO05]

Εικόνα 14: Κυκλικός κωδικοποιητής με χρήση του πολυωνύμου ελέγχου[MOO05]

Η αποκωδικοποίηση των κυκλικών κωδίκων είναι όμοια με αυτήν των υπολοίπων μπλοκ 
κωδίκων. Ωστόσο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ειδική δομή των κωδίκων αυτών και 
να μειώσουμε περαιτέρω τις απαιτήσεις μνήμης για τον αποκωδικοποιητή. Αυτό συμβαίνει 
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γιατί υπάρχει η σχέση που μας φανερώνει το παρακάτω θεώρημα ανάμεσα στα σύνδρομα 
κωδικών λέξεων που είναι η μια ολίσθηση της άλλης.

Θεώρημα
Ας  είναι s x το  σύνδρομο  που  αντιστοιχεί  στην  λέξη r x  ,  έτσι  ώστε

r x =q x g x s x  .  Ας  είναι r1x  το  πολυώνυμο  που  προκύπτει  από  την 
κυκλική δεξιά ολίσθηση του r x  και  ας είναι s1 το σύνδρομό του.  Τότε το s1
είναι το υπόλοιπο που προκύπτει κατά τη διαίρεση του xs x  με το g  x . Με άλλα 
λόγια,  σύνδρομα  ολισθήσεων  του r x mod xn−1 είναι  ολισθήσεις  του

s xmod g x  .

3.6 Κώδικες Reed-Solomon

3.6.1 Οι κώδικες BCH

Για  τους  κώδικες  που  περιγράφηκαν  παραπάνω  δεν  είναι  ευκολο  να  βρεθεί  η 
ελάχιστη απόστασή τους,  μέγεθος το οποίο είναι  θεμελιώδες για το χαρακτηρισμό της 
διορθωτικής  ικανότητας  κάποιου  κώδικα.  Επιπλέον,  πρώτα  παράγεται  ο  κώδικας  και 
κατόπιν υπολογίζεται η ελάχιστη απόστασή του, συνήθως με τρόπο επίπονο, όπως εύρεση 
του ελάχιστου πλήθους γραμμικά εξαρτημένων στηλών στο γεννήτορα πίνακα του κώδικα. 
Είναι λογικό λοιπόν να επιθυμούμε να βρούμε κώδικες οι οποίοι μπορούν να σχεδιαστούν 
με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά,  δηλαδή μήκος  κωδικής  λέξης,  μήκος  μηνύματος  και 
βέβαια  ελάχιστη  απόσταση  μεταξύ  κωδικών  λέξεων.  Τέτοιοι  κώδικες  είναι  οι  BCH 
κώδικες,  οι  οποίοι  ανήκουν στους  κυκλικούς  κώδικες.  Ονομάστηκαν έτσι  εξαιτίας των 
Bose, Ray-Chaudhuri και Hocqenghem που τους ανακάλυψαν το 1959.

Επειδή  οι  κώδικες  BCH  είναι  κυκλικοί  αρκεί  για  την  περιγραφή  τους  το  πολυώνυμο 
γεννήτορας.  Ένας  κώδικας  BCH  πάνω  στο GF q  μήκους n ικανός  να  διορθώνει 
τουλάχιστον t σφάλματα προσδιορίζεται ως εξής:

1. Καθορίζεται ο μικρότερος m τέτοιος ώστε το GF q  να έχει ν-οστη ρίζα της 
μονάδας το β.

2. Επιλέγεται ένας μη μηδενικός ακέραιος b. Συνήθως, b=1.

3. Γράφουμε όλες τις παρακάτω δυνάμεις του β: βb , βb1 , ... , βb2t−1 . Καθορίζεται 
το  ελάχιστο  πολυώνυμο  στο GF q  για  κάθε  μια  από  τις  δυνάμεις  του  β 
(Προφανώς  δυνάμεις  που  ανήκουν  στην  ίδια  κλάσση  συζυγίας  έχουν  το  ίδιο 
ελάχιστο πολυώνυμο).

4. Το  πολυώνυμο  γεννήτορας  είναι  το  ελάχιστο  κοινό  πολλαπλάσιο  των 
προηγούμενων  ελάχιστων  πολυωνύμων.  Ο  κώδικας  είναι  ένας
n ,n−deg g x  κυκλικός κώδικας.

Εδώ,  πρέπει  να  αναφέρουμε ότι  στην κατασκευή των BCH κωδίκων εμπλέκονται  δυο 
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πεδία  Galois.  Στο  'μικρό'  πεδίο GF q  βρίσκονται  οι  συντελεστές  του  γεννήτορος 
πολυωνύμου καθώς και τα στοιχεία που αποτελούν τις κωδικές λέξεις. Από την άλλη, στο 
'μεγάλο'  πεδίο GF qm βρίσκονται  οι  ρίζες  του  γεννήτορος  πολυωνύμου.  Για  την 
κωδικοποίηση αρκεί να δουλέψουμε στο 'μικρό' πεδίο, ενώ κατά την αποκωδικοποίηση 
πρέπει να δουλέψουμε στο 'μεγάλο' πεδίο.

Για τους κώδικες BCH υπάρχει το αντίστοιχο όριο για τη διορθωτική τους ικανότητα, το 
οποίο δίνεται από το παρακάτω θεώρημα.

Θεώρημα(BCH Bound)
Ας είναι κώδικας  C κυκλικός  q-αδικός  (n,k) κώδικας με πολυώνυμο γεννήτορα g  x . 
Επίσης  θεωρούμε  το GF qm το  μικρότερο  πεδίο  επέκτασης  για  το GF q  που 
περιέχει την ν-οστη ρίζα της μονάδας και β η ν-οστη ρίζα της μονάδας σε αυτό το πεδίο. 
Ας  είναι  το g  x το  πολυώνυμο  ελάχιστου  βαθμού  στο GF q [ x ] που  έχει  2t 
συνεχόμενες  ρίζες  της  μορφής g  βb=g  βb1=g  βb2=⋯=g βb2t−1 .  Τότε  η 
ελάχιστη απόσταση του κώδικα ικανοποιεί τη συνθήκη d minδ=2t1 . Αυτό σημαίνει 
ότι ο κώδικας είναι ικανός να διορθώσει τουλάχιστον t σφάλματα.

3.6.2 Κατασκευή και ιδιότητες των Reed-Solomon κωδίκων

Μια σημαντική υποκατηγορία κωδίκων BCH είναι οι κώδικες Reed-Solomon, οι 
οποίοι πήραν το όνομά τους από αυτούς που τους εφήυραν. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για 
την  κατασκευή  κωδίκων  Reed-Solomon  και  εδώ  θα  αναφέρουμε  αυτόν  που  μοιάζει 
περισσότερο με την κατασκευή των κωδίκων BCH. Για τους κώδικες Reed-Solomon δεν 
έχουμε  το  'μικρό'  πεδίο  Galois GF q  ,  αντιθέτως  και  οι  συνιστώσες  των  κωδικών 
λέξεων και  οι  συντελεστές του γεννήτορος πολυωνύμου και  οι  ρίζες  του ανήκουν στο 
'μεγάλο' πεδίο Galois GF qm . Έτσι μπορούμε να ορίσουμε έναν κώδικα Reed-Solomon 
σαν  έναν  q-αδικό  BCH κώδικα  μήκους qm−1 .  Το  πολυώνυμο  γεννήτορας  για  έναν 
κώδικα Reed-Solomon θα είναι

g  x=x−abx−ab1⋯ x−ab2t−1 ,

όπου το a είναι πρωτεύον στοιχείο. Επειδή δεν υπάρχουν περισσότερες από 2t ρίζες στο 
πολυώνυμο γεννήτορα, όπως μπορεί να συμβαίνει σε έναν κώδικα BCH, η απόσταση είναι

d min=n−k1 .  Γι'  αυτό  οι  Reed-Solomon  κώδικες  ανήκουν  στην  κατηγορία  των 
Maximum  Distance  Separable  (MDS)  κωδίκων.  Η  ελάχιστη  απόσταση  του  κώδικα 
σχετίζεται με το πλήθος των λαθών που μπορεί να διορθώσει μέσω του τύπου

t=⌊ d min−1
2 ⌋=⌊ n−k

2 ⌋
Έτσι ένας κώδικας Reed-Solomon αφιερώνει, για κάθε λάθος που μπορεί να διορθώσει, 
ένα σύμβολο για τη εύρεση της  θέσης  που συνέβη το λάθος  και  ένα  σύμβολο για  τη 
εύρεση του σωστού συμβόλου. Το δεύτερο δεν είναι απαραίτητο στους δυαδικούς κώδικες 
επειδή  η  εύρεση  του  σωστού  συμβόλου  είναι  τετριμμένη  καθώς  πρόκειται  για  το 
συμπλήρωμα του λάθος συμβόλου.
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Επίσης,  οι  κώδικες  Reed-Solomon  έχουν  την  αξιοσημείωτη  ικανότητα  να 
διορθώνουν οποιοδήποτε σύνολο από διαγραφές που μπορεί να συμβεί μέσα σε ένα μπλοκ 
αρκεί το πλήθος των διαγραφών να είναι μικρότερο από το n−k , σε αντίθεση με τους 
υπόλοιπους γραμμικούς κώδικες που μπορούν να κάνουν κάτι αντίστοιχο μόνο όταν τα 
σύμβολα που έχουν διαγραφεί είναι ψηφία ισοτιμίας. Γενικά αν  α είναι το σύνολο των 
προτύπων των σφαλμάτων που μπορούν να διορθωθούν και  γ το σύνολο των προτύπων 
των διαγραφών που μπορούν να διορθωθούν τότε ισχύει η παρακάτω σχέση

2αγd minn−k .

Οι  κώδικες  Reed-Solomon  εμφανίζουν  ιδιαίτερα  καλές  επιδόσεις  σε  λάθη  που 
συμβαίνουν σε ριπές, όπως αυτά που προκαλούνται σε κανάλια με μνήμη. Η ικανότητα 
αυτή  βελτιώνεται  όσο αυξάνεται  το μήκος  του συμβόλου,  δηλαδή σε όσο μεγαλύτερο 
πεδίο Galois δουλεύουμε.  Έτσι αν χρησιμοπουούμε κάποιον κώδικα από το GF 28 , 
όπως  πολλές  φορές  συνηθίζεται,  και  η  ελάχιστη  απόστασή του  είναι  4  σύμβολα  τότε 
μπορεί  να  διορθώσει  μια  ριπή  σφαλμάτων  μήκους  32  bit.  Γενικά  είναι  δυνατόν  να 
κατασκευαστούν κώδικες Reed-Solomon με οποιοδήποτε ρυθμό. Ωστόσο, στην πράξη για 
λόγους  υψηλών επιδόσεων του υλικού,  χρησιμοποιούνται  κώδικες  με  αρκετά  υψηλούς 
ρυθμούς περίπου στο 0.7.[SKLRS]

3.6.3 Κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση Reed-Solomon κωδίκων

Καθώς οι κώδικες Reed-Solomon ανήκουν στην κατηγορία των κυκλικών κωδίκων 
μπορούν  να  κωδικοποιηθούν  με  παρόμοιο  τρόπο.  Αν  το  μήνυμα  είναι m x για  τη 
συστηματική κωδικοποίηση με  χρήση γραμμικού καταχωρητή ολίσθησης με  ανάδραση 
(Linear Feedback Shift Register-LFSR)  το μήνυμα ολισθαίνει n−k θέσεις μέσα στον 
κωδικοποιητή  και  έπειτα  εκτελείται  η  πράξη  της  διαίρεσης  του  περιεχομένου  του 
καταχωρητή με το πολυώνυμο γεννήτορα, δηλαδή

X n−k m  X =q X  g  X  p X  .

Η κωδικοποιημένη λέξη θα είναι

U X =X n−k m X  p X  .

Για  την  αλγεβρική  αποκωδικοποίηση  των  Reed-Solomon  κωδίκων  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί το σύνδρομο, όπως και για τους υπόλοιπους μπλοκ κώδικες. Δεδομένου 
ότι κάθε κωδική λέξη είναι πολλαπλάσιο του γεννήτορος πολυωνύμου, δηλαδή

U X =m X g X 

και ότι το πολυώνυμο γεννήτορας έχει n−k=2t ρίζες μπορεί να παραχθεί ένα σύνδρομο 
για κάθε ρίζα από τη ληφθείσα λέξη r  X =U  X e X  ,

S i=r  X=a i , i=1,... , n−k

Καθώς ισχύει ότι U a i=0 τότε θα είναι

S i=r  X=a i=U a ie a i=e ai .

Εφόσον το διάνυσμα αυτών των συνδρόμων είναι το μηδενικό τότε δεν έχει συμβεί λάθος 

37



Κεφάλαιο 3 

και η ληφθείσα λέξη ανήκει στο κώδικα. Διαφορετικά πρέπει να προσδιοριστεί αφενός η 
θέση των λαθών αφετέρου η τιμή του σωστού συμβόλου. Για την εύρεση της θέσης των 
λαθών χρησιμοποιείται το πολυώνυμο προσδιορισμού θέσης (error locator polynomial). Το 
πολυώνυμο σφάλματος e  X  όταν έχουν γίνει ν σφάλματα μπορεί να εκφραστεί ως

e  X =∑
i=1

ν

e ji
X ji ,

όπου ο δείκτης i δείχνει τη σχετική θέση του σφάλματος ως προς τα υπόλοιπα σφάλματα 
και  ο  δείκτης j δείχνει  τη  θέση του σφάλματος  μέσα στο μπλοκ.  Για κάθε ρίζα του 
γεννήτορος  πολυωνύμου  υπολογίζουμε  την  τιμή  του  συνδρόμου  οπότε  παίρνουμε  ένα 
σύστημα εξισώσεων το οποίο μπορεί να γραφεί,

S1=e j1
a j 1e j2

a j2e jν
a jν

S 2=e j1
a2j1e j2

a2j2e j ν
a2jν

⋮
S2t=e j1

a2tj1e j2
a2tj2e jν

a2tjν

Μέχρι εδώ έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα  2t εξισώσεων με  2t αγνώστους (t θέσεις 
σφαλμάτων και t σωστά σύμβολα), αλλά μη γραμμικό. Έτσι δεν μπορεί να επιλυθεί με τις 
συνήθεις μεθόδους. Πρέπει λοιπόν να περιγραφεί ένας αλγόριθμος, ο οποίος να επιλύει 
τέτοιου τύπου συστήματα.

3.6.4 Το πολυώνυμο θέσης σφαλμάτων και ο Αλγόριθμος Berlekamp-Massey

Όπως έχει ειπωθεί προηγουμένως, για την αποκωδικοποίηση μη-δυαδικών κωδίκων 
είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν τόσο οι θέσεις των εσφαλμένων συμβόλων όσο και οι 
σωστές τιμές τους.  Αρχικά πρέπει να θεωρήσουμε το πολυώνυμο τις  ρίζες  του οποίου 
πρέπει  να  προσδιορίσουμε.  Αυτό  το  πολυώνυμο  ονομάζεται  πολυώνυμο  θέσεων 
σφαλμάτων  (error  locator  polynomial)  γιατί  οι  ρίζες  του  σχετίζονται  με  τη  θέση  των 
σφαλμάτων μέσα στο μπλοκ που αποκωδικοποιείται. Ας είναι λοιπόν το πολυώνυμο

Λ x=Λ0Λ1 xΛ2 x2⋯Λν xν .

Καθώς  το  πεδίο  ενδιαφέροντος  είναι  πεπερασμένο  μπορούμε  να  ψάξουμε  εξαντλητικά 
μέσα σε αυτό για την εύρεση των ριζών του πολυωνύμου Λ x , δοκιμάζοντας όλα τα 
μη μηδενικά στοιχεία του πεδίου. Ωστόσο, προηγουμένως πρέπει να προσδιορίσουμε το 
ίδιο  το  πλυώνυμο Λ x .  Ο  σημαντικότερος  αλγόριθμος  από  αυτούς  που 
χρησιμοποιούνται για την επίλυση του προηγούμενου προβλήματος είναι ο αλγόριθμος 
Berlekamp-Massey.  Για  την  εφαρμογή  του  αλγορίθμου  Berlekamp-Massey  είναι 
απαραίτητο να ισχύει μια σχέση, η οποία διατυπώνεται στο παρακάτω λήμμα.

Λήμμα
Για  τα  σύνδρομα  και  τους  συντελεστές  του  πολυωνύμου  θέσης  σφαλμάτων

Λ x=Λ0Λ1 xΛ2 x2⋯Λν xν ισχύει
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Λν S j−νΛν−1 S j−ν1⋯Λ1 S j−1S j=0 .

Η προηγούμενη σχέση μπορεί να γραφεί και σαν

S j=−∑
i=1

ν

Λi S j−i , j=ν1,ν2, ,2t

Σε αυτή τη μορφή μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι το σύνδρομο S j είναι η έξοδος ενός 
γραμμικού καταχωρητή ολίσθησης με ανάδραση και συντελεστές Λi .  Έτσι πρέπει να 
βρούμε  τα  κατάλληλα Λi ώστε  η  παραπάνω  σχέση  να  ισχύει  για  όλα  τα  σύνδρομα. 
Επίσης,  εξαιτίας  της  αποκωδικοποίησης  με  βάση  τη  μέγιστη  πιθανοφάνεια  πρέπει  να 
αντιστοιχεί κάθε ληφθείσα λέξη σε αυτήν από την οποία απέχει την ελάχιστη απόσταση. 
Συνεπώς  πρέπει  το  πολυώνυμο  να  έχει  τον  ελάχιστο  δυνατό  βαθμό.  Ο  αλγόριθμος 
Berlekamp-Massey έχοντας  υπολογίσει  τον  ελάχιστο  LFSR που μπορεί  να  παράγει  τα 
σύνδρομα από 1 έως ν υπολογίζει τον ελάχιστο LFSR που μπορεί να παράγει τα σύνδρομα 
από 1 έως ν+1. Συνεπώς πρόκειται για έναν αναδρομικό αλγόριθμο. Θα παριστάνουμε το 
πολυώνυμο σύνδεσης για τον LFSR που μπορεί να παράγει το σύνολο {S 1 , S 2 , , S k }
στο βήμα k του αλγορίθμου ως Λ[ k ]x =Λ0

[k ]Λ1
[ k] xΛLk

[ k ] x L k . Διαφορετικά

S j=−∑
i=1

L k

Λi
[ k ]S j−i , j=Lk1, , k.

Έστω ότι  βρισκόμαστε  σε  κάποιο  σημείο  του αλγορίθμου  όπου  έχουμε υπολογίσει  το 
πολυώνυμο  σύνδεσης  που  παράγει  το  σύνολο {S 1 , S 2 , , S k−1} .  Εφόσον  αυτό  το 
πολυώνυμο μπορεί να παράγει και το Sk , δηλαδή

Sk= S k=−∑
i=1

Lk−1

Λi
[ k−1 ]S k−i

δεν είναι  ανάγκη να το αλλάξουμε και  μάλιστα ανανεώνουμε το πολυώνυμο σύνδεσης 
βάσει της σχέσης Λ[ k]x =Λ[k−1]x , ενώ και το μήκος του νέου LFSR παραμένει το 
ίδιο Lk=Lk−1 .  Διαφορετικά  θα  υπάρχει  μια  διαφορά  ανάμεσα  στο  σύνδρομο  που 
υπολογίζει ο τρέχων LFSR και σε αυτό που θα έπρεπε να υπολογίζει. Η διαφορά αυτή 
είναι

d k=S k− S k=S k∑
i=1

L k−1

Λi
[ k−1]S k−i=∑

i=0

Lk −1

Λi
[k−1 ]Sk−i .

