
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

 

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΙΕΕΕ 

802.11p), ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ VHDL (IEEE 1076) 
KAI ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ XILINX FPGA 

 
 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 
 

 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΚΙΟΚΕΣ 
 
 
 
 

Αθήνα, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 
 



 

 

 

 

 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

3

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 
 

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΙΕΕΕ 802.11p), 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ VHDL (IEEE 1076) KAI 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ XILINX FPGA 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΚΙΟΚΕΣ 
 
 
Συμβουλευτική Επιτροπή : ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ 

                                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 
                                 ΑΓΓΕΛΟΣ  ΑΜΔΙΤΗΣ 

 

 
………………………                      ….………………….                   …………………… 
Ν. ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ                     Π. ΦΡΑΓΚΟΣ                            Α. ΑΜΔΙΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.                  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.           ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α ΕΠΙΣΕΥ 
 
………………………                      ……………………..                   ……………………. 
Κ. ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ                           Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ                Δ. – Θ.  ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.                 ΛΕΚΤΟΡΑΣ  Ε.Μ.Π.                 ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ε.Μ.Π. 
 
                                                          ……………………… 

 Γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. 

 
 

 

 

Αθήνα, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 

 
 



 

 

 

 

 

4

................................... 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Χ .  ΚΙΟΚΕΣ  

Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. 
 

Copyright © ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Χ .  ΚΙΟΚΕΣ ,  2009 
 
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. 
 
Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ 
ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, 
αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής 
φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το 
παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό 
σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. 

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν 
τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες 
θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
           Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελεί η μελέτη, ανάλυση, 

προσομοίωση και  η βελτιστοποίηση αποδοσης του φυσικού επιπέδου ασυρμάτου 

δικτύου σύμφωνα με το πρότυπο της ΙΕΕΕ 802.11p ή αλλιώς Automotive WLAN. 

Πρόκειται για ένα πρότυπο το οποίο επίσημα θα δημοσιευτεί στις αρχές του 2010 από 

το Ινστιτούτο  των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE) και αφορά 

την ασύρματη πρόσβαση στις διαοχηματικές επικοινωνίες μέσα σε οδικό περιβάλλον. 

Ο κύριος στόχος της εφαρμογής του προτύπου είναι η πρόληψη των ατυχημάτων μέσω 

της έγκαιρης ανίχνευσης των κινδύνων και της κατάλληλης μεταβίβασης πληροφοριών 

είτε μεταξύ των κινουμένων οχημάτων είτε μεταξύ των οχημάτων και των μονάδων 

που βρίσκονται στην πλευρά του δρόμου στην αδειοδοτημένη ITS ζώνη συχνοτήτων 

των 5.9 GHz (5.850-5.925 GHz). Το πρωτόκολλο IEEE 802.11p αποτελεί μια από τις 

πολλά υποσχόμενες  μελλοντικά τεχνολογίες ασύρματης επικοινωνίας από την σκοπιά 

του συστήματος με βασικό κριτήριο την διαπερατότητα σε συνθήκες κορεσμού. 

          Η διατριβή μπορεί να διαχωριστεί σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος πραγματεύεται 

όχι μόνο την ανάλυση και την προσομοίωση του φυσικού επιπέδου του ασύρματου 

δικτύου που ορίζεται από το εν λόγω πρότυπο αλλά και την βελτιστοποίηση απόδοσης 

αυτού μέσω αλλαγής της υπάρχουσας συνελικτικής κωδικοποίησης καναλιού άλλοτε 

με αναδρομικής συστηματικής συνελικτικής κωδικοποίησης και άλλοτε με κυκλικό 

μπλοκ Reed-Solomon κώδικα διόρθωσης λαθών. Πιο συγκεκριμένα λαμβάνεται υπόψη 

η λειτουργία των δυο μεγάλων κατηγοριών κωδικών (Turbo και Reed-Solomon) που 

χρησιμοποιούνται και δίνεται περισσότερο έμφαση στην ενσωμάτωση, στην λειτουργία 

αλλά και στην βελτίωση της απόδοσης του φυσικού επιπέδου του προτύπου. Μέσω του 

λογισμικού MATLAB αξιολογείται η επίδοση του συστήματος με την εύρεση του 

ρυθμού λαθών (BER) και του σηματοθορυβικού λόγου (SNR) και παρέχεται πλήρης 

επεξήγηση για όλα τα αποτελέσματα. 

         Το δεύτερο μέρος αφορά την ανάπτυξη και σχεδίαση του φυσικού επιπέδου του 

προτύπου μέσω της γλώσσας περιγραφής υλικού VHDL και μετέπειτα την υλοποίηση 

σε FPGA της εταιρείας XILINX. Γίνεται μια περιγραφή των εργαλείων σχεδίασης και 

των αναπτυξιακών πλατφόρμων που χρησιμοποιηθήκαν με σκοπό αρχικά της 

σχεδίασης του πομποδέκτη και μετέπειτα την υλοποίηση του σε FPGA μέσω γλώσσας 

VHDL, η οποία έγινε πρότυπο του ΙΕΕΕ το 1987. Κρίθηκε σκόπιμο για καλύτερο 

έλεγχο του κώδικα ο διαχωρισμός αρχικά του πομπού και μετέπειτα του δέκτη σε δυο 
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μέρη. Έτσι στο πρώτο μέρος υλοποιήθηκε ο αλγόριθμος για τον εμπρόσθιο κώδικα 

διόρθωσης λαθών (Forward Error Correction, FEC) μέσω του εργαλείου System 

Generator της XILINX και μετέπειτα ο αλγόριθμος για το μέρος της ορθογωνικής 

πολυπλεξίας διαίρεσης συχνότητας (OFDM) μέσω δημιουργίας κώδικα. Εφάμιλλη 

διαδικασία ισχύει και για τον δέκτη. Το τελευταίο κεφάλαιο του δευτέρου μέρους της 

διατριβής περιλαμβάνει εκτός από την περιγραφή των πλακετών για την μεταφορά του 

baseband σήματος στην RF περιοχή και την πραγματοποίηση πειραματικών μετρήσεων 

του πομποδέκτη μέσα στο εργαστήριο Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών της σχολής 

των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Η 

ολοκλήρωση της διατριβής πραγματοποιείται με το όγδοο κεφάλαιο αυτής το οποίο 

περιέχει συνοπτικά τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων και των πειραματικών 

μετρήσεων ενώ εξάγονται συμπεράσματα για την συνεισφορά της αυτής στον 

ερευνητικό τομέα και κατατίθενται προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this Ph.D thesis is the analysis, the simulation and the performance 

improvement of the physical layer for the Automotive WLAN standard. IEEE 802.11p 

WAVE standard (wireless access for vehicular environment) is being considered as a 

promising wireless technology for enhancing transportation safety and provides safety 

related services like collision avoidance and emergency breaking. This includes data 

exchange between high-speed vehicles and between the vehicles and the roadside 

infrastructure in the licensed ITS band of 5.9 GHz (5.850-5.925 GHz). The standard is 

going to be published at the beginning of 2010. 

        In the first chapters, the 802.11p standard was presented by analyzing the physical 

layer’s specifications and its operations.  Performance analysis of PHY model has been 

evaluated into different propagation conditions (AWGN, Ricean and Rayleigh fading). 

In particular, BER and SNR for all the data rates have been estimated. Simulation 

results reveal that our system can efficiently mitigate Inter-symbol interference and 

Inter-carrier interference introduced by multi-path delay spread in our high mobility 

environment but against frequency selective fading BER values are on to increase. To 

overcome this problem, we propose to use a different value of guard interval (3,2μsec). 

Another solution is the employing of two different coding schemes. More specific a 

comprehensive investigation of the performance of Concatenated Reed Solomon Codes 

with Convolutional Codes and Turbo Codes is carried out over vehicular ad-hoc 

networks based on IEEE 802.11p specifications. 

         In the following chapters the FEC (Forward Error Correction) system model in 

the transmitter with the original coding scheme and the two alternative schemes has 

been implemented in a Field Programmable Gate Array (FPGA) from Xilinx using the 

System Generator tool-flow for fast prototyping. After that the OFDM (orthogonal 

frequency division multiplexing) part of the transmitter was implemented in the FPGA 

not only in the baseband zone but also in the RF zone employing two evaluation boards 

from ANALOG DEVICES.  In the last part of the thesis, we carried out experimental 

results of our system model for real time implementations and see the theoretical model 

variation.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  
                                                                 
 
                                                                Εισαγωγή 
 

 
 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στις υψηλά αναπτυγμένες χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης τα τροχαία ατυχήματα είναι 

ήδη μεταξύ των δέκα υψηλοτέρων αιτιών απωλειών ζωής. Στις λιγότερες αναπτυγμένες 

χώρες τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν την πιο σοβαρή αιτία για τραυματισμούς και 

έχουν καταταγεί στην ενδεκάτη θέση ανάμεσα στις πιο σοβαρές αιτίες απωλειών ζωής. 

Πάνω από 40 χιλιάδες μοιραία περιστατικά και πάνω από 1,7 εκατομμύρια 

τραυματισμοί σε όλες τις χώρες τις ευρωπαϊκής ένωσης πραγματοποιούνται κάθε 

χρόνο. Εκτιμάται ότι το φαινόμενο αυτό κοστίζει λίγο πολύ γύρω στα 160 

δισεκατομμύρια ευρώ. Παρακάτω εικονίζεται ένας πίνακας με στατιστικές που 

αναφέρονται στον αριθμό των ατυχημάτων στην  ευρωπαϊκή ένωση [1]. 

 

Number of 
fatalities at 30 days 2003 2004 Evolution 

ΓΑΛΛΙΑ  8160 7655 -6.2% 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 6977 6842 -1.9% 
ΠΟΛΩΝΙΑ 5534 5827 +5.3% 
ΙΣΠΑΝΙΑ 5517 5347 -3.1% 
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 3598 3581 -0.5% 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 993 987 -0.6% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: Αριθμοί ατυχημάτων σε διάφορες χώρες της Ευρώπης 
           
         Συγκρινόμενα με άλλα μέσα μεταφοράς το αυτοκίνητο αποτελεί  τον πιο 

επικίνδυνο τρόπο μεταφοράς. Από γενική άποψη τα τροχαία ατυχήματα προέρχονται 

συνήθως από απώλεια ελέγχου του οχήματος που αντιστοιχεί περίπου στο 70% των 
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περιστατικών. Οι λόγοι για τα τροχαία ατυχήματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 4 

ενότητες. 

o Μη δυνατότητα ελέγχου κατάστασης του οχήματος σε συνάρτηση με τις 

συνθήκες οδήγησης και τα μηχανικά χαρακτηριστικά του οχήματος. 

o Σοβαρή βλάβη του οχήματος 

o Απροσεξία του οδηγού  

o Μη δυνατότητα ελέγχου κατάστασης άλλων οχημάτων 

Παρακάτω εικονίζεται ένας χάρτης που δείχνει σε ποσοστά τις αιτίες πραγματοποίησης 

τροχαίων ατυχημάτων στο γενικό σύνολο. 

                   

Alcohol, 11

Priority, 13
Speed, 42

Road cond and 
meteo, 16

Driving rules, 
11

Overtaking,
7

 
Σχήμα 1.1: Αιτίες και ποσοστά των αυτοκινητιστικών ατυχημάτων [1] 

        
         Ο τομέας των ηλεκτρονικών αποτελεί τον κύριο οδηγό για κανοτόμες λύσεις στον 

χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Πράγματι εκτιμάται ότι το 80% των 

νεοεισερχόμενων εφαρμογών λειτουργίας και εξοπλισμού στον χώρο του αυτοκινήτου 

προέρχονται από εφαρμογές ηλεκτρονικών συσκευών και λογισμικού. Μια σημαντική 

περιοχή για τις νέες εφαρμογές άνεσης και ασφάλειας είναι τηλεπληροφορική 

οχημάτων που αποτελεί την ενσωμάτωση των τεχνολογιών υπολογισμού και 

τηλεπικοινωνιών στα οχήματα.  

       Μια ανεξάρτητη πρόσφατη ανάπτυξη στον ασύρματο τομέα των επικοινωνιών  

είναι τα ασύρματα δίκτυα τα οποία δεν υποστηρίζονται από σταθερές υποδομές 

δικτυακού χαρακτήρα και αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία ως (Mobile Ad Hoc 

Networks (MANET)) [2]. Τα δίκτυα αυτά αποτελούν μια επέκταση των δικτύων Ad-

Hoc, είναι αυτοοργανώσιμα με διαδρομές πολλαπλών τμημάτων (multi-hop) όπου η 

δομή του δικτύου αλλάζει δυναμικά λόγω της μεγάλης κινητικότητας των κόμβων ή 
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αλλαγές τοπολογικού χαρακτήρα μιας και αποτελούνται από κόμβους που κινούνται 

δυναμικά και αυθαίρετα, δημιουργώντας έτσι δυναμικές τοπολογίες δικτύου.  

Σε ένα τέτοιο δίκτυο κάθε κόμβος αποτελεί μια πιθανή πηγή πληροφορίας και δρα σαν 

ένας δρομολογητής που προωθεί πακέτα δεδομένων που έχουν ληφθεί από άλλους 

κόμβους όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα [3]. Για το λόγο αυτό επικοινωνία πάνω 

από αποστάσεις μεγαλύτερες από το εμβέλεια μετάδοσης για έναν ατομικό κόμβο είναι 

πιθανόν να πραγματοποιηθούν χωρίς την απαίτηση συστήματος υποδομής όπως 

δρομολογητές ή επαναλήπτες.   

 

                               
Σχήμα 1.2: Επικοινωνίες σε ένα MANET 

         

   Η ανάγκη σύγχρονων εξειδικευμένων επικοινωνιακών εφαρμογών για θέματα 

ασφαλείας στον χώρο των οχημάτων απαιτεί ένα ολοκληρωμένο επικοινωνιακό 

σύστημα, το οποίο θα αντιμετωπίζει συνολικά και σφαιρικά τα προβλήματα και τις 

ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν αυτά τα δίκτυα. Η δρομολόγηση, η διαχείριση και 

άλλες επικοινωνιακές λειτουργίες ενός τέτοιου ασύρματου δικτύου δια-οχηματικών 

επικοινωνιών αυθαιρέτου δομής (Vehicular Ad-Hoc Network (VANET)) [4] 

αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις λόγω της κινητικότητας και της δυναμικής 

συμπεριφοράς των κόμβων, ενδεχομένως του μεγάλου τους αριθμού στο δίκτυο, και 

των περιορισμένων πόρων του δικτύου όπως το εύρος ζώνης και η κατανάλωση 

ενέργειας 

       Τα σημερινά οχήματα αποτελούν σύνθετα ηλεκτρονικά δίκτυα. Οι διάφορες 

μονάδες που διαθέτουν (ραντάρ, υπέρυθρες κάμερες, υπολογιστές, κ.α.) ανταλλάσσουν 

συνεχώς τις διαθέσιμες πληροφορίες και συνεργάζονται με σκοπό την εξασφάλιση της 

ασφάλειας και της άνεσης των οδηγών. Επιπλέον, το όχημα μπορεί να επικοινωνήσει 
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ασύρματα με το περιβάλλον. Στο παράρτημα Α περιγράφονται μια σειρά συσκευών και 

αισθητήρων που εγκαταστάθηκαν σε ερευνητικό όχημα στην σχολή των 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. για τον σκοπό 

αυτό. 

 

 
Σχήμα 1.3:  Όχημα-Σύνθετο ηλεκτρονικό δίκτυο 

 
 

 Στο πλαίσιο των προσπαθειών των αυτοκινητοβιομηχανιών να βελτιώσουν την 

ασφάλεια όλων, κυρίως των ευάλωτων χρηστών του δρόμου, κορυφαία συστήματα 

επικοινωνίας αυτοκίνητου με αυτοκίνητο έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς σε 

διάφορα συνέδρια ή Consortium. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα που εξετάζουν την 

ασφάλεια σε συνδυασμό με τα δίκτυα VANET. Μερικά από αυτά είναι τα Network On 

Wheels [5] και ο προκάτοχος του  FleetNet [6] στην Γερμανία, το WILLWARN [7]  

μέσα στο IP PReVENT [8] και το  Car-to-Car Communication Consortium [9] στην 

Ευρώπη καθώς και τα Vehicular Safety Consortium [10] και τον διάδοχο του VSC2 

στις ΗΠΑ. 

Το CAR 2 CAR Communication Consortium είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός 

που ξεκίνησε από Ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων, και είναι ανοιχτός για 

προμηθευτές αφοσιωμένους στο στόχο της περαιτέρω αύξησης της ασφάλειας της 

οδικής κυκλοφορίας και της απόδοσης μέσω ενδοεπικοινωνιών μεταξύ των οχημάτων. 

Κοινός στόχος των συμμετεχόντων φορέων είναι η ανάπτυξη διαλειτουργικών 

προτύπων για όλα τα οχήματα, μεταξύ των οποίων οι μοτοσικλέτες, και τέλος η 

εισαγωγή ενός στάνταρ συστήματος στην Ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου. 
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        Τα συστήματα αυτά παράγουν προειδοποιήσεις για αναβάτες μοτοσικλετών και 

οδηγούς άλλων οχημάτων με συνεχή ανταλλαγή δεδομένων προσδιορισμού θέσης από 

δορυφορικές πηγές GPS. Αυτό είναι ουσιαστικής σημασίας όταν οι χρήστες των 

δρόμων πλησιάζουν σε διασταυρώσεις, γιατί τους προειδοποιεί για άλλα οχήματα που 

πιθανόν βρίσκονται σε μία πορεία σύγκρουσης, προσφέροντας τους δυνατότητα 

ελιγμών για αποφυγή των εμποδίων. 

        Η εξέλιξη της ενδοεπικοινωνίας μεταξύ οδηγών και οχημάτων εμπεριέχεται στην 

τρέχουσα στρατηγική των αυτοκινητοβιομηχανιών για την ασφάλεια των επιβατών. Η 

μέθοδος αυτή ενσωματώνει στοιχεία Προληπτικής, Ενεργητικής και Παθητικής 

ασφάλειας. Οι τεχνολογίες προληπτικής ασφάλειας περιλαμβάνουν Προσομοιωτή 

Οδήγησης (Driving Simulator) και (Εκπαιδευτή Οδήγησης), που χρησιμοποιούνται για 

εκπαίδευση αντίληψης κινδύνων. 

 

 1.2 Τι είναι η Επικοινωνία Vehicle to Vehicle (V2V); 

          Η επικοινωνία V2V μεταδίδει ταχέως πληροφορίες με απλό και συνοπτικό 

τρόπο, υποστηρίζοντας τις διαδικασίες αναγνώρισης αυτοκινητιστικών και αναβατών. 

Πληροφορίες όπως θέση, κατεύθυνση και συντεταγμένες δυναμικής οχήματος 

ανταλλάσσονται μεταξύ των οχημάτων. 

Οι οδηγοί  μπορούν να λαμβάνουν με ασφάλεια προειδοποιήσεις για τα οχήματα που 

βρίσκονται κοντά τους σε μία ψηλά τοποθετημένη οθόνη (Head-up Indicator Display) 

και πληροφορίες μέσω ενός συστήματος ήχου, χωρίς να χρειάζεται να πάρουν τα μάτια 

τους από το δρόμο. Οι οδηγοί μπορούν να βλέπουν πληροφορίες για την κατάσταση 

των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών που βρίσκονται στη γύρω περιοχή και να 

λαμβάνουν προειδοποιήσεις, π.χ., στην οθόνη του συστήματος πλοήγησης. 

          Η αποτελεσματικότητα ενός συστήματος επικοινωνίας Οχήματος με Όχημα και 

Οχήματος με Υποδομή (infrastructure) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φιλοσοφία 

ΗΜΙ – το μέσον αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ αυτοκινήτου και οδηγού. Μετά από 

εκτενή έρευνα, οι εταιρείες έχουν δημιουργήσει λογική και διαισθητική φιλοσοφία 

ΗΜΙ για ταχύτερη και ευκολότερη αναγνώριση. Σε καταστάσεις όπου τίθεται σε 

κίνδυνο η ασφάλεια παράγεται μία οπτική και μία ακουστική προειδοποίηση. Η οπτική 

διεπαφή ΗΜΙ τοποθετείται στο πάνω άκρο του καντράν, όσο το δυνατόν πιο κοντά στο 

πεδίο ορατότητας, επιτρέποντας στον αναβάτη να εντοπίζει πληροφορίες και 

προειδοποιήσεις εύκολα και χωρίς, στην πραγματικότητα να πρέπει να πάρει τα 
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μάτια του από το δρόμο. Η ένταση, το χρώμα και η θέση των φώτων παρέχουν 

διαισθητικές πληροφορίες για τη σοβαρότητα και την περιοχή του κινδύνου που 

καραδοκεί. Για να μπορούν οι οδηγοί να αναγνωρίζουν καλύτερα και να εντοπίζουν 

τον κίνδυνο μπροστά, μία φωνητική προειδοποίηση μεταδίδεται στο χώρο του 

οχήματος, το οποίο συνδέεται μέσω Bluetooth με το σύστημα. Αυτή η προηγμένη 

φιλοσοφία ΗΜΙ συμβάλλει στην αυξημένη ασφάλεια. 

            Το  σύστημα επικοινωνίας V2V μπορεί να αντισταθμίζει μία λάθος αντίληψη ή 

στιγμιαία έλλειψη προσοχής. Το σύστημα δοκιμάζεται επίσης αυτή τη στιγμή σε 

καταστάσεις όπου οι ανθρώπινες αισθήσεις δεν καταγράφουν απαραίτητα αξιόπιστα 

δεδομένα. Ένα παράδειγμα είναι στο τυφλό σημείο που παραμένει αόρατο κατά τον 

έλεγχο του καθρέπτη πίσω θέασης.  

Κάτι ακόμα είναι η προσέγγιση ενός οχήματος υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης όπου η 

σειρήνα μπορεί να ακουστεί, αλλά είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η θέση, η ταχύτητα 

ή η κατεύθυνση. Μία πρόσθετη δυσκολία μπορεί να υπάρξει όταν ένας οδηγός βλέπει 

ένα όχημα στον καθρέπτη, αλλά δυσκολεύεται να κρίνει την ταχύτητα με την οποία 

πλησιάζει και την απόσταση, κυρίως το βράδι ή σε κακές καιρικές συνθήκες. Οι 

εταιρείες πιστεύουν ότι παρουσιάζοντας τα συστήματά της προηγμένης τεχνολογίας 

μπορεί να επιτευχθεί μία κοινή μέθοδος στον τομέα της ασφάλειας για όλους τους 

χρήστες των δρόμων. 

            Η έρευνα των συστημάτων επικοινωνίας μεταξύ οχημάτων και 

οχήματος/υποδομής είναι ένα ακόμα βήμα στην εξέλιξη νέων τεχνολογιών για 

αυξημένη άνεση και ασφάλεια. Προηγούμενες καινοτομίες και παγκόσμιες πρωτιές, 

για παράδειγμα, το πρώτο στον  κόσμο σύστημα πλοήγησης αυτοκινήτου, το οποίο 

υπάρχει σήμερα σε πολλά αυτοκίνητα. Συστήματα άμβλυνσης σύγκρουσης μέσω 

πέδησης που ενεργοποιούν συστήματα συγκράτησης επιβατών και τα φρένα σε μία 

επικείμενη σύγκρουση, συστήματα υποστήριξης διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας σε 

αυτοκίνητα στην Ευρώπη, έξυπνα συστήματα νυχτερινής ορατότητας που 

αναγνωρίζουν τους πεζούς και το πρώτο σύστημα κινητών δεδομένων (floating data) 

από αυτοκινητοβιομηχανία για σύστημα πλοήγησης.  
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1.3 ΕΙΔΗ ΔΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Με βάση τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους, τα είδη των δια-οχηματικων 

επικοινωνιών  μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες (σχήμα 

1.4)[11] : 

α. Ενδο-οχηματικές επικοινωνίες (In-vehicle communication) 

β. Επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων και συστημάτων υποδομών στην πλευρά του δρόμου 

(Vehicle-to-roadside/vehicle-to-infrastructure communication) 

γ. Επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων (Inter-vehicle communication single- and multi-hop). 

 
Σχήμα 1.4: Είδη δια-οχηματικων επικοινωνιών 

 
 
Α. Ενδο-οχηματικές επικοινωνίες (In-vehicle communication) 

          Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζεται μια συνοπτική επισκόπηση των 

τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται συμπεριλαμβάνεται δεδομένου ότι τα συστήματα 

πληροφοριών που ενσωματώνονται στα αυτοκίνητα χρησιμοποιούν πολλαπλού είδους 

τεχνολογίες επικοινωνιών για την απόκτηση, την επεξεργασία και τη διαβίβαση των 

πληροφοριών. Συνεπώς, οι περισσότερες εφαρμογές για τα VANETs εξαρτώνται από 

την πληροφορία η οποία είναι διαθέσιμη από το ενδο-οχηματικό δίκτυο.  

Οι ενδο-οχηματικές επικοινωνίες (In-vehicle communication (InVC)) επιτρέπουν την 

ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ μονάδων που βρίσκονται μέσα στο όχημα και 

χρησιμοποιούνται ευρέως σε όλα τα σύγχρονα αυτοκίνητα. Γενικά δυο πεδία 

εφαρμογών μπορούν να ξεχωρίσουν για αυτού του είδους επικοινωνίες. Το πρώτο 

περιλαμβάνει το δίκτυο των αισθητήρων και των ελεγκτών και το δεύτερο 
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περιλαμβάνει την υψηλού ρυθμού επικοινωνία πολυμέσων για εφαρμογές άνεσης και 

διασκέδασης. 

Δεδομένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο αριθμός των μονάδων που 

επικοινωνούν μέσα σε ένα όχημα δεν πρόκειται να αλλάξει κατά την διάρκεια ζωής του 

οχήματος, τα δίκτυα των επικοινωνιών έχουν μια σταθερή τοπολογία και βασίζονται 

συνήθως σε ενσύρματη επικοινωνία μέσου δικτύου CAN (Controller Area 

Network)[12]. Το πρωτόκολλο CAN διατίθεται έτοιμο και προγραμματισμένο σε 

μορφή ολοκληρωμένων έτσι ώστε ο χρήστης να μην ανησυχεί πλέον για τις 

λεπτομέρειες της τεχνολογίας επικοινωνιών: τα ολοκληρωμένα CAN 

ενσωματώνονται απλά σαν ευφυή περιφερειακά στα υπάρχοντα συστήματα 

μικροελεγκτών ή σε αυτά που σχεδιάζονται. 

Οι ενδο-οχηματικές επικοινωνίες βασίζονται κυρίως στην ενσύρματη επικοινωνία για 

λόγους αξιοπιστίας. Εξαίρεση αποτελούν οι εφαρμογές του ασύρματου Bluetooth  και 

των προτύπων της IEEE 802.11. Αυτές χρησιμοποιούνται για εισχώρηση δεδομένων σε 

συσκευές κινητής τηλεφωνίας και PDA. 

 
Σχήμα 1.5: Εφαρμογή της επικοινωνίας στα συστήματα πληροφοριών των αυτοκίνητων [11] 

 
 

Β. Επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων και συστημάτων υποδομών στην πλευρά του δρόμου 

(Vehicle-to-roadside/vehicle-to-infrastructure communication). 

        O όρος επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων και μονάδων στην πλευρά του δρόμου που 

είναι επίσης γνωστός και ως επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων και συστημάτων 

υποδομών, χρησιμοποιείται για την περιγραφή οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας 

(μονόδρομης ή αμφίδρομης) μεταξύ του κινουμένου οχήματος και μιας στάσιμης 
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υποδομής στην πλευρά του δρόμου. Ως μονάδες στην πλευρά του δρόμου θεωρούνται 

άλλοτε τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που έχουν την ιδία αρχιτεκτονική επικοινωνίας με 

τα κινούμενα αυτοκίνητα και άλλοτε μονάδες μόνιμα τοποθετημένες στην πλευρά του 

δρόμου. Αναλόγως του συστήματος υποδομής το εύρος κάλυψης αυτών των 

συστημάτων ποικίλει από μερικές δεκάδες μέτρα για τεχνολογίες ασυρμάτου 

επικοινωνίας τοπικού χαρακτήρα σε εκατοντάδες χιλιόμετρα για ραδιοφωνικά 

συστήματα εκπομπής. 

 

Γ. Επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων (Inter-vehicle communication single- and multi-hop). 

          Άμεση επικοινωνία μεταξύ των οχημάτων επιτρέπει την διαβίβαση των 

πληροφοριών χωρίς μόνιμα σύστημα υποδομής. Μια βασική προϋπόθεση για 

οποιοδήποτε είδος επικοινωνίας μεταξύ οχημάτων είναι ένα ad-hoc δίκτυο το οποίο θα 

πρέπει να είναι αυτόοργανωσιμο και να επιτρέπει peer to peer επικοινωνία μεταξύ δυο 

οχημάτων που βρίσκονται μέσα σε  εμβέλεια κάλυψης. Τα ad-hoc δίκτυα είναι πολύ 

σημαντικά στην εξέλιξη των ασύρματων επικοινωνιών καθώς κληρονομούν τα 

παραδοσιακά προβλήματα των ασύρματων και κινητών επικοινωνιών, όπως η 

βελτιστοποίηση του εύρους ζώνης, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, και αύξηση 

της αποδοτικότητας των επικοινωνιών. Επίσης, επειδή οι διαδρομές δρομολόγησης των 

πακέτων αποτελούνται από πολλαπλά τμήματα (multi-hop) και δεν υπάρχουν σταθερές 

δικτυακές υποδομές (γέφυρες, δρομολογητές, πύλες κλπ) δημιουργούνται νέα 

ερευνητικά προβλήματα όπως ο σχηματισμός και η διαχείριση του δικτύου, η εύρεση 

συσκευών, η διατήρηση της τοπολογίας, η διευθυνσιοδότηση των σταθμών και η 

δρομολόγηση των πακέτων. Τα Peer-2-Peer δίκτυα ουσιαστικά είναι εικονικά ad-hoc 

δίκτυα τα οποία αναπτύσσονται στο διαδίκτυο όπου δύο ή περισσότερες ομότιμες 

οντότητες (peer entities) χρησιμοποιούν αναγκαίες πληροφορίες και επικοινωνιακά 

συστήματα ώστε να συνεργαστούν αυτόνομα χωρίς να απαιτείται κεντρικός 

συντονισμός. Τα ad-hoc δίκτυα επιτρέπουν την εύκολη ανάπτυξη και λειτουργία τους 

σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εξειδικευμένων 

εφαρμογών και η εκτέλεση διαχειριστικών λειτουργιών ή άλλων ενεργειών από τους 

χρήστες. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι δεν απαιτείται η χρήση σταθερών 

δικτυακών υποδομών για τη λειτουργία του δικτύου ενώ η τοπολογία του δικτύου 

μπορεί να είναι δυναμική. 
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Ο πίνακας 1.2 συγκρίνει τις διάφορες μορφές δια-οχηματικων επικοινωνιών. 

Παρατηρούμε τα εξής: Μερικές υπηρεσίες, όπως οι προειδοποίηση για αποφυγή 

σύγκρουσης, προειδοποίηση για ύπαρξη εμποδίου κ.α. μπορούν να εφαρμοστούν είτε 

στις επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων είτε στις επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων και 

μονάδων στην πλευστά του δρόμου. Εάν προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε τα δυο 

παραπάνω είδη επικοινωνιών παρατηρούμε ότι οι επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων έχουν 

τα παρακάτω πλεονεκτήματα : 

 Κανένα σύστημα υποδομής  

 Καμία χρέωση υπηρεσιών 

 Χαμηλή καθυστέρηση για single-hop επικοινωνία (<50ms)  

και τα αντίστοιχα μειονεκτήματα 

 Νέα τεχνολογία και χρειάζεται το χρόνο της για να προσαρμοστεί 

 Μεγάλη καθυστέρηση για multi hop επικοινωνία 

Επομένως, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα και των δύο μορφών επικοινωνίας 

πρέπει να εξεταστούν σχετικά με την υπηρεσία που είναι να εφαρμοστούν και το πιο 

συμφέρον από όλα θα είναι να συνδυαστούν και οι δυο τεχνικές για καλυτέρα 

αποτελέσματα 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

30 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2: Διάφορες μορφές δια-οχηματικών επικοινωνιών
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1.4 Αρχιτεκτονική συστήματος δια-οχηματικων επικοινωνιών. 

Αρχιτεκτονική και απαιτήσεις επικοινωνιακών συστημάτων δια-οχηματικών 

επικοινωνιών. 

Παρακάτω εικονίζεται ένα σχηματικό διάγραμμα αρχιτεκτονικής δικτύου δια-

οχηματικών επικοινωνιών  που σκοπό έχει την έγκαιρη ανίχνευση κινδύνων και 

ενημέρωση του οδηγού μέσω ασύρματης μετάδοσης απαραίτητων δεδομένων. 

 
                          

 
Σχήμα  1.6: Αρχιτεκτονική συστήματος δικτύου  πρόληψης ατυχημάτων [1] 

 
Το σύστημα όπως φαίνεται και από το σχήμα περιλαμβάνει 4 ενότητες: 

 

I. Vehicle2Vehicle Communication module (VVC) - ενότητα επικοινωνίας 

αυτοκινήτου σε αυτοκίνητο. 

Η ενότητα VVC είναι υπεύθυνη για να στέλνει και να λαμβάνει μηνύματα που 

αφορούν κινδύνους. Αξιόπιστη μετάδοση, ικανοποιητική αναμετάδοση είναι 

υποχρεωτικά έτσι ώστε κάθε κόμβος να είναι πάντα ενημερωμένος. Συγκρινόμενο με  

το μοντέλο OSI θεωρείται ότι το στρώμα VVC είναι ταυτόσημο με το φυσικό επίπεδο 

του OSI. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενότητα αυτή θα πρέπει να παρέχει γενική 

υπηρεσία επικοινωνίας, επομένως δεν μπορεί να παρέχει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες 

εφαρμογής αλλά μόνο τους γενικούς μηχανισμούς διανομής 
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II. Hazard Detection module (HDM) - ενότητα ανίχνευσης κινδύνων. 

Η ενότητα ανίχνευσης κινδύνου είναι αρμόδια για τη συλλογή και την επεξεργασία 

δεδομένων που προέρχονται από τους αισθητήρες και μέσω των εφαρμοσμένων 

αλγορίθμων ανίχνευσης κινδύνου, για την ανίχνευση κινδύνου.  

 

III. Hazard Warning module (HWM) – ενότητα προειδοποίησης για κινδύνους.  

Η ενότητα προειδοποίησης κινδύνου είναι αρμόδια για την προετοιμασία του 

μηνύματος προειδοποίησης στην διεπαφή ανθρώπου μηχανής και την αντίστοιχη 

οπτική/ακουστική επίδειξη μηνυμάτων προειδοποίησης στον οδηγό. 

 

IV. Warning Message Management module (WMM)- ενότητα διαχείρισης 

προειδοποιητικών μηνυμάτων. 

Τέλος, η ενότητα διαχείρισης προειδοποιητικών μηνυμάτων είναι αρμόδια για την 

παραγωγή πακέτων προειδοποίησης και τη αξιολόγηση πακέτων που θα ληφθούν από 

την άποψη του πλεονασμού, της προτεραιότητας και της καταλληλότητας.   

              Ένα απλοποιημένο σύστημα λειτουργιών φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 1.7. 

Αρχικά έχουμε την ενότητα ανίχνευσης κινδύνων HDM που είναι υπεύθυνη για την 

ανίχνευση κινδύνων και την πρόσβαση στα δεδομένα που προέρχονται από του 

αισθητήρες που μπορεί να ενσωματώνουν κινδύνους. Μετά την αναγνώριση ενός  

υποτιθέμενου κίνδυνου όλα τα δεδομένα που χρειάζονται για την περιγραφή του 

κινδύνου και κάποιοι παράμετροι για την διανομή των μηνυμάτων  μεταφέρονται προς 

την ενότητα διαχείρισης προειδοποιητικών μηνυμάτων (WMΜ). Εκεί η πληροφορία 

εξετάζεται εάν είναι περιττή ή όχι. Στην περίπτωση που η πληροφορία υπάρχει (έχει 

ήδη κατοχυρωθεί) απορρίπτεται από την ενότητα WΜΜ. Στην αντίθετη περίπτωση ένα 

νέο μήνυμα κινδύνου υπάρχει και αποθηκεύεται μέσα στην βάση δεδομένων. 
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Σχήμα 1.7: Απλουστευμένη λειτουργική επισκόπηση συστημάτων 

             

Καθώς η ενότητα επικοινωνίας αυτοκινήτου σε αυτοκίνητο (VVC) είναι υπεύθυνη να 

στέλνει μηνύματα κινδύνου προς τα άλλα αυτοκίνητα κινούμενα ή όχι, ένα καινούργιος 

κίνδυνος όταν ανιχνεύεται μεταδίδεται με την μορφή μηνύματος μέσω της ενότητας 

(VVC). Περιοδικοί έλεγχοι των αποθηκεμένων μηνυμάτων κινδύνου 

πραγματοποιούνται προτού φανερωθούν μέσω της μονάδας προειδοποίησης για 

κινδύνους (HWM) στον οδηγό με σκοπό η βάση δεδομένων να διατηρείται πάντα 

ενημερωμένη σχετικά με την κίνηση του οχήματος. Είναι αξιοσημείωτο ότι ένα μήνυμα 

που βρίσκεται αποθηκεμένο στην βάση δεδομένων προωθείται προς τα γειτονικά 

οχήματα εωσότου γίνει χωρικά και χρονικά ξεπερασμένο. Τα λαμβανόμενα μηνύματα 

κινδύνου ελέγχονται ως προς την καταλληλότητα όσον αφορά τη θέση οχημάτων και 

διαβιβάζονται προς την ενότητα διαχείρισης μηνυμάτων (WMΜ) για περαιτέρω 

επεξεργασία εφόσον αποδειχθούν κατάλληλα. Να σημειωθεί ότι η ενότητα HDM 

παρέχει και αρνητικές πληροφορίες στην ενότητα WMM, στην περίπτωση που 

ανιχνευθούν και απορριφθούν αβάσιμοι κίνδυνοι που έχουν αναφερθεί από τα κοντινά 

οχήματα. Τέλος ένα δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσεων χρησιμοποιείται για τα 

κινούμενα οχήματα για έλεγχο κινδύνων και για προώθηση και διασπορά μηνυμάτων. 

         Η βασική προϋπόθεση για την δημιουργία δικτύου μεταξύ οχημάτων εκτός από 

την ασύρματη επικοινωνία με τις μονάδες στην πλευρά του δρόμου σε διαφορά πάρκιν 
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ή σε σταθμούς εφοδιασμού καυσίμου είναι να δημιουργηθεί ένα ασφαλές ασύρματο 

δίκτυο μεταξύ των κινουμένων αυτοκινήτων για ανίχνευση και προειδοποίηση 

διαφορών πηγών κινδύνου. Από την φύση του το δίκτυο (πολλούς κινητούς κόμβους) 

και με την απουσία ενός κεντρικού ελεγκτή απαιτεί σε κάποια σημεία ιδιαίτερη 

προσοχή για την σωστή μετάδοση δεδομένων όπως: 

 

 εξαιρετικά γρήγορο κανάλι για απόκτηση των δεδομένων 

 εκπομπή μικρών σε μέγεθος μηνυμάτων 

 απευθείας εκπομπή των μηνυμάτων με ένδειξη λήψης από τα οχήματα που τα 

λαμβάνουν 

 επικοινωνία μόνο σε δίκτυο τοπικού χαρακτήρα (LAN) 

 ακριβής χειρισμός προτεραιότητας για να αντιμετωπιστεί η συμφόρηση 

δικτύων. 

 

1.5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ VANET 

Το απαραίτητο υλικό (hardware) για την δημιουργία της αρχιτεκτονικής ενός 

συστήματος δικτύου διαοχηματικών επικοινωνιών (Σχήμα 1.8) είναι οι παρακάτω 

μονάδες: 

• Μονάδα εφαρμογής- Application unit (AU), 

• Μονάδα μέσα στον χώρο του αυτοκινήτου- On-board unit (OBU), 

• Σύστημα υποδομής στην πλευρά του δρόμου (RSU) 
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Σχήμα 1.8: Βασικές αρχές συστήματος επικοινωνιών [13] 

 
Μονάδα εφαρμογής - Application unit (AU) 

            Μονάδα εφαρμογής (AU) αποτελεί μια οντότητα η οποία μπορεί να 

επεξεργάζεται και να τρέχει εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από τις επικοινωνιακές 

ικανότητες της μονάδας μέσα στον χώρο του αυτοκινήτου (OBU). Παραδείγματα 

αυτών των μονάδων είναι i) μια αποκλειστικά χρησιμοποιουμένη συσκευή  για 

εφαρμογές ασφαλείας όπως αποφυγή κινδύνων ii) ένα σύστημα πλοήγησης με 

επικοινωνιακές δυνατότητες iii) μια συσκευή PDA η οποία μπορεί να συνδέεσαι με τoν 

χώρο του διαδικτύου. 

Μια μονάδα εφαρμογής μπορεί να είναι κάποιος υπολογιστής ενσωματωμένος και 

μόνιμα τοποθετημένο μέσα στο όχημα και να συνδέεσαι με μια OBU. 

 

Μονάδα μέσα στον χώρο του αυτοκινήτου - On-Board Unit (OBU) 

           Η μονάδα μέσα στον χώρο του αυτοκινήτου - On board unit (OBU) είναι 

υπεύθυνη για τις επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων και μεταξύ οχημάτων και μονάδων 

στην πλευρά του δρόμου. Μια τέτοια μονάδα είναι εξοπλισμένη με μια συσκευή 

δικτύου για χαμηλής εμβέλειας ασύρματες επικοινωνίες βασισμένο στο πρότυπο της 

ΙΕΕΕ 802.11p. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για να στέλνει, να λαμβάνει και να 

προωθεί δεδομένα σχετίζομε με την ασφάλεια. Η αρχιτεκτονική επικοινωνιακού 
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επιπέδου για μια μονάδα μέσα στον χώρο του αυτοκινήτου φαίνεται στο παρακάτω 

σχήμα. Αυτή περιλαμβάνει κυρίως τρεις βασικούς τύπους ασύρματων τεχνολογιών: 

Α) την τεχνολογία φυσικού επιπέδου της IEEE 802.11p,  

Β) την τεχνολογία ασύρματων δικτύων μικρής εμβέλειας IEEE 802.11a/b/g/n  

Γ) και τέλος τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται στις κινητές επικοινωνίες όπως GPRS ή 

UMTS 

          
Σχήμα 1.9: Αρχιτεκτονική επικοινωνιακού επιπέδου 

 

Παρατηρώντας την αρχιτεκτονική πρωτοκόλλων, εφαρμογές μη σχετιζόμενες με την 

ασφάλεια χρησιμοποιούν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική δικτυού με TCP ή UDP 

πρωτόκολλα για να επικοινωνήσουν με άλλους κόμβους. Αντιθέτως οι εφαρμογές που 

αφορούν θέματα ασφαλείας επικοινωνούν βάσει των πρωτοκόλλων της IEEE 802.11p 

φυσικού επιπέδου και της IEEE 1609.4 MAC επέκταση στρωμάτων σαν μέρος της 

οικογένειας της  IEEE 1609 πρωτοκόλλων . 

 

Σύστημα υποδομής στην πλευρά του δρόμου - Road-Side Unit (RSU) 

Μια μονάδα υποδομής στην πλευρά του δρόμου αποτελεί μια συσκευή τοποθετημένη 

σε διαφορά σημεία κατά μήκος των δρόμων ή σε σταθμούς ανεφοδιασμού, σταθμούς 

πάρκων κ.α.                                             
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Σχήμα 1.10: Σύστημα υποδομής στην πλευρά του δρόμου [14] 

 

Κυρίες λειτουργίες για αυτού του είδους τις μονάδες είναι  

 να επεκτείνουν την εμβέλεια επικοινωνίας από ένα ad-hoc δίκτυο σε ένα multi-

hop δίκτυο. 

 ενδεχομένως να τρέχουν εφαρμογές ασφάλειας,              

 ενδεχομένως παρέχοντας συνδετικότητα Διαδικτύου σε OBUs  

 

1.6  Αντικείμενο και διάρθρωση της διατριβής 

Η οργάνωση της έκθεσης διατριβής βασίζεται καταρχάς στην παρουσίαση της 

τεχνολογίας και των προβλημάτων που θέσαμε ως στόχο να αντιμετωπίσει. Καθώς η 

έκθεση στηρίζεται στο πρωτόκολλο της ΙΕΕΕ 802.11p αντιμετωπίζει αρκετά 

προβλήματα που αφορούν τα ad-hoc δίκτυα στο φυσικό επίπεδo της OSI 

επικοινωνιακής διαστρωμάτωσης. Προσπαθεί να αναλύσει την αποδοτικότητα μέσω 

προσομοιώσεων του προτεινομένου δικτύου και καταφέρνει να το βελτιώσει σε μεγάλο 

βαθμό μέσω αλλαγής της κωδικοποίησης. Η διατριβή μπορεί να διαχωριστεί σε δυο 

μέρη. 

Στο Κεφάλαιο 2, παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αναλύεται 

λεπτομερώς το πρότυπο της IEEE 802.11p ενώ αναφέρονται η αρχιτεκτονική του 

προτύπου και η μαθηματική απεικόνιση του OFDM πακέτου. Με βάση  τα 

χαρακτηριστικά του φυσικού επιπέδου, αναπτύσσεται λεπτομερώς τα σημαντικότερα 

μέρη που αποτελείται ο πομποδέκτης  ενώ στο τέλος γίνεται περιγραφή της OFDM 

διαμόρφωσης. Στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζονται θέματα που αφορούν τη 

κωδικοποίηση διαύλου που μπορεί να εφαρμοστεί σε DSRC επικοινωνίες. Πιο 

συγκεκριμένα αναλύονται οι κώδικες διόρθωσης λαθών. Επίσης, παρουσιάζονται τα 
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χαρακτηριστικά και οι βασικοί μηχανισμοί των BCH και των Reed-Solomon κωδίκων. 

Στις τελευταίες παραγράφους του κεφαλαίου αυτού αναλύονται οι σημαντικότεροι 

ίσως κώδικες που έχουν παρουσιαστεί στην διεθνή βιβλιογραφία τουλάχιστον από 

πλευράς απόδοσης και είναι οι παράλληλα συνδεδεμένοι συνελικτικοί κώδικες. 

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα βήματα υλοποίησης της προτεινόμενης 

επικοινωνιακής τοπολογίας και στην συνέχεια η προσομοίωση ενός συστήματος 

επικοινωνίας από όχημα σε όχημα με την βοήθεια του λογισμικού MATLAB-

SIMULINK. Παρουσιάζονται και αναλύονται λεπτομερώς όλα τα μέρη που 

απαρτίζεται ο πομποδέκτης ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ασύρματο κανάλι. Εκτός 

από το σύστημα αναπαράστασης της τοπολογίας του επιπέδου, πραγματοποιείται 

προσομοίωση της λειτουργίας του πομποδέκτη στην συχνότητα των 5.9 GHz μέσω δυο 

σεναρίων κίνησης. Αρχικά το σενάριο του αυτοκινητοδρόμου και στην συνέχεια το 

σενάριο του αστικού δρόμου. Παρουσιάζονται γραφικές παραστάσεις ΒΕR vs SNR για 

όλα τα σχήματα διαμόρφωσης σε όλες τις συνθήκες περιβάλλοντος. 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται η προτεινόμενη αρχιτεκτονική με τους κώδικες turbo  

καθώς και τους κώδικες Reed Solomon που σκοπό έχουν την βελτίωση της απόδοσης 

του μοντέλου μας. Με τη χρήση της προτεινόμενης στρατηγικής παρατηρήσαμε ότι η 

ενσωμάτωση της επαναληπτικής κωδικοποίησης αποφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα 

βελτίωσης ενώ η ενσωμάτωση της άλλης μορφής κωδικοποίησης δεν επέφερε τα 

αναμενόμενα.  

Στο κεφάλαιο 5 ξεκινάει το δεύτερο μέρος της διατριβής. Γίνεται μια περιγραφή 

των εργαλείων σχεδίασης και των αναπτυξιακών πλατφόρμων που χρησιμοποιηθήκαν 

με σκοπό αρχικά της σχεδίασης του πομποδέκτη και μετέπειτα την υλοποίηση του σε 

FPGA μέσω γλώσσας περιγραφής υλικού  (VHDL), η οποία έγινε πρότυπο του ΙΕΕΕ 

το 1987. Το αρχικό V είναι το πρώτο γράμμα της συντομογραφίας VHSIC: (Very 

High Speed Integrated Circuit), ενώ σήμερα η VHDL αποτελεί το κυρίαρχο 

εργαλείο προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων.  

Κρίθηκε σκόπιμο για καλύτερο έλεγχο του κώδικα ο διαχωρισμός αρχικά του πομπού 

και μετέπειτα του δέκτη σε δυο μέρη. Έτσι στο πρώτο μέρος υλοποιήθηκε ο 

αλγόριθμος για τον εμπρόσθιο κώδικα διόρθωσης λαθών (Forward Error Correction, 

FEC) μέσω του εργαλείου System Generator της XILINX και μετέπειτα ο αλγόριθμος 

για το μέρος της ορθογωνικής πολυπλεξίας διαίρεσης συχνότητας (OFDM). Η 
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αντίστροφη διαδικασία ισχύει και για τον δέκτη. Το τελευταίο κεφάλαιο του δευτέρου 

μέρους της διατριβής περιλαμβάνει εκτός από την περιγραφή των πλακετών για την 

μεταφορά του baseband σήματος στην RF περιοχή και την πραγματοποίηση 

πειραματικών μετρήσεων του πομποδέκτη καθώς και την σύγκριση με τις θεωρητικές 

τιμές. Η ολοκλήρωση της διατριβής πραγματοποιείται με το τελευταίο κεφαλαίο αυτής 

το οποίο περιέχει συνοπτικά τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων και των 

πειραματικών μετρήσεων ενώ εξάγονται συμπεράσματα για την συνεισφορά της αυτής 

στον ερευνητικό τομέα και κατατίθενται προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  
 
 
 
                                                                 

                                     ΙΕΕΕ 802.11p-Επισκόπηση 

του φυσικού επιπέδου 
 

 
 

2.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

           Τα ασύρματα δίκτυα υπάρχουν εδώ και μια δεκαετία, αλλά μόλις τα τελευταία 

χρόνια πραγματοποιήθηκε μια έκρηξη στη χρήση τους, εξαιτίας κυρίως της 

τεχνολογικής εξέλιξης στις ασύρματες δικτυακές φορητές συσκευές (φορητοί 

υπολογιστές, PDA, κλπ.) καθώς και της πτώσης της τιμής των τελευταίων. Τα 

ασύρματα δίκτυα μπορούν να αναπτυχθούν και να παρέχουν δικτυακές υπηρεσίες σε 

πολλούς διαφορετικούς χώρους και περιβάλλοντα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

κάθε χώρου καθώς και οι ανάγκες των χρηστών υποδεικνύουν μια σειρά από 

λειτουργικές απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό του 

ασύρματου δικτύου.  

          Το ΙΕΕΕ 802.11 [15] πρότυπο καταδεικνύει ένα σύνολο προτύπων WLAN που 

αναπτύσσονται από την ομάδα εργασίας 11 του Institute of Electrical and Electronics 

Engineers LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802). Ο όρος 802.11x 

χρησιμοποιείται για να δείξει αυτό το σύνολο προτύπων και δεν πρέπει να μπερδευτεί 

με οποιοδήποτε από τα στοιχεία του. Η οικογένεια 802.11 περιλαμβάνει αυτή την 

περίοδο έξι τεχνικές διαμόρφωσης που όλες χρησιμοποιούν το ίδιο πρωτόκολλο. Οι 

δημοφιλέστερες (και πιο παραγωγικές) τεχνικές είναι εκείνες που καθορίζονται από τις 

τροποποιήσεις a, b και g στα αρχικά πρότυπα. Η ασφάλεια συμπεριλήφθηκε από την 
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αρχή και ενισχύθηκε αργότερα μέσω της τροποποίησης 802.11i. Άλλα πρότυπα στην 

οικογένεια (c,f,h,j,n) είναι αναβαθμίσεις υπηρεσιών και επεκτάσεις ή διορθώσεις στις 

προηγούμενες προδιαγραφές. Το 802.11b [16] ήταν το πρώτο ήταν το πρώτο ευρέως 

αποδεκτό πρότυπο δικτύωσης που ακολουθήθηκε από τα 802.11a και g. Τα πρότυπα 

802.11b και g χρησιμοποιούν τη ζώνη συχνοτήτων των 2.4GHz που λειτουργεί 

σύμφωνα με τους κανόνες του μέρους 15 της FCC (Federal Communications 

Commission). To πρότυπο 802.11a [17] χρησιμοποιεί τη ζώνη των 5 GHz. Η 

λειτουργία στη ζώνη συχνότητας 2.4 GHz του εξοπλισμό 802.11b και 802.11g [18] 

μπορεί να υποστεί παρεμβολή από φούρνους μικροκυμάτων, ασύρματα τηλέφωνα, 

συσκευές Bluetooth, και άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη 

συχνοτήτων. Το ποιο μέρος του φάσματος ραδιοσυχνότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ποικίλλει μεταξύ των χωρών, με τους αυστηρότερους περιορισμούς να έχουν τεθεί στις 

ΗΠΑ. Το πρότυπο 802.11 αναπτύχθηκε καλύπτοντας δύο τρόπους λειτουργίας. 

Σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο, στο δίκτυο εντοπίζεται η παρουσία ενός σταθμού βάσης 

ο οποίος καλείται σημείο πρόσβασης (access point) και από τον οποίο περνούν όλες οι 

επικοινωνίες προκειμένου να διανεμηθούν στα διάφορα κινητά τερματικά (τοπολογία 

με δίκτυο υποδομής). Ο δεύτερος τρόπος αναπτύσσεται απουσία του σταθμού βάσης, 

οπότε η μετάδοση πραγματοποιείται απευθείας από το ένα σύστημα στο άλλο 

(δικτύωση ad hoc).   

        Αναλυτικότερα, το αρχικό πρότυπο του ΙΕΕΕ 802.11 χρησιμοποιεί ρυθμούς 

μετάδοσης 1Mbps και 2 Mbps και υποστηρίζει τεχνολογίες απλωμένου φάσματος 

(DSSS και FHSS) και υπέρυθρης ακτινοβολίας (DFIR) για τη μετάδοση στο φυσικό 

στρώμα. Επιπλέον σε ότι αφορά το διαθέσιμο φάσμα το εν λόγω πρότυπο λειτουργεί 

στη ζώνη συχνοτήτων  των 2.4GHz. Αρχικά τα χαρακτηριστικά αυτά ικανοποιούσαν 

τις ανάγκες των χρηστών μα όταν αυτές αυξήθηκαν αναζητήθηκαν νέα πρότυπα. Έτσι 

προέκυψε το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11a το οποίο χρησιμοποιεί μεγαλύτερο φάσμα 

συχνοτήτων καθώς λειτουργείς τη ζώνη των 5.0GHz και υποστηρίζει μεγαλύτερο 

ρυθμό μετάδοσης στα 54 Mbps. Το ΙΕΕΕ 802.11a χρησιμοποιεί την τεχνική της 

ορθογωνικής πολυπλεξίας διαίρεσης συχνότητας. Το πρότυπο 802.11b είναι 

μεταγενέστερο και χρησιμοποιεί την ίδια ζώνη συχνοτήτων με το ΙΕΕΕ 802.11 μα 

παρουσιάζει μέγιστο ρυθμό μετάδοσης τα 11Mbps και υποστηρίζει μόνο την τεχνική 

απλωμένου φάσματος ευθείας ακολουθίας (DSSS) για τη μετάδοση δεδομένων. Τέλος, 
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το πρότυπο IEEE 802.11g, που είναι και το νεότερο διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά με 

το ΙΕΕΕ 802.11a με τη μόνη διαφορά ότι λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων των 

2.4GHz.  

          Τα πρότυπα αυτά με τα διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά τους ευνοούν 

διάφορες εφαρμογές μα ταυτόχρονα παρουσιάζουν ορισμένα μειονεκτήματα. Για 

παράδειγμα, τα πρότυπα ΙΕΕΕ 802.11a,g λόγω του ρυθμού μετάδοσης των 54Mbps 

που υποστηρίζουν ευνοούν την ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών όπως το κινητό 

εμπόριο (m-commerce) και τις υπηρεσίες που βασίζονται στην εκάστοτε θέση του 

κινητού (location-based services). Τα πρότυπα που λειτουργούν στις ζώνες ISM των 

2.4GHz αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα παρεμβολών καθώς οι ζώνες αυτές 

προορίζονται για εμπορική χρήση και δεν απαιτούν άδεια λειτουργίας οπότε είναι 

προσβάσιμες σε πλήθος χρηστών, ενώ το πρότυπο IEEE 802.11a που λειτουργεί σε 

άλλη ζώνη συχνοτήτων δεν έχει πρόβλημα παρεμβολών μα δεν είναι συμβατό με τα 

υπόλοιπα πρότυπα. 

Το 802.11 προσφέρει εννέα βασικές υπηρεσίες[65]. Από αυτές τρεις σχετίζονται με τη 

μεταφορά δεδομένων και οι υπόλοιπες έξι σχετίζονται με τη διαχείριση. Οι υπηρεσίες 

αυτές είναι οι εξής: 

 

 Distribution: Η υπηρεσία αυτή είναι απαραίτητη για την παράδοση ενός 

πλαισίου από το AP στον τελικό προορισμό του. Συνίσταται στον εντοπισμό 

του παραλήπτη για να είναι δυνατή η τελική παράδοση του πλαισίου. 

 Integration: Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από το σύστημα διανομής. Είναι 

υπεύθυνη για τη διασύνδεση του συστήματος διανομής σε ένα δίκτυο 

διαφορετικό του 802.11. 

 MSDU Delivery: Η παράδοση των πλαισίων MAC (MAC Service Data Unit) 

στον τελικό προορισμό τους. 

 Association: Απαραίτητη διαδικασία συσχετισμού ενός σταθμού με το AP, 

προκειμένου να είναι σε θέση να στείλει και να δεχτεί πλαίσια μέσω του 

ασυρμάτου δικτύου. 

 Reassociation: Χρησιμοποιείται από τους κινητούς σταθμούς σε περίπτωση 

μετακίνησης από μία BSS σε μία άλλη. Είναι μέρος του μηχανισμού της 

διαπομπής. 
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 Disassociation: Η διαδικασία αυτή αφαιρεί έναν σταθμό από το δίκτυο. Το 

MAC του 802.11 μπορεί να χειριστεί και σταθμούς που εγκαταλείπουν το 

δίκτυο χωρίς να κάνουν πρώτα disassociation. 

 Authentication: Αν απαιτείται από το διαχειριστή του δικτύου, πρέπει κάθε 

χρήστης να πιστοποιεί την ταυτότητά του πριν να προχωρήσει στη διαδικασία 

του association. 

 Deauthentication: Τερματισμός μιας ισχύουσας κατάστασης authentication. 

Τερματίζει επίσης και το association, εφόσον το authentication είναι 

προαπαιτούμενο αυτού. 

 Privacy: Λόγω του ασύρματου περιβάλλοντος μετάδοσης έχει οριστεί από το 

802.11 μία προαιρετική υπηρεσία κρυπτογράφησης των δεδομένων που 

ονομάζεται WEP (Wired Equivalent Privacy). Το WEP δεν προσφέρει σε καμία 

περίπτωση ασφαλής μεταφορά δεδομένων και ήδη μελετάται η αντικατάστασή 

του. 

 

2.2 ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ IEEE 802.11p 

        Το 1999 στις ΗΠΑ, η Ομοσπονδιακή  Επιτροπή Επικοινωνιών (Federal 

Communications Commission)[19] εξουσιοδότησε ένα φάσμα 75MHz  στην περιοχή 

συχνοτήτων από 5.850 σε 5.925 GHz αναφερόμενο ως 5.9GHZ DSRC (Dedicated 

Short Range Communications) - Αποκλειστικής Επικοινωνίας Μικρής Εμβέλειας να 

χρησιμοποιηθεί για επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων και μεταξύ οχημάτων και μονάδων 

στην πλευρά του δρόμου.  Ο κεντρικός σκοπός του είναι να εφαρμοστούν οι 

απαραίτητες διεργασίες για να μειωθούν τα ατυχήματα και να βελτιωθεί η ροή της 

κυκλοφορίας στους δρόμους. Η τεχνολογία DSRC χρησιμοποιείται για τη συλλογή 

πληροφοριών από το γύρω περιβάλλον και επικοινωνεί με τον οδηγό, τα άλλα 

αυτοκίνητα και τους πεζούς όποτε είναι αναγκαίο. Υποστηρίζει επτά μη 

επικαλυπτόμενα κανάλια επικοινωνίας φάσματος 10 MHz έκαστο με την επιλογή να 

ενωθούν δυο κανάλια μεταξύ τους και να διπλασιάσουν το εύρος ζώνης.  



 

 

 

 

45

 
Σχήμα 2.1: Επτά μη επικαλυπτόμενα κανάλια επικοινωνίας φάσματος 10 MHz για το πρότυπο 

ΙΕΕΕ 802.11p 
 
Είναι απαραίτητο ότι όλα τα μηνύματα ασφάλειας διαβιβάζονται σε ένα συγκεκριμένο 

κανάλι προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλα τα οχήματα έχουν το συγκεκριμένο 

κανάλι για τέτοιου είδους προτεραιότητες.  Αυτό το κανάλι αναφέρεται ως κανάλι 

ελέγχου και αντιστοιχεί στον δίαυλο 178 στις ΗΠΑ. 

Οι επικοινωνίες σε αυτό το κανάλι έχουν αρχικοποιηθεί να αντιστοιχούν  σε 

επικοινωνίες που είναι σχετιζόμενες με την ασφάλεια. Τα υπόλοιπα 6 κανάλια 174, 

175, 176, 180, 181 και 182 αναφέρονται σαν κανάλια εξυπηρέτησης και 

χρησιμοποιούνται κυρίως για μεταδόσεις δεδομένων μη σχετιζόμενες με ασφάλεια.  