Στην περίπτωση αυτή το πολυώνυμο σύνδεσης πρέπει να μεταβληθεί. Για το σκοπό αυτό 
μπορούμε να ενημερώσουμε το πολυώνυμο σύνδεσης μέσω του τύπου

Λ[ k ]x =Λ[k−1]xA x l Λ[m−1 ] x

όπου  Α  κάποιο  στοιχείο  του  πεδίου, l κάποιος  ακέραιος  και Λ[m−1 ]x κάποιο 
πολυώνυμο σύνδεσης από αυτά που έχουν βρεθεί προηγουμένως. Συνεπώς η νέα διαφορά 
θα είναι

d k
' =∑

i=0

Lk

Λi
[ k ]S k−i=∑

i=0

Lk−1

Λi
[ k−1]S k−iA∑

i=1

Lm−1

Λi
[m−1 ]Sk−i−l

Αν επιλέξουμε l=k−m , τότε ο δεύτερος όρος της παραπάνω σχέσης θα δώσει
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A∑
i=1

Lm−1

Λi
[m−1]S m−i=A d m

Για να μηδενιστεί  λοιπόν η διαφορά d k
' αρκεί  να ισχύει  A=−d m

−1d k .  Έτσι  το νέο 
πολυώνυμο θα μπορεί να παράγει όλα τα σύνδρομα {S 1 , S 2 , , S k } .[MOO05]

3.6.5 Ο υπολογισμός των κατάλληλων συμβόλων – Αλγόριθμος Forney

Με την παραπάνω διαδικασία έχουν υπολογιστεί το πολυώνυμο θέσης σφαλμάτων 
καθώς και οι ρίζες του. Έτσι έχουν προσδιοριστεί οι θέσεις των σφαλμάτων καθώς αυτές 
σχετίζονται με τις ρίζες του πολυωνύμου. Συγκεκριμένα αν το error locator polynomial 
είναι

Λ x=∏
l=1

ν

1−Χ l x 

τότε οι θέσεις σφαλμάτων (error locators) είναι τα αντίστροφα στοιχεία ως προς τις ρίζες 
στο  πεδίο  Galois  του  κώδικα.  Απομένει  ο  προσδιορισμός  των  σωστών  συμβόλων. 
Εκμεταλλευόμενοι την προηγούμενη γνώση, μπορούμε να δημιοργήσουμε ένα γραμμικό 
σύστημα με βάση τις εξισώσεις

S j=∑
l=1

ν

e il
X l

j , j=1,2 ,,2 t

όπου άγνωστοι είναι τα e il και κατόπιν να το επιλύσουμε.

[ Χ 1 Χ 2 Χ 3 ⋯ X ν

Χ 1
2 Χ 2

2 Χ 3
2 ⋯ X ν

2

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
Χ 1

2t Χ 2
2t Χ 3

2t ⋯ X ν
2t][ei1

ei2

⋮
ei ν

]=[ S 1

S 2

⋮
S2t
]

Ωστόσο με τη βοήθεια του αλγορίθμου Forney μπορούμε να επιλυσουμε το παραπάνω 
σύστημα πιο αποδοτικά. Πριν από αυτό πρέπει να αναφέρουμε κάποιους απαραίτητους 
ορισμούς.

Το πολυώνυμο

S x =S1S 2 xS 3 x2⋯S2t x2t−1=∑
j=0

2t−1

S j1 x j

ονομάζεται  πουώνυμο  συνδρόμου.  Με  τη  βοήθεια  αυτού  μπορούμε  να  ορίσουμε  το 
πολυώνυμο υπολογισμού σφαλμάτων (error-evaluator polynomial)

Ω x =S x  Λxmod x2t .

Επίσης, όμοια με την παραγώγιση στους πραγματικούς αριθμούς μπορούμε να ορίσουμε 
και την τυπική παράγωγο σε ένα πεδίο. Τελικά, ο αλγόριθμος Forney μπορεί να διατυπωθεί 
με τη βοήθεια του παρακάτω θεωρήματος.
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Θεώρημα (Αλγόριθμος Forney)
Οι τιμές των σφαλμάτων για έναν Reed-Solomon κώδικα μπορούν να υπολογιστούν μέσω 
τους τύπου

e ik
=
−Ω  X k

−1

Λ' X k
−1

,

όπου Λ'  X k
−1 είναι η τυπική παράγωγος του πολυωνύμου Λ x .[MOO05]
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Κεφάλαιο 4 Συνελικτικοί κώδικες

4.1 Δομή, τρόποι περιγραφής συνελικτικών κωδίκων

Εκτός από τους κώδικες μπλοκ η άλλη μεγάλη ομάδα κωδίκων διόρθωσης λαθών 
είναι οι  συνελικτικοί (convolutional codes).  Η πιο σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο 
ειδών είναι ότι οι συνελικτικοί κώδικες δεν δέχονται ένα μπλοκ και κατόπιν εκτελείται η 
κωδικοποίηση αλλά κάθε  σύμβολο εισέρχεται εντός του κωδικοποιητή και παράγεται η 
έξοδος.  Για  αυτό  οι  κώδικες  αυτοί  ονομάζονται  και  streaming.  Σαν  είσοδο  στον 
κωδικοποιητή μπορούμε να έχουμε κάθε είδους σύμβολο αν και συνήθως πρόκειται για 
bits.

Στη γενική του μορφή ο συνελικτικός κωδικοποιητής είναι ένα ψηφιακό φίλτρο, το 
οποίο αποτελείται από αθροιστές και μονάδες μνήμης. Ψηφία πληροφορίας εισέρχονται σε 
καταχωρητές ολίσθησης, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι κατάλληλα σε αθροιστές και από 
εκεί  προκύπτει  η  κωδικοποιημένη  ακολουθία.  Βασικές  παράμετροι  των  συνελικτικών 
κωδίκων είναι  ο  αριθμός  ψηφίων εισόδου, k ,  ο  αριθμός  ψηφίων εξόδου, n ,  και  ο 
αριθμός  των  στοιχείων  μνήμης, m .  Συνήθως  ορίζεται  ο  ρυθμός  του  κώδικα  σαν

r=k /n . Ο τρόπος με τον οποίο προκύπτουν τα ψηφία εξόδου μπορεί να περιγραφεί με 
τη βοήθεια πολυωνύμων συνδεσης (connection polynomials) στους αθροιστές. Έτσι κάθε 
έξοδος  είναι  το  γινόμενο  του  stream  εισόδου  επί  το  πολυώνυμο  συνδεσης.  Επίσης, 
σημαντικό  μέγεθος,  το  οποίο  προκύπτει  από  τα  προηγούμενα,  είναι  το  μήκος 
εξαναγκασμού (constraint length) L ενός συνελικτικού κώδικα. Αυτό μπορεί να οριστεί 
σαν ο αριθμός των μονάδων μνήμης που απαιτούνται για να αποθηκευτεί η κατάσταση του 
κωδικοποιητή.

 Ένας συνελικτικός κωδικοποιητής μπορεί να παρασταθεί με διάφορους τρόπους, 
όπως:

● Ο πίνακας μεταφοράς,

● το διάγραμμα (μετάπτωσης) καταστάσεων ,

● η συνάρτηση μεταφοράς,

● το διάγραμμα trellis και

● το δέντρο του κωδικοποιητή.

Ένας  κώδικας  ρυθμού k /n μπορεί  να  περιγραφεί  από  μια  μήτρα  διαστάσεων
k×n ,  όπου  το  κάθε  στοιχείο  αντιστοιχεί  σε  ένα  πολυώνυμο  σύνδεσης.  Έτσι,  για 

παράδειγμα,  ο  συνελικτικός  κωδικοποιητής  του  επόμενου  σχήματος  μπορεί  να 
αναπαρασταθεί  από  τα  πολυώνυμα  σύνδεσης ck

1=mkmk−2 και
ck
2 =mkmk−1mk−2 και ο αντίστοιχος πίνακας θα είναι

G  x=[1 x2 1 xx2 ]
οπότε η κωδικοποιημένη έξοδος για ένα μήνυμα m  x θα είναι c x =mx G x  .

43



Κεφάλαιο 4 

Εικόνα 15: Συνελικτικός 
κωδικοποιητής ρυθμού ½[MOO05]

Καθώς  ο  συνελικτικός  κωδικοποιητής  είναι  μια  μηχανή  πεπερασμένων 
καταστάσεων, μπορεί να αναπαρασταθεί από ένα διάγραμμα καταστάσεων. Αυτό είναι μια 
δομή που περιγράφει τις καταστάσεις στις οποίες μπορεί να μεταβεί η μηχανή ανάλογα με 
την είσοδο, καθώς επίσης και την έξοδο που θα παραχθεί κάθε φορά. Στο παρακάτω σχήμα 
φαίνεται το διάγραμμα καταστάσεων του κωδικοποιητή του παραδείγματος.

Εικόνα 16: Διάγραμμα καταστάσεων συνελικτικού 
κωδικοποιητή ρυθμού ½[MOO05]

Διασπώντας τη μηδενική κατάσταση του προηγούμενου διαγράμματος μπορούμε 
να  πάρουμε  έναν  γράφο  σηματοροής  για  τον  συνελικτικό  κωδικοποιητή,  ο  οποίος  θα 
ξεκινά και θα τερματίζει στη μηδενική κατάσταση. Άρα, θα μπορεί να περιγράφει τους 
τρόπους  με  τους  οποίους  μπορεί  κάποιο  μονοπάτι  να  αποκλίνει  από  το  όλο-μηδενικά 
μονοπάτι και κατόπιν να συγχωνεύεται με αυτό. Συγκεκριμένα, είναι σημαντική η γνώση 
του βάρους αυτών των μονοπατιών ως προς το όλο-μηδενικά μονοπάτι, το πλήθος τους 
καθώς και το βάρος των ακολουθιών εισόδου και εξόδου με τις οποίες συσχετίζονται. Όλα 
τα  προηγούμενα  μπορούν  να  αναπαρασταθούν  με  συμπαγή  τρόπο  στη  συνάρτηση 
μεταφοράς για τον αντίστοιχο κώδικα. 

Κάθε  κλάδο  του  γράφου  σηματοροής  μπορούμε  να  συσχετίσουμε  με  τρια 
χαρακτηριστικά  τα  οποία  θα  συμβολίζουμε  με  D,  N και  J.  Αυτά  τα  χαρακτηριστικά 
αντιστοιχούν   στο  βάρος  Hamming  της  κωδικής  λέξης,  στο  βάρος  του  μηνύματος 
πληροφορίας  και  στο  πλήθος  των  κλάδων  που  έχει  η  κάθε  διαδρομή.  Η  συνάρτηση 
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μεταφοράς τότε θα είναι μια σχέση

T D , Ν , J = ∑
d=d free

∞

a d D d N f d J g d  ,

όπου  η  παράμετροος d free είναι  σημαντική  για  τον  χαρακτηρισμό  της  διορθωτικής 
ικανότητας  του κώδικα και  θα  εξηγηθεί  αργότερα.[PRO02] Πολλές  φορές,  επειδή  μας 
ενδιαφέρει μόνο το βάρος των κωδικών λέξεων η παραπάνω σχέση μπορεί να απλοποιηθεί 
θέτωντας N= J=1

T D = ∑
d=d free

∞

a d Dd .

Από  το  διάγραμμα  καταστάσεων  μπορούμε  να  δημιουργήσουμε  το  trellis  του 
κώδικα,  το  οποίο είναι  ένα διάγραμμα ιδιαιτέρως χρήσιμο κατά την αποκωδικοποίηση 
συνελικτικών  κωδίκων  όπως  θα  φανεί  και  παρακάτω.  Ουσιαστικά  πρόκειται  για  την 
μετατροπή  του  διαγράμματος  καταστάσεων  σε  έναν  επίπεδο  κατευθυνόμενο  διμερή 
γράφο.  Έτσι  διευκολυνεται  η  παρατήρηση  της  ακολουθίας  των  καταστάσεων  του 
κωδικοποιητή ανάλογα με την είσοδο, καθώς και η έξοδος που κάθε ακολουθία παράγει.

Εικόνα 17:  Ένα επίπεδο trellis  
συνελικτικού 

κωδικοποιητή[MOO05]
Τέλος, η αναπαράσταση του συνελικτικού κώδικα με τη βοήθεια δέντρου συνήθως 

αποφεύγεται  καθώς  γρήγορα  το  μέγεθος  του  δέντρου  αυξάνεται  χωρίς  να  προσφέρει 
περισσότερη πληροφορία από τις προηγούμενες μορφές.

Εικόνα 18: Τρια επίεδα trellis συνελικτικού κωδικοποιητή[MOO05]
Οι συνελικτικοί κώδικοποιητές μπορούν να είναι είτε εμπρόσθιας τροφοδότησης 

(feedforward) είτε ανατροφοδότησης (feedback). Από την πλευρά των ψηφιακών φίλτρων 
τα  πρώτα  είναι  φίλτρα  πεπερασμένης  απόκρισης  (Finite  Impulse  Response  –  FIR)  σε 
αντίθεση με τα δεύτερα που είναι άπειρης απόκρισης (Infinite Impulse Response – IIR). 
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Από μαθηματικής πλευράς οι κωδικοποιητές εμπρόσθιας τροφοδότησης έχουν συνάρτηση 
μεταφοράς,  η  οποία  αποτελείται  μόνο  από  πολυώνυμα.  Οι  κωδικοποιητές  με 
ανατροφοδότηση,  αντιθέτως,  έχουν  ρητές  συναρτήσεις  στον  πίνακα  συνάρτησης 
μεταφοράς. Συνήθως οι κωδικοποιητές με ανατροφοδότηση είναι συστηματικοί, δηλαδή 
μια από τις εξόδους τους είναι ακριβώς ίδια με την είσοδο.

Τα πολυώνυμα σύνδεσης επηρεάζουν την επίδοση των συνελικτικών κωδίκων. Ένα 
πρόβλημα  το  οποίο  πρέπει  να  αποφεύγεται  είναι  οι  καταστροφικοί  κώδικοποιητές.  Σε 
αυτλη την περίπτωση προκαλούνται άπειρα σφάλματα κατά την αποκωδικοποίηση ακόμα 
και αν έχουν συμβεί πεπερασμένα σφάλματα εξαιτίας του καναλιού.

Ορισμός
Ένας κωδικοποιητής G x για ένα συνελικτικό κώδικα είναι καταστροφικός αν υπάρχει 
μήνυμα m  x τέτοιο  ώστε wt mx =∞ και  για  το  βάρος  της  κωδικοποιημένης 
ακολουθίας ισχύει wt m  xG x∞ .

Ένας κωδικοποιητής δεν είναι καταστροφικός αν και μόνο αν η μήτρα της συνάρτησης 
μεταφοράς  του G x έχει  δεξιά  ανάστροφη  μήτρα G−1x  ,  δηλαδή

G xG−1x =I k , k ,  η οποία αποτελείται μόνο από πολυώνυμα.

4.2 Αποκωδικοποίηση συνελικτικών κωδίκων – ο Αλγόριθμος Viterbi

Κατά  την  κωδικοποίηση  με  συνελικτικούς  κώδικες  δημιουργείται  ένα  μονοπάτι 
εντός  του  διαγράμματος  trellis  του  κώδικα.  Οι  έξοδοι  που  προκύπτουν  από  αυτή  τη 
διαδικασία είναι τα κωδικοποιημένα ψηφία που αποστέλλονται στο κανάλι. Στην πλευρά 
του δέκτη λοιπόν επιδιώκεται η αποκάλυψη αυτού ακριβώς του μονοπατιού με βάση την 
ληφθείσα  ακολουθία.  Ο  σημαντικότερος  από  τους  αλγορίθμους  που  χρησιμοποιούνται 
είναι ο αλγόριθμος Viterbi. Πρόκειται για έναν αλγόριθμο που επιστρέφει την ακολουθία 
μέγιστης  πιθανοφάνειας  (Maximum  Likelihood  Sequence  Estimation  –  MLSE)  από 
κρυμμένες  καταστάσεις  όταν  είναι  γνωστή  η  έξοδος  που  παρήγαγε  η  ζητούμενη 
ακολουθία. Ο αλγόριθμος προτάθηκε το 1967 από τον Andrew Viterbi, από τον οποίο πήρε 
και το όνομά του, και εκτός των κωδίκων διόρθωσης λαθών βρίσκει ευρύτατη εφαρμογή 
και σε άλλα προβλήματα κρυμμένων Μαρκοβιανών Μοντέλων (Hidden Markov Models), 
όπως η αναγνώριση φωνής.

Τυπικά  ένα  σύστημα  μετάδοσης  αντιστοιχεί  ένα  ρεύμα  ψηφίων  εισόδου
{x0 , x1 , ...} σε μια κωδικοποιημένη ακολουθία συμβόλων {c0 , c1 , ...} , τα οποία μέσω 

της  διαμόρφωσης,  παράγουν  μια  ακολουθία  διαμορφωμένων  συμβόλων {a0 ,a1 , ...}
μέσω  μιας  αντιστρέψιμης  αντιστοίχισης.  Τα  σύμβολα  αυτά  μεταδίδονται  μέσω  του 
καναλιού,  το  οποίο  εισάγει  θόρυβο  στο  σήμα.  Στόχος  του  δέκτη  είναι  να 
αποκωδικοποιήσει  την  ακολουθία  με  βέλτιστο  τρόπο  και  αυτό  επιτυγχάνεται  με  την 
εύρεση  της  ακολουθίας  μέσα  στο  trellis  που  απέχει  την  ελάχιστη  απόσταση  από  τη 
ληφθείσα  ακολουθία.  Η  εύρεση  αυτής  της  ελάχιστης  απόστασης  γίνεται  μέσω  της 
κατάλληλης  συνάρτησης  πιθανοφάνειας.  Για  την  περίπτωση  του  καναλιού  λευκού 
θορύβου η κατάλληλη μετρική είναι η Ευκλείδια απόσταση, ενώ για την περίπτωση του 
δυαδικού συμμετρικού καναλιού είναι η απόσταση Hamming. Θα μπορούσε κάποιος να 
υπολογίσει  αυτό  το  μονοπάτι  με  εξαντλητική  αναζήτηση  και  σύγκριση  όλων  των 
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μονοπατιών  μέσα  στο  trellis.  Ωστόσο  σε  μια  τέτοια  περίπτωση  η  πολυπλοκότητα 
αυξάνεται  πολύ  γρήγορα  και  γίνεται  απαγορευτική  ακόμη  και  για  μικρές  ακολουθίες. 
Αντίθετα, με τον αλγόριθμο Viterbi η ακολουθία μέγιστης πιθανοφάνειας υπολογίζεται με 
ένα πιο αποδοτικό αναδρομικό τρόπο.

4.2.1 Περιγραφή Αλγορίθμου Viterbi

Η έξοδος του συνελικτικού κωδικοποιητή εξαρτάται από την είσοδο αλλά και από 
την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κωδικοποιητής στην οποία έχει βρεθεί εξαιτίας των 
προηγούμενων  συμβόλων  που  έχουν  κωδικοποιηθεί.  Για  το  λόγο  αυτό  ο  αλγόριθμος 
επιλέγει την ακολουθία με τη μέγιστη πιθανοφάνεια αντί να αποφασίζει  ξεχωριστά για 
κάθε σύμβολο. Πρέπει λοιπόν να μεγιστοποιηθεί η συνάρτηση f r∣x , όπου

f r∣x= f r0
L−1∣x0

L−1= f  r0 , r1 , ... , r L−1∣x0 , x1 , ... , x L−1=∏
t=0

L−1

f rt∣x t .

Πρόκειται για τη συνάρτηση πιθανοφάνειας της ακολουθίας {r0 , r1 ,... , r L−1} , δεδομένης 
της αποσταλλείσας ακολουθίας {x0 , x1 , ... , x L−1} . Προφανώς βέβαια το ζήτημα είναι να 
προσδιορίσουμε την ακολουθία x0

L−1 , δεδομένης της r 0
L−1 , οπότε είναι απαραίτητο να 

κάνουμε κάποια επεξεργασία.