Ένα  δίκτυο δια-οχηματικών επικοινωνιών έχει δυο βασικές διαφορές σε σχέση με το 

παραδοσιακό ad-hoc δίκτυο. Πρώτα απ' όλα σταθμοί βρίσκονται σε μακρινή απόσταση 

μεταξύ τους με αποτέλεσμα την δημιουργία ενός μη – ντετερμινιστικού διαύλου 

επικοινωνίας και δεύτερον οι τερματικοί σταθμοί επικοινωνίας είναι απαραίτητοι για 

την μετάδοση της επικοινωνίας και δεν μπορούν να αγνοηθούν λόγω της ευρείας φύσης 

των ασφαλών επικοινωνιών. Συνεπώς θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα καινούργιο 

standard που θα περιλαμβάνει μόνο τα δια-οχηματικά δίκτυα επικοινωνιών.  

Αυτό το standard αναφέρεται ως IEEE 802.11p, και βασίζεται στο IEEE 802.11a. 

Αρχικά ανατέθηκε στην ASTM (America Society Testing and Materials) [20] η 

δημιουργία προδιαγραφών που θα πρέπει να πληρούνται για να δημιουργηθεί το 

πρότυπο. Πράγματι η ASTM δημιούργησε τις E2213–03 [14] προδιαγραφές που 

αναφέρονται ως Standard Specification for Telecommunications and Information 

Exchange Between Roadside and Vehicle Systems — 5 GHz Band Dedicated Short 



 

 

 

 

46

Range Communications (DSRC) Medium Access Control (MAC) and Physical Layer 

(PHY) Specifications και αφορούν το φυσικό και το ΜΑC  επίπεδο του προτύπου. 

           

 
Πίνακας  2.1: Σύγκριση τεχνικών χαρακτηριστικών προτύπων της IEEE. 

 
Το 802.11p βασίζεται στην τεχνική πολυπλεξίας OFDM (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing / Ορθογωνική Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνότητας). Η βασική 

ιδέα πίσω από την OFDM είναι η διαίρεση ενός κύριου υψηλού ρυθμού  σε πολλούς 

μικρότερους ρυθμούς και η χρήση αυτών για την αποστολή των δεδομένων 

ταυτόχρονα. Όλα τα  «αργά» κανάλια πολυπλέκονται τελικά σε ένα «γρήγορο» κανάλι 

και μεταδίδονται. Η OFDM διαφέρει από άλλες τεχνικές πολυπλεξίας όπως η CDMA 

(Code Division Multiple Access) στο ότι είναι πιο απλή από άποψη μαθηματικής 

επεξεργασίας.  Η απλή τεχνική FDM (Frequency Division Multiplexing) έδινε σε κάθε 

κανάλι ένα συγκεκριμένο εύρος ζώνης, γύρω από κάποια φέρουσα συχνότητα, δίνοντας 

έτσι τη δυνατότητα να χωρίζεται το εύρος ζώνης σε πολλά διακριτά κανάλια. Το 

πρόβλημα ήταν η σπατάλη εύρος ζώνης για το σωστό διαχωρισμό αυτών των 

καναλιών. Εφόσον στην πράξη κάθε κανάλι καταλαμβάνει μεγαλύτερο εύρος ζώνης 

από το θεωρητικό είναι απαραίτητη η ύπαρξη αχρησιμοποίητου εύρους ζώνης ανάμεσα 

σε διαδοχικά κανάλια. Η OFDM λύνει αυτό το πρόβλημα εξαφανίζοντας τα κενά και 

χρησιμοποιώντας μάλιστα υπερκαλυπτόμενα κανάλια, βασιζόμενη στην ιδιότητα της 

ορθογωνιότητας για να τα ξεχωρίζει. Η ορθογωνιότητα μεταξύ των καναλιών σημαίνει 

ότι φασματικά κάθε φέρουσα συχνότητα έχει μηδενική παρεμβολή από τις υπόλοιπες 

φέρουσες. Τα φάσματα των καναλιών μπορεί να υπερκαλύπτονται, αλλά στην κεντρική 

συχνότητα κάθε καναλιού δεν παρεμβάλουν καθόλου τα υπόλοιπα κανάλια. Αντίστοιχη 

προϋπόθεση στο πεδίο του χρόνου είναι κατά τη διάρκεια συμβόλου (symbol duration) 

κάθε φέρον σήμα να έχει έναν ακέραιο αριθμό περιόδων και η διαφορά περιόδων 
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μεταξύ γειτονικών φερόντων είναι ίση με ένα.  Στην περίπτωση χρήσης του OFDM δεν 

είναι τόσο έντονο το πρόβλημα της διασυμβολικής παρεμβολής (ISI – Inter Symbol 

Interference)[21], αλλά υπάρχει πρόβλημα παρεμβολής γειτονικού φέροντος (ICI – 

Inter Carrier Interference)[22]. Τέτοιες παρεμβολές μπορούν να προκληθούν από 

μικρές μετατοπίσεις των κεντρικών συχνοτήτων, όπως αυτές που προκαλεί το 

φαινόμενο Doppler, ή και από μικρές διαφορές στις κεντρικές συχνότητες πομπού και 

δέκτη. Για να αντιμετωπιστούν και οι δύο τύποι παρεμβολών (ISI και ICI) στην OFDM 

εισάγεται η παράμετρος του guard time. Αυτή η παράμετρος ορίζεται ένα αρχικό μέρος 

της διάρκειας συμβόλου που οι πομποδέκτες αγνοούν κατά την επεξεργασία του 

σήματος. Η επιλογή του guard time είναι εξαιρετικά σημαντική στην OFDM. 

Συγκεκριμένα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από τη μέγιστη χρονική καθυστέρηση λόγω 

διάδοσης πολλαπλών διαδρομών, αλλά και αρκετά μικρό ώστε να μην χάνεται μεγάλο 

μέρος από τη διάρκεια συμβόλου. Κατά τη διάρκεια του guard time τα φέροντα σήματα 

υφίστανται  κυκλικής επέκταση (cyclic extension), ώστε να εξασφαλιστεί ότι και οι 

καθυστερημένες χρονικά εκδοχές τους θα έχουν ακέραιο αριθμό περιόδων κατά το 

μέρος της διάρκειας συμβόλου που θα υποστεί επεξεργασία. Στο τελικό σήμα αυτό που 

φαίνεται είναι μία διαφορά φάσης, αλλά διατηρείται η ορθογωνιότητα. Η OFDM 

χρησιμοποιείται κυρίως σε εφαρμογές όπου το σήμα υφίσταται βαθιές διαλείψεις (deep 

fadings). Για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που προκύπτουν χρησιμοποιούνται 

κώδικες διόρθωσης λαθών και πιο συγκεκριμένα συνελικτικοί κώδικες (convolutional 

codes), οι οποίοι φυσικά μειώνουν τη συνολική διέλευση του συστήματος, εφόσον 

προσθέτουν bits για διόρθωση λαθών. Τέλος, χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές για 

την καταπίεση των φασματικών συνιστωσών που προκύπτουν από τις απότομες 

αλλαγές φάσης στα όρια των συμβόλων (windowing, filtering).  

 
 
 
2.3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

Το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11p 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 λειτουργούν στην μπάντα U-NII 

(Unlicensed National Information Structure) και συγκεκριμένα στην περιοχή 
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συχνοτήτων 5.850-5.925 GHz. Παρέχονται οι ρυθμοί 3, 6, 9, 12, 18, 24 και 27 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.  Στον Πίνακα 2.2 φαίνονται 

οι διάφοροι ρυθμοί μετάδοσης και τα αντίστοιχα σχήματα κωδικοποίησης και 

διαμόρφωσης.  

 

Πίνακας 2.2: Ρυθμοί μετάδοσης και σχήματα διαμόρφωσης/κωδικοποίησης του φυσικού 
στρώματος 80211p 

 
Όπως επιβάλλει το γενικό πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11, πρέπει να υλοποιείται ένα στρώμα 

σύγκλισης PLCP (Physical Layer Convergence Protocol) (Σχήμα 2.2), το οποίο βασικά 

καθορίζει τη δομή του πλαισίου φυσικού επιπέδου μαζί με τη σημασία κάθε πεδίου 

εντός του πλαισίου και ένα υπόστρωμα PMD.  Στο PMD υπόστρωμα χρησιμοποιούνται 

διάφορα σχήματα διαμόρφωσης και προβλέπεται υποστήριξη για ρυθμούς μετάδοσης 3 

μέχρι και 27 Mbps. Σε κάθε περίπτωση το φυσικό στρώμα μεταδίδει έναν αριθμό 

σύμβολα/sec στα 48 υποκανάλια που διατίθενται για μετάδοση δεδομένων. Αυτό που 

μεταβάλλεται είναι ο αριθμός των bits ανά σύμβολο, που σε συνδυασμό με τα επιπλέον 

bits λόγω της συνελικτικής κωδικοποίησης  που προστίθενται καθορίζει τελικά τον 

πραγματικό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων. Κάθε σχήμα διαμόρφωσης χρησιμοποιείται 

σε κάθε υποκανάλι, ενώ κάθε σύμβολο συμπεριλαμβάνει τα 48 υποκανάλια κάθε 

καναλιού που μεταφέρουν δεδομένα. Αυτό, σε συνδυασμό με τα bits που 

χρησιμοποιούνται για διόρθωση λαθών, δίνει τελικά των πλήθος των bits δεδομένων 

που μεταφέρει κάθε σύμβολο. 

 

Ρυθμός 
Μετάδοσης 
(Mbps) 

Διαμόρφωση, 
Ρυθμός Κώδικα 

Bits ανά 
Σύμβολο 

Bits Δεδομένων 
ανά Σύμβολο 

3 BPSK, 1/2 48 24 
4.5 BPSK, 3/4 48 36 
6 QPSK, 1/2 96 48 
9 QPSK, 3/4 96 72 
12 16-QAM, 1/2 192 96 
18 16-QAM, 3/4 192 144 
24 64-QAM, 2/3 288 192 
27 64-QAM, 3/4 288 216 
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Σχήμα 2.2: Διάρθρωση στρωμάτων του φυσικού επιπέδου για το ΙΕΕΕ 802.11p 

 

Συνοπτικά το PPDU για το ΙΕΕΕ 802.11p απεικονίζεται παρακάτω [65]. 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 χρησιμοποιεί πάντα διαμόρφωση BPSK 

και ρυθμό κωδικοποίησης 1/2.  Η μορφή του πλαισίου του υποστρώματος PLCP 

φαίνεται στο Σχήμα 2.3. Ακολουθεί περιγραφή των διαφόρων τμημάτων του πλαισίου. 

 
Σχήμα 2.3:  Μορφή πλαισίου για το ΙΕΕΕ 802.11p 

 

DATA LINK LAYER 802.11p 

PLCP SUB LAYER 

PMD SUB LAYER 

PHY SUB LAYER 
MANAGEMENT 
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Preamble 

Το πρώτο τμήμα του πλαισίου είναι το Preamble,  που αποτελείται από 12 σύμβολα και 

χρησιμεύει κυρίως για την επίτευξη συγχρονισμού μεταξύ πομπού και δέκτη. Επίσης 

χρησιμεύει στον δέκτη και για άλλους λόγους, όπως το «κλείδωμα» στο σήμα ή την 

επιλογή καλύτερης λήψης αν χρησιμοποιούνται περισσότερες της μίας κεραίες.  

Signal 

Το τμήμα Signal περιέχει τμήμα της επικεφαλίδας του πλαισίου. Πιο συγκεκριμένα 

περιέχει τα πεδία Rate, Reserved, Length, Parity και Tail. Το μήκος του είναι 1 

σύμβολο ή 24 bits 

Rate 

Στο πεδίο Rate κωδικοποιείται ο ρυθμός μετάδοσης. Υπάρχουν 8 διαθέσιμοι ρυθμοί 

μετάδοσης που κωδικοποιούνται κατάλληλα στα 4 bits του πεδίου αυτού. 

Reserved 

Το πεδίο Reserved είναι διαθέσιμο για μελλοντική χρήση και τίθεται πάντα «0».  

Length 

Το πεδίο Length περιέχει τον αριθμό των bytes του ενσωματωμένου MAC πλαισίου. 

Parity 

Το πεδίο Parity είναι bit άρτιας ισοτιμίας για τα πρώτα 16 bit του τμήματος Signal. 

Tail 

Το πεδίο Tail περιέχει έξι bits «0» που χρησιμεύουν στον συνελικτικό κώδικα που 

χρησιμοποιείται. 

Data 

Το τμήμα Data του πλαισίου PLCP περιέχει το πλαίσιο MAC και είναι μεταβλητού  

μήκος. Επίσης περιέχει το πεδίο Service της επικεφαλίδας του PLCP πλαισίου, το πεδίο 

Tail και το πεδίο Pad.  

Service 

Το πεδίο Service, που ανήκει στην επικεφαλίδα του πλαισίου PLCP, έχει όλα τα bits 

μηδενικά. Κάποια χρησιμοποιούνται για το ανακάτωμα (scrambling) των bits του 

πλαισίου MAC, ενώ τα υπόλοιπα είναι διαθέσιμα για μελλοντική χρήση.  

Tail 

Το πεδίο Tail χρησιμοποιείται από τον συνελικτικό κώδικα διόρθωσης λαθών. 

Pad 
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Τo πεδίο Pad είναι μεταβλητού μήκους και χρησιμεύει στο να κάνει το μήκος του 

τμήματος Data κατάλληλο για μεταφορά, όπως απαιτεί η εφαρμογή της OFDM στο 

802.11p. 

Η ΙΕΕΕ 802.11 αρχιτεκτονική αποτελείται από διάφορα συστατικά που αλληλεπιδρούν 

για να παρέχουν το ασύρματο τοπικό LAN που υποστηρίζει κινητικότητα σταθμών 

διαφανώς στα ανώτερα στρώματα. Το βασικό μοντέλο αναφοράς των ασύρματων 

δικτύων ΙΕΕΕ 802.11 παρουσιάζει το χωρισμό του συστήματος σε δύο μέρη, το 

υπόστρωμα  MAC του στρώματος ζεύξης δεδομένων και το φυσικό στρώμα PHY, τα 

οποία αντιστοιχούν στα χαμηλότερα στρώματα του βασικού μοντέλου αναφοράς  

ISO/IEC του πρωτοκόλλου Διασύνδεσης Ανοιχτών Συστημάτων (OSI) και στα οποία 

εμφανίζονται οι βασικές διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών από τα ενσύρματα δίκτυα. 

Στην ακόλουθη εικόνα παρουσιάζεται το τμήμα του βασικού μοντέλου αναφοράς OSI 

συγκρινόμενο με τα στρώματα πρωτοκόλλων του 802.11p.  

 

 

Εφαρμογής

Παρουσίασης

Συνόδου

Μεταφοράς

Δικτύου

Ζεύξης Δεδομένων

Φυσικό

ΜΕΣΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
                     OSI

Φυσικό

ΜΕΣΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
                   802.11p

'Ελεγχος πρόσβασης
            μέσου

'Ελεγχος λογικής ζεύξης

Πρωτόκολλα
ανωτέρων
στρωμάτων

   Σημείο
Πρόσβασης
Υπηρεσίας
    (LLC)

                  Σχήμα 2.4: Σύγκριση βασικού μοντέλου αναφοράς OSI με τα στρώματα του 802.11p. 
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2.4 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 802.11p 

 

     Τα περισσότερα ασύρματα επικοινωνιακά συστήματα επιδιώκουν να μπορούν να 

λειτουργούν σε συνθήκες μη οπτικής επαφής, σε συνθήκες δηλαδή όπου η μετάδοση 

γίνεται μέσω ενός μονοπατιού το οποίο διακόπτεται μερικώς στη ζώνη Fresnel 

συνήθως από ένα φυσικό αντικείμενο όπως κτίρια και δέντρα. Αυτή η επιδίωξη 

οφείλεται στο γεγονός ότι στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές δεν μπορεί να 

υπάρξει άμεση οπτική επαφή μεταξύ πομπού και δέκτη λόγω των φυσικών εμποδίων 

αλλά και γιατί τα συστήματα που έχουν την δυνατότητα μετάδοσης σε N-LOS (no line 

of sight) συνθήκες δεν υπόκεινται σε τόσο αυστηρούς περιορισμούς σχεδίασης και 

είναι πιο ευέλικτα και φθηνά στην εγκατάσταση και επέκτασή τους σε σχέση με τα 

αντίστοιχα συστήματα που λειτουργούν μόνο σε LOS συνθήκες.  Τα συστήματα δια-

οχηματικων επικοινωνιών παρέχουν την δυνατότητα λειτουργίας μη οπτικής επαφής 

καθώς ο σχεδιασμός του φυσικού τους επιπέδου γίνεται στην περιοχή συχνοτήτων 5.85 

GHz, η οποία κάνει εφικτή την επικοινωνία σημείων τα οποία δεν βρίσκονται σε 

οπτική επαφή, κάτι που σε υψηλότερες συχνότητες δεν είναι εφικτό. Το φυσικό 

στρώμα (PHY) του 802.11p προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς πληροφοριών στο 

στρώμα σύνδεσης δεδομένων και περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργικές οντότητες 

στη συσκευή αποστολής σημάτων: 

 Προσαρμογή του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων, του σχηματικού αστερισμού 

διαμόρφωσης και του ρυθμού κώδικα μέσω μηχανισμών προσαρμογής ζεύξης (link 

adaptation).   

 Ανάδευση (scrambling) στα περιεχόμενα των συρμών PDU. 

 Κωδικοποίηση των scrambled δυαδικών ψηφίων, σύμφωνα με την προώθηση 

διόρθωσης σφαλμάτων  κατά τη διάρκεια προσαρμογής του  φυσικού στρώματος 

(PHY). 

 Interleaving στα κωδικοποιημένα bits στη συσκευή αποστολής σημάτων με 

χρήση του κατάλληλου σχεδίου παρεμβολής, για τη διαμόρφωση του επιλεγμένου 

φυσικού στρώματος PHY. 

  Διαμόρφωση υποφερόντων με τη χαρτογράφηση των παρεμβαλλόμενων bits 

στα σημεία διαμόρφωσης αστερισμού. 

 Παραγωγή του σύνθετου σήματος βασικής ζώνης από OFDM διαμόρφωση. 
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 Προσθήκη κυκλικού προθέματος παρεμβάλλοντας τους πιλοτικούς υπο-

φέροντες, που επισυνάπτουν την κατάλληλη ακολουθία συγχρονισμού στον αντίστοιχο 

συρμό PDU στον εκπομπό. 

 Εκτέλεση ασύρματης εκπομπής διαμορφώνοντας τη ραδιοσυχνότητα του 

φέροντος με το σύνθετο σήμα βασικής ζώνης του πομπού. Στο Σχήμα 2.5 φαίνεται το 

μπλοκ διάγραμμα του φυσικού επιπέδου του συστήματος που θα μελετήσουμε. Στις 

επόμενες παραγράφους, όπου γίνεται η αναλυτική παρουσίαση του προτύπου, θα 

ακολουθήσουμε ακριβώς τη σειρά των μπλοκ του σχήματος αυτού δίνοντας τις 

απαραίτητες πληροφορίες που διέπουν τη λειτουργία του κάθε μπλοκ.  Προτού 

περάσουμε όμως στην ανάλυση των μπλοκ του Σχήματος 2.6 καλό θα ήταν να 

δώσουμε μια περιγραφή της δομής του OFDM συμβόλου το οποίο και θα 

μεταδοθεί.[23],[24].
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Μετατροπέας 
παράλληλο σε 
σειριακό

Μετατροπέας
σειριακός 
σε παράλληλο

Μετατροπέας 
παράλληλο σε 
σειριακό

los    - nlos 

ΘΟΡΥΒΟΣ

path

Γεννήτρια 
παραγωγής 
δεδομένων

Μετατροπέας
σειριακός 
σε παράλληλο

Συνελικτικός 
κωδικοποιήτης Διαμορφωτής IFFT 

Κυκλικό 
πρόθεμαΑνάδευση 

δεδομένων

Δεδομένα
Απομάκρυνση 
κυκλικού 
προθέματος

  FFTΦωρατής
      
Αποκωδικο-
ποιητής

Εξισωτής

ΠΟΜΠΟΣ
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ΚΑΝΑΛΙ
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συστάδας

Αποδιαπλέκτης 
συστάδας

          Σχήμα 2.5: Μπλοκ διάγραμμα του φυσικού επιπέδου του 802.11p 
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2.4.1 Μαθηματική απεικόνιση του πακέτου OFDM για το 802.11p 

Για την περιγραφή του εκπεμπόμενου σήματος στη βασική ζώνη ισχύει ότι: 

 

P( ) ( ) ( ) ( )PACKET REAMPLE SIGNAL SIGNAL DATA DATAr t r t r t t r t t= + − + −                  (2.1) 

 

όπου για κάθε συνιστούν σήμα ισχύει η συνήθης μιγαδική απεικόνιση βασικής ζώνης: 

{ }2
( ) ( ) ( ) cf t
RFr t R r t e π=  

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  

 

       
/ 2

/ 2

2 ( )( ) ( )
ST

f guard

ST

N
j k t T

SUBFRAME TSUBFRAME k
k N

r t w t C e π Δ −

=−
= ∑                             (2.2) 

 

 

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. 

        

2 TR TR

TR TR

2 TR TR

T Tsin ( (0.5 )),            -
2 2 2

T T( ) 1,                                    
2 2
T Tsin ( (0.5 )),     t-

2 2 2

TR

T

TR

t t
T

w t t T

t T t t
T

π

π

⎧ ⎫+ < <⎪ ⎪
⎪ ⎪
⎪ ⎪= < < −⎨ ⎬
⎪ ⎪

−⎪ ⎪− < < +⎪ ⎪
⎩ ⎭

                            (2.3) 

 

 

Αναλυτικότερα, η μικρή ακολουθία εκπαίδευσης χρησιμοποιεί 12 από τα 52 

διαθέσιμα υποφέροντα, όπως φαίνεται και στη σχέση που ακολουθεί  
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26,26
0,0,1 ,0,0,0 1 ,0,0,0,1 ,0,0,0, 1 ,0,0,0 1 ,0,0,0,1 ,13
0,0,0,0,0,0, 1 ,0,0,0, 1 ,0,0,0,1 ,0,0,0,1 ,0,0,0,1 ,0,0,0,1 ,0,06

j j j j j j
S

j j j j j j−
+ − − + − − − − +⎛ ⎞

= ⎜ ⎟− − − − + + + +⎝ ⎠
 

Ο πολλαπλασιαστικός παράγοντας κανονικοποιεί την εκπεμπόμενη ενέργεια. Το 

σήμα της μικρής ακολουθίας θα είναι τελικά 

                               
/2

/2

2( ) ( )
ST

f

ST

N
j k t

SHORT TSHORT k
k N

r t w t S e π Δ

=−
= ∑                           (2.4) 

  

Από την άλλη, το σήμα μακράς ακολουθίας σχηματίζεται με τον ίδιο τρόπο εκτός της 

διαφορετικής ακολουθίας Lk. Για την μακρά ακολουθία θα είναι 

 

26,26
1,1, 1, 1,1,1, 1,1, 1,1,1,1,1,1,1 1, 1,1,1, 1,1, 1,1,1,1,1,0,0,1,

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
L−

− − − − − − − −⎛ ⎞
= ⎜ ⎟− − − − − − − − − − − − −⎝ ⎠

 

 

Το σήμα της μακράς ακολουθίας είναι 

                                       
/2

12

/2

2 ( )( ) ( )
ST

f G

ST

N
j k t T

LONG TLONG k
k N

r t w t L e π Δ −

=−
= ∑            (2.5) 

 

 

Στο πεδίο DATA ο αριθμός των bits πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του NDBPS. 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:  

 

                              ( ) ( ) ( )PREAMPLE SHORT LONG SHORTr t r t r t T= + −                      (2.6) 

όπου 16 8 6
SYM

DBS

xLENGTHN
N

⎡ ⎤+ +
= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

 

DATA SYM DBPSN N xN=  

(16 8 6)PAD DATAN N xLENGTH= − + +  
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2.4.2 Ανάδευση (scrambling) δεδομένων 

Η πληροφορία όπως φτάνει από τα ανώτερα στρώματα στο φυσικό επίπεδο περνάει 

από έναν περιπλεκτη - αναδευτηρα (scrambler) [24]. Πράγματι το περιεχόμενο κάθε 

συρμού PDU (NBPDU  bits) από το επίπεδο σύνδεσης δεδομένων (DLC) θα αναδεύσει 

με έναν αναδευτήρα (scrambler) διάρκειας 127 bit. Πρόκειται για έναν γραμμικό 

καταχωρητή ολίσθησης με ανάδραση, που χρησιμοποιείται για να αποφεύγονται 

μακρές ακολουθίες συνεχόμενων 0 ή 1, μειώνοντας έτσι την DC συνιστώσα του 

σήματος. Το πολυώνυμο σύνδεσης για τον καταχωρητή είναι η  

 

                                                          7 4( ) 1S x x x= + +  

 

ενώ εικονίζεται στο σχήμα 2.6. Ο ίδιος αναδευτήρας (scrambler) θα χρησιμοποιηθεί 

και για να αναδεύσει τα δεδομένα μετάδοσης και για να αποαναδευσει  τα  

λαμβανόμενα δεδομένα στον δέκτη.  Όλοι οι συρμοί PDU που ανήκουν σε ένα 

πλαίσιο της MAC μεταδίδονται με τη χρησιμοποίηση της ίδιας αρχικής κατάστασης 

για την ανάδευση (scrambling) ενώ όταν μεταδίδεται κάποιο σήμα η αρχική 

κατάσταση του περιπλεκτη θα είναι μια ψευδό-τυχαία μη μηδενική κατάσταση. 

                             

 
       Σχήμα  2.6 : Σχηματικό διάγραμμα του αναδευτήρα (scrambler). 
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2.4.3 Συνελικτικός κωδικοποιητής  

Ένας συνελικτικός κωδικοποιητής [17] δημιουργεί κωδικοποιημένα σύμβολα  

εισάγοντας  τα bits πληροφορίας μέσα σε ένα  γραμμικό καταχωρητή πεπερασμένων 

καταστάσεων (linear finite–state shift register) όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.7.  

 

 
                                     Σχήμα  2.7:  Συνελικτικός κωδικοποιητής 

 

Ο καταχωρητής ολίσθησης (shift register) αποτελείται από Κ επίπεδα με k bits 

σε κάθε επίπεδο. Υπάρχουν n δυαδικοί επιπλέον τελεστές με εισόδους απ’ όλα τα Κ 

επίπεδα. Αυτοί οι τελεστές παράγουν μία codeword μήκους n για κάθε ακολουθία 

εισόδου k bits.  

Ειδικότερα, η δυαδική ακολουθία εισόδου μεταθέτει  στο επόμενο επίπεδο του 

καταχωρητή  k bits τη φορά, και κάθε μία από αυτές τις μεταθέσεις παράγει μία 

κωδικοποιημένη ακολουθία μήκους n. O ρυθμός του κώδικα (code rate) είναι Rc=k/n. 

Ο αριθμός των καταστάσεων Κ του καταχωρητή καλείται constraint length του 

καταχωρητή. Από το σχήμα 2.8 είναι φανερό ότι το μήκος n της codeword εξαρτάται 

από τα k×Κ εισερχόμενα bits, σε αντίθεση με τους block codes των οποίων οι 

codewords εξαρτώται μόνον από τα τελευταία k εισερχόμενα bits.  

Έτσι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των συνελικτικών κωδίκων, είναι ότι ο 

encoder  έχει μνήμη, από τη στιγμή που στη διαδικασία παραγωγής των codewords 

παίρνουν μέρος όχι μόνον τα νέα εισερχόμενα bits, αλλά και μερικά από τα 

προηγούμενα.   

Όταν μία codeword μήκους n δημιουργείται από έναν convolutional encoder, 

αυτή η codeword εξαρτάται από τα k εισερχόμενα bits στη πρώτη βαθμίδα (stage) του 
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καταχωρητή, καθώς επίσης και από την κατάσταση του encoder, η οποία καθορίζεται 

από τα περιεχόμενα των υπολοίπων Κ-1 βαθμίδων του καταχωρητή. Για να 

μπορέσουμε να χαρακτηρίσουμε τον συνελικτικό κώδικα, θα πρέπει να περιγράψουμε 

το πως η  δημιουργία της codeword  εξαρτάται τόσο από τα k εισερχόμενα bits, όσο 

και από την κατάσταση του encoder, η οποία έχει 2(Κ-1) πιθανές τιμές. 

Για το πρότυπο μας χρησιμοποιείται συνελικτικός κώδικας, ο οποίος υλοποιείται 

όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.  

 
Σχήμα  2.8: Συνελικτικός κωδικοποιητής για το ΙΕΕΕ 802.11p 

 

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 αποκωδικοποίηση, για την οποία προτείνεται ο αλγόριθμος Viterbi [25]. 

συγκεκριμένα για την επίτευξη του ρυθμού 2/3  χρησιμοποιείται ο πίνακας διάτρησης 

2 / 3
1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 1 0

P ⎡ ⎤
= ⎢ ⎥
⎣ ⎦
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ενώ για το ρυθμό 3/4 ο πίνακας 

3 / 4
1 1 0 1 1 0 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1

P ⎡ ⎤
= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

 

 

2.4.4 Block Interleaver 

Για την επίτευξη διαφορικής λήψης (diversity) χρησιμοποιείται διαπλέκτης 

(interleaver). Το interleaving στοχεύει στο να διανείμει  τα μεταδιδόμενα bit σε χρόνο 

ή/και συχνότητα  για να επιτύχει την επιθυμητή  διανομή εσφαλμένων bit μετά την 

αποδιαμόρφωση. Αυτό που αποτελεί μια επιθυμητή  διανομή σφάλματος εξαρτάται  από 

τον κώδικα FEC που χρησιμοποιείται. Το ποιο είδος interleaving απαιτείται  εξαρτάται 

από τα χαρακτηριστικά των καναλιών. Εάν  το σύστημα λειτουργεί σε ένα καθαρά 

AWGN (Additive Wave Gaussian Noise) περιβάλλον, δεν απαιτείται interleaving, 

επειδή η διανομή σφάλματος δεν μπορεί να αλλάξει από επανεντοπισμό των  bits.. Το 

interleaving ουσιαστικά αφορά 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. Το block interleaving λειτουργεί σε ένα block από bits κάθε φορά. Ο 

αριθμός bits στο block καλείται βάθος interleaving (interleaving depth),και καθορίζει 

την καθυστέρηση που εισάγει το interleaving. Ένα block interleaver μπορεί να 

περιγραφεί ως μήτρα στην οποία τα δεδομένα γράφονται στις στήλες και διαβάζονται 

στις σειρές, ή και αντίστροφα. Ο block interleaver είναι απλός στο να υλοποιηθεί  

χρησιμοποιώντας μνήμη τυχαίας πρόσβασης (RAM) στα  ψηφιακά κυκλώματα.  

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.  

Το interleaving εισάγει αναγκαστικά καθυστέρηση στο σύστημα επειδή  τα bits δεν 

λαμβάνονται στην  ίδια σειρά όπως τα μεταδίδει η πηγή πληροφορίας. Ολόκληρο το 

επικοινωνιακό σύστημα συνήθως υπαγορεύει κάποια μέγιστη καθυστέρηση που το 

σύστημα μπορεί να ανεχτεί, περιορίζοντας ως εκ τούτου το μέγεθος interleaving που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όλα τα κωδικοποιημένα bits δεδομένων θα γίνουν interleaved 
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από μια ομάδα δεδομένων interleaver με ένα μέγεθος ομάδας δεδομένων που αντιστοιχεί 

στον αριθμό δυαδικών ψηφίων  σε ένα ενιαίο OFDM σύμβολο. Το interleaver 

καθορίζεται από μια μετατροπή δύο βημάτων. Το πρώτο εξασφαλίζει ότι τα παρακείμενα 

κωδικοποιημένα bits χαρτογραφούνται εναλλακτικά σε μη-παρακείμενα υπό-φέροντα. Η 

δεύτερη μετατροπή εξασφαλίζει ότι τα παρακείμενα κωδικοποιημένα bits 

χαρτογραφούνται εναλλακτικά πάνω σε λιγότερο και περισσότερο σημαντικά bits του  

αστερισμού, και από αυτό αποφεύγονται  μακρές εκτελέσεις  από χαμηλής αξιοπιστίας  

bits. Οι εξισώσεις που περιγράφουν την πρώτη παραλλαγή είναι  

( mod16) , 0,1,2....., 1
16 16
CBPS

CBPS
N ki k k N⎛ ⎞ ⎡ ⎤= + = −⎜ ⎟ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎝ ⎠

 

και για την δευτερη 

16 mod , 0,1,2....., 1CBPS CBPS
CBPS

i xij sx i N s i N
s N

⎛ ⎞⎡ ⎤⎡ ⎤= + + − = −⎜ ⎟⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎜ ⎟⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎝ ⎠
 

Όπου s=max ,1
2

BPSCN⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 

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  

 

16 mod , 0,1,2....., 1CBPS
CBPS

j xji sx j s j N
s N

⎛ ⎞⎡ ⎤⎡ ⎤= + + = −⎜ ⎟⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎜ ⎟⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎝ ⎠
 

ενώ για το δεύτερο στάδιο ισχύει 

 

( ) 1616 1 , 0,1, 2....., 1CBPS CBPS
CBPS

xik xi N i N
N

⎡ ⎤
= − − = −⎢ ⎥

⎣ ⎦
 

 

 

2.4.5 Διαμόρφωση Σημάτων 

Το μεγάλο πλεονέκτημα του φυσικού επιπέδου στο 802.11p είναι ότι τα  

χαρακτηριστικά της μετάδοσης δεδομένων είναι προσαρμοζόμενα σύμφωνα με τις 
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συνθήκες μετάδοσης. Αυτό σημαίνει ότι η διαμόρφωση και το σχήμα κωδικοποίησης 

μπορούν να προσαρμόζονται και να αλλάζουν για κάθε χρήστη ξεχωριστά ακόμα και 

σε κλίμακα χρόνου της τάξεως ενός frame. Οι διαμορφώσεις που χρησιμοποιούνται 

είναι: 

 

• Δυαδική διαμόρφωση με μετατόπιση φάσματος (Binary Phase-Shift 

Κeying, BPSK): είναι το ψηφιακό σχήμα διαμόρφωσης που μεταλλάσει τα 

δεδομένα αλλάζοντας τη φάση του φερόμενου κύματος. Συγκεκριμένα στην 

δυαδική χρησιμοποιούνται 2 φάσεις που διαφέρουν μεταξύ τους κατά 180ο. Έτσι 

επιτυγχάνεται να αποστέλλονται ένα bit ανά σύμβολο.  

 
Σχήμα  2.9: BPSK Σχήμα διαμόρφωσης για το ΙΕΕΕ 802.11p 

• Τετραγωνική διαμόρφωση με μετατόπιση φάσματος (Quadrature 

Phase-Shift Κeying, QPSK): είναι το ψηφιακό σχήμα διαμόρφωσης που 

μεταλλάσει τα δεδομένα αλλάζοντας τη φάση του φερόμενου κύματος. 

Συγκεκριμένα στην τετραγωνική χρησιμοποιούνται 4 φάσεις που διαφέρουν 

μεταξύ τους κατά 90ο. Έτσι επιτυγχάνεται να αποστέλλονται δύο bits ανά 

σύμβολο. Έτσι για να κωδικοποιήσουμε τα σύμβολα 00, 01, 10, 11 τα 

αντιστοιχίζουμε σε συνημίτονα με διαφορά φάσης 90ο. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα  2.10: QPSK Σχήμα διαμόρφωσης για το ΙΕΕΕ 802.11p 
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• Τετραγωνική διαμόρφωση πλάτους 16 σημείων (16-Quadrature 

Amplitude Modulation, 16-QAM): είναι το ψηφιακό σχήμα διαμόρφωσης που 

μετατρέπει τα δεδομένα αλλάζοντας το πλάτος δύο  φερόντων κυμάτων. Αυτά τα 

δύο κύματα είναι συνήθως ημιτονοειδούς μορφής και έχουν διαφορά φάσης 90ο. 

Με την 16-QAM επιτυγχάνουμε να αποστείλουμε 4 bits ανά σύμβολο. 

 

 
Σχήμα  2.11: 16QAM Σχήμα διαμόρφωσης για το ΙΕΕΕ 802.11p 

 

 

• Τετραγωνική διαμόρφωση πλάτους 64 σημείων (64-Quadrature 

Amplitude Modulation, 64-QAM): είναι αντίστοιχη με τα 16 σημεία, μόνο που 

μπορούμε να αποστείλουμε 6 bits ανά σύμβολο.  
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Σχήμα  2.12:  64QAM  Σχήμα διαμόρφωσης για το ΙΕΕΕ 802.11p 

 

 

2.4.6 OFDM  

Το φυσικό στρώμα (PHY) του 802.11p χρησιμοποιεί την μετάδοση oρθογωνικής 

πολυπλεξίας με διαίρεση συχνότητας (OFDM). Τα υπο-φέροντα του OFDM θα 

διαμορφωθούν με χρήση  διαμόρφωσης BPSK, QPSK, 16QAM ή 64QAM ανάλογα με 

την επιλεγμένη κατάσταση φυσικού στρώματος (PHY)  για τη μετάδοση δεδομένων. Τα 

interleaved bits  δεδομένων  εισόδου διαιρούνται σε ομάδες  NBPSC  (1,2,4 ή 6) δυαδικών 

ψηφίων  και μετατρέπονται σε σύνθετους αριθμούς που αντιπροσωπεύουν τα σημεία 

αστερισμών BPSK, QPSK, 16QAM ή 64QAM. 

Η μετατροπή θα εκτελεστεί σύμφωνα με κωδικοποιημένες χαρτογραφήσεις αστερισμών 

κώδικα Grey.  Έτσι η έξοδος από τον κωδικοποιητή θα είναι 
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                                                 ( ) MODd I jQ xK= +              

 

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. 

 
Πίνακας 2.3: Η σταθερά κανονικοποίησης για κάθε διαμόρφωση [17] 

 

Ο παράγοντας κανονικοποίησης KMOD εξαρτάται από τη διαμόρφωση όπως 

ορίζεται στο πίνακα 2.2. Σημειώστε ότι ο τύπος διαμόρφωσης μπορεί να ποικίλει από ένα 

συρμό PDU σε άλλο συρμό PDU  ενώ μέσα σε έναν και μόνον συρμό PDU 

χρησιμοποιείται μόνο ένας τύπος διαμόρφωσης. Ο σκοπός του παράγοντα 

κανονικοποίησης είναι να επιτευχθεί η ίδια μέση ισχύς για όλες τις χαρτογραφήσεις. Ο  
παράγοντας  κανονικοποίησης KMOD πρέπει να υποδεικνύει μόνο αυτό το γεγονός και 

κανέναν κανόνα εφαρμογής. Στις πρακτικές εφαρμογές μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια 

κατά προσέγγιση τιμή του  παράγοντα κανονικοποίησης, εφ' όσον η συσκευή πληρεί τις 

γενικές προδιαγραφές απόδοσης συσκευών μετάδοσης και λήψης σημάτων που 

προσδιορίζονται στο παρόν έγγραφο.  

Η OFDM είναι ένα σχήμα διαμόρφωσης πολλαπλών φερόντων συχνοτήτων που 

κωδικοποιεί δεδομένα σε ένα ηλεκτρομαγνητικό σήμα. Αντίθετα, από τα σχήματα 

διαμόρφωσης με μοναδικό φέροντα όπου μόνο ένα σήμα στο χρόνο μπορεί να 

χρησιμοποιεί τη συχνότητα, το OFDM στέλνει πολλαπλά σήματα παράλληλα σε 

συχνότητες που είναι ειδικά υπολογισμένες να είναι ορθογώνιες μεταξύ τους. 

Ουσιαστικά, τα εισερχόμενα δεδομένα διαιρούνται σε πολλαπλά παράλληλα σε 

μικρότερες ροές δεδομένων μειωμένου ρυθμού και στη συνέχεια κάθε ροή 

διαμορφώνεται και μεταδίδεται ξεχωριστά ορθογώνια ως προς τις άλλες συχνότητες. 
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Σχήμα  2.13: Ο τρόπος λειτουργίας του OFDM. Κάθε σήμα που θα χρησιμοποιήσει το 

ίδιο κανάλι επικοινωνίας, πολλαπλασιάζετε με ορθογώνια σήματα. Στην αποκωδικοποίηση, 

μέσω του μετασχηματισμού Fourier παίρνουμε το αρχικό σήμα. 

 
 
Το μεγάλο πλεονέκτημα του OFDM είναι το επιπλέον εύρος ζώνης που αποκομίζει.  

Στην κλασική διαίρεση συχνότητας, το συνολικό εύρος ζώνης διαιρείται σε διάφορα 

υποκανάλια, τα οποία όμως περιέχονται μέσα σε διαστήματα ασφαλείας, έτσι ώστε να 

μειώνονται οι παρεμβολές μεταξύ των υποκαναλιών. Στο OFDM επειδή οι 

συχνότητες των υποκαναλιών είναι κατάλληλες επιλεγμένες έτσι ώστε να είναι 

ορθογώνιες, αυτά τα διαστήματα ασφαλείας δεν είναι απαραίτητα και επομένως 

παραλείποντας τα, κερδίζουμε επιπλέον εύρος ζώνης. Επίσης, η ορθογωνιότητα 

επιτρέπει να υλοποιήσουμε τον κωδικοποιητή και τον ακωδικοποίητη 

χρησιμοποιώντας τον FFT και έτσι η επεξεργασία του σήματος να είναι ταχύτατη. Το 

μεγάλο μειονέκτημα του OFDM είναι η απαιτητικότητα του για μεγάλο συγχρονισμό 

μεταξύ πομπού και δέκτη. Οποιαδήποτε έλλειψη συγχρονισμό μετατρέπει τις 

φερόμενες συχνότητες σε μη ορθογώνιες, δημιουργώντας το πρόβλημα γνωστό ως 

inter-carrier interference (ISI). Ένα από τις περιπτώσεις έλλειψης συγχρονισμού 

εμφανίζεται από την μετακίνηση του πομπού ή/και του δέκτη εξαιτίας του 

φαινόμενου Doppler. Η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί σε περιπτώσεις που το 

φαινόμενο του multipath propagation delay είναι ισχυρό.  
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Σχήμα  2.14: Ένας από τους μηχανισμούς συγχρονισμού είναι μέσω της τεχνικής Cyclic 

Prefix, η οποία ουσιαστικά είναι μια αντιγραφή ενός κομματιού από το τέλος στην αρχή και έτσι 

μετατρέπεται ο κώδικας σε κυκλικός. 

 
 
Το OFDM βασίζεται σε μια βασική παρατήρηση ότι τα σχήματα με μικρότερους 

ρυθμούς μετάδοσης συμβόλων υποφέρουν λιγότερο από προβλήματα παρεμβολών 

που δημιουργούνται από το multipath. Έτσι είναι πιο αποτελεσματικό να μεταδίδουμε 

έναν αριθμό από σύμβολα σε χαμηλό ρυθμό παράλληλα, παρά σε μοναδική ροή 

δεδομένων με υψηλό ρυθμό. Αναφορικά με τη διόρθωση του συγχρονισμού μεταξύ 

πομπού και δέκτη, μία από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις είναι η εισαγωγή ενός 

διαστήματος φρουρού (guard interval) μεταξύ των συμβόλων OFDM. Στο 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μεταδίδεται το cyclic prefix (CP), το οποίο 

αποτελείται την αντιγραφή ενός κομματιού από το τέλος του OFDM συμβόλου. Ο 

λόγος που αντιγράφεται και αποστέλλεται ένα κομμάτι από το τέλος είναι να 

μετατρέψει το σήμα σε περιοδικό το οποίο καταστείλει τις παρεμβολές από το 

multipath propagation. Το βασικό μειονέκτημα του CP είναι ότι δημιουργεί ένα 

overhead και έτσι μειώνεται το bandwidth. Η αποκωδικοποίηση του σήματος γίνεται 

χρησιμοποιώντας τον μετασχηματισμό Fourier (FFT) και με τεχνικές άμεσης 

διόρθωσης λαθών (Forward Error Correction, FEC). Η τεχνική FEC επιτρέπει στο 

δέκτη να διορθώσει έναν αριθμό λαθών χωρίς να ζητήσει επαναμετάδοση της 

πληροφορίας μιας και το μέσο είναι ασύρματο. Η τεχνική FEC, βασίζεται σε επιπλέον 

bits που έχουν προστεθεί ως overhead στο αρχικό μήνυμα και έτσι ο δέκτης όχι μόνο 

μπορεί και ανιχνεύει έναν αριθμό λαθών, αλλά μπορεί να υπολογίζει ποιο είναι το 

πιθανότερο μήνυμα που ήθελε να μεταδώσει ο αποστολέας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  
                                                                 
 
 
                                      

Aνάλυση σχημάτων κωδικοποίησης καναλιού για 
DSRC επικοινωνίες 

 
 

 
 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Γνωρίζουμε ότι τα συστήματα επικοινωνιών είναι περιορισμένα στην απόδοση τους 

από την διαθέσιμη ισχύ του σήματος, το αναπόφευκτο επίπεδο θορύβου και την 

ανάγκη περιορισμού του εύρους ζώνης. Η σημασία της αρχής του ρυθμού 

πληροφορίας είναι ότι μας εισάγει σε ένα θεώρημα που οφείλεται στον Shannon 

και είναι θεμελιώδες στη θεωρία επικοινωνιών. Αυτό το θεώρημα αφορά στο 

ρυθμό μετάδοσης πληροφορίας μέσω καναλιού επικοινωνιών. Ενώ σε πολλές 

περιστάσεις έχουμε χρησιμοποιήσει τον όρο κανάλι επικοινωνιών, εντούτοις σε αυτό 

το σημείο είναι καλό να τονίσουμε ότι ο όρος, ο οποίος είναι κατά κάποιον τρόπο 

αφαιρετικός, σκοπεύει στο να συμπεριλάβει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

και τα συνιστώντα μέρη ενός συστήματος μετάδοσης το οποίο εισάγει θόρυβο ή 

περιορίζει το εύρος ζώνης. Το θεώρημα του Shannon [26] λέει ότι είναι δυνατό να 

επινοηθεί ένα μέσο δια του οποίου ένα σύστημα επικοινωνιών θα μεταδίδει 

πληροφορία με μία αυθαίρετα μικρή πιθανότητα σφάλματος δεδομένου ότι ο 

ρυθμός πληροφορίας R είναι μικρότερος ή ίσος με έναν ρυθμό C ο οποίος καλείται 
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χωρητικότητα καναλιού. Η τεχνική που χρησιμοποιείται για να προσεγγιστεί αυτό 

το όριο καλείται κωδικοποίηση καναλιού.  

Για να διατυπωθούν με καλύτερο τρόπο τα όσα αναφέρουμε, έχουμε το ακόλουθο: 

Θεώρημα: Δίνεται μία πηγή Μ ισοπίθανων μηνυμάτων, με Μ>> 1, η οποία πα-

ράγει πληροφορία με ρυθμό R. Δίνεται κανάλι χωρητικότητας C. Τότε, εάν 

                                            R C≤  

υπάρχει μία τεχνική κωδικοποίησης καναλιού τέτοια ώστε η έξοδος της πηγής να 

μπορεί να μεταδοθεί μέσω καναλιού με πιθανότητα σφάλματος στο μήνυμα του 

δέκτη αυθαίρετα μικρή [27]. 

Το σημαντικό χαρακτηριστικό αυτού του θεωρήματος είναι ότι τονίζει ότι για 

μπορεί να επιτευχθεί μετάδοση δίχως σφάλμα παρόντος του θορύβου.  

Η κωδικοποίηση καναλιού επιτυγχάνει το σκοπό της μέσω της εσκεμμένης εισαγωγής της 

έννοιας του πλεονασμού μέσα στα μηνύματα (Σχήμα 3.1). O πλεονασμός, που εσκεμμένα 

εισέρχεται, μας καθιστά ικανούς να ανιχνεύουμε την εμφάνιση ενός σφάλματος και να το 

διορθώνουμε ακόμα. Παρόλα αυτά, η εισαγωγή αυτού του πλεονασμού, δεν μπορεί 

να αποτελέσει εγγύηση ότι ένα σφάλμα θα είναι είτε ανιχνεύσιμο είτε 

διορθώσιμο, διότι τα σφάλματα προκαλούνται από τη μη προβλέψιμη τυχαία 

διεργασία που λέγεται θόρυβος. Κατά συνέπεια, ενώ η στάθμη του θορύβου, 

μπορεί να είναι αρκετά χαμηλή έτσι που περισσότερα του ενός σφάλματα να είναι 

απίθανα, υπάρχει πάντα μία πεπερασμένη δυνατότητα να συμβούν δύο σφάλματα. 

Στην περίπτωση αυτή θα γνωρίζαμε ότι ένα σφάλμα είχε ήδη συμβεί, αλλά θα είχαμε 

την τάση να διαβάζαμε το 1 σαν 0 και το 0 σαν 1. Ακόμα περισσότερο, υπάρχει 

πάντα η δυνατότητα, μικρή ωστόσο, να είχαν συμβεί τρία σφάλματα. Στην 

περίπτωση αυτή, όχι μόνο θα διαβάζαμε λανθασμένα ένα ψηφίο, αλλά ούτε καν θα 

υποπτευόμασταν ότι είχε συμβεί σφάλμα. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι ενώ η κωδικοποίηση μπορεί να μας επιτρέπει να αναλαμβάνουμε σε 

μεγάλο βαθμό την υπόθεση της ανίχνευσης και διόρθωσης, κανονικά δεν μπορεί να 

ανιχνεύσει ή να διορθώσει όλα τα σφάλματα. Ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό 

γνώρισμα που δικαιολογεί την εισαγωγή του πλεονασμού, είναι το γεγονός ότι δε 

συνιστούν όλες οι ακολουθίες των συμβόλων ένα μήνυμα καλής πιστότητας.  
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Σχήμα 3.1: Εισαγωγή πλεονάζουσας πληροφορίας με «δομημένο» 
τρόπο ώστε να αντιμετωπίζονται αποδοτικότερα οι 

παραμορφώσεις που εισάγει το κανάλι 
 
Υπάρχει μία αντιστοιχία μεταξύ του πλεονασμού που εισήχθη εσκεμμένα στα 

κωδικοποιημένα μηνύματα πριν από τη μετάδοση μέσω καναλιού και του πλεονα-

σμού ο οποίος είναι μέρος της γλώσσας. 

       Η κωδικοποίηση καναλιού (channel coding) έχει τη χρησιμότητα να μας 

επιτρέπει την αύξηση του ρυθμού με τον οποίο μπορεί να μεταδοθεί πληροφορία 

μέσω ενός καναλιού και ταυτόχρονα να διατηρείται ο ρυθμός σφάλματος σε μια 

καθορισμένη τιμή. Εναλλακτικά η κωδικοποίηση μας επιτρέπει να ελαττώσουμε τον 

ρυθμό μετάδοσης εσφαλμένης πληροφορίας ενώ διατηρείται σταθερός ένας 

συγκεκριμένος ρυθμός μετάδοσης. Πιο γενικά η κωδικοποίηση μας επιτρέπει να 

σχεδιάζουμε ένα σύστημα επικοινωνιών στο οποίο τόσο ο ρυθμός μετάδοσης 

δεδομένων όσος και ο ρυθμός σφαλμάτων είναι ανεξάρτητοι και αυθαίρετα 

καθοριζόμενοι αλλά υποκείμενοι στον περιορισμό του εύρους ζώνης. Απαιτείται 

λιγότερη ισχύς εκπομπής προκειμένου να πετύχουμε την ίδια πιθανότητα σφάλματος. 

Η μείωση αυτή της ισχύος (σε dB) ονομάζεται «Κέρδος κωδικοποίησης» (Σχήμα 3.2.) 

Το τίμημα που καταβάλλουμε, για την επιθυμία να φτάσουμε όσο πιο κοντά 

γίνεται στο όριο Shannon, είναι η αυξημένη πολυπλοκότητα του υλικού τόσο στον 

πομπό όπου γίνεται η κωδικοποίηση όσο και στο δέκτη όπου επιτελείται η 

αποκωδικοποίηση. Θεωρητικά, με αρκετά έξυπνη κωδικοποίηση και απεριόριστη 

πολυπλοκότητα θα ήμασταν ικανοί να φτάσουμε το όριο Shannon. Πράγμα που 

σημαίνει ότι, θα ήμασταν ικανοί να μεταδώσουμε στη χωρητικότητα του 

καναλιού και με ρυθμό σφάλματος που θα μπορούσε να είναι όσο μικρός 

επιθυμούσαμε. Ένα μέτρο της αποτελεσματικότητας ενός κώδικα είναι ακριβώς η 

έκταση με την οποία μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε το όριο Shannon. 
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Σχήμα 3.2: Εκτίμηση απόδοσης συστήματος επικοινωνίας με και χωρίς κωδικοποίηση 

καναλιού. 
 
Έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται πολλοί διαφορετικοί τύποι κωδίκων. Ο 

σχεδιασμός των κωδίκων είναι μάλλον ένα λεπτό σημείο το οποίο ξεφεύγει από το 

έρευνα της διατριβής. Θα περιγράψουμε, ωστόσο, τους κώδικες που 

χρησιμοποιήσαμε για την βελτίωση της απόδοσης του μοντέλου μας.  

Η τεχνική του «channel coding» χωρίζεται  σε δύο τομείς έρευνας. Ο ένας αφορά την 

«κωδικοποίηση της κυματομορφής» (waveform or signal coding), και η άλλη αυτή 

των δομημένων ακολουθιών (structured sequences). Η κωδικοποίηση κυματομορφής, 

έχει να κάνει με τον μετασχηματισμό του σήματος σε καλύτερη κυματομορφή, ώστε 

κατά την διαδικασία της ανίχνευσης να προκύψουν όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη. Η 

δεύτερη τεχνική, αυτή της δομημένης ακολουθίας έχει να κάνει με τον 

μετασχηματισμό της ακολουθίας των δεδομένων, προσθέτοντας επιπλέον bits σε 

εκείνα της αρχικής ακολουθίας. Αυτά τα επιπλέον bits παρέχουν την δυνατότητα όχι 

μόνο να ανιχνευθούν τα λάθη που εισέρχονται κατά την μετάδοση, αλλά και να 

διορθωθούν.  
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3.2 Κώδικες Διόρθωσης Λαθών 

 

Οι κώδικες διόρθωσης λαθών ταξινομούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τους 

κώδικές δομής (block codes) και τους συνελικτικούς κώδικες (convolutional codes). 

Η διαφοροποίηση αυτή έγκειται στον μηχανισμό που ακολουθείται για την 

πραγματοποίηση της διαδικασίας της κωδικοποίησης. Στην συνέχεια, εισάγουμε εν 

συντομία τις βασικές έννοιες που θεμελιώνουν την ταξινόμηση αυτή. Οι πιο 

συνηθέστερα χρησιμοποιημένοι κυκλικοί κώδικες διόρθωσης λάθους είναι οι BCH 

και οι Reed-Solomon κώδικες. 

 

3.2.1 BLOCK ΚΩΔΙΚΕΣ 

Θεωρείστε ότι μία πηγή μπορεί να παράγει Μ ισοπίθανα μηνύματα. Τότε αρχικά 

παριστάνουμε κάθε μήνυμα με κ δυαδικά ψηφία με 2κ=Μ , Αυτά τα k bit είναι 

που φέρουν πληροφορία. Στη συνέχεια προσθέτουμε σε κάθε μήνυμα των k bit r 

bit πλεονασμού (bit ελέγχου ισοτιμίας). Έτσι, κάθε μήνυμα έχει επεκταθεί σε μία 

κωδικοποιημένη λέξη των n bit με 

 

                                                                    n=k+r                                            (3.1)       

 

το συνολικό αριθμό των δυνατών κωδικοποιημένων λέξεων των n bit να είναι 2n ενώ 

ο συνολικός αριθμός των δυνατών μηνυμάτων είναι 2k Υπάρχουν κατά συνέπεια 

2n – 2k δυνατές λέξεις των n bit οι οποίες δεν ποριστούν δυνατά μηνύματα. 

Οι κώδικες οι οποίοι διαμορφώνονται λαμβάνοντας ένα block  k bit πληροφορίας και 

προσθέτοντας r=n-k πλεονάζοντα bit για να γίνει μία κωδικοποιημένη λέξη, 

καλούνται block κώδικες και συμβολίζονται σαν κώδικες (n,k). Όταν μία 

κωδικοποιημένη λέξη των n bit αποτελείται από k bit πληροφορίας και r 

πλεονάζοντα bit, τότε ο κώδικας λέγεται ότι είναι συστηματικός. Ένας μη 

συστηματικός κώδικας παρουσιάζει n bit κωδικοποιημένης λέξης και k bit 

πληροφορίας τα οποία δεν παριστάνονται ακριβώς μέσα στην κωδικοποιημένη 

λέξη.  

Αν η κωδικοποιημένη λέξη των n bit πρόκειται να μεταδοθεί όχι σε περισσότερο 

χρόνο απο αυτόν που απαιτείται για την μετάδοση των k bit πληροφορίας και εάν 
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Tb και Τc είναι οι διάρκειες των bit στην μη κωδικοποιημένη και στην 

κωδικοποιημένη λέξη τότε απαιτείται να ισχύει 

  

                                                           nTc= kTb                                                                                 (3.2) 

 

ορίζουμε τον ρυθμό κώδικα να είναι  

                                                            

                                                              Rc=k/n                                                       (3.3) 

 

Σύμφωνα με fb=1/Tb  και fc=1/Tc έχουμε  

 

                                                       
1c b

b c c

f T n
f T k R
= = =                                       (3.4) 

 

Σε μια κωδικοποίηση block, τα πληροφοριακά δεδομένα (bits) διαχωρίζονται σε 

διαφορετικές δομές σταθερού μήκους. Ο κωδικοποιητής και αποκωδικοποιητής 

επεξεργάζονται την κάθε δομή ανεξάρτητα. Ένας κώδικας δομής απεικονίζει κάθε k-

σύμβολο ενός διανυσματικού χώρου Fk πάνω από το πεδίο Galois F=GF(2) σε ένα 

μεγαλύτερο διανυσματικό χώρο δεδομένων Fn αποτελούμενη από n-σύμβολα και 

ονομάζεται κωδική λέξη, ακολουθώντας έναν γενικό αλγεβρικό κανόνα, οποίος 

περιγράφεται από γεννήτορες πίνακες G ή πολυώνυμα. Αν η απεικόνιση από έναν 

διανυσματικό χώρο σε έναν άλλο είναι γραμμική, τότε η κωδικοποίηση ονομάζεται 

γραμμική και ο κώδικας γραμμικός. Στην δυαδική περίπτωση 2k πιθανά μηνύματα 

κωδικοποιούνται σε κωδικές λέξεις μήκους n-bit. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό 

γνώρισμα των κωδικών αυτών είναι ότι η κωδική λέξη εξαρτάται από το τρέχον 

μήνυμα εισόδου και όχι από παρελθόντα μηνύματα. Επομένως, ο κωδικοποιητής είναι 

μια διάταξη χωρίς μνήμη.  

Το μαθηματικό πλαίσιο, με τη βοήθεια του οποίου θα περιγράψουμε τους block 

κώδικες, είναι χρήσιμο για συστηματοποίηση, οργάνωση και σύγκριση των 

κωδίκων και επίσης για τη διασάφηση των μηχανισμών της αποκωδικοποίησης και 

της κωδικοποίησης. Όπως έχουμε σημειώσει, σε έναν block. κώδικα, μία κωδική 

λέξη έχει τη μορφή 
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                                                                                                                         (3.5) 

 

 

Υπάρχουν k bit πληροφορίας, r bit ισοτιμίας και η κωδική λέξη έχει n=k+rbit. 

Υπάρχουν Μ=2k ισχύουσες κώδικες λέξεις. Η μη κωδικοποιημένη λέξη είναι  

 

 

                                                     [ ]1 2..... kA a a a=                                            (3.6) 

 

Η παραγωγή ενός block κώδικα ξεκινά με μια επιλογή του αριθμού r των bit ισοτιμίας 

που πρέπει να προστεθούν και στην συνέχεια με τον προσδιορισμό ενός πίνακα H  

 
  

                                       

11 12 1

21 22 2

1 2

  ....      1   0   0  ....  0
  ....     0   1   0  ....  0

 ...................       ....................
  ....      0   0   0  .... 1

k

k

r r rk

h h h
h h h

H

h h h

=                             (3.7) 

 
 
 
Παρατηρούμε ότι ο H  αποτελείται από έναν r x k υποπίνακα h  και έναν r x r μονα-

διαίο υποπίνακα. Στην σχέση (3.5) και στην εξ.(3.6) τα α και τα c είναι λογικές 

μεταβλητές με δυνατές τιμές 0 ή 1. Αντίστοιχα τα h στην εξ.(3.7) είναι σταθερές 

λογικές μεταβλητές με τιμές 0 ή 1. Το όφελος του block κώδικα εξαρτάται από την 

"εξυπνάδα" με την οποία έχουν επιλεγεί τα h. Εάν τα εισαχθέντα στοιχεία που 

συναντούσαμε στον πίνακα της (3.7) και σε άλλους πίνακες ήταν αριθμοί, τότε η 

διαδικασία του να βρούμε ένα στοιχείο σε ένα γινόμενο πινάκων θα αποτελείτε 

από τη διαμόρφωση του αριθμητικού μέσου των αριθμητικών γινομένων. Στην 

παρούσα περίπτωση, εφόσον έχουμε να κάνουμε με λογικές μεταβλητές, συνάγεται 

ότι το αριθμητικό γινόμενο αντικαθίσταται από το λογικό γινόμενο, δηλαδή, η πρά-

ξη AND και το αριθμητικό άθροισμα αντικαθίστανται από την πράξη XOR. Ο 

1 2 3 1 2 3.... ka a a a c c c
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ανάστροφος του πίνακα H , δηλαδή ο πίνακας που προκύπτει από τον H  εναλ-

λάσσοντας γραμμές και στήλες είναι : 

 

                                               

11  12 1

21  22 2

1  2

  ....   
  ....   