Είναι  πιο  βολικό  να  λογαριθμίσουμε  τη  συνάρτηση  πιθανοφάνειας  καθώς  έτσι 
μετατρέπουμε το  γινόμενο σε άθροισμα διευκολύνοντας  τον  υπολογισμό των πράξεων 
καθώς ο αλγόριθμος εκτελείται. Συνεπώς η λογαριθμική συνάρτηση πιθανοφάνειας  (log 
likelihood function) θα είναι

log f r∣x=∑
t=0

L−1

log f  r t∣x t

Σε  κάθε  ακολουθία x0
t−1={x0 , x1 , ... , x t−1} αντιστοιχεί  και  μια  ακολουθία 

καταστάσεων του κωδικοποιητή, οι οποίες θα είναι

Π t=Π t x0
t−1={Ψ 0 ,Ψ 1 , ... , Ψ t} .

Για αυτήν την ακολουθία εισόδου, οπότε και καταστάσεων, η λογαριθμική πιθανοφάνεια 
θα είναι

log f r 0
t−1∣x0

t−1=∑
i=0

t−1

log f r i∣x i

Μπορούμε  να  ορίσουμε  την  μετρική  μονοπατιού  (path  metric)  για  το  μονοπάτι Π t

M t−1Ψ t ; Π t ή M Ψ t ; x0
t−1 ή απλοποιώντας το συμβολισμό

M t−1Ψ t=−log f r0
t−1∣x0

t−1 ,

η  οποία  είναι  μια  συνάρτηση που πρέπει  να  ελαχιστοποιήσουμε,  μεγιστοποιώντας  την 
πιθανοφάνεια, προσδιορίζοντας έτσι την κατάλληλη ακολουθία x0

t−1 . Δεδομένου αυτού 
του κόστους μπορούμε να βρούμε το κόστος (ή πιθανοφάνεια) της ακολουθίας x0

t για 
την περίπτωση που η κατάσταση του κωδικοποιητή τη στιγμή t1 είναι η Ψ t1 ,
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M t Ψ t1=−∑
i=0

t

log f r i∣x i=−∑
i=0

t−1

log f  ri∣x i−log f  rt∣x t =M t−1Ψ t−log f r t∣x t

.

Ορίζοντας την ποσότητα μ t rt , x t=−log f  rt∣x t , την οποία μπορούμε να ονομάσουμε 
μετρική κλάδου (branch metric) καθώς σχετίζεται με την πιθανοφάνεια της μετάβασης από 
μια  κατάσταση  του  trellis  σε  μια  άλλη  για  μια  δεδομένη  είσοδο,  φτάνουμε  στο  εξής 
αποτέλεσμα:

M t Ψ t1=∑
i=0

t

μt r i , x i=∑
i=0

t−1

μt r i , x iμt r t , x t=M t−1Ψ tμt r t , x Ψ t , Ψ t1

Από την παραπάνω σχέση μπορεί να προκύψει  ότι  κατά τον υπολογισμό της μετρικής 
μονοπατιού,  δηλαδή της  πιθανοφάνειας  κάθε  ακολουθίας x0

t ,  αρκεί  να προσθέσουμε 
στη μετρική μονοπατιού της ακολουθίας x0

t−1 ,  που έχει  ήδη υπολογιστεί,  τη μετρική 
κλάδου μ t r t , x Ψ t , Ψ t1 . Έτσι, ο αλγόριθμος Viterbi είναι ένας αναδρομικός αλγόριθμος.

Το δεύτερο σημαντικό κομμάτι του αλγορίθμου σχετίζεται με την απόφαση που 
πρέπει  να  ληφθεί  όταν  δυο  μονοπάτια  συγχωνεύονται.  Αυτή  είναι  η  καρδιά  του 
αλγορίθμου καθώς αφενός σε αυτό το βήμα είναι δυνατον να συμβούν τα σφάλματα και 
συνεπώς να αποτύχει η αποκωδικοποίηση και αφετέρου εδώ περιορίζεται ο αριθμός των 
υπό εξέταση μονοπατιών συμβάλλοντας στη μείωση της πολυπλοκότητας του αλγορίθμου. 
Ας  θεωρήσουμε  ότι  τη  στιγμή t το  ελάχιστο  μονοπάτι  έως  την  κατάσταση p1 έχει 
μετρική M t−1 p1 και το αντίστοιχο εως την κατάσταση p2 έχει μετρική M t−1 p2 . 
Επίσης,  ας  θεωρήσουμε  ότι  τα  δυο  μονοπάτια  συγχωνεύονται  τη  στιγμή t1 στην 
κατάσταση Ψ t1=q μέσω μετρικών κλάδου μ t r t , x  p1 , q και μ t r t , x  p2 ,q  . Τότε ο 
αλγόριθμος πρέπει να επιλέξει το μονοπάτι με την ελάχιστη μετρική, δηλαδή τη μέγιστη 
πιθανοφάνεια. Δηλαδή, ο κανόνας επιλογής είναι

Μ t q=min{M t−1 p1μ t rt , x  p1 , q ,M t−1 p2μ t r t , x  p2 ,q } .

Στην  περίπτωση όπου οι  δυο μετρικές  είναι  ίσες  τότε  η  επιλογή  γίνεται  τυχαία  χωρίς 
επίπτωση στην πιθανοφάνεια. Το μονοπάτι το οποίο επιλέγεται τελικά ονομάζεται επιζόν 
μονοπάτι  (survivor  path).  Προφανώς,  υπό δυσμενείς  συνθήκες  είναι  δυνατόν το επιζόν 
μονοπάτι να είναι διαφορετικό από αυτό που θα έπρεπε να επιλεγεί με συνέπεια σφάλματα 
στην αποκωδικοποίηση. Μια εκτενέστερη συζήτηση για το θέμα αλλά και μια εκτίμηση 
της επίδοσης του αλγορίθμου ακολουθεί αργότερα.

Συνοψίζοντας, κατά τον αλγόριθμο Viterbi υπολογίζεται  για κάθε χρονική στιγμή
t και για κάθε κατάσταση Ψ t η μετρική μονοπατιού που καταλήγει σε αυτήν με τον 

τρόπο που περιγράφηκε προηγουμένως και εφόσον έχουμε μονοπάτια που συγχωνεύονται 
επιλέγεται  αυτό  με  τη  μικρότερη  μετρική.  Αποθηκεύεται  η  μετρική  κάθε  μονοπατιού 
καθώς  και  το  ίδιο  το  μονοπατι  και  εκτελείται  η  προηγούμενη  διαδικασία  μέχρι  να 
φτάσουμε  στο  τέλος  του  trellis.  Έτσι,  ο  αλγόριθμος  Viterbi  εκτελεί  δυο  βασικές 
λειτουργίες, την ανάπτυξη και την επιλογή. Αρχικά αναπτύσει όλα τα πιθανά μονοπάτια 
προς  την  κατάσταση q τη  χρονική  στιγμή t και  από  αυτά  επιλέγει  εκείνο  με  την 
ελάχιστη μετρική.
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M t q=min
p
[M t−1 pμt rt∣x

 p , q]
Extend all pathsat time t state q

Then choose smallest metric

Λέγοντας ότι αναπτύσονται όλα τα μονοπάτια προς την κατάσταση q τη χρονική στιγμή
t , εννοούμε ότι αναπτύσονται όλα τα ελάχιστα μονοπάτια που καταλήγουν σε όλες τις 

πιθανές καταστάσεις  του διαγράμματος  trellis  και  έχουν υπολογιστεί  στο προηγούμενο 
βήμα του αλγορίθμου. Συνεπώς για κάθε κατάσταση υπολογίζονται τόσα μονοπάτια όσες 
οι  καταστάσεις  του trellis  και  από αυτά  επιλέγεται  ένα.  Ωστόσο καθώς  το  διάγραμμα 
καταστάσεων δεν είναι πλήρης γράφος πολλοί από τους παραπάνω υπολογισμούς είναι 
τελικά  τετριμμένοι,  καθώς  η  μη  σύνδεση  αντιστοιχεί  σε  άπειρη  μετρική  και  συνεπώς 
βγαίνει γρήγορα από τη σύγκριση. Εδώ οφείλεται και η βελτίωση στην πολυπλοκότητα 
που παρέχει ο αλγόριθμος Viterbi.

Από πλευράς  απαιτήσεων,  για  την  εκτέλεση του αλγορίθμου Viterbi  χρειάζεται 
μνήμη για την αποθήκευση της ακολουθίας των καταστάσεων του κάθε μονοπατιού καθώς 
επίσης και μνήμη για την αποθήκευση της τιμής της μετρικής κάθε μονοπατιού. Το πλήθος 
αυτών των μονοπατιών είναι προφανώς ίσο με το πλήθος των καταστάσεων του trellis. 
Έχει  παρατηρηθεί  ότι  με  μεγάλη  πιθανότητα  καθώς  προχωράει  ο  αλγόριθμος  όλα  τα 
επιζόντα  μονοπάτια  τείνουν  να  διέρχονται  από  τις  ίδιες  καταστάσεις  και  συνεπώς  να 
συγκλίνουν σε ένα μονοπάτι. Έτσι χωρίς σημαντική επίπτωση στην επίδοση του κώδικα 
είναι δυνατόν να διατηρείται μόνο ένας αριθμός καταστάσεων πριν την τρέχουσα για την 
εξαγωγή του ελάχιστου μονοπατιού. Το μήκος αυτού του παραθύρου ονομάζεται βάθος 
αποκωδικοποίησης  (decoding  depth),  ενώ  το  σφάλμα  που  προκαλείται  από  αυτήν  την 
τακτική  λέγεται  σφάλμα  αποκοπής  (truncation  depth).  Επίσης,  καθώς  προχωράει  η 
εκτέλεση του αλγορίθμου οι μετρικές για κάθε μονοπάτι αυξάνονται. Για να αποφεύγεται 
αυτή η υπερβολική αύξηση και δεδομένου ότι δεν ενδιαφέρει το απόλυτο μέγεθος κάθε 
μετρικής αλλά μόνο η σύγκριση μεταξύ τους, μπορεί να αφαιρείται το ίδιο ποσό από τις 
μετρικές όλων των μονοπατιών ανά κάποια χρονικά διαστήματα.

4.2.2 Μετρικές κλάδου για τον Αλγόριθμο Viterbi

Για την εκτέλεση του Αλγορίθμου Viterbi και τον υπολογισμό της πιθανοφάνειας 
κάθε  μονοπατιού  μέσα στο  διάγραμμα trellis  ήταν απαραίτητη  η  μετρική  κλάδου  που 
ουσιαστικά προσέθετε στην ήδη υπολογισθείσα πιθανοφάνεια ένα ποσό αξιοπιστίας για 
την  μετάβαση  από  την  τρέχουσα  κατάσταση  στην  επόμενη.  Γενικά  αυτή  η  μετρική 
εξαρτάται από τον θόρυβο του καναλιού μέσα στο οποίο γίνεται η μετάδοση. Για τα δυο 
βασικά μοντέλα καναλιών χωρίς μνήμη, η εύρεση της κατάλληλης μετρικής είναι λιγότερο 
πολύπλοκη.

Στο δυαδικό συμμετρικό κανάλι το ληφθέν σύμβολο μπορεί να περιγραφεί από τη 
σχέση

r t
 i=ct

 i⊕n t
 i , nt~B pc ,

όπου η πράξη είναι η πρόσθεση modulo-2 και pc είναι η πιθανότητα διασταύρωσης του 
καναλιού  BSC.  Ο  θόρυβος  είναι  μια  τυχαία  μεταβλητή  που  ακολουθεί  την  κατανομή 
Bernoulli.  Καθώς τα λάθη συμβαίνουν ανεξάρτητα η συνάρτηση πιθανοφάνειας για το 
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δυαδικό συμμετρικό κανάλι θα είναι

f r t∣c t=∏
i=1

n

pc
[ rt
i≠ct

i ]1−pc
[ rt
i=c t

 i]=pc
d H  rt ,c t1− pc 

n−d H rt ,c t= pc

1−pc
d H rt ,c t

1− pc 
n .

Από την άλλη στο κανάλι προσθετικού γκαουσσιανού θορύβου κάθε λαμβανόμενο 
σύμβολο θα δίνεται από τη σχέση

r t
 i=a t

 int
i  , nt~N 0,σ 2 , σ2=

N 0

2
,

καθώς ο θόρυβος είναι μια τυχαία μεταβλητή με κανονική κατανομή. Έτσι η κατάλληλη 
συνάρτηση  πιθανοφάνειας  για  μια  ακολουθία  συμβόλων  χρησιμοποιώντας  παρόμοια 
επιχειρήματα με το δυαδικό συμμετρικό κανάλι θα είναι

f r t∣a t=∏
i=1

n 1
2π σ

exp[−1
2σ2 rt

 i−at
i 2]

=2π σ −nexp[−1
2σ2∥rt−a t∥

2].
Στην πρώτη περίπτωση η αποκωδικοποίηση αποκαλείται hard-decision decoding, 

ενώ  στη  δεύτερη  soft-decision  decoding.  Συγκρίνοντας  την  περίπτωση  που 
χρησιμοποιείται soft αποκωδικοποίηση με διαμόρφωση BPSK πάνω από AWGN κανάλι 
με την hard αποκωδικοποίηση πάνω από BSC κανάλι με πιθανότητα σφάλματος

pc=Q 2 Eb

N 0 
έχουμε κέρδος 2-3dB της soft-απόφασης σε σχέση με την hard-απόφαση[PRO02].

4.2.3 Επίδοση Αλγορίθμου Viterbi – Ελεύθερη Απόσταση Συνελικτικών Κωδίκων

Για  την  ανάλυση  της  επίδοσης  του  αλγορίθμου  Viterbi  είναι  απαραίτητο  να 
διερευνηθεί  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  είναι  δυνατόν  να  προκληθούν  σφάλματα  κατά  τη 
διάρκεια της  αποκωδικοποίησης.  Όπως αναφέρθηκε και  προηγουμένως,  το  σημείο  στο 
οποίο γίνονται τα σφάλματα είναι τη στιγμή της επιλογής ανάμεσα σε δυο μονοπάτια που 
συγχωνεύονται. Είναι, δηλαδή, δυνατόν το μονοπάτι με τη μικρότερη μετρική, συνεπώς τη 
μεγαλύτερη  πιθανοφάνεια,  να  είναι  το  λάθος  και  έτσι  να  οδηγηθούμε  σε  εσφαλμένη 
απόφαση,  δηλαδή  σε  έναν  αριθμό  εσφαλμένων  συμβόλων.  Γενικά,  η  ανάλυση  της 
επίδοσης  μέσω  του  διαγράμματος  trellis  είναι  πολύπλοκη  καθώς  είναι  δυνατόν  να 
προκύψουν διάφορα σφάλματα εξαιτίας  των συνεχών αποφάσεων για το ποιο είναι  το 
επιζόν μονοπάτι.

Έτσι  η  ανάλυση  της  επίδοσης  των  συνελικτικών  κωδίκων  γίνεται  μέσω  της 
απαρίθμησης των μονοπατιών που αποκλίνουν από το όλο-μηδενικά μονοπάτι (all-zero 
path) μέσα στο διάγραμμα trellis και τον υπολογισμό του βάρους Hamming αυτών των 
μονοπατιών. Θεωρώντας ότι έχουν αποσταλεί μόνο μηδενικά, όποτε το σωστό μονοπάτι 
είναι το όλο-μηδενικά μονοπάτι, μπορούμε να απαριθμήσουμε το πλήθος των μονοπατιών 
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που αποκλίνουν από αυτό και κατόπιν ενώνονται ξανά. Με βάση την πληροφορία που 
μπορούμε να απoκτήσουμε από τη γνώση του βάρους όλων αυτών των μονοπατιών, τελικά 
μπορούμε να εκτιμήσουμε πόσα λάθη είναι δυνατον να προκληθούν από κάποια λάθος 
απόφαση. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τέτοιου τύπου πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε 
από τη συνάρτηση μεταφοράς του κώδικα. Παρακάτω, φαίνεται η συνάρτηση μεταφοράς 
για  τον  κώδικα  με  διάγραμμα  καταστάσεων  αυτό  του  παραδείγματος  στην  αρχή  του 
κεφαλαίου με το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.

T D=D 2

D
1−D

1− D
1−D

D 2= D5

1−2D

Εφαρμόζοντας την μακρά διαίρεση μπορούμε να πάρουμε την συνάρτηση μεταφοράς σε 
μορφή δυναμοσειράς

Τ D= D5

1−2D
=D512D2D 22D3...=D52D64D7...2k D k5...

Το παραπάνω αποτέλεσμα μπορεί να ερμηνευθεί ως εξής ως προς το πλήθος και το βάρος 
των μονοπατιών:

● 1 μονοπάτι που αποκλίνει και επανέρχεται στο μηδενικό μονοπατι με μετρική 5

● 2 μονοπάτια με μετρική 6

● 4 μονοπάτια με μετρική 7, κλπ

Εικόνα 19: Διάγραμμα καταστάσεων με διασπασμένη την μηδενική 
κατάσταση[MOO05]
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Εικόνα 20: Γράφος σηματορροής για τον υπολογισμό των μονοπατιών που 
προκαλούν λάθη[MOO05]

Από τα προηγούμενα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το ελάχιστο μονοπάτι που 
προκαλεί λάθη έχει μετρική 5. Μπορούμε να ορίσουμε μια χαρακτηριστική παράμετρο 
των συνελικτικών κωδίκων που είναι αντίστοιχη με την παράμετρο της απόστασης για 
τους μπλοκ κώδικες και έχει άμεση σχέση με τη διορθωτική ικανότητα των κωδίκων.

Ορισμός
Η ελάχιστη μετρική ενός μονοπατιού που αποκλίνει και έπειτα συγχωνεύεται στο μηδενικό 
μονοπάτι  ονομάζεται  ελεύθερη  απόσταση  του  κώδικα  και  συμβολίζεται  με d free .  Ο 
αριθμός των μονοπατιών με αυτή την μετρική είναι N free .

Γενικά,

Τ D = ∑
d=d free

∞

a d Dd

όπου a d free=N free .

Εξαιτίας  της  πολυπλοκότητας  στην  ανάλυση  της  πιθανότητας  λάθους  για  τους 
συνελικτικούς κώδικες θα προσπαθήσουμε να βρούμε ένα άνω φράγμα για αυτήν. Επίσης 
αντί να ψάξουμε για τον υπολογισμό του μέσου αριθμού σφαλμάτων ανά μπλοκ, το οποίο 
είναι συμήθως πολύ μεγάλο θα προτιμηθεί ο υπολογισμός του μέσου αριθμού εσφαλμένων 
bit  ανά  bit  εισόδου.  Κλειδί  στην  παρακάτω  διαδικασία  είναι  το  γεγονός  πρώτου 
σφάλματος. Η παραδοχή ότι το σωστό μονοπάτι είναι το όλο-μηδενικά μονοπάτι συνεχίζει 
να ισχύει. Είναι πιθανόν, όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, σε κάποιο σημείο του 
αλγορίθμου και ενώ προς το παρόν το βέλτιστο μονοπάτι είναι το όλο-μηδενικά μονοπάτι, 
να επιλεγεί  με  βάση το  κριτήριο  μέγιστης  πιθανοφάνειας  ότι  η  σωστή διαδρομή είναι 
διαφορετική  από την  όλο-μηδενικά  διαδρομή.  Προφανώς  σε  αυτή  την  περίπτωση έχει 
συμβεί σφάλμα. Αυτό το γεγονός ονομάζεται γεγονός πρώτου σφάλματος και η εύρεση της 
πιθανότητας που υπάρχει για να συμβεί βοηθάει στην εύρεση του ζητούμενου ορίου. Αν 
συμβολίσουμε με Pr d  την πιθανότητα να συμβεί γεγονός πρώτου σφάλματος το οποίο 
θα οδηγήσει στην επιλογή διαδρομής με βάρος  d, τότε η πιθανότητα γεγονότος πρώτου 
σφάλματος  είναι  μικρότερη ή  ίση  από την  παρακάτω έκφραση,  η  οποία  αποτελεί  ένα 
φράγμα ένωσης (union bound):
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P e ∑
d=d free

∞

a d  Pr d 

Ανάλογα  με  το  κανάλι  αλλά  και  τη  διαμόρφωση  που  χρησιμοποιείται  η  πιθανότητα
Pr d  μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους. Ετσι για την BPSK διαμόρφωση θα 

έχουμε την έκφραση

Pr d =Q d E

2 N 0 =Q 2 E d
N 0 =Q2 Rc d

Eb

N 0 ⇒
P e ∑

d=d free

∞

a d Q2 Rc d
Eb

N 0 
.

Χρησιμοποιώντας το άνω φράγμα για τη συνάρτηση Q, προκύπτει

Pe ∑
d=d free

∞

a d Q 2Rc d
Eb

N 0 1
2 ∑d=d free

∞

a d Dd= 1
2

T 1D∣
D=e−R cEb/ N0

,

όπου Τ 1D=T D , N , J ∣N=1, J=1 .

Για  να  υπολογίσουμε  την  πιθανότητα  σφάλματος  πρέπει  να  δούμε  πόσα  λάθη  στην 
ακολουθία του μηνύματος είναι δυνατό να παράγει το γεγονός πρώτου σφάλματος. Από 
τον ορισμό της συνάρτησης μεταφοράς Τ(D,N,J) για τον κώδικα προκύπτει ο εκθέτης του 
Ν μπορεί να μας δώσει την απαραίτητη πληροφορία. Έτσι θα ισχύει

Pb ∑
d=d free

∞

a d  f d Q 2 R cd
Eb

N 0 1
2 ∑d=d free

∞

a d  f d e−R c Eb /N 0

και καθώς μπορούμε να ορίσουμε

Τ 2D , N =T D , N , J ∣J=1= ∑
d=d free

∞

a d  f d Dd N f d −1

οπότε θα ισχύει

∂T 2D , N 
∂N

= ∑
d=d free

∞

a d  f d Dd N f d −1

και συνεπώς

Pbk =
1
2
∂T 2 D , N 
∂ N ∣

N=1, D=e
−R c

Eb

N 0

.

Στην περίπτωση της hard απόφασης η πιθανότητα σφάλματος με βάρος Hamming d θα 
είναι

Pr d [4p 1−p]d /2

και η πιθανότητα σφάλματος θα φράσεται από τη σχέση

Pb=
1
2
∂T 2D ,N 
∂ N ∣N=1, D=4p 1− p

.

Για μεγάλα SNR μπορούμε να πάρουμε το ασυμπτωτικό κέρδος κωδικοποίησης σε σχέση 
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με την περίπτωση όπου δεν χρησιμοποιείται κωδικοποίηση. Για την περίπτωση της soft-
απόφασης αυτό θα είναι γ soft=10log10 Rc d free ενώ για την περίπτωση της hard-απόφασης 
το κέρδος κωδικοποίησης θα είναι

γ hard=10 log10

Rc d free

2
.

Από τα παραπάνω προκύπτει ένα κέρδος 3dB για την περίπτωση που χρησιμοποιούμε soft-
αποκωδικοποίηση.[MOO05]
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Κεφάλαιο 5 Κώδικες Turbo

5.1 Εισαγωγή

Μέχρι τώρα ασχοληθήκαμε με κώδικες, οι οποίοι κατά την αποκωδικοποίησή τους 
παράγουν την εκτιμώμενη τιμή του συμβόλου αλλά δεν μεταφέρουν πληροφορία για την 
αξιοπιστία της εκτίμησης. Μια κατηγορία κωδίκων που διαφέρει από τους προηγούμενους 
σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι οι κώδικες Turbo. Για πρώτη φορά οι Turbo κώδικες 
αναφέρθηκαν στη δημοσίευση των C. Berrou,  A. Glavieux,  P.  Thitimajshima το 1993, 
όπου  φάνηκε  η  σημαντική  τους  επίδοση  και  η  προσέγγιση  του  ορίου  Shannon  με 
ικανοποιητική  πολυπλοκότητα  αποκωδικοποίησης.  Συγκεκριμένα  κατάφεραν, 
χρησιμοποιώντας κώδικα ρυθμού ½ και BPSK διαμόρφωση, να επιτύχουν BER 10-5 σε 
κανάλι  λευκού  θορύβου  (AWGN)  για  Eb/N0 0.7dB.  Εξαιτίας  αυτών  των  επιδόσεων  οι 
κώδικες αυτοί προσέλκυσαν έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον και πλέον υπάρχουν κώδικες 
οι οποίοι προσεγγίζουν το όριο Shannon σε ένα κλάσμα του dB[BER93][HAG96].

Οι κώδικες Turbo και συγκεκριμένα ο τρόπος αποκωδικοποίησής τους θυμίζει τους 
κινητήρες turbo, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα καυσαέρια της μηχανής για να κινήσουν τον 
συμπιεστή που εισάγει στη μηχανή τον απαραίτητο για την καύση αέρα. Αντίστοιχα, στους 
κώδικες Turbo χρησιμοποιείται πληροφορία που έχει εξαχθεί κατά τα προηγούμενα στάδια 
της  αποκωδικοποίησης  για  την  βελτίωση  της  αξιοπιστίας  της  τελικής  απόφασης.  Οι 
βασικές ιδέες για αυτό το είδος κωδίκων είναι αφενός ότι πρόκειται για σύνθετους κώδικες 
σε παράλληλη σύνδεση (parallel  concatenation coding) και αφετέρου χρησιμοποιούνται 
επαναληπτικοί αλγόριθμοι αποκωδικοποίησης (iterative decoding algorithms).

Εικόνα 21: Τυπικό σχήμα Turbo κωδικοποιητή[MOO05]
Για την υλοποίηση ενός Turbo κωδικοποιητή μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν 

συστατικοί κώδικες διάφορα είδη, τόσο μπλοκ όσο και συνελικτικοί. Επίσης, ένας Turbo 
κώδικας  είναι  δυνατόν να αποτελείται  από οποιονδήποτε αριθμό συστατικών κωδίκων, 
ωστόσο θα  περιοριστούμε στη μελέτη  αυτών που αποτελούνται  από δυο.  Συνήθως,  οι 
συστατικοί  κώδικες είναι ίδιοι,  χωρίς  όμως να απαγορεύεται  κάτι διαφορετικό.  Γενικά, 

55

Recursive Systematic
Convolutional

Encoder

Recursive Systematic
Convolutional

Encoder

Interleaver
Π

υt
0

υt
1

υt
2 

Puncture
(Optional)

υt
1

x t

x '=Π x 



Κεφάλαιο 5 

χαρακτηριστικό των κωδίκων αυτών είναι ότι πρέπει να είναι συστηματικοί, παρόλο που 
μπορεί να γίνει soft-in/soft-out αποκωδικοποίηση και για μη συστηματικούς. Ωστόσο τα 
πλεονεκτήματα  της  χρήσης  συστηματικών  συστατικών  κωδίκων  οδηγούν  στο  να 
προτιμώνται αυτοί. Συγκεκριμένα τα πλεονεκτήματα αυτά είναι[HAG96]:

● Οι κώδικες τόσο στη συστηματική όσο και στη μη συστηματική τους μορφή δίνουν 
ισοδύναμους κώδικες.

● Οι  συστηματικοί  συνελικτικοί  κωδικοποιητές  με  εμπρόσθια  τροφοδότηση 
(systematic convolutional feedforward encoders) παράγουν ασθενέστερους κώδικες 
συγκριτικά με τους μη συστηματικούς και για αυτό αποφέυγονται. Αντιθέτως, οι 
συστηματικοί με ανάδραση είναι ισοδύναμοι με τους μη συστηματικούς ως προς 
την  ελεύθερη  απόσταση  και  την  επίδοση  για  υψηλά  SNR,  ενώ  έχουν  και 
βελτιωμένες επιδόσεις για χαμηλά SNR.

● Οι μη συστηματικοί κώδικες απαιτούν την αποστολή όλης της κωδικοποιημένης 
ακολουθίας μειώνοντας έτσι δραστικά τον τελικό ρυθμό του κώδικα.

5.2 Υλοποίηση Turbo κωδικοποιητή με χρήση δυο αναδρομικών 
συστηματικών συνελικτικών κωδίκων

Στην πρώτη παρουσίαση των Turbo κωδίκων  χρησιμοποιήθηκαν σε  παράλληλη 
σύνδεση  δυο  αναδρομικοί  συστηματικοί  συνελικτικοί  κωδικοποιητές.  Κάποια  από  τα 
πλεονεκτήματα  της  χρήσης  τους  αναφέρθηκαν  εν  συντομία  προηγουμένως.  Εδώ  θα 
αναλυθούν εκτενέστερα κάποια από αυτά.

Στη γενική περίπτωση, η έξοδος ενός μη συστηματικού συνελικτικού κωδικοποιητή 
ρυθμού ½ και μήκους εξαναγκασμού Κ μπορεί να περιγραφεί από τις παρακάτω σχέσεις:

uk=∑
i=0

K−1

g1i d k−i mod2

υk=∑
i=0

K−1

g 2id k−i mod2
,

όπου G 1={g 1i} και G 2={g2i} τα  πολυώνυμα  σύνδεσης  για  τον  κώδικα.  Με  βάση 
αυτόν τον κώδικα μπορεί να κατασκευαστεί και ο αναδρομικός συστηματικός κώδικας. 
Αυτός θα περιγράφεται μέσω της σχέσης

ak=d k∑
i=1

K−1

γi ak−1 mod2 ,

όπου γi=g1i αν uk=dk  και γi=g2i  αν νk=dk. Περιγράφοντας τους δυο κώδικες με τη βοήθεια 
των  πινάκων  μεταφοράς  τους  για  τον  μεν  με  συστηματικό  ο  πίνακας  θα  είναι

G=[G 1 G2] για τον δε συστηματικό αναδρομικό

GRSC=[1 G 1

G 2 ] .

Γενικά, αν ένας μη συστηματικός κώδικας ρυθμού  1/n περιγράφεται από το γεννήτορα 
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πίνακα

G D=[ g0D g 1D  ⋯ gn D ] ,

ο αντίστοιχος συστηματικός αναδρομικός θα είναι

G sysD =[1 g 1D
g 0D

⋯
g nD 
g0D  ] .

Τονίζεται  ότι  οι  κώδικες  είναι  ισοδύναμοι  καθώς  η  ελεύθερη  απόστασή  τους  ,  τα 
διαγράμματα trellis καθώς και η κατανομή του βάρους των κωδικών λέξεων ειναι ίδια. 
Αυτό το οποίο μεταβάλλεται είναι η αντιστοίχηση ανάμεσα στην είσοδο και την έξοδο. 
Στα παρακάτω σχήματα απεικονίζεται ένας μη συστηματικός συνελικτικός κωδικοποιητής 
και ο αντίστοιχος συστηματικός αναδρομικός μαζί με το διάγραμμα trellis.

Εικόνα 22: Μη συστηματικός συνελικτικός 
κωδικοποιητής[SKLTR]

Εικόνα 23: Αναδρομικός συστηματικός συνελικτικός  
κωδικοποιητής[SKLTR]
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Εικόνα 24: Διάγραμμα Trellis  
παραδείγματος[SKLTR]

Γενική επιδίωξη κατά τη σχεδίαση ενός Turbo κώδικα είναι η μεγιστοποίηση της 
ελεύθερης απόστασης του κώδικα. Αυτό για υψηλές τιμές του  Eb/N0 είναι ισοδύναμο με 
την μεγιστοποίηση της  ελάχιστου βάρους  κωδικής λέξης.  Για χαμηλές τιμές του  Eb/N0 

είναι προτιμότερη η βελτίωση της κατανομής βάρους των κωδικών λέξεων. Ο παράλληλος 
συνδυασμός  αναδρομικών  συστηματικών  συνελικτικών  κωδίκων  με  τον  κατάλληλο 
σχεδιασμό  του  συμπλέκτη  (interleaver)  επιτυγχάνει  αυτό  τον  στόχο.  Αυτό  μπορεί  να 
εξηγηθεί διαισθητικά ως εξής: Εξαιτίας της ύπαρξης της ανάδρασης λίγα μόνο 1 στην 
είσοδο μπορούν να προκαλέσουν έξοδο αρκετών 1 που σημαίνει κωδικές λέξεις με μεγάλο 
βάρος.  Υπάρχουν  παρόλα  αυτά  και  κάποια  πρότυπα  τα  οποία  είναι  δυνατόν  να 
προκαλέσουν στην έξοδο του συνελικτικού κωδικοποιητή λέξεις μικρού βάρους. Ωστόσο 
με την κατάλληλη σχεδίαση του συμπλέκτη (interleaver) είναι απίθανο να εμφανιστεί αυτό 
το  πρότυπο  και  στον  δεύτερο  συνελικτικό  κωδικοποιητή  με  αποτέλεσμα  υψηλή 
πιθανότητα να παραχθεί κωδική λέξη με μεγάλο βάρος Hamming. Ο τελικός συνδυασμός 
των  κωδικοποιημένων  ρευμάτων  εξόδου  μπορεί  να  δώσει  κώδικα  με  τις  επιθυμητές 
ιδιότητες.  Η σωστή σχεδίαση του interleaver  είναι  απαραίτητη για  έναν ισχυρό Turbo 
κώδικα και αυτό θα τονιστεί και στη μελέτη του τρόπου αποκωδικοποίησης των κωδίκων 
αυτών.[SKLTR]

5.3 Αποκωδικοποίηση Turbo κωδίκων

Το σημείο στο οποίο διαφέρουν οι Turbo κώδικες σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα 
είδη  κωδίκων  που  έχουν  μελετηθεί  έως  τώρα  είναι  ο  επαναληπτικός  τρόπος 
αποκωδικοποίησής  τους.  Αυτό  σημαίνει  ότι,  ενώ  προηγουμένως  ο  αποκωδικοποιητής 
παρήγαγε στην έξοδο του μια τελική hard-απόφαση για κάθε σύμβολα, στην περίπτωση 
των Turbo κωδίκων πρέπει να χρησιμοποιείται η πληροφορία που ανακτήθηκε κατά την 
μια επανάληψη του αλγορίθμου από την επόμενη επανάληψη έτσι ώστε να βελτιώνεται η 
αξιοπιστία της τελικής απόφασης. Συνεπώς για την αποκωδικοποίηση των Turbo κωδίκων 
απαιτείται ένας αλγόριθμος ο οποίος θα παράγει soft-αποφάσεις. Ένας τέτοιος αλγόριθμος 
είναι ο BCJR.

5.3.1 Ο Αλγόριθμος BCJR
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Για την αποκωδικοποίηση των Turbo κωδίκων είναι απαραίτητος ένας αλγόριθμος 
ο οποίος θα παράγει στην έξοδό του την τιμή της πιθανοφάνειας για κάθε σύμβολο αντί να 
παρέχει μια hard-απόφαση. Έτσι, αλγόριθμοι όπως ο Viterbi δεν είναι κατάλληλοι καθώς 
επιστρέφουν το μονοπάτι μέγιστης πιθανοφάνειας μέσα σε ένα διάγραμμα trellis που δεν 
ισοδυναμεί  με  τη  μεγιτοποίηση  της  πιθανοφάνειας  κάθε  συμβόλου  μεμονωμένα.  Ο 
αλγόριθμος BCJR πήρε το όνομά του από αυτούς που τον πρότειναν (Bahl, Cocke, Jelinek, 
Raviv) για πρώτη φορά το 1974.

Ας θεωρήσουμε το σχήμα όπου μια μαρκοβιανή πηγή, δηλαδή μια πηγή της οποίας 
η τρέχουσα έξοδος εξαρτάται από την είσοδο και από την τρέχουσα κατάσταση και είναι 
ανεξάρτητη από τις προηγούμενες εξόδους και καταστάσεις, παράγει μια έξοδο, η οποία 
διέρχεται μέσα από ένα διακριτό ενθόρυβο κανάλι χωρίς μνήμη. Στόχος του δέκτη είναι 
δεδομένων των παρατηρήσεων που λαμβάνει από το κανάλι να ανακαλύψει την ακολουθία 
εισόδων και καταστάσεων που προκάλεσε την ληφθείσα ακολουθία. Το κριτήριο για την 
επιλογή είναι η ελαχιστοποίηση του ποσοστού εσφαλμένων συμβόλων. Στην περίπτωση 
των  Turbo κωδίκων  με  χρήση συνελικτικών συστατικών κωδίκων  η  μαρκοβιανή  πηγή 
πληροφορίας μπορεί να αναλυθεί σε ένα συρμό συμβόλων οι οποίοι εισέρχονται μέσα στο 
συνελικτικό κωδικοποιητή.

Στη γενική περίπτωση ένας συρμός από σύμβολα εισόδου από κάποιο αλφάβητο Α 
– συνήθως το αλφάβητο αυτό είναι το σύνολο {0,1} – εισέρχεται εντός του συνελικτικού 
κωδικοποιητή ρυθμού R=k/n. Τα σύμβολα εισόδου στον κωδικοποιητή θα συμβολίζονται 
με mi=[mi

0  , mi
1 , , mi

k−1] οπότε  ολόκληρο  το  ρεύμα  θα  είναι
m=[m0 , m1 , , mL−1] . Είναι δυνατόν να προστεθεί σε αυτόν μια ακολουθία η οποία 

θα οδηγήσει τον κωδικοποιητή στην κατάσταση 0 με το πέρας του συρμού, κάτι το οποίο 
δεν  είναι  απαραίτητο  αλλά  διευκολύνει  στην  αποκωδικοποίηση.  Έτσι  παράγεται  η 
ακολουθία  εισόδου  στο  συνελικτικό  κωδικοποιητή x=[m , x L , x L1 , , x Lν−1] και 
κατόπιν  η  έξοδος  από  αυτόν v=[v0 ,v1 , , v N−1] ,  όπου  κάθε  μπλοκ  θα  είναι

v t=[υt
0  , υt

1 , , υt
n−1] . Ο διαμορφωτής παράγει την ακολουθία a=[a0 , a1 , , a N−1]

,  η  οποία  εισέρχεται  στο  κανάλι  και  τελικά  λαμβάνεται  στο  δέκτη  η  ακολουθία
r=[r0 , r1 , , r N−1] , όπου r t=a tnt εφόσον πρόκειται για κανάλι λευκού θορύβου. 

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η προηγούμενη αλυσίδα επεξεργασίας.

Εικόνα 25: Στάδια επεξεργασίας για τον αλγόριθμο BCJR[MOO05]
Ο αλγόριθμος BCJR μπορεί να παράγει τις πιθανότητες για κάθε σύμβολο αλλά και 

για κάθε κατάσταση του διαγράμματος trellis κάθε στιγμή  t. Έτσι η ακολουθία που έχει 
αποσταλλεί θα αντιστοιχεί και σε μια ακολουθία καταστάσεων του trellis, η οποία θα είναι 
{Ψ0,Ψ1,...,ΨΝ}.  Επίσης  μπορούμε  να  συσχετίσουμε  και  τη  μοναδική  είσοδο  xt που 
προκαλεί την μετάβαση από την κατάσταση Ψt = p στην Ψt+1 = q σαν x(p,q).