................... 
  ....   

1     0              0
0     1               0
0     0               0
0     0               1

r

r

r r rk

h h h
h h h

h h h
H =                                     (3.8) 

 

Ο ανεστραμμένος αυτός πίνακας 
T

H  αποτελείται από έναν r x r μοναδιαίο 

υποπίνακα και έναν υποπίνακα 
T

h  ο οποίος είναι ο ανάστροφος του h . Για να 

παράγουμε μία κωδική λέξη T  από την μη κωδικοποιημένη λέξη A που δίνεται 

από την εξ.(3.6), διαμορφώνουμε έναν γεννήτορα πίνακα G  όπου   

 

                               

11 12 1

21 22 2

1 2

1   0   0  ....  0             .... 
0   1   0  ....  0            .... 
 ....................           ...................
0   0   0  .... 1             .... 

k

k

r r rk

h h h
h h h

G

h h h

=                              (3.9) 

 
Παρατηρείστε ότι ο G  αποτελείται από ένα μοναδιαίο υποπίνακα, αυτή τη φορά 

διάστασης k x k και ένα δεύτερο υποπίνακα που είναι ο 
T

h  που συναντήσαμε στην 

εξ.(3.8). Μπορούμε εύκολα να επαληθεύσουμε ότι 

 

                                                           0
T

GH =                                                (3.10) 

Όντας δημιουργηθείς ο γεννήτορας πίνακαςG , η κωδική λέξη T  που αντιστοιχεί 

σε κάθε μη κωδικοποιημένη λέξη A  είναι    

                                                             T AG=                                                 (3.11) 
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Το πλέον σημαντικό είναι ότι οι κωδικοποιημένες λέξεις που διαμορφώθηκαν 

κατ’αυτόν τον τρόπο έχουν την ιδιότητα  

 

                                                    0
T T

T H AGH= =                                         (3.12) 

η οποία γραμμένη σε πλήρη έκταση σημαίνει 

 

                     

11 1 12 2 1 1 2

21 1 22 2 2 1 2

1 1 2 2

...... 1 0 ....... 0 0
...... 0 1 ....... 0 0

.......................................................................................
.....

k k r

k k l

r r

h a h a h a c c c
h a h a h a c c c

h a h a

⊕ ⊕ ⊕ • ⊕ • ⊕ ⊕ • =

⊕ ⊕ ⊕ • ⊕ • ⊕ ⊕ • =

⊕ ⊕ 1 2. 0 0 ....... 1 0rk k mh a c c c⊕ • ⊕ • ⊕ ⊕ • =

      (3.13) 

 

Έχοντας προσδιορίσει την μη κωδικοποιημένη λέξη η αντίστοιχη κωδικοποιημένη 

θα είναι  

                                                      [ ]1 2 3 4 1 2 3     T a a a a c a a=                           (3.14) 

Όταν η κωδική λέξη που αντιστοιχεί σε κάθε μη κωδικοποιημένη λέξη έχει 

καθοριστεί, τα αποτελέσματα μπορούν να αποθηκευτούν σε μία μνήμη, οπως σε 

αυτήν την περίπτωση μία μνήμη ROM. [27] 

 
3.2.2  Αποκωδικοποίηση της λαμβανόμενης κωδικής λέξης 

Έστω ότι το λαμβανόμενο μήνυμα είναι R  το οποίο μπορεί να είναι ή να μην είναι 

η κωδική λέξη που μεταδόθηκε. Ας υποθέσουμε ότι στο δέκτη υπάρχει η κα-

τάλληλη διάταξη που διαμορφώνει το γινόμενο T
H R . Αν 0

T
H R ≠  γνωρίζουμε 

ότι το R  δεν είναι ένα δυνατό μήνυμα και ότι ένα ή περισσότερα bit είναι 

εσφαλμένα. Κάτω από αυτές τις περιστάσεις θα ενδιαφερθούμε να διερευνήσουμε 

με ποιον τρόπο μπορούμε να καθορίσουμε την κωδική λέξη που μεταδόθηκε και 

ποια η πιθανότητα ο καθορισμός μας αυτός να είναι ορθός. Ωστόσο, ακόμα κι αν 

βρούμε ότι 0
T

H R =  δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι μεταδόθηκε 

το R , αφού υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα ο αριθμός των εσφαλμένων bit να είναι 

τόσο μεγάλος που η κωδική λέξη που μεταδόθηκε να μετατράπηκε σε μία άλλη 

δυνατή κωδική λέξη. Μία τεχνική για αποκωδικοποίηση μπορεί να είναι η 
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αποτίμηση της συσχέτισης της λέξης που λάβαμε με όλες τις δυνατές κώδικες 

λέξεις. Θεωρούμε τότε ότι η λέξη που μεταδόθηκε ήταν η κωδική λέξη με την 

οποία η λέξη που ελήφθη παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συσχέτιση. Ωστόσο αυτή η 

διαδικασία ξεφεύγει από τις δυνατότητες μας όταν ο αριθμός των bit σε μία λέξη 

είναι μεγάλος. Αν η μη κωδικοποιημένη λέξη έχει k bit τότε, εξαιρουμένης της λέξης 

της οποίας όλα τα bit είναι μηδέν, υπάρχουν 2k -1 κώδικες λέξεις με τις οποίες 

πρέπει να γίνουν συγκρίσεις. Σε κάποιες μορφές επικοινωνιών υπολογιστών, τα 

μηνύματα (τα λεγόμενα πακέτα) μπορούν να περιλαμβάνουν ακόμα και 1000 bit, 

περίπτωση στην οποία θα απαιτείτε 21000-1 συσχετίσεις. Ένα από τα πρωταρχικά 

πλεονεκτήματα των block κωδίκων, είναι το γεγονός ότι επιτρέπουν εναλλακτικές 

τεχνικές που μειώνουν ουσιαστικά την πολυπλοκότητα της αποκωδικοποίησης. 

Ένα χονδρικό διάγραμμα μίας μεθόδου για αποκωδικοποίηση ενός σήματος στο 

δέκτη φαίνεται στο Σχ. 3.3. Η λαμβανόμενη σειριακή παλμοσειρά των bit μετα-

τρέπεται αρχικά σε παράλληλη μορφή ούτως ώστε όλα τα bit της κωδικοποιημένης 

λέξης R1, R2…….RK να είναι διαθέσιμα συγχρόνως. Εφόσον ο H  είναι γνωστός και 

καθορισμένος, το σύνδρομο που αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε R  μπορεί να 

αποθηκευτεί σε μία RΟΜ, τον υπολογιστή συνδρόμου. Το σύνδρομο αυτό 

αποθηκεύεται σε μία περιοχή μνήμης της οποίας η διεύθυνση διευθετείται να είναι 

αυτή η R . Έτσι όταν εμφανίζεται η R  στις εισόδους διεύθυνσης της ROM, γίνεται 

η ανάγνωση του συνδρόμου. Το σύνδρομο έχει r bit με r=n-k. Αντίστοιχα με κάθε 

σύνδρομο, θα πρέπει να καθορίσουμε, το πιο πιθανό πρότυπο σφαλμάτων. Όπως 

καθορίστηκε για κάθε σύνδρομο, το πρότυπο σφαλμάτων θα αποθηκευτεί σε μία 

ROM γεννήτρια προτύπου σφαλμάτων σε διεύθυνση που κανονίζουμε να είναι ίδια 

με αυτή του συνδρόμου. Κάθε bit εξόδου, Ε,Ε2...Εη εφαρμόζεται στη μία είσοδο μίας 

λογικής πύλης XOR, ενώ η άλλη είσοδος της πύλης είναι τα αντίστοιχα bit της R . 

Αν υπάρχει σφάλμα σε ένα bit, ας πούμε Ri το αντίστοιχο εσφαλμένο bit θα είναι 

Ei=1 και η έξοδος Τ θα είναι i iT R ∗= . Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η 

πολυπλοκότητα του αλγορίθμου μεγαλώνει καθώς αυξάνει το μέγεθος n της 

κωδικής λέξης. 
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Σχήμα 3.3: Γενικό κύκλωμα αποκωδικοποίησης  block κώδικα [27] 

 
 
3.2.3 BCH και Reed Solomon κώδικες 

 

Οι BCH κώδικες είναι μια υποκατηγορία των η οποία ενγένει μπορεί να σχεδιαστεί 

για την διόρθωση t σφαλμάτων ανά κωδική λέξη. Η ευελιξία στην σχεδίαση τους και 

η ύπαρξη ενός δραστικού αλγορίθμου αποκωδικοποίησης γι’ αυτούς τους κώδικες 

τους καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικούς. Ονομάστηκαν έτσι εξαιτίας των Bose, 

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. 

………… 

Μετατροπέας αναλογικού 
σήματος σε παράλληλο 

R 

R1 R2 Rn 

 Υπολογιστής συνδρόμου 
               S=H x R 

Γεννήτρια πρότυπου 
σφάλματος 

………… S1 S2 Sr=Sn-k 

Rn 

Ε2 

Τ1 

R1 

Τn 

Εn 

+ + + 

Ε1 
R2 

Τ2 

Τ= Αποκωδικοποιημένη λέξη 
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3. Γράφουμε όλες τις παρακάτω δυνάμεις του β: βb, βb+1, ….βb+2t-1  καθορίζοντας το 

ελάχιστο πολυώνυμο στο GF (q) για κάθε μια από τις δυνάμεις του β 

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 

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.  

Μια σημαντική υποκατηγορία κωδίκων BCH είναι οι κώδικες Reed-Solomon [28] και 

επομένως ανήκουν στην κατηγορία των κυκλικών κωδίκων. Πήραν το όνομά τους 

από αυτούς που τους εφεύραν[29]. Είναι μη δυαδικοί κώδικες δηλαδή σε μια κωδική 

λεξη c=(c1,c2,c3…. cn) τα στοιχεία ci, 1 i n≤ ≤  είναι μέλη του q-αδικού αλφαβήτου. 

Στις περισσότερες πραγματικές  εφαρμογές το q έχει ληφθεί να είναι δύναμη του 2, 

έστω q=2k. Στην περίπτωση αυτή k bits πληροφορίας απεικονίζονται σε ένα μόνο 

στοιχείο από τα q του αλφαβήτου και τότε χρησιμοποιώντας έναν (Ν,Κ) Reed 

Solomon κώδικα Κ, q-αδικά σύμβολα απεικονίζονται σε N q-αδικά σύμβολα και 

μεταδίδονται στο κανάλι. 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  

 

                                         1 2 1( ) ( ) ( ) ( )b b b tg x x a x a x a+ + −= − ⋅ − ⋅⋅⋅ −                             (3.15) 
 
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 dmin = n−k+1 . Γι' αυτό οι Reed-Solomon κώδικες ανήκουν στην 
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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                            

                                                      

                                                     min 1
2 2

d n kt − −⎡ ⎤ ⎡ ⎤= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦
                                             (3.16) 

 
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. 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   

   
                                                      min2a d n kγ+ < < −                                                 (3.17) 
 
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. Η τελευταία τους ιδιότητα είναι συνέπεια του 

ότι ριπές σφαλμάτων προκαλούν λίγα μόνο σφάλματα συμβόλων και στον κώδικα τα 

οποία μπορούν να διορθωθούν πολύ εύκολα. Στους δυαδικούς κώδικες οι ίδιοι αυτοί 

καταιγισμοί σφαλμάτων καταλήγουν σε πολλά λανθασμένα bits πράγμα που δεν είναι 

εύκολο να αντιμετωπιστεί.  Έτσι αν χρησιμοποιούμε 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 
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πράξη για λόγους υψηλών επιδόσεων του υλικού, χρησιμοποιούνται κώδικες με 

αρκετά υψηλούς ρυθμούς περίπου στο 0,7.  

Καθώς οι κώδικες Reed-Solomon ανήκουν στην κατηγορία των κυκλικών κωδίκων 

μπορούν να κωδικοποιηθούν ως εξής : 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 

  
                                              ( ) ( ) ( ) ( )n kX m X q X g X p X− = +                              (3.18) 
  
 

Η κωδικοποιημένη λέξη θα είναι           

                                                   ( ) ( ) ( )n kU X X m X p X−= +                                 (3.19) 

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=                                         (3.20) 

                                               

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= +                                        (3.21) 

 

 

Καθώς ισχύει ότι   ( ) 0iU a =    τότε θα είναι 

 

                                          ( ) ( ) ( ) ( )i i i i
iS r X a U a e a e a= = = + =                          (3.22) 
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Εφόσον το διάνυσμα αυτών των συνδρόμων είναι το μηδενικό τότε δεν έχει συμβεί 

λάθος 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. Το 

πολυώνυμο σφάλματος e(X) όταν έχουν γίνει ν σφάλματα μπορεί να εκφραστεί ως 

 

                                                    
1

( ) j
j

i

e X e X
ν

=

=∑                                                 (3.23) 

 

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  

 

                                          

1
1

1

1
1

2
1 2

2 2 2 2
2 1 2

2 2 2 2
2 2

.....

.....

...................................................
.....

j j jn
j j jn

j j jn
j j jn

tj tj tjn
t j j jn

S e a e a e a

S e a e a e a

S e a e a e a

= + + +

= + + +

= + + +

                      (3.24) 

 

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. Ο σημαντικότερος αλγόριθμος από αυτούς που 

χρησιμοποιούνται για την επίλυση του προηγούμενου προβλήματος είναι ο 

αλγόριθμος Berlekamp-Massey [30]. 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 { }1 2, ,...... kS S S  στο βήμα 

k  του αλγορίθμου ως ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ( )
0 1 2( ) ...... k

k

Lk k k k k
Lx x x xΛ = Λ + Λ + Λ + Λ . 

Διαφορετικά              
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( )

1

,  1......,
kL

k
j i j i k

i

S S j L k−
=

=− Λ = +∑                             (3.24) 

Έστω ότι βρισκόμαστε σε κάποιο σημείο του αλγορίθμου οπού έχουμε υπολογίσει το 

πολυώνυμο σύνδεσης που παράγει το σύνολο { }1 2, ,...... kS S S . Εφόσον το 

πολυώνυμο αυτό μπορεί να παράγει και το  
( 1)

1

kL
k

k i k i
i

S S−
−

=

=− Λ∑  δεν είναι ανάγκη να 

το αλλάξουμε και μάλιστα ανανεώνουμε το πολυώνυμο σύνδεσης μέσω της σχέσης 
( ) ( 1)( ) ( )k kx x−Λ = Λ , ενώ το μήκος του πολυωνύμου παραμένει το ίδιο. Στην 

περίπτωση που έχουμε διάφορα ανάμεσα στο σύνδρομο που υπολογίζει το τρέχων 

LFSR και σε αυτό που θα έπρεπε να το υπολογίζει. Η διαφορά αυτή  θα είναι 

kk kd S S= − . Στην περίπτωση αυτή το πολυώνυμο σύνδεσης θα πρέπει να 

μεταβληθεί και η νέα διαφορά θα είναι  ( )
'

0

kL
k

k i k i
i

d S −
=

= Λ∑  

 

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 οι θέσεις σφαλμάτων  

είναι τα αντίστροφα στοιχεία ως προς τις ρίζες στο πεδίο Galois του κώδικα. 

 

3.3 Παράλληλα  Συνδεδεμένα Συνελικτικοί Κώδικες  

Οι κώδικες Turbo είναι μία ειδική κατηγορία αλυσιδωτών κωδίκων στους οποίους 

υπάρχει μια βαθμίδα σύμπλεξης  τοποθετημένη μεταξύ δύο εν παραλλήλω ή δύο 

εν σειρά κωδικοποιητών. Η ύπαρξη της σύμπλεξης οδηγεί σε μεγάλα μήκη 

κωδικών λέξεων με εξαίρετες επιδόσεις, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μικρού SNR. 

Χρησιμοποιώντας τους κώδικες αυτούς, είναι δυνατό να προσεγγίσουμε ακόμα και 

έως 0.7 dB το όριο του Shannon  για μικρά SNR. Ανακαλύφθηκαν αρχικά από τους 

Berrou, Glavieux, και  Thitimajshima το 1993 [31]. Ένα κλασικό σχήμα turbo 

κωδικοποιητή αποτελείται από δύο επιμέρους συνελικτικούς κωδικοποιητές ρυθμού 

½, οι οποίοι διαχωρίζονται μεταξύ τους από έναν Ν-bit interleaver. Το σχήμα 3.4 

περιγράφει ένα τέτοιο σχήμα κωδικοποιήσης. Ο interleaver (Π) είναι μια συνάρτηση, 
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η οποία λαμβάνει μια δομή Ν δεδομένων και την επαναδιατάσσει βάσει μιας μήτρας 

και την τροφοδοτεί στον δεύτερο RSC. Οι δύο βασικές απαιτήσεις για την κατάλληλη 

και αποδοτική λειτουργία ενός interleaver  είναι πρώτον, να επαναδιατάσσει μεγάλο 

αριθμό δεδομένων και δεύτερον, η επαναδιάταξη αυτή να γίνεται με όσον το δυνατόν 

πιο τυχαίο τρόπο. Ο αριθμός Ν των δεδομένων καλείται ως μήκος των 

πληροφοριακών δεδομένων. Ο interleaver προστατεύει το τηλεπικοινωνιακό σύστημα 

από σφάλματα ριπής, που προκαλεί το κανάλι, διότι, ουσιαστικά, αποσυσχετίζει τα 

δεδομένα εισόδου. Επομένως, δίδεται η δυνατότητα της δημιουργίας (με υψηλή 

πιθανότητα) διαφορετικών ακολουθιών από bit ισοτιμίας και η κωδική λέξη 

προέρχεται από δύο διακριτές διαδρομές σε κάθε έναν από τους δύο RSC 

κωδικοποιητές. Εφόσον, οι κωδικοποιητές είναι της μορφής RSC δεν είναι δυνατόν ο 

τερματισμός και των δύο ταυτοχρόνως στην μηδενική κατάσταση. Η κοινή πρακτική 

βασίζεται στον τερματισμό του ενός από τους δύο κωδικοποιητές (αποστέλλουμε, 

επιπλέον, ν bits ίσο με την μνήμη του RSC) ή για την μη ελάττωση του ρυθμού του 

Turbo κώδικα διατηρούμε και τους δύο RSC χωρίς τερματισμό. 

 

IC1IC2IC1C2IC1C2

PUNCTURE

M
U

LT
IP

LE
XE

R

INTERLEAVER ENCODER 2

ENCODER 1

C2

C1

I

Σχήμα 3.4:  Μπλοκ διάγραμμα ενός turbo κωδικοποιητή με puncturing [32] 

 
Ο κώδικας αποτελείται δυο συστατικούς κώδικες που χωρίζονται μ' ένα 

συμπλέκτη μήκους Ν. Οι συστατικοί αυτοί κώδικες είναι συνήθως 

αναδρομικοί συστηματικοί συνελικτικοί κώδικες  ρυθμού 1/2 και συνήθως ο 
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ίδιος κώδικας  χρησιμοποιείται και στους δύο συστατικούς κώδικες. Οι 

αναδρομικοί συνελικτικοι κώδικες διαφέρουν ως προς τους μη-αναδρομικούς 

κατά την ύπαρξη ανατροφοδότησης στην υλοποίηση τους με ολισθητές-

καταχωρητές. Επομένως, σε αντίθεση με τους μη αναδρομικούς 

συνελικτικούς κώδικες που είναι φτιαγμένοι ως ψηφιακά φίλτρα 

πεπερασμένης κρουστικής απόκρισης, οι αναδρομικοί κώδικες είναι φίλτρα 

άπειρης κρουστικής απόκρισης. Εισάγοντας RSC κώδικες στους Turbo κώδικες, 

αυξάνουμε τη μέγιστη ελάχιστη απόσταση του κώδικα με απόρροια την επίτευξη 

ενισχυμένης διορθωτικής ικανότητας. 

Στην  δομή του κωδικοποιητή του σχήματος 3.4 Ι bits πληροφορίας 

εισέρχονται στον πρώτο συστατικό κωδικοποιητή. Τα ίδια bits πληροφορίας 

συμπλέκονται και συμπλέκονται στο δεύτερο κωδικοποιητή. Επειδή οι 

κωδικοποιητές είναι συστηματικοί, ο καθένας  παράγει τα Ι bits πληροφορίας 

που εφαρμόστηκαν στην είσοδο του ακολουθούμενα από C bits ελέγχου 

ισοτιμίας. Μετά την κωδικοποίηση, τα I bits πληροφορίας και τα C1 και C2 bits 

ελέγχου ισοτιμίας εισέρχονται σε ένα πολυπλέκτη και στο τέλος ένα σύνολο από 

IC1C2 IC1C2 bits, μεταδίδονται μέσα από το κανάλι. O ολικός ρυθμός είναι 

Κ=1/3. Μέσω puncturing μπορούμε να πετύχουμε ρυθμό ½.[33] 

 
3.3.1 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΤURBO 
Στη γενική περίπτωση, η έξοδος ενός μη συστηματικού συνελικτικού κωδικοποιητή 

ρυθμού ½ και μήκους εξαναγκασμού Κ μπορεί να περιγραφεί από τις παρακάτω 

σχέσεις: 

 

                                      
K 1

k 1 i k i
i 0

u g d   m o d 2
−

−
=

= ∑                                (3.25) 

                                            

                                        
K 1

k 2 i k i
i 0

v g d   m o d 2
−

−
=

= ∑                                 (3.26) 

 
όπου G1 = {g1i} and G2 = {g2i} τα πολυώνυμα σύνδεσης για τον κώδικα. Με βάση 

αυτόν τον κώδικα μπορεί να κατασκευαστεί και ο αναδρομικός συστηματικός 

κώδικας (RSC) επειδή η κωδικοποιημένη πληροφορία συνεχώς εισέρχεται 

αναδρομικά στην είσοδο του κωδικοποιητη. 
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Ο αναδρομικός κώδικας θα περιγράφεται μέσω της σχέσης 

                                        
K 1

k k i k 1
i 0

a d   m o d 2γ α
−

−
=

= + ∑                          (3.27) 

Όπου  γi=g1i  εάν   uk=dk   και   γi=g2i  εάν  vk=dk [34] 

{dk}

+

+

αk αk-1 αk-2

{uk}

{vk}
 

Σχήμα 3.5: Αναδρομικός συστηματικός συνελικτικός κωδικοποιητής [35] 

 

3.3.2. ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ TURBO  

Ο μηχανισμός της Turbo αποκωδικοποίησης βασίζεται στην δομή της επαναληπτικής 

αποκωδικοποίησης. Το σημείο στο οποίο διαφέρουν οι Turbo κώδικες σε σχέση με 

όλα τα υπόλοιπα είδη κωδίκων 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 [36].  Η επαναληπτική αποκωδικοποίηση 

περιλαμβάνει την αποκωδικοποίηση κατά μέρη και τροφοδότηση των αποτελεσμάτων 

στην επόμενη βαθμίδα, δημιουργώντας μια μορφή ανάδρασης και η διαδικασία αυτή 

συνεχίζεται επαναληπτικά. Μ’ αυτόν τον τρόπο μειώνουμε την πολυπλοκότητα αλλά 

αυξάνουμε την καθυστέρηση της αποκωδικοποίησης. Επομένως, η χρήση της 

πληροφορίας, που εξάγει το ένα στάδιο, από το άλλο βελτιώνει την ποιότητα της 



 

 

 

 

88

αποκωδικοποίησης και το αποτέλεσμα σταθεροποιείται πολύ κοντά στην βέλτιστη 

απόφαση μετά το πέρας συγκεκριμένου αριθμού επαναλήψεων. Στο σχήμα 3.6 

εικονίζεται ένα μπλοκ μοντέλο ενός turbo αποκωδικοποιητή. Τα σειριακά δεδομένα 

αφού περάσουν την αντίστροφη πορεία της διάτρησης οδεύουν στον αποπολυπλεκτη 

και στην συνέχεια μέσω των βαθμίδων αποσύμπλέξης καταλήγουμε να πάρουμε τα 

αρχικά δεδομένα ύστερα από ένα αριθμό πεπερασμένων επαναλήψεων.  

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. 
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Σχήμα 3.6: Συστηματικός συνελικτικός αποκωδικοποιητής 

 

Τα όρια της απόδοσης των Turbo κωδίκων αναπτύχθηκαν θεωρώντας κώδικες trellis, 

των οποίων το μήκος του trellis είναι μη πεπερασμένο. Σε ένα σύστημα που 
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χρησιμοποιεί συστηματικούς συνελικτικούς κωδικοποιητές και κατόπιν το ρεύμα 

συμβόλων εισέρχεται σε έναν διαμορφωτή BPSK θα ισχύουν στην έξοδο του 

κωδικοποιητή 

   
                                                   
                                         ( 0 ) ( 0 ) ( 1 )

t t t t tv u , u x ,u⎡ ⎤ ⎡ ⎤= =⎣ ⎦ ⎣ ⎦                            (3.28) 
 
Τα διαμορφωμένα σήματα θα είναι 
                            

                                                 
( p ,q ) ( 0 , p ,q ) ( 1 , p ,q )

t t

( p ,q ) ( 1 , p ,q )
C t

a a ,a

E 2 x 1,2u 1

⎡ ⎤= =⎣ ⎦
⎡ ⎤= − −⎣ ⎦

                      (3.29) 

 
Το σήμα που λαμβάνεται στον δέκτη θα είναι  
                                        
                                           ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 1 )

t t t t t t tr r ,r a n ,a n⎡ ⎤ ⎡ ⎤= = + +⎣ ⎦ ⎣ ⎦                      (3.30) 
 
 
η πιθανότητα για το συστηματικό ψηφίο θα είναι 
  

                                       

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )
x

( 0 )
t x t t t

1 1 1,p ,q
t t t t 1
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P x x N p r | x x P x x

a p p r | a a b q

N P x P x P x

+
∈

= = = = •

⎡ ⎤
• = =⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

=

∑                         (3.31) 

 
Όπου          ( ) ( )( )0

s ,t t tP x p r | x x= =   

δηλώνει την συστηματική πιθανότητα, 
            
                                    ( ) ( )p ,t tP x P x x= =   
δηλώνει την εκ τον προτέρων(a priori) συστηματική πιθανότητα  
 
και  
                ( )

( )
( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )

x

1 1 1,p ,q
e ,t t t t t 1

p ,q S

P x a p p r | a a qβ +
∈

= =∑   

δηλώνει την εξωτερική (extrinsic) πιθανότητα [34]. 
 

Ένα αξιόλογο σημείο στους κώδικες turbo που πρέπει να αναφερθεί είναι η περιοχή 

όπου επικρατεί κορεσμός στην τιμη του BER σε σχέση με τον σηματοθορυβικό λόγο. 

Πράγματι ενώ αρχικά έχουμε απότομη κλίση της χαρακτηριστικής του ρυθμού BER 

για μικρές τιμές λόγου σήματος προς θόρυβο δείχνοντας την εκπληκτική απόδοση 
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του κώδικα στην συνέχεια, με την αύξηση της τιμής του λόγου σήματος προς θόρυβο 

η χαρακτηριστική αυτή ακολουθεί ασυμπτωτικά τη χαρακτηριστική της ασύμπτωτης 

ελεύθερης απόστασης και παρατηρείται ένας κορεσμός στην τιμή του BER, που 

επιτυγχάνεται. Αυτήν η περιοχή ονομάζεται error floor-flare region (περιοχή 

διαπλάτυνσης ή λάθους) και η απόδοσή του κώδικα περιορίζεται από την ελεύθερη 

απόστασή του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  
                                 
 
                     

          Υλοποίηση και προσομοίωση συστήματος 
V2V στο λογισμικό Simulink 

 
 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγράψουμε τα βήματα που ακολουθήσαμε για τον 

σχεδιασμό του συστήματος V2V, δηλαδή του πομπού και του δέκτη. Η υλοποίηση 

του συστήματος έγινε στο περιβάλλον του Matlab Simulink, σύμφωνα πάντα με τις 

απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που εισάγει το πρότυπο 802.11p  το οποίο 

παρουσιάστηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Πρέπει να σημειωθεί ότι το σύστημα 

μπορεί να λειτουργήσει σε 8 διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας, ανάλογα με τον 

τύπο της διαμόρφωσης και κατά συνέπεια της κωδικοποίησης που του αναθέτουμε 

(Code and Modulation). Τα βασικά χαρακτηριστικά του προτύπου φαίνονται στον 

Πίνακα 4.1. [37] 

Parameter Value 

NSD : Number of data subcarriers 48 
NSP : Number of pilot subcarriers 4 
NST : Number of subcarriers, total 52 (NSD + NSP ) 

IFFT/FFT size 64 

TFFT :IFFT/FFT period 6.4 μs(1/ΔF ) 

TPREAMBLE : PLCP preamble duration 32 µs (TSHORT + TLONG ) 
TGI : GI duration 1.6 µs (TFFT /4) 

TGI2 : Training symbol duration 3.2 µs (TFFT /2) 

TSYM : Symbol period 8.0 µs (TGI + TFFT ) 

TSHORT : Short training sequence duration 16 µs (10 × TFFT /4) 
TLONG : Long training sequence duration 32 µs (TGI2 + 2 × TFFT ) 

Data Rate  3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24, 27 
Modulation BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 

Convolutional Code K=7 (64 states) 
Coding Rates 1/2 ,2/3 ,3/4 
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Channel spacing (MHz) 10 
Signal Bandwidth (MHz) 8.3 
Subcarrier Spacing (KHz) 156.2 

Πίνακας  4.1: Βασικά χαρακτηριστικά προτύπου 802.11p 

 

4.1 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΙΕΕΕ 802.11p ΠΟΜΠΟΥ 

Το παρών τμήμα περιγράφει όλα τα διαδοχικά βήματα που εκτελεί ο πομπός προτού 

ξεκινήσει η μετάδοση των δεδομένων στο ασύρματο κανάλι.  

4.1.1 Πηγή πληροφορίας 

Όπως περιγράφεται στο πρότυπο, τα πληροφοριακά bits πρέπει να τυχαιοποιηθούν 

πριν τη μετάδοσή τους. Στο μοντέλο μας, αντί να εκτελέσουμε αυτή την διαδικασία 

της τυχαιοποίησης, χρησιμοποιήσαμε έτοιμο μπλοκ που υπάρχει στην βιβλιοθήκη του 

λογισμικού. Τα δεδομένα παράγονται τυχαία από το block της Δυαδικής Τυχαίας 

Γεννήτριας Bernoulli (Bernoulli Binary Generator). Χρησιμοποιούνται 480 δείγματα 

ανά μονάδα χρόνου για ρυθμό μετάδοσης δεδομένων 3.0 Μbps και για αριθμό 20 

OFDM συμβόλων. Ο χρόνος συμβόλου OFDM είναι 8.0μs όπως προκύπτει από το 

πρότυπο ενώ η τιμή του sample time είναι 3.3333 x 10-7 sec στην περίπτωση της 

BPSK διαμόρφωσης.  

Με αυτόν τον τρόπο παράγουμε παράλληλα τα δεδομένα μεταδώσουμε και αυτά είναι 

ήδη και τυχαιοποιημένα.  

4.1.2 Κωδικοποίηση διαύλου 

Μετά την παραγωγή των δεδομένων από την γεννήτρια, τα δεδομένα θα εισαχθούν σε 

ένα υποσύστημα κωδικοποίησης διαύλου (σχήμα 4.1). Εκεί αρχικά θα 

κωδικοποιηθούν από έναν δυαδικό συνελικτικό κωδικοποιητή. Η κωδικοποίηση αυτή 

γίνεται με τη χρήση του έτοιμου μπλοκ που υπάρχει στη βιβλιοθήκη του Simulink, 

Convolutional Encoder, θέτοντας απλά τις απαραίτητες παραμέτρους: Constraint 

length=7, Code Generator [171 133], όπως ακριβώς στο πρότυπο. Ο κωδικοποιητής 

αυτός έχει σταθερό ρυθμό κωδικοποίησης ίσο με ½ για όλες τις περιπτώσεις Code 

and Modulation. Μετά τον CC σειρά έχει η διαδικασία του puncturing.  
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Σχήμα 4.1: Υποσύστημα κωδικοποίηση καναλιού 
 

H διαδικασία αυτή έχει σκοπό να αυξήσει τον σταθερό ρυθμό κωδικοποίησης του CC 

ώστε να επιτύχουμε τον επιθυμητό συνολικό ρυθμό κωδικοποίησης που δίνεται στον 

Πίνακα 4.2.  

DATA 
RATE 

(Mbits/s) 

MODULATION 
TECHNIC 

CODING 
RATE 
  (R) 

CODED BITS 
PER 
SUB 

CARRIER 

CODED BITS PER 
OFDM SYMBOL 

DATA BITS PER 
OFDM SYMBOL 

3 BPSK  1/2 1 48 24 
  4.5 BPSK  3/4 1 48 36 

6 QPSK  1/2 2 96 48 
9 QPSK  3/4 2 96 72 

12 16QAM  1/2 4 192 96 
18 16QAM  3/4 4 192 144 
24 64QAM  2/3 6 288 192 
27 64QAM  3/4 6 288 216 
Πίνακας  4.2: IEEE 802.11p Διαμορφώσεις και χαρακτηριστικές τιμές κωδικοποιήσεων 

 

Το interleaving των δεδομένων χρησιμοποιείται για να διασκορπίσει τις ριπές λαθών 

και να αυξήσει έτσι την αποτελεσματικότητα της εμπρόσθετης διόρθωσης λάθους, 

(FEC), που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως. Σε αυτό λοιπόν το στάδιο 

χρησιμοποιείται ένας matrix και ένας block interleaver το μέγεθος των οποίων 

εξαρτάται κάθε φορά από τον αριθμό των κωδικοποιημένων bits (που ανατίθενται σε 

κάθε φορέα) ανάλογα με την διαμόρφωση που έχει επιλεγεί και δίνεται στον Πίνακα 

4.2. Αυτό είναι και το μέγεθος του interleaver. Το εκάστοτε μέγεθος προκύπτει από 

τον πολλαπλασιασμό των bits ανά φορέα με τον αριθμό των χρήσιμων φορέων που 

χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση, δηλαδή το 48. Ο αριθμός των bits ανά φορέα 

δίνεται επίσης στον Πίνακα 4.3. 
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Διαμόρφωση Μέγεθος Interleaver (NCBPS) NBPSC 

ΒPSK 48 1 

QPSK 96 2 

16QAM 192 4 

64QAM 288 6 

Πίνακας 4.3: Αριθμός των bits ανά φορέα ανάλογα με τον τύπο διαμόρφωσης  

 

Σε αυτό το σημείο έχει ολοκληρωθεί πλέον το κομμάτι της κωδικοποίησης και 

μπορούμε να περάσουμε στην απαραίτητη διαμόρφωση των συμβόλων.  

 

4.1.3 Διαμόρφωση του συμβόλου (MODULATION) 

Το επόμενο στάδιο μετά την κωδικοποίηση καναλιού, είναι η διαμόρφωση του 

συμβόλου (modulation). Όλα τα ασύρματα συστήματα επικοινωνιών χρησιμοποιούν 

μια τεχνική διαμόρφωσης για να αντιστοιχήσουν τα κωδικοποιημένα bits σε μία δομή 

η οποία να μπορεί εύκολα να μεταδοθεί μέσα από ένα επικοινωνιακό κανάλι. Έτσι τα 

bits αντιστοιχίζονται σε έναν φορέα πλάτους και φάσης, ο οποίος αναπαρίσταται από 

ένα μιγαδικό και ορθογώνιο διάνυσμα φάσης (complex in-phase and quadrature-phase 

vector). Κατά την διαμόρφωση η ακολουθία των δυαδικών bits μετατρέπεται σε μία 

ακολουθία μιγαδικών συμβόλων (Ι+jQ). Συγκεκριμένα τα bits της εισόδου χωρίζονται 

σε ομάδες των N_BPSC (1, 2 ,4 ή 6) bits και μετατρέπονται σε μιγαδικούς αριθμούς 

οι οποίοι αναπαριστούν σημεία των BPSK, QPSK, 16-QAM ή 64-QAM αστερισμών. 

Για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιούμε το μπλοκ του Simulink, Rectangular QAM 

Modulator Baseband, το οποίο απεικονίζει τα δεδομένα εισόδου σε αστερισμό 

τετραγωνικής μορφής.  

4.1.4 Δημιουργία συμβόλου OFDM  

Το σύνθετο αυτό υποσύστημα παράγει τα OFDM σύμβολα τα οποία και 

μεταδίδονται. Αποτελείται από αρκετά επιμέρους blocks (σχήμα 4.2) που σκοπός 

τους είναι να δημιουργήσουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο ένα OFDM σύμβολο 

όπως ορίζει το πρότυπο. Το ΟFDM φυσικό επίπεδο του προτύπου καθορίζει ότι η 

μετάδοση των δεδομένων πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας 64 φορείς. Ο συνολικός 
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αυτός αριθμός των φορέων προσδιορίζεται από τον αριθμό των σημείων που 

χρειάζονται για να εκτελεστεί ο ΙFFT αλγόριθμος. Το block Select rows επιλέγει 

blocks δεδομένων στην έξοδο του στην μορφή που εμείς του επιλεγούμε{1:5, 6:18, 

19:24, 25:30, 31:43, 44:48}. To block Zero DC συμπληρώνει τον πίνακα [52x1] με 

μηδενικό και αποτελεί τον DC φορέα. Το block Assemple subcarrier συνδέει 

αλυσιδωτά σήματα εισόδου και δημιουργεί συνεχόμενα σήματα εξόδου. Το block 

pilot χρησιμοποιείται για να εισάγουμε τα πιλοτικά φέροντα. Τα φέροντα αυτά 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συγχρονισμό πλαισίων, συγχρονισμό 

συχνότητας, προσέγγιση καναλιού, εξακρίβωση λειτουργίας μετάδοσης και μπορούν 

επίσης να χρησιμοποιηθούν για να ακολουθούν τη φάση του θορύβου. Το block 

prepend training sequence συγχωνεύει και παράγει με τη σωστή σειρά τα δεδομένα, 

τα πιλοτικά φέροντα και τη DC συνιστώσα. Μετά και την προσθήκη των πιλότων 

μόνο 53 από τους 64 φορείς έχουν χρησιμοποιηθεί. Για να φτάσουμε λοιπόν στους 64 

φορείς που χρειαζόμαστε τοποθετούμε επιπλέον 11 μηδενικούς φορείς. Αυτό που 

θέλει όμως προσοχή είναι το πού θα τοποθετηθούν οι φορείς αυτοί. Αυτό γίνεται για 

να προσθέσουμε τα  φέροντα φρουρούς όπως απαιτεί η σχεδίαση του OFDM 

συμβόλου. Ο DC φορέας μπαίνει στην αρχή και οι υπόλοιποι μηδενικοί φορείς 

τοποθετούνται στη μέση. Το block Shift χρησιμοποιείται για να αναδιατάξουμε τα 

στοιχεία του πίνακα ώστε να είναι έτοιμα να περάσουν από το block του IFFT και η 

έξοδος του φάσματος να πέφτει αριστερά και δεξιά από το μηδέν όταν το 

σχεδιάζουμε από –Fs/2 έως Fs/2. To block Gain έχει τιμή 

sqrt(params.NFFT)*sqrt(params.NFFT/params.NST) και ενισχύει το εισερχόμενο 

σήμα από την έξοδο του IFFT έτσι ώστε να έχει μέση ενέργεια 1W. Για να παραχθεί 

επιτυχώς  το OFDM, η σχέση μεταξύ όλων των φερόντων πρέπει να ελεγχθεί 

προσεκτικά για να διατηρηθεί η ορθογωνικότητα τους. Επομένως, το απαραίτητο 

φάσμα που προκύπτει από τη διαμόρφωση μετατρέπεται έπειτα σε χρονικό σήμα, 

χρησιμοποιώντας έναν αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier. Το IFFT εκτελεί το 

μετασχηματισμό πολύ αποτελεσματικά, και εξασφαλίζει  ότι τα σήματα των 

φερόντων (carriers) που παράγονται να είναι ορθογώνια. To block IFFT 

πραγματοποιεί τον 64 bits σημείων IFFT μετασχηματισμό στα δεδομένα εισόδου. Το 

IFFT εκτελεί το μετασχηματισμό πολύ αποτελεσματικά, και εξασφαλίζει  ότι τα 

σήματα των φερόντων (carriers) που παράγονται είναι ορθογώνια. Το τελικό στάδιο 
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πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής του OFDM συμβόλου είναι η προσθήκη του 

κυκλικού προθέματος. Στην περίπτωση προσθήκης κυκλικού προθέματος (Cyclic 

Prefix) ένα αρχικό τμήμα του κάθε OFDM συμβόλου, επαναλαμβάνεται στο τέλος 

του επεκτείνοντας έτσι το μήκος του. Αν, για παράδειγμα, το αρχικό μήκος ενός 

OFDM συμβόλου είναι TFFT σε δείγματα (το μήκος του συμπίπτει με το μήκος του 

μετασχηματισμού Fourier που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του) και εμείς 

επαναλάβουμε ένα διάστημα TG αυτού, τότε το συνολικό του μέγεθος θα είναι 

TS=TFFT+TG δείγματα. Τo block Cyclic Prefix αντιγράφει τα 16 τελευταία στοιχεία 

του OFDM συμβόλου στην αρχή για να αντιμετωπιστούν τα αρνητικά φαινόμενα της 

πολυόδευσης. Τέλος τα παράλληλα δεδομένα, εν συνεχεία, μετατρέπονται σε 

σειριακά πάλι και αυτά θα είναι η έξοδος του πομπού, έτοιμα προς μετάδοση μέσω 

του ασύρματου διαύλου. 
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Σχήμα 4.2: Υποσύστημα δημιουργίας ODFM συμβόλου στον πομπό
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4.2 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ 
 
Τα σειριακά δεδομένα, που εκπέμπονται από τον πομπό του συστήματος, 

εκπορεύονται διαμέσου του ασύρματου διαύλου για να καταλήξουν στο δέκτη. Αυτός 

ο ασύρματος δίαυλος περιλαμβάνει τρία blocks που εισάγουν στο εκπεμπόμενο σήμα 

διαλείψεις και θόρυβο. Τα block που εισάγουν διαλείψεις (διαλείψεις μικρής 

κλίμακας) ονομάζονται Rayleigh fading channel για εκτός οπτικού πεδίου 

επικοινωνία και Rice fading channel για εντός οπτικού πεδίου και τέλος το block που 

εισάγει θόρυβο ονομάζεται AWGN. 

Το Rayleigh channel εισάγει διαλείψεις λόγω πολλαπλών διοδεύσεων, με απουσία 

γραμμής θέασης (δηλαδή Non Line Of Sight - NLOS), και διαλείψεις λόγω σχετικής 

κίνησης πομπού και δέκτη (Doppler). Ο λευκός προσθετικός γκαουσσιανός θόρυβος 

(ΑWGN) προσθέτει στο σήμα θόρυβο που ορίζεται από το σηματοθορυβικό λόγο 

(SNR).  

Σε περιβάλλον αυτοκινητοδρόμου η διάδοση οπτικής επαφής (LOS path)  θα υπάρξει 

εάν τα οχήματα που επικοινωνούν μεταξύ τους βρίσκονται το ένα διπλά στο άλλο και 

δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο στην μεταξύ τους επικοινωνία. Σε αυτή την περίπτωση 

το ληφθεν σήμα θεωρείται ότι αποτελείται από την συνιστώσα του απευθείας 

σήματος σε συνδυασμό με την συνιστώσα που προκύπτει από την ανάκλαση από το 

έδαφος (σχήμα 4.3) και για την εύρεση της ισχύς λήψης του προσδιορίζεται από το 

μοντέλο διάδοσης των δυο ακτινών (two ray path los model) 

 
Σχήμα 4.3: Two ray path loss μοντελο 

 

Η μέθοδος των ειδώλων χρησιμοποιείται για την εύρεση της διαφοράς μεταξύ της 

άμεσης διαδρομής και της διαδρομής από ανάκλαση στο έδαφος. Η παρακάτω σχέση 

[38] δείχνει την σχέση της λαμβανόμενης ισχύος ως προς την δεύτερη δύναμη της 

απόστασης μεταξύ πομπού και δέκτη 
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Όπου Pt είναι η ισχύς εκπομπής, Gt και Gr είναι τα κέρδη της κεραίας εκπομπής και 

λήψης αντίστοιχα, λ είναι το μήκος κύματος του διαδιδόμενου σήματος, rd και rr  είναι 

τα μήκη διάδοσης για το απευθείας και το ανακλώμενο σήμα αντίστοιχα, φ είναι η 

μετατόπιση φάσης λόγω ανάκλασης, η είναι ο συντελεστής ανάκλασης του εδάφους, 

Dd και Dr είναι οι συντελεστές κατευθυντικότηας της κεραίας και τέλος L(rd) είναι ο 

παράγοντας απορρόφησης της ατμόσφαιρας που έχει τιμή που για την ατμόσφαιρα 

έχει τιμή L(rd)=(d/ λ)γ-2. Με τη παραδοχή ότι δεν έχουμε κέρδος από τις κεραίες, ίδια 

ύψη μεταξύ πομπό και δεκτή από το έδαφος η σχέση 4.1 μπορεί να απλοποιηθεί στην 

παρακάτω σχέση  
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Όπου γ ο παράγοντας απωλειών διάδοσης για LOS σενάρια κίνησης.  

Όταν η διάδοση χαρακτηρίζεται από ύπαρξη οπτικής επαφής ή όταν ο δέκτης 

λαμβάνει επικρατούσα συνιστώσα που προκύπτει από τη συμβολή ισχυρών 

ανακλώμενων κυμάτων, τότε το μοντέλο Rayleigh είναι ακατάλληλο προς χρήση.  

Για την περίπτωση αυτή [39] έχει βρεθεί ότι η μέση τιμή της ισχύς του λαμβανόμενου 

σήματος ελαττώνεται λογαριθμικά συναρτήσει της απόστασης και δίνεται από την 

σχέση:  
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Όπου d η απόσταση μεταξύ πομπού και δέκτη και γ ο παράγοντας απωλειών 

διάδοσης που παίρνει  τιμές από  2.8 έως 5.9. 
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Σε αυτή την περίπτωση η περιβάλλουσα του λαμβανόμενου σήματος δεν έχει 

μηδενική μέση τιμή και περιγράφεται με τη βοήθεια της κατανομής Rice της οποίας η 

συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας εκφράζεται από την ακόλουθη σχέση [66], ενώ η 

γραφική της παράσταση απεικονίζεται στο σχήμα 4.4. 

 

 ( ) ( )⎛ ⎞ ⎛ ⎞+
= ⋅ − ⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠

2 2
0 0

0
o o o

r A 2rA2r
p r exp I u r

P P P
 (4.4) 

 

όπου I0(x) είναι η τροποποιημένη συνάρτηση Bessel πρώτου είδους, P0 η μέση ισχύς 

του λαμβανόμενου σήματος (όπως και στην περίπτωση του μοντέλου Rayleigh) και 

A0 η, μη μηδενική όταν οι συνθήκες διάδοσης επιβάλλουν τη χρήση του μοντέλου 

Rice, μέση τιμή του πλάτους της περιβάλλουσας του σήματος. 

 

 

 
Σχήμα 4.4: Κατανομή Rice 

 

Ο παράγοντας Κ της Rice κατανομής εκφράζει το πηλίκο της ισχύος της 

επικρατούσας συνιστώσας προς την ισχύ των λοιπών ασθενών συνιστωσών και 

δίνεται μέσω της σχέσης 
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Προφανώς, όταν δεν υπάρχει συνιστώσα οπτικής επαφής ή επικρατούσα συνιστώσα 

(δηλαδή όταν η μέση τιμή του πλάτους της περιβάλλουσας είναι μηδέν), ο 

παράγοντας Κ λαμβάνει μηδενική τιμή κι επομένως το κανάλι είναι Rayleigh. Όταν 

A0 = 0, η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της Rice κατανομής ταυτίζεται με την 

αντίστοιχη της Rayleigh, ενώ αντίθετα, όταν ο παράγοντας Κ λαμβάνει πολύ μεγάλη 

τιμή, τότε εμπίπτουμε στην περίπτωση στην οποία δεν έχουμε διαλείψεις λόγω 

πολύοδης διάδοσης. 

Η κατανομή Rayleigh χρησιμοποιείται συχνά σε multipath fading μοντέλα χωρίς 

LOS, δηλαδή χωρίς απευθείας διαδρομή. Τυπικά συμφωνεί πολύ καλά με 

πειραματικές μετρήσεις σε κινητά κανάλια όπου δεν υπάρχει LOS διαδρομή ανάμεσα 

στην εκπέμπουσα και τη λαμβάνουσα κεραία. Για να θεωρήσουμε πως το κανάλι 

διάδοσης είναι τύπου Rayleigh πρέπει να υφίστανται συνθήκες πολυδιαδρομικής 

διάδοσης και πιο συγκεκριμένα, πρέπει το πλήθος των προσπιπτόντων κυμάτων να 

είναι αρκούντως μεγάλο και να μην υπάρχει ισχυρή συνιστώσα προερχόμενη από 

διάδοση οπτικής επαφής. Αν το εκπεμπόμενο σήμα x(t) είναι ζωνοπερατό και 

επιπρόσθετα στενής ζώνης, τότε εκφράζεται μέσω της ακόλουθης σχέσης [66]: 

 

 ( ) ( ) ( ){ }= ⋅ π cx t Re u t exp j2 f t  (4.6) 

 

όπου u(t)  είναι η μιγαδική περιβάλλουσα του εκπεμπόμενου σήματος και fc η 

φέρουσα συχνότητα. Αν υποτεθεί πως το σήμα διαδίδεται μέσω Ν διαδρομών για να 

φτάσει στο δέκτη, τότε το λαμβανόμενο ζωνοπερατό σήμα θα είναι 
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όπου Ai(t), τi(t) και φi(t) είναι το πλάτος, η καθυστέρηση και η φάση της συνιστώσας 

που μεταδίδεται μέσω της i-οστής διαδρομής, ενώ r(t)  η μιγαδική περιβάλλουσα του 

λαμβανόμενου σήματος. 

 Εφόσον έγινε δεκτό πως το εκπεμπόμενο σήμα είναι ζωνοπερατό στενής 

ζώνης, η μιγαδική περιβάλλουσα του λαμβανόμενου σήματος μπορεί να εκφραστεί 

συναρτήσει της συμφασικής και της ορθογωνικής συνιστώσας του s(t), οπότε 

 

 ( ) ( ) ( )= +c sr t s t js t  (4.8) 

ενώ η περιβάλλουσα r(t) του λαμβανόμενου σήματος δίνεται από το μέτρο της r(t) , 

επομένως ισχύει 

 ( ) ( ) ( )= +2 2
c sr t s t s t  (4.9) 

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, λόγω της πολυδιαδρομικής διάδοσης, ο δέκτης 

λαμβάνει πολλαπλά αντίγραφα του εκπεμπόμενου σήματος τα οποία θεωρούνται ως 

τυχαίες μεταβλητές, ισόνομες και ανεξάρτητες μεταξύ τους. 

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητάς της είναι Rayleigh εκφράζεται από τη σχέση 

που ακολουθεί, ενώ η γραφική της παράσταση απεικονίζεται στο σχήμα 4.4. 
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Σχήμα 4.5: Κατανομή Rayleigh 

 

4.3 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΙΕΕΕ 802.11p ΔΕΚΤΗ 

Στο δέκτη ακολουθείται η αντίστροφη λογική από αυτή του πομπού. Το ληφθέν σήμα 

είναι το άθροισμα των χρονικά καθυστερημένων αντίγραφων του αρχικού σήματος, 

λόγω πολλαπλών διοδεύσεων, μαζί με AWG θόρυβο Αρχικά, αφού τα σειριακά 

δεδομένα γίνουν παράλληλα, αφαιρείται το κυκλικό πρόθεμα που έχει εισαχθεί στο 

πομπό και έτσι αντιμετωπίζεται η ενδοσυμβολική παρεμβολή.  Εν συνεχεία, στο 

ληφθέν OFDM σύμβολο εφαρμόζεται το block Frame Conversion όπου η έξοδος του 

δημιουργεί πακέτα συμβόλων. Μέσω ενίσχυσης οδηγούμαστε στο block FFT για να 

πάρουμε τα σύμβολα στο πεδίο της συχνότητας και μετέπειτα θα εισαχθούν στο block 

Remove zeros. Εκεί αφαιρούνται τα επιπλέον μηδενικά που είχαν εισαχθεί στον 

πομπό για την υλοποίηση των 64 φορέων. Τέλος πριν την είσοδο στον 

αποδιαμορφωτη οδηγούμε το σήμα μας σε μπλοκ όπου αφαιρείται η DC συνιστώσα 

και τα πιλοτικά φέροντα. Πριν από τον αποδιαμορφωτή ακολουθεί ο εξισωτής στο 

πεδίο της συχνότητας ο οποίος χρησιμοποιείται για την αντιστάθμιση της δυσμενούς 

επίδρασης του διαύλου, λόγω της εξάρτησης των χαρακτηριστικών του από τη 

συχνότητα. Στην περίπτωση που το κανάλι είναι χρονικά μεταβαλλόμενο, είναι 

αναγκαίο να έχει προβλεφθεί μία μέθοδος ενημέρωσης των παραμέτρων του εξισωτή. 

Σε αυτή τη βαθμίδα του δέκτη γίνεται αντιστάθμιση της επίδρασης των διαλείψεων 
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στο σήμα. Είναι προτιμότερο να σχεδιάζεται ο εξισωτής με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

υπάρχει μία ισορροπία ανάμεσα στην αντιστροφή του διαύλου και την ενίσχυση του 

θορύβου. Το επόμενο στάδιο είναι της αποδιαμορφωσης όπου σε αυτό το στάδιο 

γίνεται η αποδιαμόρφωση των συμβόλων διαμόρφωσης που προκύπτουν από την 

εφαρμογή του FFT. Εδώ γίνεται ακριβώς η αντίθετη διαδικασία από αυτή της 

διαμόρφωσης σύμφωνα με τον αστερισμό και το σχήμα που χρησιμοποιήθηκαν στον 

πομπό χρησιμοποιώντας το μπλοκ του Simulink, QAM Demodulator Baseband που 

ουσιαστικά μετατρέπει την μιγαδική πληροφορία σε bits. 

Κατά το deinterleaving γίνεται αντιστροφή των μεταθέσεων που πραγματοποιήθηκαν 

στην αντίστοιχη βαθμίδα του πομπού και αναδιατάσσονται τα bits. Στον 

αποκωδικοποιητή γίνεται ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων με τη χρήση του 

αλγορίθμου Viterbi. H προσαρμοστική διαμόρφωση η οποία διορθώνει και εκτιμά το 

σήμα το οποίο γίνεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα το εκπεμπόμενο σήμα ακολουθεί 

μετά μέσω του μπλοκ adaptive modulation control και η οποία ουσιαστικά ελέγχει το 

thresholds SNR και επιδρά ανάλογα. Η προσαρμοστική διαμόρφωση του καναλιού 

δεν περιλαμβάνει εκτίμηση για τον θόρυβο που εισάχθηκε στο σήμα. Τέλος, τα bits 

(και τα πακέτα) που στάλθηκαν και τα bits (και τα πακέτα) που ελήφθησαν 

συγκρίνονται για να εξαχθούν ο αριθμός λανθασμένων bit (και πακέτων) και ο 

αντίστοιχος ρυθμός εμφάνισης λανθασμένου bit (Bit Error Rate - BER) (και πακέτων 

– Packet Error Rate). Τα τελευταία είναι χρησιμότατο εργαλείο για την εκτίμηση 

απόδοσης του τηλεπικοινωνιακού συστήματος, για διάφορες διαμορφώσεις του 

(αριθμός υποφερόντων, μήκος κυκλικού προθέματος, ρυθμός κωδικοποίησης κτλ.).  
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Σχήμα 4.6: Υποσύστημα δημιουργίας ODFM συμβόλου στον δέκτη 
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4.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ IEEE 802.11p 
 

Για τη μελέτη των χαρακτηριστικών και των επιδόσεων των συστημάτων, έγιναν 

αρκετές προσομοιώσεις σε περιβάλλον MATLAB χρησιμοποιώντας το εργαλείο BER 

tool. Η τεχνολογία DSRC αναφέρεται σε επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων και μεταξύ 

οχημάτων και μονάδων στην πλευρά του δρόμου[40].  Η ανάλυση της απόδοσης του 

802.11p φυσικού επιπέδου έχει μελετηθεί στα παρακάτω άρθρα  [41], [42], [43], [44], 

[45] χωρίς όμως αναλυτικά αποτελέσματα και μάλιστα οι συγγραφείς τα εξέτασαν 

περισσότερο από την σκοπιά του δικτύου χρησιμοποιώντας περιβάλλοντα 

προσομοιώσεων δικτύου(OPNET, NS2 κ.α.). Στην περίπτωση μας οι προσομοιώσεις 

πραγματοποιήθηκαν και εξεταστήκαν με βάσει 2 σενάρια κίνησης. Η διαμόρφωση 

και ο ρυθμός κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν σύμφωνοι με το ASTM 

E2213-03 standard. Το συνολικό εύρος ζώνης του σήματος ήταν 10MHz και 

διαιρούταν σε 64 υποδιαύλους. Καθένα από τα 64 υποφέροντα θεωρείται ότι 

μεταφέρει πληροφορία. Τα μεγέθη που μελετήθηκαν στις προσομοιώσεις ήταν ο 

ρυθμός σφάλματος Bit (bit error rate – BER), ο αριθμός των λαθών, αριθμός των Bits 

και τέλος ο λόγος  Εb / N0. O λόγος αυτός είναι καταλληλότερος από το 

σηματοθορυβικό λόγο (signal-to-noise ratio – SNR) γιατί παρέχει ένα μέτρο 

σύγκρισης συστημάτων που χρησιμοποιούν διαφορετικά σχήματα διαμόρφωσης. 

Αναλυτική παρουσίαση των γραφικών παραστάσεων που επιβεβαιώνουν τη 

συμφωνία θεωρητικών αποτελεσμάτων και προσομοίωσης βρίσκονται στην επόμενη 

παράγραφο. Για να είναι αξιόπιστα τα αποτελέσματα για τις τιμές των υπό εξέταση 

μεγεθών, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές επαναλήψεις αποστολής πακέτων 

δεδομένων μέχρι να επιτευχθεί σύγκλιση κάποιων στατιστικών μεγεθών. 

 

4.4.1 1Ο ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ. (ΣΕΝΑΡΙΟ HIGHWAY) 

Σε αυτό το σενάριο δυο οχήματα κινούνται σε αυτοκινητόδρομο (σχήμα 4.7). Η 

σχετική τους ταχύτητα είναι στα 40 km/h και η απόσταση μεταξύ πομπού και δέκτη 

είναι στα 50 m. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο ανάμεσα στον πομποδέκτη και το 

λαμβανόμενο σήμα ακολουθεί το two-ray path loss μοντέλο μιας και έχουμε ένα 

ισχυρό απευθείας λαμβανόμενο σήμα και ένα λιγότερο ισχυρό ανακλώμενο από το 

έδαφος σήμα. Η κατανομή Ricean χρησιμοποιήθηκε για την  μοντελοποίηση των 
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μικρής κλίμακας διαλείψεων ενώ υπάρχει και προσθετικός θόρυβος Gauss. Για 

k=5dB τα αποτέλεσμα εικονίζονται στην παρακάτω γραφική παράσταση. 

Υποθέτουμε 50 nsec RMS delay spread και η συχνότητα Doppler βρέθηκε 215 Hz. Ο 

αριθμός των πακέτων διάδοσης ήταν 20 ενώ 4 ορίστηκε να είναι ο αριθμός των 

συμβόλων OFDM για έλεγχο. Τα χαρακτηριστικά της ζεύξης αναγράφονται 

παρακάτω 

 
Πομπός: 
• Tx ισχύς: 18 dBm 
• Φέρουσα συχνότητα: 5.9 GHz 
• Τύπος κεραίας: ομοιοκατευθυντική 
• Τοποθεσία κεραίας: στην οροφή του οχήματος 
• Πολωση: κατακόρυφη 
• Ύψος της κεραίας από έδαφος: 1.5m 
• Ταχύτητα οχήματος: 120 Km/h 
 
Δέκτης: 
• Τύπος κεραίας : ομοιοκατευθυντική 
• Φέρουσα συχνότητα: 5.9 GHz 
• Τύπος κεραίας: ομοιοκατευθυντική 
• Τοποθεσία κεραίας: στην οροφή του οχήματος 
• Πολωση: κατακόρυφη 
• Ύψος της κεραίας από έδαφος: 1.5m 
• Ταχύτητα οχήματος: 80 Km/h 
 
Δεν ληφθήκαν υπόψη κατά την διάρκεια της προσομοίωσης επιδράσεις από άλλα 
αυτοκίνητα ή εμπόδια. 
 

 
Σχήμα 4.7: 1ο σενάριο κίνησης  
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       Σχήμα 4.8: Ισχυρό απευθείας λαμβανόμενο σήμα και ένα λιγότερο ισχυρό ανακλώμενο 

από το έδαφος σήμα [46] 
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Σχήμα 4.9: Σύγκριση όλων των σχημάτων διαμόρφωσης για το πρώτο σενάριο κίνησης με 

k=5dB 
 

4.4.2  2Ο ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ. (ΣΕΝΑΡΙΟ URBAN) 

Στο δεύτερο σενάριο δυο οχήματα επικοινωνούν σε αστικό περιβάλλον. Ισχύουν τα 

χαρακτηριστικά του 1ο σεναρίου με τις εξής διαφορές: Το πρώτο όχημα λόγω 

κάποιου αναπάντεχου προβλήματος σταμάτησε την κίνηση του. Το δεύτερο όχημα 

πλησιάζει το πρώτο με ταχύτητα 40 km/h. Σε απόσταση 200m μεταξύ πομπού και 

δεκτή πραγματοποιηθήκαν οι μετρήσεις. Σε αυτό το σενάριο κίνησης δεν υπάρχει 

οπτική επαφή μεταξύ πομπού και δεκτή και χρειαζόμαστε μικρά σε μέγεθος 

μηνύματα με τον μεγαλύτερο ρυθμό διάδοσης να μεταδοθούν. Από την στιγμή που 

στα πολυδιαδρομικα κανάλια έχουμε ανακλάσεις σημάτων από διαφορά μέρη, ο 
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δέκτης λαμβάνει σήματα που αντιστοιχούν σε διαφορετικές χρονικές καθυστερήσεις. 