Μετά  την  επεξήγηση  του  γενικού  προβλήματος  καθώς  και  του  συμβολισμού 
ακολουθεί η περιγραφή του αλγορίθμου. Ο βέλτιστος αποκωδικοποιητής προσδιορίζει την 
την πιθανότητα η είσοδος να λαμβάνει μια τιμή x δεδομένου ότι έχει ληφθεί η ακολουθία 
r, και συμβολίζεται P(xt = x|r). Αυτή η πιθανότητα ονομάζεται εκ των υστέρων πιθανότητα 
ή  a  posteriori  probability  (APP).  Είναι  δυνατό  να  εκμεταλλευτούμε  τη  μαρκοβιανή 
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ιδιότητα που εισάγει ο συνελικτικός κωδικοποιητής στη πιθανότητα, διαμερίζοντας την 
παρατηρούμενη ακολουθία σε τρεις ξένες μεταξύ τους υπακολουθίες ως εξής

r=rt∪{rt}∪rt ,

όπου rt={rl : lt } είναι  οι  παρατηρήσεις  πριν  την  τρέχουσα, rt={rl : lt } οι 
παρατηρήσεις  μετά  την  τρέχουσα και  rt η  τρέχουσα  παρατήρηση.  Έτσι  η  a  posteriori 
πιθανότητα για την μετάβαση ( Ψt = p, Ψt+1 = q ) δεδομένης της ληφθείσας ακολουθίας θα 
είναι

P Ψ t= p ,Ψ t1=q∣r = p Ψ t= p , Ψ t1=q , r / p r 
= p Ψ t= p ,Ψ t1=q , rt , r t , rt/ p r 

Με τη βοήθεια του τύπου του Bayes, δηλαδή

P A∣B= P A , B
P B

μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τη μαρκοβιανή ιδιότητα οπότε η προηγούμενη σχέση θα 
γίνει

P Ψ t= p ,Ψ t1=q∣r =p Ψ t=p , rt pΨ t1=q , rt∣Ψ t=p p rt∣Ψ t1=q/ p r  .

Οι  τρεις  παράγοντες  που  αποτελούν  το  γινόμενο  της  προηγούμενης  σχέσης 
αντιπροσωπεύουν  και  διαφορετικά  μεγέθη  κατά  την  εκτέλεση  του  αλγορίθμου. 
Αναλυτικότερα ονομάζουμε

a t  p= pΨ t= p ,rt 

την πιθανότητα όλων των παρατηρήσεων μέχρι τη στιγμή t-1, οι οποίες καταλήγουν στην 
κατάσταση p και μπορεί να ονομαστεί forward state metric,

γt  p ,q= p Ψ t1=q , r t∣Ψ t=p 

την πιθανότητα της μετάβασης από την κατάσταση  p στην  q,  με την παρατήρηση της 
χρονικής στιγμής t και μπορεί να ονομαστεί branch metric, και

β t1q =p rt∣Ψ t1=q

την  πιθανότητα  για  την  ακολουθία  των  επόμενων  στιγμών  δεδομένου  ότι  ξεκινάει  τη 
χρονική στιγμή t+1 από την κατάσταση q και μπορεί να ονομαστεί backward state metric.
[SKLMP]

Σε αυτό το σημείο θα ανακεφαλαιώσουμε αυτά που περιγράφηκαν προηγουμένως 
για να τονιστούν τα βασικά σημεια του αλγορίθμου. Διαμερίστηκε η ληφθείσα ακολουθία 
σε  τρια  ξένα  μεταξύ  τους  υποσύνολα  κάθε  ένα  εκ  των  οποίων  περιελάμβανε  τα 
προηγούμενα, το τωρινό και τα επόμενα σύμβολα, αντίστοιχα.  Έπειτα υπολογίστηκε η 
πιθανότητα της τυχαίας μετάβασης από την κατάσταση p στην κατάσταση q. Στο σημείο 
αυτό και για να εκμεταλλευτούμε τη μαρκοβιανή ιδιότητα που έχει εισαχθεί στο σύστημα 
μέσω  της  χρήσης  του  συνελικτικού  κωδικοποιητή  με  τη  βοήθεια  της  διαμέρισης  που 
προηγήθηκε καταλήξαμε στο ότι η πιθανότητα της μετάβασης είναι ένα γινόμενο από τρεις 
όρους οι οποίοι σχετίζονται ο καθένας με την αντίστοιχη διαμέριση. Αυτό είναι χρήσιμο 
για  να  βρεθεί  αποδοτικός  τρόπος  υπολογισμού  των  παραγόντων  αυτών.  Έχοντας 
υπολογίσει την πιθανότητα της μετάβασης μπορούμε να υπολογίσουμε και την πιθανότητα 
κάθε  συμβόλου.  Συγκεκριμένα,  κάθε  σύμβολο  εισόδου  μπορεί  να  συσχετιστεί  με  ένα 
σύνολο  μεταβάσεων  Sx.  Πρόκειται  βέβαια  για  τις  μεταβάσεις  που  προκαλούνται  από 
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οποιαδήποτε κατάσταση p τη χρονική στιγμή t σε οποιαδήποτε κατάσταση q τη χρονική 
στιγμή  t+1.  Οπότε  η  a  posteriori  πιθανότητα  για  το  συγκεκριμένο  σύμβολο  είναι  το 
άθροισμα των πιθανοτήτων των μεταβάσεων που ανήκουν στο προηγούμενο σύνολο.

P x t=x∣r = ∑
 p , q∈S x

P Ψ t= p , Ψ t1=q∣r = 1
p r  ∑ p , q∈S x

a t  p γt  p , q β t1q

Ο αλγόριθμος BCJR ολοκληρώνεται με την περιγραφή του τρόπου υπολογισμού 
των  παραγώντων  α,  β και  γ.  Συγκεκριμένα,  αν  το  διάγραμμα  trellis  του  συνελικτικού 
κωδικοποιητή αποτελείται από  Q καταστάσεις τότε οι παράγοντες  α και  β μπορούν να 
υπολογιστούν με τους ακόλουθους τύπους:

a t1q=∑
p=0

Q−1

at  p γt  p ,q

β t p=∑
q=0

Q−1

γt p , q β t1 q

Οι τύποι αυτοί δίνουν τη δυνατότητα υπολογισμού με αναδρομικό τρόπο, καθώς για τον 
υπολογισμό του a τη χρονική στιγμή t+1 απαιτείται η γνώση του a τη χρονική στιγμή t για 
κάθε κατάσταση p. Αντίστοιχα, για τον υπολογισμό του β τη χρονική στιγμή t απαιτείται η 
γνώση του  β τη χρονική στιγμή  t+1 για κάθε κατάσταση  q.  Έτσι ο αλγόριθμος BCJR 
εκτελεί δυο διασχίσεις μέσα στο διάγραμμα trellis, μια εμπρός και μια πίσω, οι οποίες 
ονομάζονται  forward  pass και  backward  pass αντίστοιχα.  Εξαιτίας  αυτού  του  τρόπου 
διάσχισης ο αλγόριθμος BCJR ονομάζεται forward-backward algorithm.

Η  αρχικοποίηση  των  αναδρομών  είναι  προφανής  για  την  forward  state  metric 
καθώς  συνήθως  πρώτη  κατάσταση  του  κωδικοποιητή  είναι  η  μηδενική.  Συνεπώς,  οι 
πιθανότητες  για  την  κατάσταση  0 θα  είναι [a00 , a01 , , a0Q−1]=[1,0 ,,0 ] . 
Αντιθέτως για την  backward state metric οι πιθανότητες της κατάστασης  Ν εξαρτώνται 
από  το  αν  είναι  γνωστό  η  τελική  κατάσταση  είναι  κάποια  συγκεκριμένη  –  τυπικά  η 
μηδενική – ή αν δεν έχουμε κάποια εκ των προτέρων πληροφορία. Στην πρώτη περίπτωση 
θα είναι αντίστοιχα με την forward state metric, οπότε

[ β Ν 0 , βΝ 1 , , βΝ Q−1]=[1,0 ,,0] .

Διαφορετικά  μπορούμε  να  θεωρήσουμε  την  παραδοχή  ότι  κάθε  κατάσταση  είναι 
ισοπίθανη, δηλαδή

[ β Ν 0 , βΝ 1 , , βΝ Q−1]=[1/Q ,1/Q ,,1 /Q ] .

Το τελευταίο κομμάτι που μένει να υπολογιστεί και μάλιστα εμπλέκεται και στον 
υπολογισμό  των  προηγούμενων  παραγόντων  είναι  το  γt.  Αυτό  έχει  σχέση  με  την 
πιθανότητα της μετάβασης από μια κατάσταση p στην κατάσταση q, συνεπώς σχετίζεται 
με τις συνδέσεις εντός του διαγράμματος trellis. Εκτός όμως από τη δομή του trellis, η 
οποία ουσιαστικά περιγράφει τις πιθανές συνδέσεις, η μετρική κλάδου εξαρτάται και από 
την κατανομή των παρατηρήσεων. Έτσι σε ένα AWGN κανάλι θα ισχύει

γt  p ,q= p Ψ t1=q ,r t∣Ψ t=p = p r t∣Ψ t=p ,Ψ t1=q P Ψ t1=q∣Ψ t= p

Ο δεύτερος παράγοντας είναι η a priori πιθανότητα για το σύμβολο xt, και συνήθως είναι 
ίση με 1/2k. Από την άλλη η κατανομή πιθανότητας για ένα  n-διάστατο AWGN κανάλι 
είναι
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p r t∣a
 p ,q = 1

2πσ2n /2
exp[− 1

2σ2∥r t−a p ,q ∥2]
Τελικά, η μετρική κλάδου θα είναι

γt  p , q= 1
2πσ2n /2

exp[− 1
2σ2∥r t−a p ,q ∥2]P x t=x  p ,q 

5.3.2 Turbo αποκωδικοποίηση για συστηματικούς συνελικτικούς κώδικες

Μέχρι στιγμής έχει περιγραφεί ένας αλγόριθμος, ο οποίος παράγει στην έξοδό τους 
τις πιθανότητες για κάθε σύμβολο και κάθε κατάσταση. Δεν έχει καταστεί ακόμα όμως 
σαφές  πως  αυτό  μπορεί  να  φανεί  χρήσιμο  κατά  την  Turbo  αποκωδικοποίηση.  Θα 
περιοριστούμε σε  συστηματικούς  συνελικτικούς  κώδικες  ρυθμού ½ καθώς  με  τέτοιους 
ασχοληθήκαμε κατά τη διάρκεια των προσομοιώσεων.

Σε  ένα  σύστημα που χρησιμοποιεί  συστηματικούς  συνελικτικούς  κωδικοποιητές 
και κατόπιν το ρεύμα συμβόλων εισέρχεται σε έναν διαμορφωτή BPSK θα ισχύουν στην 
έξοδο του κωδικοποιητή

v t=[υt
0  , υt

1]=[ x t , υt
1 ]

και στην έξοδο του διαμορφωτή

a  p , q=[a0, p , q , a 1, p , q]=Ec [2 x p ,q −1,2υ1, p ,q −1] .

Στο δέκτη θα λαμβάνεται το σήμα

r t=[r t
0 , r t

1]=[a t
0nt

0  , a t
1nt

1 ] .

Τελικά, η πιθανότητα για το συστηματικό ψηφίο θα είναι

P x t=x =N x p r t
0∣x t= x P x t= x[ ∑ p ,q ∈S x

a t p p r t
1∣a t

1=a1, p ,q  β t1q]
=N x P s , tx P p ,t x Pe , tx 

.

Στην προηγούμενη σχέση εκτός από το Nx, που είναι ένας συντελεστής κανονικοποίησης, 
οι τρεις υπόλοιποι παράγοντες είναι ιδιαίτερης σημασίας για την turbo αποκωδικοποίηση. 
Συγκεκριμένα, ο παράγοντας

P s ,t x = p rt
0 ∣xt=x 

ονομάζεται συστηματική πιθανότητα (systematic probability), ο παράγοντας
P p ,t x =P x t= x

ονομάζεται εκ των προτέρων πιθανότητα (a priori probability) και ο παράγοντας

P e ,t x = ∑
 p, q∈S x

a t  p p rt
1∣a t

1=a1, p ,q  β t1q

εξωτερική  πιθανότητα  (extrinsic  probability).  Καθένας  από  τους  προηγούμενους 
παράγοντες αντιπροσωπεύει πληροφορία που μπορεί να εξαχθεί από διαφορετική πηγή. Η 
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συστηματική πιθανότητα αντιπροσωπεύει την πληροφορία που μπορούμε να εξάγουμε από 
την  παρατήρηση  και  μέτρηση  του  συστηματικού  ρεύματος  πληροφορίας.  Η  a  priori 
πιθανότητα αντιπροσωπεύει την πληροφορία που έχουμε για την πιθανότητα να λάβουμε 
κάποιο  σύμβολο  πριν  εκτελεστεί  κάποιος  αλγόριθμος  αποκωδικοποίησης.  Τέλος  η 
extrinsic πιθανότητα εκφράζει την πληροφορία που είναι δυνατόν να εξάγουμε εξαιτίας 
του κώδικα. Η extrinsic πληροφορία παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην turbo αποκωδικοποίηση 
καθώς αυτή είναι που μεταφέρεται από τον έναν αποκωδικοποιητή στον άλλο σαν a priori 
πιθανότητα.

Στο  σημείο  αυτό  μπορεί  να  αναλυθεί  η  επαναληπτική  διαδικασία  της  Turbo 
αποκωδικοποίησης. Αρχικά το ρεύμα συμβόλων αποπολυπλέκεται σε τρια ρεύματα. Εδώ 
πρέπει να τονιστεί ότι το πλήθος των ρευμάτων αποπολύπλεξης είναι τόσο καθώς ο Turbo 
κώδικας  αποτελείται  από  δυο  συστατικούς  κώδικες.  Το  πρώτο  ρεύμα,  το  οποίο  θα 
συμβολίζουμε με r0 , είναι η συστηματική πληροφορία η οποία προωθείται στο κανάλι 
από τον κωδικοποιητή. Αντίστοιχα, τα ρεύματα r1 και r2 είναι τα ρεύματα ισοτιμίας 
που  παράγουν  οι  δυο  συνελικτικοί  κωδικοποιητές.  Αρχικά  εισέρχεται  το  ρεύμα  της 
συστηματικής πληροφορίας στον πρώτο αποκωδικοποιητή και με τη βοήθεια του πρώτου 
ρεύματος ισοτιμίας εκτελείται ο αλγόριθμος BCJR, ο οποίος στην έξοδό του παράγει τις 
πιθανότητες  αφενός  των  συστηματικών  ψηφίων  πληροφορίας  και  αφετέρου  τις 
πιθανότητες των ψηφίων ισοτιμίας. Οι τελευταίες αποτελούν την extrinsic πληροφορία, η 
οποία χρησιμοποιείται σαν a priori  πληροφορία για τη δεύτερη αποκωδικοποίηση. Στη 
δεύτερη  αποκωδικοποίηση,  εισέρχεται  πάλι  το  ρεύμα  της  συστηματικής  πληροφορίας 
εντός του αποκωδικοποιητή μαζί με τα ψηφία ισοτιμίας από τον δεύτερο κωδικοποιητή. 
Εκτελείται  πάλι  ο  αλγόριθμος  BCJR  και  παράγεται  στην  έξοδο  η  εκτίμηση  για  το 
συστηματικό ρεύμα πληροφορίας και η ανανεωμένη extrinsic πληροφορία με βάση τον 
δεύτερο συστατικό  κώδικα,  η  οποία αποτελεί  την  a  priori  πληροφορία  για  τη δεύτερη 
επανάληψη.

Εικόνα 26: Τυπικό σχήμα Turbo αποκωδικοποίησης[MOO05]
Για τη διευκόλυνση των πράξεων είναι να δυνατό να χρησιμοποιηθεί αντί για την 

πιθανότητα ο λόγος της λογαριθμικής πιθανοφάνειας (log likelihood ratio) για κάθε ψηφίο. 
Αυτός ο λόγος ορίζεται σαν

λ x t∣r =log
P x t=1∣r 
P x t=0∣r  .
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Κεφάλαιο 5 

Έτσι, αν ο λόγος είναι θετικός το ψηφίο 1 είναι πιθανότερο από το ψηφίο, διαφορετικά 
ισχύει το αντίστροφο.

Η Turbo principle μπορεί να εκφραστεί με τη βοήθεια της πιθανοφάνειας από τις 
σχέσεις

λ[ l ,1] x t∣r = Lc r t
0 

channel input

 λe ,t
[ l−1,2 ]

extrinsic from other decoder as prior

 λe , t
[l ,1]

newextrinsic

λ[ l ,2]x t∣r = Lc r t
0 

channel input

 λe ,t
[ l ,1]

extrinsic fromother decoder as prior

 λe , t
[l ,2]

new extrinsic

.

Εξαιτίας  της  υψηλής  πολυπλοκότητας  του  MAP  αλγορίθμου,  πολλές  φορές 
χρησιμοποιούνται  προσεγγίσεις  του  με  κόστος  κάποια  απώλεια  στην  απόδοση.  Μια 
συνηθισμένη προσέγγιση είναι ο Max-Log-MAP αλγόριθμος. Αν θεωρήσουμε τα

At  p= ln a t  p Βt q= ln  β tq και Γ t p , q=ln  γt p , q , ισχύει

At1q=ln a t1q=ln∑p=0

Q−1

at  p γt  p , q
=ln∑p=0

Q−1

exp [At pΓ t p , q].
Με βάση την παρακάτω προσέγγιση

ln∑i e xi≈max
i

x i

θα έχουμε

At1q≈ max
p∈{0,1 , ,Q−1}

At  pΓ t  p , q .

Αντίστοιχα, θα ισχύουν οι παρακάτω προσεγγίσεις

Βt1q≈ max
p∈{0,1 , ,Q−1 }

Γ t p ,q Βt1 q.

Γ t p , q= x p ,q  λ p , t

2
prior


Lc

2
x  p , q rt

0 


systematic


Lc

2
υ1, p ,q  r t

1


parity

και τελικά

λ x t∣r ≈ max
 p ,q ∈S 1

 At pΓ t p , qB t1q − max
 p , q∈S0

At  pΓ t  p ,qBt1q .

Επίσης μπορεί να παραχθεί μια ακριβέστερη προσέγγιση με τη βοήθεια της σχέσης

ln ex1ex2=max x1 , x2ln 1e−∣x1− x2∣ .
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Κεφάλαιο 6 Ασύρματα Κανάλια και OFDM

6.1 Στοιχεία διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

Σημαντικός στόχος των σύχρονων δικτύων επικοινωνιών είναι η επίτευξη υψηλών 
ρυθμών μετάδοσης με βέλτιστη χρήση του διατιθέμενου φάσματος. Επιπλέον τα ασύρματα 
συστήματα  πρέπει  να  διευκολύνουν  την  κινητικότητα  των  τερματικών.  Ωστόσο,  το 
περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν αυτά τα συστήματα εισάγει παραμόρφωση στο 
σήμα μεσω διάφορων μηχανισμών δυσχεραίνοντας την ποιότητα της επικοινωνίας.

Για  την  επίτευξη  της  επικοινωνίας  μέσω  ενός  ασύρματου  καναλιού  είναι 
απαραίτητη  η  διάδοση  ηλεκτρομαγνητικής  ακτινοβολίας.  Μάλιστα  το  επίπεδο  ισχύος 
πρέπει  να  είναι  κατάλληλο  ώστε  να  έχουμε  ικανοποιητική  ζεύξη.  Ωστόσο,  αυτό 
δυσχεραίνεται από διάφορα φαινόμενα που επικρατούν στον ραδιοδίαυλο. Τρεις είναι οι 
βασικοί  μηχανισμοί  που  εμφανίζονται  στην  ασύρματη  διάδοση  ραδιοκυμάτων·  η 
ανάκλαση, η περίθλαση και η σκέδαση.[SKLF1] Ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα ανακλάται 
όταν προσπίπτει  σε  εμπόδιο  του οποίου οι  διαστάσεις  είναι  πολύ μεγαλύτερες  από το 
μήκος  κύματος,  ενώ  περιθλάται  όταν  προσπίπτει  σε  ακμή  μεγάλου  εμποδίου.  Στην 
περίθλαση οφείλεται η δυνατότητα υλοποίησης ζεύξεων μη οπτικής επαφής (Non Line-of-
sight  –  NLOS).  Τέλος,  ένα  ηλεκτρομαγνητικό  κύμα  σκεδάζεται  καθώς  προσπίπτει  σε 
επιφάνειες  με  μέγεθος  συγκρίσιμο  με  το  μήκος  κύματός  του.  Σημαντική  παράμετρος 
σχεδίασης είναι οι απώλειες διαδρομής. Διάφορα μοντέλα έχουν χρησιμοποιηθεί για τον 
υπολογισμό τους, που εξαρτώνται από το περιβάλλον διάδοσης. Το απλούστερο είναι οι 
απώλειες ελεύθερου χώρου, όπου ισχύει η παραδοχή του χώρου απολύτως απαλλαγμένου 
από σκεδαστές. Σύμφωνα με αυτό οι απώλειες αυξάνονται ανάλογα με το τετράγωνο της 
απόστασης, ή σε dB

LFSL[dB ]=20 log10 4π d
λ 

Επίσης ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται για ζεύξεις μη-οπτικής επαφής περιγράφεται από 
τη σχέση

L d ∝L d 0⋅ d
d 0 

n

,

όπου n είναι ο εκθέτης απωλειών διαδρομής, ο οποίος τυπικά κυμαίνεται στις τιμές 3.5-4, 
ωστόσο σε περιβάλλοντα που εμφανίζονται φαινόμενα κυματοδήγησης μπορεί να είναι και 
μικρότερο από 2.