Η διασπορά Doppler κάνει την εμφάνιση της και τα αποτελέσματα φαίνονται 

παρακάτω. 

 

-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250

-20

-15

-10

-5

0

5

Frequency (kHz)

M
ag

ni
tu

de
-s

qu
ar

ed
, d

B

 
Σχήμα 4.10: Φασματική ανάλυση του σήματος  στον δέκτη χωρίς την επίδραση του ασύρματου 

περιβάλλοντος 

-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

Frequency (kHz)

M
ag

ni
tu

de
-s

qu
ar

ed
, d

B

 
Σχήμα 4.11: Φασματική ανάλυση του σήματος στον δέκτη με fd=389Hz 
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Η κατανομή Rayleigh χρησιμοποιήθηκε για να προσομοιωθεί το ασύρματο κανάλι με 

την προσθήκη AWG θορύβου. Η RMS τιμή για την καθυστέρηση διάδοσης 

κυμάνθηκε στα 400 ns που σύμφωνα με τους συγγραφείς στο [42] αποτελεί την 

δυσμενέστερη τιμή για DSRC επικοινωνίες. Ο αριθμός των συμβόλων που θα 

μεταδοθούν είναι 20 ανά χρονική block  και τα αποτελέσματα της διάδοσης φαίνονται 

στο παρακάτω σχήμα.  

 
Σχήμα 4.12: 2ο σενάριο κίνησης 
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Σχήμα 4.13: Σύγκριση όλων των σχημάτων διαμόρφωσης για το δεύτερο σενάριο κίνησης 
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Tx-Rx=100m, fd=100Hz

Tx-Rx=500m, fd=100Hz

Tx-Rx=1000m, fd=100 Hz

Tx-Rx=1000m, fd=500 Hz

Tx-Rx=1000m, fd=1000 Hz Tx-Rx=1000m, fd=2000 Hz

 
Σχήμα 4.14: Επίδραση συχνότητας Doppler συναρτήσει της απόστασης για BPSK 

κωδικοποίηση και NLOS κανάλι. 

 

4.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ   

Είναι προφανές από τα διαγράμματα επιδόσεων των σχημάτων αστερισμού ότι στην 

μεν πρώτη περίπτωση η απόδοση του μοντέλου μας κρίνεται ικανοποιητική ενώ στην 

δεύτερη όχι. Κάτι τέτοιο ήταν εν μέρη αναμενόμενο και αυτό γιατί σε ένα περιβάλλον 

αστικό όπου δεν υπάρχει οπτική επαφή πομπού και δέκτη το σήμα υφίσταται 

αλλοιώσεις και παραμορφώσεις.  

 

4.5.1 Χρήση διαφορετικού κυκλικού προθέματος  

Ένας από τους τρόπους που πραγματοποιήσαμε για να βελτιώσουμε την απόδοση του 

μοντέλου είναι η αλαλαγή του κυκλικού προθέματος. Πράγματι ενώ το μέγεθος του 

αρχικού διαστήματος προστασίας είναι 1,6 μsec χρησιμοποιήσαμε το διπλάσιο 

δηλαδή 3,2 μsec.  Τα αποτελέσματα φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. Η απόσταση 

μεταξύ πομπού και δέκτη παρέμεινε στα 200 μέτρα  και τα αποτελέσματα αφορούν το 

κανάλι N-LOS. 
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QPSK 1/2 3200ns

QPSK 1/2 1600ns 

 Σχήμα 4.15: Σύγκριση των σχημάτων διαμόρφωσης με για το δεύτερο σενάριο κίνησης 

 

 

Γνωρίζουμε, σύμφωνα με το πρότυπο ότι για 1.6 μsec διάρκεια κυκλικού προθέματος 

η μείωση σε σηματοθορυβικό λόγο που υπεισέρχεται στο σήμα θα είναι : 
6

cp
loss 10 10 6

T 1.6 x10SNR 10 log 1 10 log 1 0.97dB
T 8.0x10

−

−

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − − = − − =⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠  

Στην περίπτωση διπλασιασμού του προθέματος η μείωση γίνεται 

 

 
6

cp
loss 10 10 6

T 3.2x10SNR 10 log 1 10 log 1 2.22dB
T 8.0x10

−

−

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − − = − − =⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
 

 

Από την γραφική παράσταση παρατηρούμε ότι το κέρδος που αποφαίνεται στις 

μεγάλες τιμές των Eb/No μόλις που ξεπερνά τα 2,5 dB. Καταλήγουμε λοιπόν στο 

συμπέρασμα ότι ναι μεν ο διπλασιασμός του κυκλικού προθέματος αποφέρει κέρδος 

αλλά στην πραγματικότητα το κέρδος αυτό είναι ελάχιστα αξιοποιήσιμο. 
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4.5.2 Χρήση αναδρομικής κωδικοποίησης turbo 

Για τη μελέτη της επίδοσης Turbo κώδικα στο πρότυπο χρησιμοποιήθηκε σαν 

συστατικός κώδικας ένας αναδρομικός συστηματικός συνελικτικός κώδικας με μήκος 

εξαναγκασμού 3 και πολυώνυμα σύνδεσης 5OCT και 7OCT. 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 

καθώς και σε ΝLOS που αντιστοιχεί στο δεύτερο σενάριο κίνησης. Παρακάτω 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και γίνεται σύγκριση με τις αντίστοιχες 

διαμορφώσεις και ρυθμούς κώδικα.  

 

 
Σχήμα 4.16: Σύγκριση των σχημάτων διαμόρφωσης QPSK  με Τurbo κωδικοποίηση για 

AWGN 
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Σχήμα 4.17: Σύγκριση των σχημάτων διαμόρφωσης 16QAM  με Τurbo κωδικοποίηση για 
AWGN 

 

 
 

 
 
Σχήμα 4.18: Σύγκριση των σχημάτων διαμόρφωσης BPSK με Τurbo κωδικοποίηση για NLOS 
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Σχήμα 4.19: Σύγκριση των σχημάτων διαμόρφωσης QPSK με Τurbo κωδικοποίηση για NLOS 
 
Τα αποτελέσματα προσομοίωσης για το AWGN περιβάλλον έδειξαν ότι έχουμε με 

την turbo κωδικοποίηση εξαιρετική απόδοση από τις πρώτες τιμές του λόγου. 

Μάλιστα η απόδοση του σχήματος αγγίζει και τα 10-5 dB.  Στην περίπτωση του 

ΝLOS τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για  BER of 5x10-2 η απόδοση της Τurbo 

κωδικοποίησης φτάνει τα  6dB στην 5th επανάληψη σε σχέση με τη συνελικτική 

κωδικοποίηση.  Αξιοσημείωτο είναι το φαινόμενο των error floor που έκανε αισθητή 

την εμφάνιση του σε όλες σχεδόν τις προσομοιώσεις. 
                                                                                                                                                                  

                     
4.5.3 Χρήση αλυσιδωτού κώδικα RS-CC  

Αφού δημιουργήθηκε το κατάλληλο μοντέλο για την εφαρμογή αλυσιδωτού κώδικα  

που περιγράφεται στο πρότυπο ΙΕΕΕ 802.16 εκτελέστηκαν προσομοιώσεις πάνω σε 

κανάλι ΑWGN και ΝLOS. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν δυστυχώς δεν ήταν τα 

αναμενόμενα και ήταν παρόμοια με την συνελικτική κωδικοποίηση. 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. Ένας από αυτούς που μπορεί να εξηγήσει αυτό το 

φαινόμενο είναι ο μικρός αριθμός φερόντων του συστήματος OFDM που 
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χρησιμοποιεί το ΙΕΕΕ 802.11p. Υπενθυμίζουμε ότι το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.16 

περιγράφει στάδιο OFDM 256 φερόντων. Δεν μπορούμε, δηλαδή, να 

εκμεταλλευτούμε επαρκώς το diversity που εισάγει ο κώδικας. Παρόλο που στο 

μοντέλο χρησιμοποιήθηκε και αυτό το στάδιο μέσω ενός random interleaver, δεν 

παρατηρήθηκε η αναμενόμενη βελτίωση της επίδοσης. Παρακάτω εικονίζονται οι 

γραφικές παραστάσεις. 

 
Σχήμα 4.20: Σύγκριση των σχημάτων διαμόρφωσης QPSK  με RSCC κωδικοποίηση για NLOS 

 

 
Σχήμα 4.21: Σύγκριση των σχημάτων διαμόρφωσης 64QAM με RSCC κωδικοποίηση για 

NLOS 
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Σχήμα 4.22: Σύγκριση των σχημάτων διαμόρφωσης BPSK  με RSCC κωδικοποίηση για 

AWGN 
 

 

 
Σχήμα 4.23: Σύγκριση των σχημάτων διαμόρφωσης BPSK  με RSCC κωδικοποίηση για 

AWGN 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  
                                 
                            

 
Εργαλεία σχεδίασης και  

αναπτυξιακές πλατφόρμες της Xilinx 
 
 

 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στη σύγχρονη καθημερινή ζωή, ο όρος "ψηφιακή" βρίσκεται στο λεξιλόγιο εκατομ-

μυρίων ανθρώπων, λόγω της ευρείας χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας: ψηφιακοί 

υπολογιστές, ψηφιακή τηλεφωνία, ψηφιακή μουσική, ψηφιακές φωτογραφικές μη-

χανές και ούτω καθεξής. Οι εφαρμογές των ψηφιακών συστημάτων καταλαμβάνουν 

μια τεράστια περιοχή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, από τις απλές καθημερινές 

εμπορικές, τραπεζικές και άλλες συναλλαγές, την πλοήγηση στο Διαδίκτυο, μέχρι 

την εξερεύνηση του διαστήματος. 

Στην τεχνολογία, στην επιστήμη και γενικά σε όλους τους τομείς των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων, απαιτείται η διαχείριση, μέτρηση και καταγραφή διάφορων 

ποσοτήτων. Επομένως, έχει πολύ μεγάλη σημασία η σωστή και ακριβής 

αναπαράσταση των ποσοτήτων αυτών. Γενικά, η αριθμητική τιμή μιας ποσότητας 

αναπαρίσταται με δύο τρόπους: αναλογικά  και ψηφιακά. Η βασική διαφορά μιας 

αναλογικής με μια ψηφιακή ποσότητα βρίσκεται στο γεγονός ότι μια αναλογική 

ποσότητα μπορεί να έχει οποιαδήποτε τιμή εντός ενός συνεχούς εύρους τιμών, 

ενώ η ψηφιακή ποσότητα περιλαμβάνει διακριτές τιμές. Ένα ψηφιακό σύστημα 
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είναι ένα σύνολο από συσκευές, οι οποίες είναι σχεδιασμένες για να διαχειρίζονται 

τις διακριτές πληροφορίες του συστήματος. Το πιο διαδεδομένο ψηφιακό σύστημα 

είναι ο υπολογιστής. Οι πληροφορίες του συστήματος αναπαρίστανται με φυσικές 

ποσότητες που ονομάζονται ψηφιακά σήματα. Τα σήματα αυτά χρησιμοποιούν δύο 

διακριτές τιμές, και για το λόγο αυτό ονομάζονται δυαδικά. Τα δυαδικά ψηφία είναι 

τα 0 και 1. Ένα όλο και αυξανόμενο πλήθος εφαρμογών χρησιμοποιούν ψηφιακά 

συστήματα. Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους η ψηφιακή τεχνολογία έχει 

επικρατήσει είναι: 

1. Δυνατότητα προγραμματισμού: Οι λειτουργίες ενός ψηφιακού συστήματος 

ελέγχονται από αποθηκευμένα σύνολα εντολών, τα οποία καλούνται πρόγραμμα. 

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, ο προγραμματισμός ψηφιακών συστημάτων 

γίνεται όλο και πιο απλουστευμένη διαδικασία. 

2. Οικονομία: Ο αριθμός των τρανζίστορ που μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα 

ψηφιακό σύστημα ολοένα και μεγαλώνει, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα 

εκτέλεσης πιο πολύπλοκων κα\ χρονοβόρων διαδικασιών με μικρό κόστος. 

3. Ταχύτητα: Τα σύγχρονα ψηφιακά συστήματα έχουν τη δυνατότητα να εκτε-

λούν εκατομμύρια πράξεις ανά δευτερόλεπτο. 

4. Αξιοπιστία: Η ανάπτυξη κωδίκων ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων 

εξασφαλίζει την αξιοπιστία ενός ψηφιακού συστήματος. 

        Τα λογικά κυκλώματα χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των κυκλωμάτων 

που αποτελούν τη βάση των υπολογιστών και ονομάζονται με το διεθνή όρο 

hardware, καθώς και άλλων ειδών προϊόντων. Όλα αυτά τα προϊόντα μπορούν να 

ονομαστούν ψηφιακά συστήματα [67]. Ο λόγος, για τον οποίο χρησιμοποιείται η 

λέξη ψηφιακά, εξάγεται από τον τρόπο με τον οποίο παριστάνεται η πληροφορία 

στους υπολογιστές, καθώς τα ηλεκτρονικά σήματα αντιστοιχούν σε ψηφία 

πληροφορίας. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη δόμηση ψηφιακών 

συστημάτων έχει εξελιχθεί δραματικά κατά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. 

Έως τη δεκαετία του 1960 τα λογικά κυκλώματα κατασκευάζονταν από ογκώδη 

τεμάχια, όπως είναι τα τρανζίστορ και οι αντιστάσεις, τα οποία συνδέονταν ως 

ξεχωριστά κομμάτια. Η ανάπτυξη των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων κατέστησε 

δυνατή την τοποθέτηση πολλών τρανζίστορ, και επομένως ενός ολόκληρου 

κυκλώματος, μέσα σε ένα τεμάχιο που ονομάζεται ολοκληρωμένο κύκλωμα ή chip. 
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Στην αρχή τα κυκλώματα αυτά περιείχαν λίγα τρανζίστορ αλλά, καθώς η 

τεχνολογία εξελισσόταν, έγιναν μεγαλύτερα. Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα 

κατασκευάζονται επάνω σε δίσκους πυριτίου.O δίσκος κόβεται και δημιουργούνται 

τα επιμέρους ολοκληρωμένα κυκλώματα, τα οποία στη συνέχεια τοποθετούνται 

μέσα σε μία κατάλληλη συσκευασία. Από το 1970 ήταν δυνατή η τοποθέτηση 

όλων των στοιχείων κυκλώματος που ήταν αναγκαία για τη δημιουργία ενός 

ολοκληρωμένου κυκλώματος μικροεπεξεργαστή σε ένα ενιαίο τεμάχιο. Παρότι οι 

πρώιμοι μικροεπεξεργαστές είχαν περιορισμένες υπολογιστικές δυνατότητες με 

βάση τα σημερινά κριτήρια, δημιούργησαν την επανάσταση της πληροφορίας 

επειδή επέτρεψαν την κατασκευή προσιτών προσωπικών από οικονομικής πλευράς 

υπολογιστών. Πριν από περίπου 30 χρόνια ο Gordon Moore, πρόεδρος της εται-

ρείας Ιntel, παρατήρησε ότι η τεχνολογία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων εξελισσό-

ταν με καταπληκτικούς ρυθμούς, διπλασιάζοντας τον αριθμό των τρανζίστορ που 

μπορούσαν να χωρέσουν μέσα σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα κάθε 1.5 με 2 χρό-

νια. Το φαινόμενο αυτό είναι επισήμως γνωστό ως Νόμος του Moore και συνεχίζει 

να ισχύει έως σήμερα. Επομένως κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι επεξερ-

γαστές περιείχαν μερικά εκατομμύρια τρανζίστορ και κατά τα τέλη της δεκαετίας 

έγινε εφικτή η τοποθέτηση περισσότερων από 10 εκατομμύρια τρανζίστορ. Ο 

νόμος του Moore αναμένεται να συνεχίσει να ισχύει καθ' όλη την επόμενη δεκαετία. 

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τα οποία εκτελούν διά-

φορες λειτουργίες και είναι χρήσιμα στη μελέτη σύνθετων ψηφιακών κυκλωμάτων. 

Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα εκτείνονται από πολύ απλά κυκλώματα χαμηλής λει-

τουργικότητας έως εξαιρετικά περίπλοκα ολοκληρωμένα κυκλώματα.  

Στα περισσότερα ψηφιακά προϊόντα είναι επίσης αναγκαία η σχεδίαση και κατα-

σκευή κάποιων λογικών κυκλωμάτων από την αρχή. Για την υλοποίηση τέτοιων 

κυκλωμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν τρεις μορφές ολοκληρωμένων κυκλω-

μάτων: τα τυπικά ολοκληρωμένα κυκλώματα, οι διατάξεις προγραμματιζόμενης 

λογικής και τα ειδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα. Σε αντίθεση με τα τυπικά 

ολοκληρωμένα κυκλώματα που εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες, είναι δυνατή 

η ανάπτυξη ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που περιέχουν κυκλώματα τα οποία 

μπορούν να οργανωθούν από το χρήστη, ώστε να υλοποιούν διάφορα λογικά 

κυκλώματα. Τα κυκλώματα αυτά έχουν μία πολύ γενική δομή και περιλαμβάνουν 
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ένα σύνολο προγραμματιζόμενων λογικών διακοπτών, οι οποίοι επιτρέπουν τα 

εσωτερικά κυκλώματα του ολοκληρωμένου κυκλώματος να οργανώνονται με 

διάφορους τρόπους. Ο σχεδιαστής μπορεί να υλοποιήσει οποιεσδήποτε λειτουργίες 

επιθυμεί για την εκτέλεση μίας συγκεκριμένης εφαρμογής, επιλέγοντας την 

κατάλληλη οργάνωση των διακοπτών. Οι διακόπτες προγραμματίζονται από τον 

τελικό χρήστη και όχι από την κατασκευάστρια εταιρεία, κατά το διάστημα 

κατασκευής το ολοκληρωμένου κυκλώματος. Τα ολοκληρωμένα αυτά κυκλώματα 

ονομάζονται διατάξεις προγραμματιζόμενης λογικής (PLDs). Οι περισσότερες μορφές 

PLDs μπορούν να προγραμματιστούν πολλές φορές. Αυτή η δυνατότητα είναι 

σημαντική, καθώς ένας σχεδιαστής μπορεί να προγραμματίσει ένα PLD ώστε να 

εκτελεί κάποια λειτουργία, αλλά αργότερα, όταν το τελικό ψηφιακό σύστημα θα 

ελέγχεται, μπορεί να επιφέρει διορθώσεις προγραμματίζοντας εκ νέου το PLD. Ο 

επαναπρογραμματισμός ενδέχεται να είναι απαραίτητος, για παράδειγμα, εάν 

κάποια λειτουργία δεν είναι αυτή που ακριβώς ζητείται και εάν απαιτούνται νέες 

λειτουργίες, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά την αρχική σχεδίαση. Τα PLDs 

διατίθενται σε διάφορα μεγέθη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση 

πολύ μεγαλύτερων λογικών κυκλωμάτων, σε σύγκριση με αυτά που μπορεί να 

υλοποιήσει ένα τυπικό ολοκληρωμένο κύκλωμα.  

Λόγω του μεγέθους τους και του γεγονότος ότι μπορούν να ρυθμιστούν, ώστε 

να πληρούν ακριβώς τις προδιαγραφές της εκάστοτε ειδικής εφαρμογής, τα PLDs 

χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα. Με βάση τα σύγχρονα πρότυπα, ένα λογικό 

κύκλωμα με 20,000 πύλες δεν είναι μεγάλο. Για την υλοποίηση μεγαλύτερων 

κυκλωμάτων είναι βολικό να χρησιμοποιούμε ένα διαφορετικό είδος 

ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που έχει μεγαλύτερη λογική χωρητικότητα. Μία από 

τις πλέον εξελιγμένες εκδοχές των PLDs είναι οι διατάξεις πυλών 

προγραμματιζόμενου πεδίου (FPGA). Σύντομα θα διατίθενται FPGA που θα 

περιέχουν περισσότερα από 100 εκατομμύρια τρανζίστορ. Το ολοκληρωμένο 

κύκλωμα αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό μικρών στοιχείων λογικών 

κυκλωμάτων που μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους με τη βοήθεια των 

προγραμματιζόμενων διακοπτών. Τα στοιχεία των λογικών κυκλωμάτων είναι 

οργανωμένα σε κανονική διδιάστατη δομή.  Οι διατάξεις FPGA διαφέρουν 

σημαντικά από τα CPLD επειδή δεν περιέχουν πύλες ΑΝD και ΟR. Αντίθετα, τα 
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FPGA περιέχουν λογικές βαθμίδες για την υλοποίηση των ζητούμενων 

συναρτήσεων. Η γενική δομή μίας διάταξης FPGA φαίνεται στο Σχήμα 5.1. 

 

 

Σχήμα 5.1: Γενική δομή μίας διάταξης FPGA 

 

 Αυτή περιέχει τρία είδη πόρων: λογικές βαθμίδες, βαθμίδες εισόδου/εξόδου για 

τη σύνδεση με τους ακροδέκτες της συσκευασίας και διακόπτες και γραμμές 

εσωτερικής διασύνδεσης. Οι λογικές βαθμίδες οργανώνονται με τη μορφή 

διδιάστατης σειράς και οι γραμμές διασύνδεσης οργανώνονται ως οριζόντια και 

κατακόρυφα κανάλια δρομολόγησης ανάμεσα στις γραμμές και στήλες των λογικών 

βαθμιδών. Τα κανάλια αυτά εμπεριέχουν καλώδια και προγραμματιζόμενους 

διακόπτες που επιτρέπουν τις λογικές βαθμίδες να διασυνδέονται με πολλούς 

τρόπους. Στο Σχήμα 5.1 παρουσιάζονται δύο θέσεις προγραμματιζόμενων 

διακοπτών. Τα τετράγωνα που ευρίσκονται δίπλα στις λογικές βαθμίδες περιέχουν 

διακόπτες που συνδέουν τους ακροδέκτες εισόδου και εξόδου των λογικών 

βαθμίδων με τα καλώδια διασύνδεσης και τα τετράγωνα που ευρίσκονται διαγώνια 

μεταξύ των λογικών βαθμίδων συνδέουν ένα καλώδιο διασύνδεσης με ένα άλλο 

(όπως ένα οριζόντιο με ένα κατακόρυφο). Υπάρχουν επίσης προγραμματιζόμενες 
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συνδέσεις ανάμεσα στις βαθμίδες εισόδου/εξόδου και τα καλώδια διασύνδεσης. Ο 

ακριβής αριθμός προγραμματιζόμενων διακοπτών και καλωδίων σε μία διάταξη 

FPGA λαμβάνει διάφορες τιμές στα ολοκληρωμένα κυκλώματα του εμπορίου. 

Οι διατάξεις FPGA μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση λογικών 

κυκλωμάτων μεγέθους μεγαλύτερου από μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ισοδύναμες 

λογικές πύλες. Κάθε λογική βαθμίδα ενός FPGA έχει τυπικά ένα μικρό αριθμό 

εισόδων και μία έξοδο. Σήμερα υπάρχουν στο εμπόριο ένας αριθμός προϊόντων 

FPGA, τα οποία διαθέτουν διάφορα είδη λογικών βαθμίδων. Η πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενη λογική βαθμίδα είναι ο πίνακας αναζήτησης ή αναφοράς (Look 

up table), ο οποίος περιέχει κυψέλες αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται για την 

υλοποίησης μίας μικρής λογικής συνάρτησης. Κάθε κυψέλη μπορεί να κρατήσει 

μία λογική τιμή, 0 ή 1. Η αποθηκευμένη τιμή μεταφέρεται στην έξοδο της κυψέλης 

αποθήκευσης. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι σχεδιαστές διαπίστωσαν 

ότι μπορούσαν να απεικονίσουν αλγορίθμους απ’ ευθείας σε FPGA και αυτό έδωσε 

ώθηση στην περιοχή εφαρμογών FCCM (Field-programmable Custom Computing 

Machines) που εξελίχθηκε ραγδαία. Κάποιες από τις πρώτες εφαρμογές ήταν η 

σύγκριση συμβολοσειρών για DNA sequencing, η εξεύρεση κανόνων Golomb, 

υλοποίηση νευρωνικών δικτύων, κλπ., η δε λίστα συνεχίζεται μέχρι και σήμερα με 

εφαρμογές επεξεργαστών δικτύων (network processors), επεξεργαστές για 

κρυπτογραφία, εφαρμογές σε ιδεατή πραγματικότητα, κλπ.  

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και τις αρχές της δεκαετίας του 2000 

αρχίζουν δύο σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται και 

χρησιμοποιούνται οι FPGA’s: 

• Οι FPGA’s αρχίζουν και έχουν ενσωματωμένο επεξεργαστή, καταρχήν μικρής 

υπολογιστικής ισχύος. H εταιρία Triscend στις αρχές του 2000 έβγαλε FPGA με 

ενσωματωμένο επεξεργαστή της οικογένειας Intel 8051, δηλαδή τον πλέον κλασσικό 

και ήδη απαρχαιωμένο επεξεργαστή για ενσωματωμένες εφαρμογές, ενώ λίγα χρόνια 

αργότερα, μετά το 2003 η εταιρία Xilinx στην σειρά Virtex II PRO Virtex II PRO 

περιλάμβανε δύο ισχυρούς επεξεργαστές PowerPC (τεχνολογίας ΙΒΜ). 

• Οι FPGA’s άρχισαν να εκτοπίζουν σε εφαρμογές τους επεξεργαστές σήματος DSP 

για εφαρμογές σταθερής υποδιαστολής (ενώ οι πράξεις κινητής υποδιαστολής 

παρέμειναν η αχίλλειος πτέρνα των FPGA). 
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5.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ISE ΤΗΣ XILINX 
Το περιβάλλον σχεδίασης ISE της Xilinx [47], [48] είναι ένα ολοκληρωμένο 

περιβάλλον το οποίο αποτελείται από ένα σύνολο προγραμμάτων με το οποίο μπορεί 

κανείς να δημιουργήσει, προσομοιώσει και υλοποιήσει ψηφιακά κυκλώματα σε 

συσκευές με κύκλωμα FPGA ή σε κύκλωμα CPLD. 

Όλα τα εργαλεία κάνουν χρήση ενός γραφικού περιβάλλοντος χρήστη (GUI) (σχήμα 

5.2) το οποίο επιτρέπει όλα τα προγράμματα να εκτελούνται από γραμμές εργαλείων, 

μενού ή εικονίδια. 

Το περιβάλλον ολοκληρωμένου λογισμικού (ISE) της Xilinx υποστηρίζει τον χρήστη 

σε όλες τις φάσεις υλοποίησης, από την σχεδίαση μέχρι τον προγραμματισμό μιας 

συσκευής Xilinx.  

 
                       Σχήμα 5.2:  Το γραφικό περιβάλλον του εργαλείου ISE 8.1 
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program device

analyze implementation 
         results

implement design

enter constraints

synthesize design

create design

improve implementation 
           results

simulate design

Σχήμα  5.3: ISE design flow 

 

 

Το περιβάλλον ISE οργανώνει και διεκπεραιώνει μια σχεδίαση μέσω των ακόλουθων 

βημάτων(σχήμα 5.3): 

 

Σχεδίαση 

Η σχεδίαση είναι το πρώτο βήμα στην ροή σχεδίασης του ISE. Κατά τη διάρκεια 

της σχεδίασης, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει τα αρχεία πηγαίου κώδικα 

βασισμένα στους σχεδιαστικούς στόχους που έχει θέσει.  Ο χρήστης μπορεί να 

δημιουργήσει μια ανώτερου επιπέδου σχεδίαση χρησιμοποιώντας μια γλώσσα 

περιγραφής υλικού (HDL) όπως είναι η VHDL, η VERILOG ή η ABEL ή 

χρησιμοποιώντας σχηματική περιγραφή (schematic). Υπάρχει και η δυνατότητα 

χρήσης πολλαπλών μορφών αρχείων σε επίπεδο χαμηλού κώδικα σε μια σχεδίαση. 

Βεβαίως η παράκαμψη του βήματος σχεδίασης και η απευθείας έναρξη του 

βήματος υλοποίησης είναι πάντοτε εφικτό, κυρίως για περιπτώσεις σύνθεσης αρχείων 

EDIF ή NGC/NGO. 
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Σύνθεση 

Κατόπιν του βήματος σχεδίασης και της ενδεχόμενης προσομοίωσης, ο χρήστης 

μπορεί να προχωρήσει στο βήμα της σύνθεσης. Κατά τη διάρκεια του βήματος αυτού 

τα αρχεία σχεδίασης που είναι γραμμένα σε VHDL, Verilog ή σε μικτή γλώσσα, 

μεταφράζονται σε αρχεία netlist τα οποία γίνονται δεκτά ως στοιχεία εισόδου κατά το 

βήμα της υλοποίησης. 

 

Υλοποίηση 

Μετά την ολοκλήρωση της σύνθεσης, ο χρήστης μπορεί να περάσει στο βήμα της 

υλοποίησης, όπου γίνεται η μετατροπή της σχεδίασης λογικού επιπέδου σε φυσική 

μορφή αρχείου εκτελέσιμων δεδομένων που μπορεί να μεταφορτωθεί στην 

επιλεχθείσα συσκευή προορισμού. Από τον Project Navigator, ο χρήστης μπορεί να 

εκτελέσει την διαδικασία υλοποίησης σε ένα βήμα, ή να εκτελέσει κάθε επιμέρους 

διεργασία υλοποίησης ξεχωριστά. Οι διεργασίες υλοποίησης διαφέρουν καθώς είναι 

εξαρτημένες από το εάν ο χρήστης στοχεύει στην υλοποίησης κυκλώματος FPGA ή 

σε κύκλωμα CPLD. 

 

Έλεγχος 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επαλήθευσης της λειτουργικότητας της σχεδίασης 

του σε πολλά σημεία της σχεδιαστικής φάσης. Μπορεί να χρησιμοποιήσει λογισμικό 

προσομοίωσης ώστε να επαληθεύσει την λειτουργικότητα και τον χρονισμό της 

σχεδίασης του καθ’ ολοκληρία ή ελέγχοντας τα επιμέρους τμήματά της. Ο 

προσομοιωτής μεταφράζει τον κώδικα VDHL ή Verilog σε λειτουργικό κύκλωμα και 

απεικονίζει τα αποτελέσματα ψηφιακής λογικής της περιγραφόμενης HDL ώστε να 

καθοριστεί η ορθή λειτουργία του κυκλώματος. Η προσομοίωση επιτρέπει στον 

χρήστη μα δημιουργεί και να επαληθεύει πολύπλοκες λειτουργίες σε σχετικά μικρό 

χρόνου. Ο χρήστης μπορεί επίσης να εκτελέσει επαληθεύσεις εντός κυκλώματος 

ακόμη και μετά τον προγραμματισμό της συσκευής. 
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Ρύθμιση συσκευής 

Αφότου δημιουργηθεί το αρχείο προγραμματισμού, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει 

την συσκευή. Κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν 

αρχεία ρυθμίσεων και να μεταφορτωθούν τα αρχεία προγραμματισμού από τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή σε μια συσκευή Xilinx. 