Η κατανομή της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας σε μια περιοχή δεν εξαρτάται μόνο 
από την απόσταση από τη θέση του πομπού. Σημαντικό ρόλο παίζει και η σκίαση που 
προκαλείται από διάφορους λόγους, όπως υψηλά κτίρια. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή των 
απωλειών  διαδρομής  είναι  μια  τυχαία  μεταβλητή.  Μάλιστα  ακολουθεί  τη 
λογαριθμοκανονική κατανομή γύρω από την απόλυτη μέση τιμή.

L d =Ld X σ=Ld 010n log10 d
d 0 X σ
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Κεφάλαιο 6 

6.2 Οι βραχυχρόνιες διαλείψεις και η πολυδιαδρομική διάδοση

Ένα ασύρματο κανάλι επικοινωνιών και ειδικά ένα κανάλι κινητών επικοινωνιών 
εισάγει παραμόρφωση στα εκπεμπόμενα σήματα εξαιτίας του φαινομένου των διαλείψεων, 
δηλαδή  της  μεταβολής  στη  στάθμη  του  λαμβανόμενου  σήματος.  Αν  θεωρηθεί  ότι 
μεταδίδεται κάποιο σήμα μέσω του καναλιού που έχει γενικά μια χρονικά μεταβαλλόμενη 
χαρακτηριστική είναι δυνατόν να ξεχωρίσουν δυο βασικές συνιστώσες στην περιβάλλουσα 
του  σηματος. Η  μια  σχετίζεται  με  τις  μακροχρόνιες  διαλείψεις,  οι  αιτίες  των  οποίων 
αναλύθηκαν προηγουμένως, και η δεύτερη με τις βραχύχρονες διαλέιψεις, που οφείλονται 
στο φαινόμενο των πολλαπλών διαδρομών.

Η πολυδιαδρομική διάδοση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο φτάνουν στο δέκτη 
πολλά αντίγραφα του εκπεμπόμενου σήματος.  Τα μεγέθη των κυμάτων αυτών, πλάτος, 
φάση και χρονική καθυστέρηση, είναι στοχαστικά με αποτέλεσμα στο δέκτη η υπέρθεσή 
τους  να  διαφέρει  σημαντικά  ανάμεσα σε  δυο κοντινές  χρονικές  στιγμές  ή  σε  κοντινά 
σημεία. Το ίδιο συμβαίνει ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι  το κανάλι παραμένει σχετικά 
στατικό κατά ένα χρονικό διάστημα, γιατί, είναι αποδεκτό μεν οι τιμές του πλάτους και της 
χρονικής  καθυστέρησης  να  μπορούν  να  θεωρηθούν  ομοίως  στατικές,  ωστόσο  η  φάση 
διατηρεί την τυχαιότητά της στο διάστημα [0,2π).

Οι  βραχυχρόνιες  διαλείψεις  είναι  μεγάλες  διακυμάνσεις  στην  ένταση  του 
λαμβανόμενου σήματος παρόλο που ο κινητός χρήστης έχει μετατοπιστεί κατά μια πολύ 
μικρή απόσταση, τυπικά της τάξης μεγέθους του μισού μήκους κύματος. Εξαρτώνται από 
την κατανομή της έντασης του πεδίου,  από το σχετικό χρόνο διάδοσης των επιμέρους 
σημάτων  και  από  το  εύρος  ζώνης  του  μεταδιδόμενου  σήματος.  Άλλες  συνέπειες  που 
προκαλεί η πολυδιαδομική διάδοση είναι:

1. Τυχαία διαμόρφωση συχνότητας εξαιτίας του φαινομένου της ολίσθησης Doppler

2. Εξάπλωση της χρονοκαθυστέρησης εξαιτίας της διαφορετικής  καθυστέρησης που 
εισάγει κάθε διαδρομή

Η σχετική κίνηση ανάμεσα στον πομπό και το δέκτη εισάγει το φαινόμενο της ολίσθησης 
Doppler,  δηλαδή  της  ολίσθησης  της  συχνότητας  του  σήματος  κατά  ένα  ποσό  που 
εξαρτάται αφενός από το μέτρο της σχετικής ταχύτητας και αφετέρου από τη διεύθυνση 
της κίνησης. Συγκεκριμένα, ισχύει

f D=
υ
λ

cosθ ,

όπου  υ το μέτρο της ταχύτητας,  λ το μήκος κύματος και  θ η γωνία της διεύθυνσης της 
σχετικής κίνησης με τη διεύθυνση άφιξης του σήματος. Εξαιτίας των πολλών διαδρομών 
οι  οποίες  προέρχονται  από  διάφορες  κατευθύνσεις  εμφανίζεται  το  φαινόμενο  της 
εξάπλωσης του φάσματος του εκπεμπόμενου σήματος, που ονομάζεται εξάπλωση Doppler.

Η  περιβάλλουσα  του  πλάτους  του  λαμβανόμενου  σήματος  σε  ένα  περιβάλλον 
πολλαπλών διαδρομών διάδοσης χαρακτηρίζεται από την κατανομή πιθανότητας Rayleigh 
σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  κάποια  συνιστώσα  που  κυριαρχεί  ανάμεσα  στις 
διαδιδόμενες  ακτίνες.  Σε  περίπτωση  που  υπάρχει  κάποια  σημαντικά  ισχυρότερη 
συνιστώσα  τότε  η  κατανομή  πιθανότητας  που  περιγράφει  ικανοποιητικότερα  την 
περιβάλλουσα του πλάτους είναι η Rician. Τυπικά περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από 
αυτό είναι εκείνα όπου έχουμε οπτική επαφή πομπού και δέκτη.[SKLF2]
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6.3 Χαρακτηριστικά μεγέθη ραδιοδιαύλων

Σημαντική  είναι  η  ποσοτική  περιγραφή  για  το  ρυθμό  που  εμφανίζονται  οι 
διαλείψεις  οποιουδήποτε  βάθους  αλλά και  η  μέση χρονική  διάρκεια  κάτω από κάποια 
στάθμη.[ΘΕΟ06] Τέτοιες πληροφορίες μας παρέχουν ο ρυθμός υπέρβασης στάθμης και η 
μέση διάρκεια διαλείψεων. Ο ρυθμός υπέρβασης στάθμης (level crossing rate), N(R), για 
μια  προκαθοριμένη  στάθμη  R,  ορίζεται  ως  ο  αριθμός  που  δείχνει  πόσες  φορές  το 
δευτερόλεπτο η περιβάλλουσα του σήματος διέρχεται τη στάθμη του σήματος κατά τη 

θετική φορά, δηλαδή όταν 
dr
dt
= ṙ0.

N R=∫
0

∞

ṙ pR , ṙ d ṙ ,

όπου p R , ṙ  είναι η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των R και ṙ . Η 
μέση διάρκεια διαλέιψεων (average fade duration), κάτω από μια καθοριμένη στάθμη  R 
μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση

Ε [τ R]=τ R= Pr [rR]
N R .

Το φαινόμενο της πολυδιαδρομικής διάδοσης μπορεί να μετρηθεί στο δέκτη και να 
απεικονιστεί  σε  ένα  προφίλ  καθυστέρησης  ισχύος,  το  οποίο  είναι  ένα  διάγραμμα  της 
σχετικής λαμβανόμενης ισχύος συναρτήσει της επιπρόσθετης καθυστέρησης ως προς μια 
σταθερή χρονική  αναφορά.  Δυο χαρακτηριστικά  προφίλ  καθυστέρησης ισχύος  είναι  το 
εκθετικό

D  τ = 1
τd

e
− τ

τ d

και το προφίλ Gauss

D  τ = 1
2π τ d

e
−1

2
τ
τd

2

.

Βασικές παράμετροι ενός τέτοιου προφίλ είναι η καθυστέρηση πρώτης άφιξης, τΑ, η μέση 
επιπρόσθετη καθυστέρηση, τe, που εκφράζεται ως

τ e=∫ τ−τ ADτ dτ ,

η  rms εξάπλωση της  χρονοκαθυστέρησης,  τd,  δηλαδή η τυπική απόκλιση από τη μέση 
επιπρόσθετη καθυστέρηση,

τ d=∫τ−τ e−τ A
2 D  τ dτ

και τέλος η μέγιστη επιπρόσθετη καθυστέρηση, τΜ.

Από  τους  παραπάνω  όρους,  ο  σημαντικότερος  είναι  η  rms  εξάπλωση  της 
χρονοκαθυστέρησης, το αντίστροφο της οποίας είναι ανάλογο του εύρους ζώνης συνοχής. 
Το  εύρος  ζώνης  συνοχής  (coherence  bandwidth,  Bc)  είναι  το  εύρος  συχνοτήτων  που 
επηρεάζονται με όμοιο τρόπο από το κανάλι και παίζει ιδιαίτερο ρόλο η σχέση του με το 
εύρος ζώνης του μεταδιδόμενου σήματος.
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Οι προηγούμενοι παράγοντες σχετίζονται με τη χρονική διασπορά του καναλιού, 
δηλαδή την εξάπλωση της χρονοκαθυστέρησης. Δεν δίνουν ωστόσο πληροφορία για τη 
χρονικά  μεταβαλλόμενη  φύση  του  διαύλου.  Τέτοια  πληροφορία  δίνουν  η  εξάπλωση 
Doppler (Doppler spread,  BD) και ο χρόνος συνοχής (coherence time,  CT). Η εξάπλωση 
Doppler είναι ένα μέτρο της διεύρυνσης του φάσματος του σήματος εξαιτίας της χρονικής 
μεταβολής του ραδιοδιαύλου. Αν το εύρος ζώνης του σήματος είναι αρκετά μεγαλύτερο 
από  την  εξάπλωση  Doppler,  οι  επιδράσεις  είναι  αμελητέες.  Από  την  άλλη  ο  χρόνος 
συνοχής  είναι  μια  μέτρηση  για  το  χρονικό  διάστημα  κατά  τη  διάρκεια  του  οποίου  η 
απόκριση του διαύλου παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη.

Δυο  είναι  οι  βασικοί  όροι  που  περιγράφουν  τις  επιδράσεις  που  έχουν  οι 
βραχυχρόνιες διαλείψεις στο διαδιδόμενο σήμα. Ένα κανάλι μπορεί να χαρακτηριστεί ότι 
υποφέρει από διαλείψεις επιλεκτικές ως προς τη συχνότητα (frequency selective fading) ή 
επίπεδες  (flat  fading).  Επίσης,  μπορεί  να χαρακτηρίζεται  από γρήγορες  (fast  fading)  ή 
αργές διαλείψεις  (slow fading).  Ένα κανάλι που υποφέρει από επιλεκτικές ως προς τη 
συχνότητα  διαλείψεις  δεν  παραμορφώνει  όλες  τις  συχνότητες  του  εύρους  ζώνης  του 
εκπεμπόμενου  σήματος  το  ίδιο,  με  αποτέλεσμα  να  αλλοιώνονται  τα  φασματικά 
χαρακτηριστικά του σήματος. Αυτό συμβαίνει όταν η μέγιστη επιπρόσθετη καθυστέρηση 
που  εισάγει  το  κανάλι  στο  σήμα  είναι  μεγαλύτερη  από  το  χρόνο  συμβόλου,  οπότε 
καθυστερημένα αντίγραφα ενός συμβόλου επηρεάζουν τα επόμενα σύμβολα. Εμφανίζεται 
δηλαδή το φαινόμενο της  διασυμβολικής παρεμβολής.  Στο πεδίο της  συχνότητας  αυτό 
μπορεί να εκφραστεί ως εξής: το εύρος ζώνης συνοχής του καναλιού είναι μικρότερο από 
το εύρος ζώνης του εκπεμπόμενου σήματος. Από την άλλη ένα κανάλι που χαρακτηρίζεται 
από  γρήγορες  διαλείψεις  μεταβάλλεται  γρηγορότερα  από  το  χρονικό  διάτημα  του 
συμβόλου. Με μια αντίστοιχη ορολογία, ο χρόνος συνοχής είναι μικρότερος από το χρόνο 
συμβόλου  του  σήματος.  Εξαιτίας  της  κινητικότας  ανάμεσα  στον  πομπό  και  το  δέκτη 
εμφανίζεται  το  φαινόμενο  Doppler  στο  σήμα,  δηλαδή  η  συχνότητα  του  σήματος 
μετατοπίζεται κατά κάποια τιμή, ανάλογα με την κατεύθυνση κίνησης του δέκτη.

Συνοπτικά, επιδιώκουμε το σύστημα να υποφέρει από επίπεδες και αργές σε σχέση 
με γρήγορες και επιλεκτικές ως προς τη συχνότητα διαλείψεις. Επιδιώκουμε, δηλαδή, να 
ισχύουν οι σχέσεις

BcWBd

τmT sCT

για το εύρος ζώνης, W, και το χρόνο συμβόλου, Ts, του εκπεμπόμενου σήματος.[SKLF2]

6.4 OFDM

Δεδομένης της απαίτησης υψηλών ρυθμών μετάδοσης σε διάφορες εφαρμογές, και 
ιδιαίτερα σε αυτές που έχουν σχέση με ασύρματα δίκτυα, επιβάλλεται η χρήση τεχνικών οι 
οποίες  αντιμετωπίζουν  επιτυχώς  τα  φαινόμενα  που  εμφανίζονται  εξαιτίας  της 
πολυδιαδρομικής  διάδοσης.  Καθώς  ο  ρυθμός  μετάδοσης  αυξάνεται,  δηλαδή  καθώς  ο 
χρόνος συμβόλου μειώνεται, αυξάνεται και το απαιτούμενο εύρος ζώνης για τη μετάδοση 
του σήματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το εύρος ζώνης του σήματος να υπερβαίνει το 
εύρος  ζώνης  συνοχής  του  καναλιού.  Όπως  έχει  αναφερθεί,  εντός  του  εύρους  ζώνης 
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συνοχής οι φασματικές συνιστώσες του μεταδιδόμενου σήματος έχουν υψηλή συσχέτιση 
πλάτους,  δηλαδή  το  κανάλι  επιδρά  με  τον  ίδιο  τρόπο  πάνω  στο  μεταδιδόμενο  σήμα. 
Συνεπώς όταν το εύρος ζώνης του σήματος είναι μεγαλύτερο από το εύρος ζώνης συνοχής 
παρατηρείται  η  εμφάνιση  του  φαινομένου  των  επιλεκτικών  ως  προς  τη  συχνότητα 
διαλείψεων. Αυτό δυσχεραίνει τη σχεδίαση ενός συστήματος, ιδιαίτερα το κομμάτι της 
εκτίμησης καναλιού. Συνεπώς είναι επιθυμητό να διατηρηθεί το ευρος ζώνης του σήματος 
αρκετά μικρό, χωρίς όμως αυτό να είναι εις βάρος του ρυθμού μετάδοσης. Ένας τρόπος να 
επιτευχθεί  αυτό  είναι  η  διάσπαση του ευρυζωνικού καναλιού σε  περισσότερα κανάλια 
στενής  ζώνης  τα  οποία  δεν  θα  υπερβαίνουν  το  εύρος  ζώνης  συνοχής  του  καναλιού, 
διευκολύνοντας έτσι την εξίσωσή του. Ο τρόπος αυτό ονομάζεται πολύπλεξη διαίρεσης 
συχνότητας  (Frequency  Division  Multiplexing  –  FDM).  Τα  κανάλια  στην  ιδανική 
περίπτωση  είναι  γειτονικά,  ενώ  εξαιτίας  διαφόρων  περιορισμών  που  μπαίνουν  στην 
πραγματική  περίπτωση πρέπει  να  διαχωρίζονται  και  από μια  ζώνη συχνοτήτων  (guard 
band)  για  την  προστασία  από  τις  παρεμβολές  ανάμεσα  σε  γειτονικά  κανάλια.  Έτσι 
επιλύεται το πρόβλημα εις βάρος όμως της χρησιμοποίησης του φάσματος που διατίθεται. 
Είναι  γνωστό  ότι  δυο  φέροντα  που  είναι  ορθογωνικά  μεταξύ  τους  δεν 
αλληλοπαρεμβάλλονται  ακόμη  και  αν  έχουν  αλληλοεπικαλυπτόμενα  φάσματα. 
Εκμεταλλευόμενοι  αυτή  την  ιδιότητα  μπορούμε  να  κατασκευάσουμε  ένα  συστημα 
πολυπλεξίας όπου τα προηγούμενα φέροντα απέχουν την ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους 
ώστε να παραμένουν ορθογώνια. Η τεχνική αυτή ονομάζεται OFDM, δηλαδή Ορθογωνική 
Πολυπλεξία  Διαίρεσης  Συχνότητας  (Orthogonal  Frequency  Division  Multiplexing)  και 
επιτυγχάνει βέλτιστη χρήση του φάσματος. Συνεπώς, η OFDM μπορεί να μετατρέψει ένα 
κανάλι επιλεκτικό ως προς τη συχνότητα σε ένα σύνολο από παράλληλα επίπεδα κανάλια. 
Η τεχνική αυτή δεν προτάθηκε πρόσφατα. Αντίθετα πρωτοεμφανίστηκε το 1966, ωστόσο 
μόνο τα τελευταία χρόνια υπήρξε η κατάλληλη τεχνολογία ώστε να υλοποιηθεί εμπορικά.

6.4.1 Υλοποιήσεις OFDM

Τυπικά  μια  διάταξη  η  οποία  υλοποιεί  την  OFDM  είναι  ένα  σύνολο  από 
διαμορφωτές, κάθε ένας εκ των οποίων διαμορφώνει το ρεύμα εισόδου του σε ένα φέρον. 
Προφανώς τα φέροντα αυτά πρέπει να είναι ορθογωνικά μεταξύ τους. Στο δέκτη το σήμα 
θα  προβάλλεται  πάνω  σε  μια  ορθογώνια  βάση  και  εφόσον  έχει  διατηρηθεί  η 
ορθογωνιότητα  θα  είναι  δυνατός  και  ο  διαχωρισμός  των  καναλιών  μεταξύ  τους.  Ένα 
σύμβολο OFDM μπορεί να εκφραστεί μαθηματικά ως:

s t =∑
k=0

N−1

sk φk t =∑
k=0

N−1

sk e j2πf k t , 0tT s .

Η βάση είναι τα διανύσματα φk t  για τα οποία ισχύει:

φk t ={e j2πf k t ,0tT s

0 , αλλού

και οι συχνότητες f k δίνονται από τη σχέση
f k= f 0kΔf , k=0,1 , ... , N−1

Για να είναι δυο φέροντα μεταξύ τους ορθογώνια πρέπει να ισχύει

69



Κεφάλαιο 6 

1
T s
∫
0

T s

φk φl
*dt= 1

T s
∫
0

T s

e j2π  f k− f l t dt= 1
T s
∫

0

T s

e j2π k−l  Δft dt= 1
j2π k−l ΔfT s

e j2πk−l ΔfT s=δ [k−l ]

 Από  την  προηγούμενη  σχέση  προκύπτει  ότι  η  συνθήκη  ορθογωνιότητας  είναι  η
ΔfT s=1 . Έτσι η διαδικασία αποδιαμόρφωσης στο δέκτη περιγράφεται:

1
T s
∫
0

T s

s t e− j2πf k t dt= 1
T s
∫

0

T s ∑l=0

N−1

sl φlt φk
* tdt=∑

l=0

N−1

s l δ [k−l ]=sk .

Η παραπάνω τεχνική είναι η περιγραφή της OFDM στο πεδίο του χρόνου. Ωστόσο δεν 
χρησιμοποιείται στην πράξη για την υλοποίηση συστημάτων OFDM. Για τα σκοπό αυτό 
χρησιμοποιείται ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier. Αν γίνει δειγματοληψία στο σήμα 
συνεχούς χρόνου με χρόνο δειγματοληψίας

T samp=
kT s

N
προκύπτει το σήμα διακριτού χρόνου

s k =sKT s

N =∑n=0

N−1

sk e
j2πnΔfT s

k
N=∑

n=0

N−1

sk e
j2πn k

N= IDFT sk  .

Είναι  δυνατόν  λοιπόν  η  OFDM  να  υλοποιηθεί  με  τον  αντίστροφο  διακριτό 
μετασχηματισμό Fourier. Προφανώς στον δέκτη εκτελείται η αντίστροφη διαδικασία για 
να  ανακατασκευαστεί  η  ακολουθία  των  συμβόλων  διαμόρφωσης  που  αποτελούν  το 
σύμβολο OFDM, δηλαδή της ακολουθίας {sk }0

N−1 .

Εικόνα 27: Τυπικό σύστημα OFDM[SWB96]

6.4.2 Το κυκλικό πρόθεμα

Σημαντική  απαίτηση  στα  συστήματα  OFDM  είναι  η  διατήρηση  της 
ορθογωνιότητας των φερόντων. Στην περίπτωση που δε συμβεί αυτό τότε το ένα κανάλι 
παρεμβάλλεται στα γειτονικά του, εισάγοντας διακαναλική παρεμβολή. Ένας τρόπος να 
διατηρηθεί η ορθογωνιότητα είναι η εισαγωγή μιας χρονικής περιόδου ανάμεσα σε δυο 
διαδοχικά σύμβολα OFDM η διάρκεια της οποίας εξαρτάται από το μήκος του καναλιού, 
δηλαδή της μέγιστης επιπρόσθετης καθυστέρησης. Τότε καθυστερημένα αντίγραφα ενός 
συμβόλου δεν επηρεάζουν το επόμενο σύμβολο. Συνήθως αυτή η τακτική υλοποιείται με 
το κυκλικό πρόθεμα. Επαναλαμβάνεται, δηλαδή, στην αρχή του συμβόλου ένα κομμάτι 
από το τέλος του με την κατάλληλη χρονική διάρκεια. Εξαιτίας του κυκλικού προθέματος 
η έκφραση που προκύπτει για ένα σύμβολο OFDM είναι
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s lt =∑
k=0

N−1

sk ,l φk t−l⋅T 

όπου οι κυματομορφές βασης είναι

φk t ={ 1
T−T cp

e
j2π W

N
k  t−T cp

, t∈[0,T ]

0 , αλλού
.

Εικόνα 28: Προσθήκη κυκλικού προθέματος[IEE04]
Στο δέκτη για την ανάκτηση του σήματος χρησιμοποιείται μόνο το τελευταίο κομμάτι του 
συμβόλου [Τ cp ,T ] .  Στη  διακριτή  περίπτωση το  διάστημα  αυτό  ονομάζεται  και  FFT 
interval καθώς σε αυτά τα σημεία εκτελείται ο FFT για τον υπολογισμό των συμβόλων που 
μεταδόθηκαν. Βεβαίως, η εισαγωγή του κυκλικού προθέματος προκαλεί μείωση στο SNR 
καθώς   εκείνη  την  περίοδο  δεν  μεταδίδεται  πληροφορία  ωστόσο  η  συμβολή  του  στη 
διατήρηση της επίδοσης ενός συστήματος OFDM είναι σημαντικότερη. Συγκεκριμένα η 
απώλεια στο SNR είναι

SNRloss=−10log101−T cp

T  .

6.4.3 Επεξεργασία OFDM σήματος

Σε ένα  σύστημα OFDM στην πράξη  δεν  μπορούν να  χρησιμοποιηθούν όλα τα 
υποφέροντα που διαμορφώνονται με τον IFFT. Συγκεκριμένα, αποφεύγεται η χρήση του 
dc υποφέροντος καθώς επηρεάζεται σημαντικά από το dc offset του RF κομματιού του 
πομπού.  Επίσης  πρέπει  να  αποφεύγονται  τα  υποφέροντα  κοντά  στη  συχνότητα 
δειγματοληψίας  καθώς  τα  φίλτρα  αποσβαίνουν  το  σήμα  εκεί.  Για  την  μείωση  των 
πλευρικών  λοβών  του  εκπεμπόμενου  σήματος  χρησιμοποιείται  windowing,  το  οποίο 
εξομαλύνει το σήμα στο πεδίο του χρόνου. Αυτή η εξομάλυνση συμβάλλει στην μείωση 
του χρόνου που χρησιμοποιείται  για την μετάδοση πληροφορίας  με συνέπεια επιπλέον 
απώλειες  στο SNR, αλλά και ενίσχυση της ανθεκτικότητας στη χρονική διασπορά του 
καναλιού.
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6.4.4 Συγχρονισμός σε συστήματα OFDM

Ο λόγος της ιδιαίτερης επίδοσης των συστημάτων OFDM είναι η ορθογωνιότητα 
των  φερόντων.  Για  αυτό  το  λόγο  τα  συστήματα  αυτά  είναι  ευαίσθητα  σε  λάθη 
συγχρονισμού. Στην περίπτωση τέλειου συγχρονισμού και ενός καναλιού h τ , t  , οπότε 
το λαμβανόμενο σήμα θα είναι

r t=hτ , t  * s t =∫
0

τ max

h τ ,t  s t−τ dτnt  ,

το  σύστημα θα αντιστοιχεί  σε ένα  σύνολο παράλληλα Gaussian κανάλια,  με  κάποιους 
μιγαδικούς συντελεστές, οι οποίοι αντιστοιχούν στην απόσβεση και την ολίσθηση φάσης 
εξαιτίας του καναλιού, δηλαδή

y i , k=x i , k hi , kni ,k

Στην  περίπτωση  ενός  FFT  timing  offset  δt,  ωστόσο,  το  διάστημα  ολοκλήρωσης  θα 
μετατοπίζεται t∈[kTδt , kTT FFTδt ] και  σαν  αποτέλεσμα  εμφανίζεται  μια 
προοδευτική  στροφή  φάσης  του  αστερισμού.  Η  στροφή  αυτή  είναι  μηδέν  για  το  dc 
υποφέρον και αυξάνεται προς τις άκρες, δηλαδή
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y i , k=x i , k hi , k e
− j 2 π δt

T FFTni ,k

Αν το  δt είναι  αρκετά  μικρό τότε  αυτό  ανιχνεύται  κατά  τη  φώραση του  σήματος  και 
αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά. Διαφορετικά εμφανίζεται ICI[PRA04].

Μια άλλη ατέλεια που επιφέρει μείωση στην επίδοση του OFDM είναι ένα offset 
συχνότητας που προέρχεται από σφάλματα στους τοπικούς ταλαντωτές πομπού και δέκτη. 
Αυτό  επηρεάζει  τη  δειγματοληψία  της  συχνότητας,  καθώς  πλέον  τα  δείγματα  δεν 
λαμβάνονται στις σωστές συχνότητες αλλά υπάρχει μια ολίσθηση δf. Αυτό εκφράζεται

y i , k=x i , k hi , k sinc δf T FFT e
j[θ2πδf  kT

T FFT

2 ]
ni , k

' .

Το αποτέλεσμα αυτό στον αστερισμό του σήματος είναι η στροφή φάσης των σημείων.
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Κεφάλαιο 7 Περιγραφή Συστήματος

7.1 Στόχος και μοντελοποίηση

Σκοπός της εργασίας ήταν η συγκριτική μελέτη των σχημάτων κωδικοποίησης που 
χρησιμοποιούνται στα πρότυπα IEEE 802.11a και 802.16 και η εξαγωγή συμπερασμάτων 
σχετικά με τη βελτίωση ή όχι των επιδόσεων. Για αυτό, δημιουργήθηκαν διάφορα μοντέλα 
στο  περιβάλλον  Simulink  του  MATLAB,  που  διευκόλυναν  την  προσομοίωση  των 
συστημάτων.

Για  την  εξαγωγή των  καμπυλών  BER-Eb/N0 χρησιμοποιήθηκε  η τεχνική  Monte 
Carlo. Πρόκειται για μια τεχνική, η οποία υπολογίζει τη ζητούμενη παράμετρο μέσω της 
εκτέλεσης μεγάλου αριθμού πειραμάτων τύχης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους 
υπολογισμούς,  όπως  η  εύρεση  εμβαδών,  ο  υπολογισμός  ολοκληρωμάτων  αλλά  και 
πιθανότητες σφάλματος για συστήματα επικοινωνιών. Τα στοιχεία που κάνουν κατάλληλη 
μια τέτοια αντιμετώπιση των προσομοιώσεων είναι η χρήση γεννητριών ψευδοτυχαίων 
αριθμών  για  την  παραγωγή των  bit  πληροφορίας  και  του  θορύβου  που  επικρατεί  στο 
κανάλι  μετάδοσης  που  δίνουν  την  δυνατότητα  υπολογισμού  μέσω  της  εκτέλεσης 
επαναλαμβανόμενων πειραμάτων τύχης. Τα συστήματα που υλοποιήθηκαν ήταν διακριτά. 
Έτσι για παράδειγμα, μια ποσοτική περιγραφή της μεταβλητότητα του θορύβου σε ένα 
AWGN κανάλι δίνεται από τη σχέση

σ n
2=

N 0 f s

2
ενώ για το σηματοθορυβικό λόγο θα είναι

SNR=
f s

2
Eb

σn
2

όπου fs είναι η συχνότητα δειγματοληψίας.

7.2 Επεξήγηση OFDM μοντέλου

Το τυπικό μοντέλο πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν όλες οι προσομοιώσεις ήταν ένα 
σύστημα OFDM με τις βασικές παραμέτρους του προτύπου ΙΕΕΕ 802.11a. Αναλυτικότερα, 
χρησιμοποιήθηκαν 48 φέροντα πληροφορίας μαζί με 4 φέροντα για τα σύμβολα πιλότους 
που βοηθούν στην εξίσωση του καναλιού. Αυτά διαμόρφωναν τελικά 64 φέροντα μέσω 
του IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) 64 σημείων. Πριν το στάδιο αυτό εισάγονταν 
τα σύμβολα πιλότοι με τον τρόπο που καθορίζει το πρότυπο, δηλαδή μέσω μιας γεννήτριας 
ψευδοτυχαίων  αριθμών.  Επίσης,  απαραίτητη  ήταν  και  η  πρόσθεση  μιας  ακολουθίας 
εκπαίδευσης για λόγους  συγχρονισμού.  Για το κυκλικό πρόθεμα χρησιμοποιήθηκαν 16 
φέροντα, δηλαδή 16/64=1/4 του χρήσιμου OFDM χρόνου. Αυτό εισάγει μια απώλεια στο 
σηματοθορυβικού λόγου, όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, κατά
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SNRloss=−10 log101−T cp

T =−10 log101−64
80 =0.97 dB

Επίσης, το μοντέλο τροποποιήθηκε κατάλληλα ώστε να μπορεί να παραμετροποιηθεί το 
μήκος  του  πλαισίου  σε  σύμβολα  OFDM.  Κάποια  από  τα  σύμβολα  αυτά  έπρεπε  να 
χρησιμοποιηθούν  μεταφέρουν  την  ακολουθία  εκπαίδευσης.  Προτιμήθηκε  το  μήκος 
πλαισίου να είναι 20 OFDM σύμβολα πληροφορίας, που είναι ένα ικανοποιητικό μέγεθος 
πληροφορίας, και 4 OFDM σύμβολα εκπαίδευσης.

Το ποσό της πληροφορίας που μεταφέρεται από κάθε πλαίσιο εξαρτάται από τη 
διαμόρφωση που χρησιμοποιείται για κάθε φέρον. Έτσι, μια ακόμη παράμετρος, η οποία 
έπρεπε  να  μπορεί  να  μεταβάλλεται  από  το  χρήστη,  ήταν  ακριβώς  η  πυκνότητα  του 
αστερισμού  της  διαμόρφωσης.  Μετά από αυτό  μπορεί  να  γίνει  η  αντιστοίχηση bit  σε 
σύμβολα διαμόρφωσης και κατόπιν σε σύμβολα OFDM ή και μεταδιδόμενα πακέτα. Πιο 
αναλυτικά,  κάθε  σύμβολο  OFDM  που  αποτελείται  από  48  φέροντα  πληροφορίας 
αντιστοιχεί μπορεί να φέρει 48 σύμβολα διαμόρφωσης. Άρα ένα πλαίσιο που αποτελείται 
από  20  OFDM  σύμβολα  θα  φέρει  960  σύμβολα  διαμόρφωσης.  Ανάλογα  με  την 
επιλεγόμενη διαμόρφωση, η οποία με βάση τα πρότυπα IEEE 802.11a και ΙΕΕΕ 802.16 
μπορεί να είναι κάποια από τις BPSK, QPSK, 16-QAM και 64-QAM, προκύπτει το πλήθος 
των bit που μεταφέρει κάθε πλαίσιο. Όλα τα προηγούμενα συνοψίζονται στους παρακάτω 
πίνακες.

Standard Parameters

Number of data subcarriers 48
Number of non-zero subcarriers 52
FFT length 64
Cyclic Prefix Length 16

Input Parameters

OFDM symbols per frame 20
OFDM Training symbols per frame 4
Total OFDM symbols per frame 24
Modulation order 2 (BPSK)

4 (QPSK)
16 (16-QAM)
64 (64-QAM)

Timing Parameters OFDM Symbol Period 4μs

Πίνακας 14: Παράμετροι προτύπου και εισόδου

Modulation Bits per Symbol Bits per Block
BPSK 1 960
QPSK 2 1920

16-QAM 4 3840
64-QAM 6 5760

Πίνακας 15: Μήκος μπλοκ ανά διαμόρφωση (για 20 OFDM σύμβολα)
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Οι  παραπάνω  πίνακες  αναφέρονται  στην  περίπτωση  που  δεν  χρησιμοποιείται 
κωδικοποίηση. Διαφορετικά πρόκειται για την κωδικοποιημένη πληροφορία δηλαδή τόσο 
για τα ψηφία πληροφορίας όσο και για τα ψηφία parity.

Modulation Transmitted bits 
per block

Information bits 
per block

Information bits 
per symbol

Bit rate (Mbit/s)

BPSK 1/2 960 480 0.5 6
BPSK 3/4 960 720 0.75 9
QPSK 1/2 1920 960 1 12
QPSK 3/4 1920 1440 1.5 18

16-QAM 1/2 3840 1920 2 24
16-QAM 3/4 3840 2880 3 36
64-QAM 2/3 5760 3840 4 48
64-QAM 3/4 5760 4320 4.5 54

Πίνακας 16: Μήκος μπλοκ ανά διαμόρφωση με χρήση κωδικοποίησης

7.3 Κωδικοποίηση

Για την περίπτωση του προτύπου ΙΕΕΕ 802.11a χρησιμοποιήθηκε ο συνελικτικός 
κώδικας που περιγράφεται στο πρότυπο. Πρόκειται για τον κώδικα (171OCT,133OCT) ρυθμού 
½ με μήκος εξαναγκασμού 7. Η ελεύθερη απόσταση του κώδικα όταν χρησιμοποιείται 
χωρίς  διάτρηση (puncturing)  είναι  10,  ωστόσο μειώνεται  με χρήση puncturing.  Για τις 
προσομοιώσεις χρησιμοποιήθηκε puncturing για να επιτευχθούν οι διάφοροι ρυθμοί που 
περιγράφονται στο πρότυπο. Ακολουθούν οι ρυθμοί που χρησιμοποιήθηκαν η ελεύθερη 
απόσταση του κώδικα και το διάνυσμα διάτρησης για την επίτευξη των rate compatible 
συνελικτικών κωδίκων.

Code Rate Free distance Puncture Vector
1/2 10 [1]
2/3 6 [1 1 1 0 0 1]
3/4 5 [1 1 1 0]

Πίνακας 17: Συνελικτικός κώδκας για το IEEE 802.11a

Για  την  περίπτωση του  ΙΕΕΕ 802.16  χρησιμοποιήθηκε  αλυσιδωτός  κώδικας  με 
εσωτερικό συνελικτικό κώδικα όμοιο με τον κώδικα του  ΙΕΕΕ 802.11a και εξωτερικός 
κώδικας Reed-Solomon στο GF(28) (255,239,8). Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι 
ιδιότητες των συνιστώντων κωδίκων.
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Modulation RS code CC code rate CC free distance
BPSK 1/2 (12,12,0) 1/2 10
QPSK 1/2 (32,24,4) 2/3 6
QPSK 3/4 (40,36,2) 5/6 4
16-QAM 1/2 (64,48,8) 2/3 6
16-QAM 3/4 (80,72,4) 5/6 4
64-QAM 2/3 (108,96,6) 3/4 5
64-QAM 3/4 (120,108,6) 5/6 6

Πίνακας 18: Κώδικες για το ΙΕΕΕ 802.16
Τελικά,  για  την υλοποίηση της turbo κώδικοποίησης χρησιμοποιήθηκε σαν συστατικός 
κώδικας ένας αναδρομικός συστηματικός συνελικτικός κώδικας με μήκος εξαναγκασμού 
3,  πολυώνυμα  σύνδεσης  (7OCT,  5OCT)  και  πολυώνυμο  ανάδρασης  7OCT.  Καθώς  ο 
παραγόμενος κώδικας έχει ρυθμό 1/3, χρησιμοποιήθηκε puncturing για την παραγωγή ενός 
κώδικα ρυθμού 1/2.

7.4 Χαρακτηριστικά καναλιού

Μελετήθηκε  η  επίδοση  των  διαφόρων  κωδικοποιήσεων  σε  κανάλι  λευκού 
προσθετικού θορύβου, σε κανάλι επίπεδων διαλείψεων και σε κανάλι επιλεκτικών ως προς 
τη  συχνότητα  διαλείψεων.  Κοινή  παράμετρος  και  στα  τρια  κανάλια  ήταν  ο 
σηματοθορυβικός λόγος. Μάλιστα για τη σύγκριση των κωδικοποιήσεων στη βάση την 
ενέργειας  ανά  bit  πληροφορίας  έπρεπε  να  γίνει  η  μετατροπή  από  SNR  σε  Eb/N0. 
Αναλυτικότερα, ας θεωρήσουμε ένα ψηφιακό σύστημα επικοινωνιών, όπου για κάθε bit 
πληροφορίας δίνουμε Εb ενέργεια. Άρα ο λόγος ενέργειας ανά bit προς την πυκνότητα 

ισχύος του θορύβου είναι
Eb

N 0
.  Αν το σύστημα χρησιμοποιεί κωδικοποίηση με ρυθμό 

κώδικα Rc τότε για κάθε κωδικοποιημένο bit θα δίνουμε ενέργεια Ε c=Rc Eb , οπότε ο 
ανάλογος λόγος θα είναι

Ε c

N 0
=Rc

Eb

N 0

ή σε decibel
Εc

N 0
dB=

Eb

N 0
dB10log10Rc⇒

Εb

N 0
dB=

Ec

N 0
dB−10log10 Rc  .

 Αυτά τα bit απεικονίζονται σε σύμβολα κάποιας Μ-αδικης διαμόρφωσης και η ενέργεια 
κάποιου συμβόλου διαμόρφωσης θα είναι

Ε s=log2M Ec=log2M Rc Eb

και ο αντίστοιχος λόγος θα είναι
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Ε s

N 0
=log2M R c

Eb

N 0
⇒

E s

N 0
dB=

Eb

N 0
dB10log10 log 2M  Rc ⇒

Eb

N 0
dB=

E s

N 0
dB−10log10 log2 M  Rc .

Δεδομένου  ότι  τα  σύμβολα  διαμορφώνουν  φέροντα  ενός  OFDM  συμβόλου,  έχουμε 
επιπλέον  απώλεια  εξαιτίας  κυκλικού  προθέματος  και  μηδενικών  φερόντων  (δηλαδή 
φερόντων που δεν μεταφέρουν πληροφορία)

Eb

N 0
dB=

E s

N 0
dB−10log10 log2 M  Rc−10log10N FFTN CP

N used ⇒
Eb

N 0
dB =

E s

N 0
dB−10log10 log 2M  Rc N FFTNCP 

N used .
 

Στην περίπτωσή μας ισχύει για κάθε διαμόρφωση ότι

N FFT=64,N CP=16,N used=48⇒
N FFTN CP

N used
=6416

48
=5

3 .

Άρα

Eb

N 0
dB=

E s

N 0
dB−10log10 log2M Rc N FFTN CP

N used ⇒
Eb

N 0
dB =

E s

N 0
dB−10log1053 log2M Rc.

Επίσης στο περιβάλλον Simulink ισχύει ότι

E s

N 0
dB=SNR dB10log10 T sym

T samp  ,

και δεδομένου ότι 

T sym=4⋅10−6 s ,T samp=
8

1920
10−5 s

θα είναι

E s

N 0
dB=SNR dB10log10 T sym

T samp =SNR dB10log1025⋅10−8

3
1920

8⋅10−5 ⇒
E s

N 0
=SNRdB10log102

Τελικά θα έχουμε
Εb

N 0
dB=SNR dB10log102−10log1053 log2 M  Rc⇒

Εb

N 0
dB=SNR dB−10log1056 log2M Rc⇒

SNR dB=
Eb

N 0
dB10log1056 log2M Rc.
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Οι εκφράσεις λοιπόν για κάθε κωδικοποίηση/διαμόρφωση προκύπτουν:

BPSK : SNR dB=
Eb

N 0
dB10log1056 

QPSK : SNRdB=
Eb

N 0
dB10log10 53

16−QAM : SNR dB=
Eb

N 0
dB10log1010

3 
64−QAM : SNR dB=

Eb

N 0
dB 10log10 5 

BPSK 1/2 : SNR dB=
Eb

N 0
dB10log10 5

12
BPSK 3/4 : SNR dB=

Eb

N 0
dB10log1058

QPSK 1/ 2: SNR dB=
Eb

N 0
dB10log1056

QPSK 3/4 : SNR dB=
Eb

N 0
dB10log1054 

16−QAM 1/2 : SNR dB=
Eb

N 0
dB10log1053

16−QAM 3/4 : SNR dB=
Eb

N 0
dB10log1052

64−QAM 2 /3: SNR dB=
Eb

N 0
dB10log1010

3 
64−QAM 3/4 : SNR dB=

Eb

N 0
dB10log1072 .

Στοιχείο απαραίτητο για τον χαρακτηρισμό ενός καναλιού που εμφανίζει διαλείψεις είναι η 
ολίσθηση Doppler που προκαλείται από τη σχετική κίνηση ανάμεσα στον πομπό και το 
δέκτη.  Όπως έχει  αναφερθεί  στο σχετικό  κεφάλαιο,  η  ολίσθηση συχνότητας  είναι  ένα 
μέτρο  της  ταχύτητας  με  την  οποία  μεταβάλλεται  το  ασύρματο  κανάλι  και  συνεπώς 
χρησιμοποιείται  για  να  καθορίσει  αν  έχουμε  γρήγορες  ή  αργές  διαλείψεις  (fast-slow 
fading). Αν η σχετική ταχύτητα ανάμεσα στον πομπό και το δέκτη είναι υ και η ολίσθηση 
Doppler fd, ισχύει η σχέση:

f d=
υ f c

c
cosθ ,

όπου  fc είναι η συχνότητα φέροντος,  c η ταχύτητα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
και θ είναι η γωνία άφιξης. Η μέγιστη ολίσθηση λοιπόν θα είναι:

f d ,max=
υ f c

c
.

Δεδομένου ότι η συχνότητα φέροντος για ένα σύστημα που ακολουθεί το πρότυπο ΙΕΕΕ 
802.11a είναι 5 GHz, τότε θα ισχύει:
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f d ,max=
υ f c

c
=5⋅109

3⋅108 υ=50
3

υ Hz⇒

υ=0.06 f d , max m /s=0.216 f d , max km / h

Συνεπώς,  στην  περίπτωση  του  μακροκυψελικού  περιβάλλοντος  μπορούμε  να  έχουμε 
ολισθήσεις Doppler που κυμαίνονται από 100 - 200 Hz, που αντιστοιχούν σε ταχύτητες 
21.6 – 43.2 km/h για τη δεδομένη συχνότητα φέροντος. Αντίθετα στην περίπτωση του 
μικροκυψελικού περιβάλλοντος, όπως ένα μικρό γραφείο ή οι εσωτερικοί χώροι, τυπικές 
εφαρμογές των WLANs, η ολίσθηση Doppler είναι πολύ μικρότερη, καθώς κυμαίνεται σε 
λίγα Hertz. Το φάσμα Doppler που χρησιμοποιήθηκε έχει πυκνότητα ισχύος Jakes:

SC  f ={
2

π f d ,max

1

1−4 f 2

f d , max
2

,∣ f ∣
f d ,max

2

0, ∣ f ∣
f d , max

2

Τέλος, βασικό χαρακτηριστικό ενός καναλιού είναι το προφίλ καθυστέρησης ισχύος, στο 
οποίο  απεικονίζονται  τα  ληφθέντα  αντίγραφα  του  εκπεμπέμενου  σήματος  μέσω  του 
μηχανισμού της πολυδιαδρομικής διάδοσης. Έτσι, στην περίπτωση του καναλιού επίπεδων 
διαλείψεων μοντελοποιούμε ένα κανάλι με μόνο ένα αντίγραφο, ενώ στην περίπτωση του 
επιλεκτικού ως προς τη συχνότητα καναλιού έχουμε λήψη μέσω δυο διαδρομών. Η πρώτη 
λαμβάνεται ως αναφορά με αποτέλεσμα να έχει κέρδος 0 dB και χρόνο άφιξης 0 s, ενώ η 
δεύτερη διαδρομή έχει τη μισή ισχύ (-3dB) και επιπρόσθετη καθυστέρηση περίπου 42 ns. 
Το τελευταίο επιλέχθηκε να είναι ίσο με το χρόνο διεγματοληψίας του καναλιού. Αυτή 
είναι η διάρκεια ενός συμβόλου μέσα στο κανάλι.
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8.1 Σύστημα OFDM χωρίς τη χρήση κωδικοποίησης

Όπως  έχει  αναφερθεί,  στην  περίπτωση  του  καναλιού  προσθετικού,  λευκού, 
γκαουσσιανού θορύβου με ιδανικό συγχρονισμό ένα OFDM σύστημα αντιστοιχεί σε ένα 
σύνολο παράλληλων καναλιών στενής ζώνης μοναδικού φέροντος, δηλαδή ισχύει

yk ,m=hk xk ,mnk ,m .

Συνεπώς,  η  επίδοση  του  OFDM  συστήματος  χωρίς  κωδικοποίηση  παρουσιάζει  όμοια 
συμπεριφορά με το συμβατικό σύστημα μοναδικού φέροντος, το οποίο χρησιμοποιεί την 
αντίστοιχη διαμόρφωση. Πράγματι, οι προσομοιώσεις έδειξαν ικανοποιητική συμφωνία με 
τα θεωρητικά αναμενόμενα αποτελέσματα.

Εικόνα 30: Επίδοση OFDM χωρίς κωδικοποίηση σε AWGN κανάλι
Στην περίπτωση του καναλιού πολυδιαδρομικής διάδοσης, το οποίο υποφέρει από 

επίπεδες  διαλέιψεις  μπορούμε  ομοίως  να  αναμένουμε  ότι  θα  παρουσιάζει  παρόμοια 
συμπεριφορά με ένα σύστημα απλού φέροντος καθώς το μέσο SNR/bit για όλα τα φέροντα 
είναι  ίσο  με  το  SNR/bit  του  κάθε  φέροντος.  Πράγματι  οι  προσομοιώσεις  έδειξαν  μια 
ικανοποιητική συμφωνία και σε αυτό το σημείο. Αξίζει να σημειωθεί η όμοια επίδοση των 
διαμορφώσεων  BPSK  και  QPSK,  η  οποία  εμφανίζεται  στην  περίπτωση  διαλείψεων 
Rayleigh με σύμφωνη φώραση (coherent detection).[PRA04]
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Εικόνα 31: Επίδοση OFDM χωρίς κωδικοποίηση σε κανάλι επίπεδων 
διαλείψεων(fd=200Hz)

Στην  περίπτωση  της  ύπαρξης  σχετικής  κίνησης  ανάμεσα  στον  πομπό  και  το  δέκτη 
εμφανίζεται ολίσθηση Doppler. Αυτό επιδεινώνει περαιτέρω την επίδοση του συστήματος 
καθώς διαταράσσει την ορθογωνιότητα των φερόντων και εισάγει διακαναλική παρεμβολή 
(ICI). Αν κάνουμε την παραδοχή ότι η παρεμβολή συμπεριφέρεται στο σηματοθορυβικό 
λόγο όμοια με το θόρυβο απλοποιείται η εκτίμηση για τον λόγο σήματος προς παρεμβολή 
και θόρυβο SINR (Signal to Interference-plus-Noise Ratio).[ENG02] Η διασπορά για τη 
διακαναλική παρεμβολή τότε είναι περίπου ίση

σ ICI
2 ≈ π2

3
f d

2

Δf 2 Eb .

Συνεπώς ένας μέσος σηματοθορυβικός λόγος θα είναι:

γ=
Eb

π 2

3
f d

2

Δf 2 EbN 0
,

όπου fd είναι η μέγιστη ολίσθηση Doppler και Δf είναι το διάστημα ανάμεσα σε διαδοχικά 
φέροντα. Επιπλέον, η χρονική μεταβλητότητα του καναλιού εισάγει στο σήμα διακαναλική 
παρεμβολή προκαλώντας την εμφάνιση του φαινομένου δαπέδου σφαλμάτων (irreducible 
error  floors).  Αυτό  απεικονίζεται  παρακάτω  όπου  συγκρίνεται  η  επίδοση  του  OFDM 
συστήματος με μεταβαλλόμενη ολίσθηση συχνότητας.
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Εικόνα 32: Επίδοση OFDM χωρίς κωδικοποίηση σε κανάλι επιλεκτικών 
διαλείψεων(fd=200Hz)

Εικόνα 33: Μεταβολή επίδοοσης QPSK με αύξηση του Doppler shift
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8.2 Επίδοση προτύπου ΙΕΕΕ 802.11a

Για το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11a εκτελέστηκαν προσομοιώσεις  πάνω και στα τρια 
κανάλια.  Στην περίπτωση του AWGN καναλιού είχαμε ομαλές καμπύλες με τις  μικρές 
διαμορφώσεις να εμφανίζονται πιο εύρωστες από τις πυκνότερες. Οι διαμορφώσεις BPSK 
και QPSK εμφάνισαν παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως αναμενόταν ενώ η επίδραση του 
ρυθμού του κώδικα ήταν φανερή καθώς οι BPSK ½ και QPSK ½ εμφάνισαν καλύτερες 
επιδόσεις από τις BPSK ¾ και QPSK ¾. Μάλιστα αν κάνουμε κάποια σύγκριση με την 
περίπτωση  του  συστήματος  χωρίς  κωδικοποίηση  μπορούμε  να  παρατηρήσουμε  ότι 
επιτυγχάνουμε επίδοση κοντά στο 10-5 περίπου στα 7dB για την περίπτωση της BPSK ½ 
τη  στιγμή  που  για  το  σύστημα  χωρίς  κωδικοποίηση  επιτυγχάνουμε  αυτή  την  επίδοση 
περίπου  στα  9dB,  εμφνίζεται  δηλαδή  κέρδος  κωδικοποίησης  περίπου  2dB.  Παρόμοιες 
παρατηρήσεις μπορούμε να κάνουμε και για τους άλλους συνδυασμούς κωδικοποιήσεων - 
διαμορφώσεων.

Εικόνα 34: Επίδοση συστήματος ΙΕΕΕ 802.11a σε AWGN κανάλι
Κατά την εκτέλεση των προσομοιώσεων σε κανάλι επίπεδων διαλείψεων παρατηρήθηκαν 
ομαλές  καμπύλες  BER  vs  SNR/bit,  με  τις  αραιώτερες  διαμορφώσεις  να  εμφανίζουν 
καλύτερες επιδόσεις. Στο κανάλι επιλεκτικών διαλείψεων, αντίθετα, η QPSK ½ εμφάνισε 
την καλύτερη επίδοση, ενώ και η 16-QAM ½ εμφάνισε πολύ καλή επίδοση για μέσα SNR/
bit.  Οι  υπόλοιπες  διαμορφώσεις  παρήγαγαν  όμοια  αποτελέσματα  με  την  προηγούμενη 
περίπτωση.
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Εικόνα 35: Επίδοση συστήματος ΙΕΕΕ 802.11a σε κανάλι επίπεδων διαλείψεων(fd=200Hz)

Εικόνα 36: Επίδοση συστήματος ΙΕΕΕ 802.11a σε κανάλι επιλεκτικών 
διαλείψεων(fd=200Hz)
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8.3 Επίδοση αλυσιδωτού κώδικα στο πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11a

Αφού  δημιουργήθηκε  το  κατάλληλο  μοντέλο  για  την  εφαρμογή  αλυσιδωτού 
κώδικα που περιγράφεται στο πρότυπο ΙΕΕΕ 802.16 εκτελέστηκαν προσομοιώσεις πάνω 
στα  τρια  κανάλια.  Τα  αποτελέσματα  που  προέκυψαν  ήταν  παρόμοια  με  αυτά  του 
προηγούμενης κωδικοποίησης ωστόσο όπως θα φανεί παρακάτω δεν είχαμε βελτίωση της 
επίδοσης από τη χρήση του νέου σχήματος κωδικοποίησης. Πιθανοί λόγοι στους οποίους 
μπορεί  να  οφείλεται  αυτή  η  συμπεριφορά  είναι  διάφοροι.  Αρχικά,  για  την  επίτευξη 
συγκεκριμένων  ρυθμών  όπως  υπαγορεύεται  από  το  πρότυπο  έπρεπε  αφενός  να 
χρησιμοποιηθούν shortened Reed-Solomon κώδικες και αφετέρου punctured συνελικτικοί 
κώδικες.  Αυτό  σημαίνει  ότι  οι  δυο  συνιστώντες  κώδικες  δεν  είχαν  τις  ίδιες  ιδιότητες 
απόστασης με τους αρχικούς κώδικες  με αποτέλεσμα να έχουμε μείωση της επίδοσης. 
Επίσης, απαραίτητη πρακτική κατά τη χρήση των αλυσιδωτών κωδίκων είναι η παρεμβολή 
ενός σταδίου interleaving ανάμεσα στον εξωτερικό και τον εξωτερικό κωδικοποιητή. Αυτό 
το  στάδιο  λειτουργεί  για  να  διασπείρει  τις  ριπές  σφαλμάτων  που  παράγει  ο 
αποκωδικοποιητής Viterbi σε πολλά μπλοκ Reed-Solomon, ώστε να είναι δυνατόν αυτά τα 
λάθη  να  διορθωθούν  από  τον  εξωτερικό  αποκωδικοποιητή.  Παρόλο  που  στο  μοντέλο 
χρησιμοποιήθηκε και αυτό το στάδιο μέσω ενός random interleaver, δεν παρατηρήθηκε η 
αναμενόμενη  βελτίωση  της  επίδοσης.  Ένας  λόγος  που  μπορεί  να  εξηγήσει  αυτό  το 
φαινόμενο είναι ο μικρός αριθμός φερόντων του συστήματος OFDM που χρησιμοποιεί το 
ΙΕΕΕ 802.11a. Υπενθυμίζουμε ότι το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.16 περιγράφει στάδιο OFDM 256 
φερόντων. Δεν μπορούμε, δηλαδή, να εκμεταλλευτούμε επαρκώς το diversity που εισάγει 
ο κώδικας.

Εικόνα 37: Επίδοση κωδικοποίησης 802.16 στο ΙΕΕΕ 802.11a σε AWGN κανάλι
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Εικόνα 38: Επίδοση κωδικοποίησης 802.16 στο ΙΕΕΕ 802.11a σε κανάλι επίπεδων 
διαλείψεων (fd=200Hz)

Εικόνα 39: Επίδοση κωδικοποίησης 802.16 στο ΙΕΕΕ 802.11a σε κανάλι επιλεκτικών 
διαλείψεων (fd=200Hz)
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Εικόνα 40: Σύγκριση επιδόσεων σε κανάλι AWGN

Εικόνα 41: Σύγκριση επιδόσεων σε κανάλι επίπεδων διαλείψεων
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Εικόνα 42: Σύγκριση επιδόσεων σε κανάλι επιλεκτικών διαλείψεων

8.4 Επίδοση Turbo κώδικα στο πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11a

Για  τη  μελέτη  της  επίδοσης  Turbo  κώδικα  στο  πρότυπο  ΙΕΕΕ  802.11a 
χρησιμοποιήθηκε σαν συστατικός κώδικας ένας αναδρομικός συστηματικός συνελικτικός 
κώδικας με μήκος εξαναγκασμού 3 και πολυώνυμα σύνδεσης 5OCT και 7OCT. Η ελεύθερη 
απόσταση του προηγούμενου κώδικα είναι 5.[MOO05] Πρόκειται δηλαδή για έναν πολύ 
ασθενέστερο κώδικα συγκριτικά με αυτόν που χρησιμοποιεί το πρότυπο που έχει τη διπλή 
ελεύθερη απόσταση και μήκος εξαναγκασμού 7. Επειδή η παράλληλη σύνδεση (parallel 
concatenation)  δυο  τέτοιων  κωδικοποιητών  σε  σχήμα  Turbo  κωδικοποίησης  παράγει 
κώδικα ρυθμού 1/3,  για να κάνουμε σύγκριση με κώδικες ρυθμού ½ χρησιμοποιήθηκε 
puncturing. Οι προσομοιώσεις έγιναν σε κανάλι AWGN. Παρακάτω παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα και γίνεται σύγκριση με τις αντίστοιχες διαμορφώσεις και ρυθμούς κώδικα. 
Τόσο  στην  περίπτωση  QPSK  ½  όσο  και  στην  περίπτωση  16-QAM  ½  παρατηρούμε 
σημαντική βελτιώση της επίδοσης. Μάλιστα στην περίπτωση της QPSK ½ ήδη από την 
πρώτη  επανάληψη  έχουμε  επίδοση  καλύτερη  και  από  τα  άλλα  δυο  σχήματα 
κωδικοποίησης.  Για  την  περίπτωση  της  16-QAM  είχαμε  βελτίωση  από  τη  δεύτερη 
επανάληψη. Επίσης, γίνεται αντιληπτό το φαινόμενο των error floors που εμφανίζουν οι 
Turbo κώδικες μετά από κάποιο αριθμό επαναλήψεων.
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Εικόνα 43: Επίδοση κώδικα Turbo σε AWGN κανάλι (16-QAM 1/2)

Εικόνα 44: Σύγκριση επίδοσης Turbo κώδικα με τα υπόλοιπα σχήματα για την περίπτωση 
της QPSK 1/2
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Εικόνα 45: Σύγκριση επίδοσης Turbo κώδικα με τα υπόλοιπα σχήματα για την περίπτωση 
της QAM 1/2
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