 

Περιβάλλον σχεδίασης 

Το περιβάλλον σχεδίασης (Project Navigator) οργανώνει τα αρχεία σχεδίασης και 

εκτελεί τις διεργασίες που απαιτούνται σε όλα βήματα διεκπεραίωσης από της 

σχεδίαση ως τη μεταφόρτωση εκτελέσιμου κώδικα σε μια συσκευή Xilinx. Ο Project 

Navigator είναι ένας υψηλού επιπέδου οργανωτής σχεδιάσεων FPGA και CPLD για 

Xilinx, που επιτρέπει να πραγματοποιούνται τα ακόλουθα: 

• Προσθήκη και δημιουργία αρχείων πηγαίου κώδικα σχεδίασης, τα οποία 

εμφανίζονται στο παράθυρο «Sources» 

• Τροποποίηση των αρχείων πηγαίου κώδικα στο περιβάλλον εργασίας 

(Workspace) 

• Εκτέλεση των διεργασιών επί των αρχείων πηγαίου κώδικα στο παράθυρο 

«Processes» 

• Προβολή της εξόδου των διεργασιών στο παράθυρο «Transcript» 

Προαιρετικά, ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει διεργασίες με την χρήση μιας γραμμής 

εντολών που διατίθεται. Παρά ταύτα, είναι ενδεδειγμένο ότι ο χρήστης πρέπει πρώτα 

να είναι εγκλιματισμένος στην βασική χρήση του ISE. 

Το παρακάτω παράθυρο δείχνει τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται το 

περιβάλλον σχεδίασης του ISE: 
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Σχήμα 5.4: Βασικά στοιχεία περιβάλλοντος ISE 

 

Τα βασικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται είναι: 

1. Γραμμή εργαλείων 

2. Παράθυρο «Sources» 

3. Παράθυρο «Processes» 

4. Περιβάλλον εργασίας 

5. Παράθυρο «Transcript» 

 

Χρήση του παραθύρου «Sources» 

Το πρώτο βήμα που κάνει ο χρήστης κατά την υλοποίηση μιας σχεδίασης ενός 

κυκλώματος Xilinx FPGA ή CPLD είναι να συναρμολογήσει τα αρχεία σχεδίασης 

που είναι γραμμένα σε πηγαίο κώδικα και να τα ενσωματώσει στο έργο του. Η 

καρτέλα «Sources» του παραθύρου «Sources» δείχνει τα αρχεία πηγαίου κώδικα που 

δημιουργεί και προσθέτει ο χρήστης στο έργο του, όπως φαίνεται στην ακόλουθη 

εικόνα: 
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Σχήμα 5.5 : Αρχεία πηγαίου κώδικα 

 

Η αναδιπλούμενη λίστα στην κορυφή της καρτέλας «Sources» επιτρέπει την 

προβολή μόνον εκείνων των αρχείων πηγαίου κώδικα που σχετίζονται με την 

επονομαζόμενη προβολή (για παράδειγμα Synthesis / Implementation). Η καρτέλα 

«Sources» δείχνει την ιεραρχία της σχεδίασης ενός έργου. Ο χρήστης μπορεί να 

αναπτύσσει ή να συμπτύσσει επίπεδα πατώντας τα εικονίδια (+) ή (-). 

Κάθε πηγαίο αρχείο εμφανίζεται δίπλα από ένα εικονίδιο που δείχνει τον τύπο του 

αρχείου. Το αρχείο που επιλέγεται καθορίζει τις διαθέσιμες διεργασίες στο παράθυρο 

«Processes». 

Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις ιδιότητες του έργου του, όπως για 

παράδειγμα την οικογένεια συσκευών Xilinx που στοχεύει το έργο, τον τύπο του 

στοιχείου ανώτατου επιπέδου (top-level module), το εργαλείο σύνθεσης, τον 

προσομοιωτή και την παραγόμενη γλώσσα προσομοίωσης. 

Σημείωση Το παράθυρο «Sources» περιλαμβάνει επίσης την καρτέλα «Snapshots» 

και την καρτέλα «Libraries». Όταν ο χρήστης εργάζεται με σχηματικά διαγράμματα, 

είναι διαθέσιμη και η καρτέλα «Symbols». 

 

Παράθυρο «Processes» 

Η καρτέλα «Processes» στο εν λόγω παράθυρο επιτρέπει την εκτέλεση ενεργειών 

ή διεργασιών επί του επιλεγμένου πηγαίου αρχείου που επιλέγεται από την καρτέλα 

«Sources» του αντίστοιχου παραθύρου. Οι διεργασίες τροποποιούνται αναλόγως του 

αρχείου που επιλέγεται. 
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Η καρτέλα «Process» δείχνει τις διαθέσιμες διεργασίες σε ιεραρχική προβολή. Οι 

διεργασίες ταξινομούνται ακολουθώντας την τυπική σχεδιαστική σειρά: Δημιουργία 

έργου, σχεδίαση, διαχείριση περιορισμών και της δημιουργίας αρχείων. 

 

Τύποι διεργασιών 

Οι ακόλουθοι τύποι διεργασιών είναι διαθέσιμοι κατά τη διάρκεια των εργασιών 

σε ένα έργο: 

Εργασίες  

Όταν ο χρήστης εκτελεί μια διεργασία, το λογισμικό ISE τίθεται σε κατάσταση 

δέσμης – batch mode, το οποίο σημαίνει, ότι το λογισμικό επεξεργάζεται το 

επιλεγμένο αρχείο πηγαίου κώδικα αλλά δεν ανοίγει κάποιο πρόσθετο εργαλείο 

λογισμικού του περιβάλλοντος εργασίας. Η έξοδος των διεργασιών εμφανίζεται στο 

παράθυρο «Transcript». 

Αναφορές  

Οι περισσότερες διεργασίες περιλαμβάνουν υποδιεργασίες αναφοράς, οι οποίες 

δημιουργούν συνόψεις ή αναφορές κατάστασης, όπως για παράδειγμα, η αναφορά 

σύνθεσης ή αναφορά χαρτογράφησης. 

Εργαλεία  

Όταν ο χρήστης εκτελεί διεργασία εργαλείου, το σχετικό εργαλείο είτε εκτελείται 

ως αυτόνομη εφαρμογή είτε εμφανίζεται στο περιβάλλον εργασίας μέσω του οποίου ο 

χρήστης μπορεί να δει ή να τροποποιήσει τα αρχεία σχεδίασης πηγαίου κώδικα. 

 

Καταστάσεις διεργασίας 

Καθώς ο χρήστης εργάζεται με την σχεδίαση του, λόγω τροποποιήσεων μπορεί να 

απαιτηθεί η επανεκτέλεση κάποιων διεργασιών. Ο Project Navigator καταγράφει τις 

αλλαγές που γίνονται και δείχνει την κατάσταση κάθε διεργασίας μέσω των 

παρακάτω εικονιδίων: 

Σε εκτέλεση  

Το εικονίδιο δείχνει ότι η διεργασία εκτελείται 

Ανανεώθηκε  

Το εικονίδιο δείχνει ότι η διεργασία εκτελέστηκε επιτυχώς, χωρίς σφάλματα και 

προειδοποιήσεις και δεν χρειάζεται επανεκτέλεση.  
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Αναφορά προειδοποιήσεων   

Το εικονίδιο δείχνει ότι η διεργασία εκτελέστηκε επιτυχώς αλλά υπάρχουν 

προειδοποιήσεις. 

Αναφορά σφαλμάτων  

Το εικονίδιο δείχνει ότι η διεργασία εκτελέστηκε αλλά υπάρχουν σφάλματα. 

Απαιτείται ανανέωση  

Το εικονίδιο δείχνει ότι έχουν επιτελεστεί τροποποιήσεις στην σχεδίαση και κατά 

συνέπεια πρέπει οι διεργασίες υλοποίησης να επανεκτελεστούν. 

Χωρίς εικονίδιο 

Σημαίνει ότι στο αρχείο δεν έχει εκτελεστεί καμία διεργασία υλοποίησης. 

 

Εκτέλεση διεργασιών 

Η εκτέλεση της διεργασίας υλοποίησης απαιτεί τον ορισμό του επιλεχθέντος 

πηγαίου αρχείου ως στοιχείου ανώτατου επιπέδου (Top-level module). Το στοιχείο 

ανώτατου επιπέδου (Top-level module) χαρακτηρίζεται από το εικονίδιο  και 

καθορίζεται είτε από το μενού Process > Implement Top Module ή πατώντας κλικ 

στο κουμπί  από της αντίστοιχη γραμμή εργαλείων. 

 

Όταν εκτελείται μια διεργασία ο Project Navigator αυτομάτως επεξεργάζεται μια 

σχεδίαση ως ακολούθως: 

 

• Αυτομάτως εκτελεί τις διεργασίες χαμηλού επιπέδου (π.χ. Μετάφραση, 

Αντιστοίχηση, Τοποθέτηση και Σύνδεση) 

 

• Αυτομάτως εκτελεί όλες τις επιγονικές διεργασίες 

 

• Αυτομάτως εκτελεί διεργασίες σε αρχεία που έχουν τεθεί σε κατάσταση 

«Απαιτείται ανανέωση».   
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5.3 Xilinx System Generator  

Το System Generator [49] , [50] είναι ένα εργαλείο σχεδίασης συστημάτων ψηφιακής 

επεξεργασίας σήματος (DSP) μέσω του περιβάλλοντος Simulink του MATLAB με 

στόχο την υλοποίηση της σχεδίασης σε FPGA. Τα σχέδια αποτυπώνονται στο 

Simulink μοντελοποιημένα με χρήση των μπλοκ ειδικών λειτουργιών που παρέχονται 

από τις βιβλιοθήκες του System Generator και του Simulink.  Το εργαλείο παρέχει τη 

δυνατότητα για πλήρη εξομοίωση του σχεδιασμένου συστήματος, έλεγχο, 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του και παραγωγή κώδικα HDL (VHDL ή Verilog) 

που το περιγράφει πλήρως. Το System Generator χρησιμοποιεί το Xilinx DSP 

blockset για το Simulink και αυτόματα ενεργοποιεί την Xilinx Core Generator για την 

παραγωγή βέλτιστης λίστας netlists για τα DSP building blocks. Το System Generator 

μπορεί να εκτελέσει όλες τις εφαρμογές υλοποίησης για να παράγει ροή bit για 

προγραμματισμό σε FPGA.  

 

 
Σχήμα 5.6: System Generator σχεδιαστική ροή 

 

 

Δύο μπλοκ τα οποία ονομάζονται “Gateway In” και “Gateway Out”, ορίζουν το 

διαχωριστικό όριο μεταξύ του μοντέλου σε FPGA και του μοντέλου σε Simulink. Το 
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μπλοκ Gateway In μετατρέπει την είσοδο μεταβλητού σημείου σε σταθερού σημείο. 

Το σταθερό σημείο καθορίζεται πλήρως, από την καρτέλα ιδιοτήτων του μπλοκ, 

κάνοντας διπλό-κλικ επάνω του. Το System Generator είναι DSP  σχεδιαστικό 

εργαλείο από τη Xilinx, που επιτρέπει τη χρήση μοντέλων δημιουργημένα σε 

περιβάλλον Simulink, πάνω σε εφαρμογές FPGA.  Πρότερη εμπειρία σε Xilinx 

FPGAs ή RTL μεθοδολογίες, δεν απαιτείται όταν κάποιος χρησιμοποιεί τη Γεννήτρια 

του Συστήματος. Οι εφαρμογές ενσωματώνονται σε DSP  Simulink περιβάλλον, 

χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα Xilinx.μπλοκ. Τα βήματα υλοποίησης του FPGA, 

συμπεριλαμβανομένου της σύνθεσης, τοποθέτησης και διαδρομής, υλοποιούνται 

αυτόματα, παράγοντας ένα FPGA προγραμματιστικό αρχείο. 
 

 
Σχήμα 5.7: Screenshot από την επιφάνεια εργασίας του System Generator  

 
 
 
 
Πάνω από 90 DSP building blocks παρέχονται από το Xilinx DSP blockset για το  

Simulink. Αυτά τα blocks περιλαμβάνουν τα ευρέως χρησιμοποιούμενα DSP building 

blocks όπως αθροιστές, πολλαπλασιαστές και καταχωρητές. Επίσης περιέχονται και   

μια ομάδα από σύνθετων DSP building blocks όπως εμπρόθετη διόρθωση λαθών 

φίλτρα και μνήμες. Αυτά τα blocks σε συνδυασμό με τις Xilinx IP core generators 

επιδίδουν  βελτιστοποιημένα αποτελέσματα για κάθε συγκεκριμένη συσκευή. 
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Σχήμα 5.8: DSP building blocks 

 
 
Το System Generator παρέχει επιταχυνόμενη προσομοίωση μέσω της συνεργατικής 

προσομοίωσης του υλικού. Η συνεργατική προσομοίωση είναι μια μεθοδολογία 

προσομοίωσης που επιτρέπει στα επιμέρους συστατικά να τα προσομοιώσει από 

διαφορετικά εργαλεία προσομοίωσης που τρέχουν ταυτόχρονα και που 

ανταλλάσσουν τις πληροφορίες κατά τρόπο συνεργάσιμο.  

 

Το System Generator θα δημιουργήσει αυτόματα ένα δείγμα προσομοίωσης υλικού 

για ένα σχέδιο που αποτυπώθηκε στο Xilinx DSP blockset και μπορεί να τρέξει σε 

μια πάνω από 20 υποστηριγμένες πλατφόρμες υλικού. Αυτό το υλικό προσομοιωθεί  

στην συνέχεια με το υπόλοιπο του συστήματος Simulink και θα παρέχει μέχρι μια 

αύξηση απόδοσης προσομοίωσης 1000 φορές. 
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Σχήμα 5.9: Hardware co simulation 

 
 

Πλατφόρμα ολοκλήρωσης συστημάτων 

 

Το  System Generator παρέχει μια πλατφόρμα ολοκλήρωσης συστημάτων για τον 

σχεδιασμό FPGAs που επιτρέπει στις RTL, Simulink, MATLAB και C/C++ 

συνιστώσες ενός συστήματος DSP να ενωθούν σε ένα ενιαίο περιβάλλον 

προσομοίωσης και εφαρμογής. Το System Generator υποστηρίζει ένα black box block 

που επιτρέπει RTL να εισαχθεί σε Simulink και να προσομοιωθεί είτε με ModelSim 

είτε τον προσομοιωτή Xilinx ISE. 
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Σχήμα 5.10: Πλατφόρμα ολοκλήρωσης συστημάτων 
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5.4 ΝALLATECH XtremeDSP Development Kit-IV 
 

To Xtreme DSP Development kit [51] αποτελεί μια ιδανική πλατφόρμα ανάπτυξης 

για τεχνολογία Virtex-4 FPGA και διατίθεται από την Νallatech ενώ παρέχει μια 

διέξοδο για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση στα DIME-II (DSP and Imaging 

Processing Module for Enhanced FPGAs) συστήματα. Περιέχει 2 ανεξάρτητα 

κανάλια ADCs -AD6645 ADC (14-bits έως 105 MSPS) και 2 ανεξάρτητα  DAC 

κανάλια - AD9772 DAC (14-bits έως 160 MSPS) υψηλής απόδοσης σε δυο κανάλια 

εισόδου και εξόδου αντίστοιχα. Επίσης περιλαμβάνει υποστήριξη για εξωτερικό 

χρονισμό, on board ταλαντωτή καθώς και το Virtex-4 FPGA για προγραμματισμό 

από τον χρήστη με αποτέλεσμα να αποτελεί την ιδανική πλατφόρμα ανάπτυξης για 

επεξεργασία σήματος εφαρμογές.  

 

 
Σχήμα 5.11 :  XtremeDSP Development Kit-IV 

 

Στο αναπτυξιακό περιλαμβάνονται τρία διαφορετικά Xilinx FPGAs: το Virtex-4 που 

αφορά τον  χρήστη (Virtex-4 User FPGA: XC4VSX35-10FF668), το Virtex-II 

(XC2V80-4CS144) που αφορά την διαχείριση χρονισμού και το Spartan-II που 

αφορά την διεπαφή PCI ή USB για 3.3V/5V. Το FPGA χρήστη (user FPGA) είναι μια 

διάταξη Virtex-4 όπου μεταφέρεται το κυρίως σχέδιο (design) του χρήστη. Σύμφωνα 

με το σχέδιο, το FPGA χρήστη διασυνδέει κατάλληλα τα λογικά τμήματά του ώστε 

να υλοποιήσει την επιθυμητή επεξεργασία. Είσοδοι στο FPGA χρήστη είναι τα 
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κανάλια εισόδου και σήμα χρονισμού από το FPGA χρονισμού, που αποτελεί το 

ρολόι της εφαρμογής – υλοποίησης. Έξοδοι από το FPGA χρήστη αποτελούν τα 

κανάλια εξόδου. Το FPGA χρονισμού είναι μια συσκευή Virtex II. Δέχεται 

κατάλληλο σχέδιο (design) βάσει του οποίου διασυνδέει κατάλληλα τα λογικά 

τμήματά της έτσι ώστε αξιοποιώντας το κεντρικό ρολόι του αναπτυξιακού (105MHz 

ταλαντωτής) να παράγει σήματα χρονισμού προς το FPGA χρήστη, τους ADCs, τους 

DACs, κλπ. Το FPGA διεπαφής (interface FPGA) δεν δέχεται σχέδιο (design), οι 

λειτουργίες του είναι προγραμματισμένες εκ κατασκευής και στόχος του είναι η 

ρύθμιση της συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων του αναπτυξιακού. 

Επομένως μόνο τα FPGA χρήστη και χρονισμού δέχονται σχέδιο (design), το οποίο 

μπορούν να λάβουν είτε μέσω της διεπαφής JTAG, είτε μέσω της διεπαφής USB, είτε 

μέσω της επαφής PCI του αναπτυξιακού. 
 

 
Σχήμα 5.12: XtremeDSP Development Kit-IV λειτουργικό διάγραμμα 

 
Κάθε αναλογικό κανάλι εισόδου παρέχει ανεξάρτητα δεδομένα και σήματα ελέγχου 

στο FPGA. Δυο set από 14-bit εύρος δεδομένα παρέχονται  από τις δυο ADCs 
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(AD6645) διατάξεις η καθεμιά από τις οποίες έχει δικιά του είσοδο και αγωγό 

γείωσης. Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει την επαφή μεταξύ του ενός καναλιού 

ADCs και του FPGA. 
 

 
Σχήμα 5.13: ADC σε FPGA διεπαφή 

 

Οι είσοδοι στις διατάξεις είναι συνδεδεμένοι με πέντε κονεκτορες MCX  και είναι 

τερματισμένοι στα 50Ω, τόσο για τα κανάλια εισόδου όσο και για τα κανάλια εξόδου.  

Η προτεινομένη τιμή για την τάση στους κονεκτορες για μέγιστη απόδοση είναι 2 V 

p-p ή  +/- 1 V.  Μέσω κατάλληλων ομοαξονικών καλωδίων μπορεί να 

πραγματοποιηθεί η  διεπαφή του αναπτυξιακού με το αναλογικό μέρος της 

εφαρμογής ή και απευθείας με τον τηλεπικοινωνιακό δίαυλο. Ο πέμπτος κονεκτορας 

παρέχει μια πηγή εισόδου για εξωτερικό ρολόι. 

 
Σχήμα 5.14: MCX Connectors 
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Η διάταξη DAC προσφέρει 14-bit ανάλυση και ένα μέγιστο ρυθμό στα  160MSPS. Το 

ψηφιακό σήμα θα πρέπει να είναι σε μορφή offset binary. Επιπρόσθετα σήματα 

ελέγχου υπάρχουν μεταξύ του DAC και του FPGA με σκοπό τον πλήρη έλεγχο και 

λειτουργικότητα μεταξύ των διατάξεων. Κάθε μια από τις δυο DAC διατάξεις 

χρονίζεται απευθείας από ένα διαφορικό σήμα LVPECL. Το τελευταίο προέρχεται 

από  το Virtex-II XC2V80-4CS144 FPGA (Clock FPGA). 

Τέλος η τροφοδοσία του αναπτυξιακού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με την 

μονάδα τροφοδοσίας που συνοδεύει την συσκευή είτε από την θύρα PCI σε 

περίπτωση σύνδεσης με υπολογιστή. Οι απαιτήσεις τροφοδοσίας κυμαίνονται από το 

σχεδιασμό, την συχνότητα του ρολογιού και το ποσοστό χρησιμοποίησης της 

συσκευής. Συνήθως 12 V και 5 V είναι οι επικρατέστερες τιμές με 45 Watt 

κατανάλωση ισχύος. 
 

 
 

Σχήμα 5.15: DAC σε FPGA διεπαφή 
 
Τα FPGA της σειράς VIRTEX πρωτοπαρουσιάστηκαν το1998 με την οικογένεια 

Virtex των 2,5V και αυτήν την στιγμή αποτελείται από τις οικογένειες Virtex-E, 

Virtex-EM, Virtex-II, Virtex-4, Virtex-5, Virtex-6.  

Η οικογένεια Virtex-4 προσφέρει εξελιγμένη λογική, υψηλή επίδοση, και  πυκνότητα 

και μεγάλη χωρητικότητα μνήμης. Με τουλάχιστον 200000 λογικές κυψέλες οι 

συσκευές της Virtex-4 προσφέρουν εξαιρετική επίδοση αλλά και μικρή κατανάλωση 

ισχύος. Η οικογένεια Virtex-II που αφορά την διαχείριση χρονισμού αποτελείται από 



 

 

 

 

143

FPGA που έχουν από 40Κ έως 8Μ πύλες συστήματος. Περιλαμβάνουν μνήμες τύπου 

dual port RAM μεγέθους έως και 3Μbits σε πηγές των 18-Kbit block select RAM και 

έως 1,5 Mbits διανεμημένης RAM. Επίσης περιλαμβάνουν 18x18 πολλαπλασιαστές 

και γρήγορες αλυσίδες look-ahead carry logic. Ο αριθμός των εσωτερικών 

καταχωρητών και των μανδαλωτών μπορεί να ανέλθει στους 93184 με εσωτερικό 

Clock Enable. Οι 1108 Ι/Οs υποστηρίζουν 25 πρότυπα.  Οι συχνότητες λειτουργίας 

της οικογένειας αυτής αγγίζουν τα 420ΜHz από εσωτερικό ρολόι χρονισμού.   

 
 

 
 

Σχήμα 5.16: Virtex-II Architecture Overview 

 
 

Τα FPGA της σειράς Spartan είναι η καλύτερη λύση για αντικατάσταση των 

προγραμματιζόμενων κυκλωμάτων ASIC. Χρησιμοποιούν on_chip RAM, έχουν 

υψηλή επίδοση και χαμηλό κόστος. Η οικογένεια Spartan-II αποτελείται από 6 

συσκευές με πυκνότητα πυλών έως 200000 πύλες που λειτουργούν σε ταχύτητες των 

200ΜΗz και άνω. Τα   FPGA αυτά έχουν  μέγεθος από 432 έως 5.192 λογικές 

κυψέλες. Με την χρησιμοποίηση του σετ χαρακτηριστικών της Spartan-II πολλά 

ASSPs είναι μη αναγκαία και μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς την χρησιμοποίηση 

καμίας από τις πύλες της συσκευής. Η on-chip μνήμη είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και 

δίνει στον σχεδιαστή μια πληθώρα ευελιξίας. Γι αυτόν τον σκοπό η οικογένεια 

Spartan-II περιλαμβάνει μνήμες RAM (distributed και block) μεγέθους 4Kbits ικανές 

να υλοποιήσουν την διάταξη που είναι βέλτιστη για το σχέδιο του καθενός. Τέλος τα 
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FPGA αυτά έχουν έως 284 Ι/Ο pins και ευέλικτη Ι/Ο τεχνολογία, υποστηρίζοντας 16 

υψηλής επίδοσης interface standards 

 
 

5.5. XUP Virtex-II Pro Development System 

 

Το XUP Virtex-II Pro [52] αναπτυξιακό συστημα παρέχει μια ανεπτυγμένη 

πλατφόρμα υλικού η οποία αποτελείται από έναν υψηλής απόδοσης Virtex-II Pro 

FPGA το οποίο συνεργάζεται με μια σειρά περιφερειακών εξαρτημάτων που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν ένα πολυσύνθετο σύστημα και για να 

καταδείξουν την ικανότητα της πλατφόρμας. 

 

Σχήμα 5.17: XUP Virtex-II Pro Development System Block Diagram 
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Σχήμα 5.18: XUP Virtex-II Pro Development System Board Photo 

Τα FPGA της οικογένειας Virtex-II Pro έχουν μέγεθος από 3Κ έως 99Κ λογικές 

κυψέλες. Έχουν υψηλότερη επίδοση και μικρότερη κατανάλωση σε σχέση με 

παλιότερες τεχνολογίες. Τα FPGA αυτά λειτουργούν σε συχνότητες των 400ΜHz και 

άνω, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούν μνήμες τύπου block RAM (embedded και 

distributed) συνολικού μεγέθους από 216Κbits έως 7992Κbits. 
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Σχήμα 5.19: I/O Bank Connections to Peripheral Devices 

 

Το αναπτυξιακό τροφοδοτείται από 5V. Κατάλληλοι μετατροπείς που βρίσκονται 

πάνω στην κλακέτα τροφοδοτούν με 3.3V, 2.5V, και 1.5V το FPGA και αλλά 

περιφερειακά εξαρτήματα. Το XUP Virtex-II Pro αναπτυξιακό παρέχει διάφορες 

μεθόδους για την διαμόρφωση του Virtex-II Pro FPGA. Τα στοιχεία διαμόρφωσης 

μπορούν να προέλθουν από την εσωτερική Platform Flash PROM την εσωτερική 

CompactFlash μονάδα αποθήκευσης, και τις εξωτερικές σχηματοποιήσεις  που 

προέρχονται από την ενσωματωμένη Platform Cable USB διεπαφη. Όπως όλα τα 

FPGA της σειράς Virtex έχουν Digital Clock Management για συγχρονισμό και έως 

444 πολλαπλασιαστές των 18x18 bits. Τα μέλη της οικογένειας αυτής έχουν έως δύο 

ενσωματωμένους επεξεργαστές PowerPC 405 σε συχνότητες λειτουργίας 300ΜHz, 

καθώς επίσης και πομποδέκτες Rocket IO υψηλών ταχυτήτων που μπορούν να 

φτάσουν και τα 3.125 Gbps ο καθένας.  
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5.6. ΝALLATECH FUSE Λογισμικό 

To λογισμικό FUSE [53] της Νallatech, βασίζεται σε Java εφαρμογή η οποία παρέχει 

δυνατότητα διαμόρφωσης, ελέγχου και επικοινωνίας μεταξύ περιφερειακών 

συστημάτων και του FPGA hardware. Αυτό επιτρέπει την ανάπτυξη σύνθετων 

συστημάτων επεξεργασίας, με  seamless ενσωμάτωση μεταξύ λογισμικού, hardware 

και FPGA εφαρμογών. Το FUSE παρέχει αρκετές διεπαφές, συμπεριλαμβανομένων 

των Tcl Plug-In για το FUSE, FUSE Probe Tool και το FUSE development APIs για 

C/C++, με προαιρετικά διαθέσιμα APIs για Java και MATLAB. Βασικός σκοπός 

λειτουργίας του λογισμικού είναι να προγραμματίσει FPGA. Αυτό μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σε δυο φάσεις. Αρχικά για εύρεση κάρτας σε συγκεκριμένη 

διεπαφή, πατάμε Start -> Programs -> FUSE -> Software -> FUSE Probe και ανοίγει 

το παράθυρο που φαίνεται στo σχήμα 5.20. Από το μενού Card Control επιλέγουμε 

Open card για να ‘ανοιξουμε’ την κάρτα. 

 

 
Σχήμα 5.20: FUSE probe tool 
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Στο παράθυρο που εμφανίζεται (σχήμα 5.21), επιλέγουμε τον τύπο διεπαφής που και 

τον τύπο της κάρτας που διαθέτουμε. Επιλέγοντας Advanced, είμαστε σε θέση να 

δούμε όλες τις επιλογές των καρτών.   

 

 

 
Σχήμα 5.21: Παράθυρο εντοπισμού καρτών 

 
Στο παραπάνω παράθυρο υπάρχουν δύο βασικά πτυσσόμενα μενού, το μενού που 

αφορά τους τύπους διαπαφών PCI, USB, Citrix Virtual Channel ή TCPIP και το 

μενού από όπου επιλέγουμε τον τύπο της κάρτας. Όταν ολοκληρώσουμε τις επιλογές 

μας, πατάμε Locate Cards και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο (σχήμα 5.22).  

 

 
Σχήμα 5.22 : Παράθυρο διαλόγου για άνοιγμα καρτών 
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Στο παράθυρο αυτό εμφανίζονται όλες οι κάρτες που βρέθηκαν. Επιλέγουμε την 

επιθυμητή κάρτα, πατάμε Open Cards και οδηγούμαστε στο παρακάτω παράθυρο 

(σχήμα 5.23).  

 

 
Σχήμα 5.23: GUI που εμφανίζει δύο κάρτες ανοιγμένες 

 

Αφού επιλέξουμε τις επιθυμητές κάρτες, χρησιμοποιούμε το λογισμικό ώστε να 

κατεβάσουμε το bitfile και να διαμορφώσουμε το FPGA. Το bitfile χρησιμοποιείται 

για να διαμορφώσει το ενσωματωμένο FPGA στην επιλεγμένη κάρτα. Για να 

επιλέξουμε το bitfile, επιλέγουμε την συσκευή που θέλουμε να αναθέσουμε το Bitfile, 

και στο μενού ‘Configuration’ πατάμε ‘Assign Bitfile, οπότε εμφανίζεται το 

παρακάτω παράθυρο (σχήμα 5.24) Με αυτή τη διαδικασία το  Bitfile αντιστοιχίζεται 

στο ενσωματωμένη FPGA 

 

 
Σχήμα 5.24: Bitfile Assigned to FPGA 
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Για να διαμορφωθεί η συσκευή, την επιλέγουμε από το αριστερό μενού διακλάδωσης 

και από το μενού Configuration’, πατάμε  ‘Configure Device. Έτσι το bitfile 

φορτώνεται το αρχείο δεδομένων  ανανεώνεται όπως φαίνεται στο σχήμα 5.25. 

 
 

 
Σχήμα 5.25: Τελικό στάδιο προγραμματισμού του FPGA 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο  
                                 
 
                     

         Ανάπτυξη και σχεδίαση κυκλώματος FEC και 

OFDM σε γλώσσα VHDL 

 
 

 

 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο παρών κεφάλαιο θα αναλύσουμε τη λειτουργία των αλγορίθμων που 

υλοποιήσαμε προκειμένου να δημιουργηθεί κώδικας γλώσσας VHDL που αντιστοιχεί 

στον πομπό και τον δέκτη του προτύπου 802.11p.  Για την υλοποίηση της εφαρμογής 

σε FPGA υπάρχουν δύο διαφορετικές επιλογές. Η 1η επιλογή είναι η απευθείας 

χρήση μιας γλώσσας περιγραφής υλικού. Η επιλογή αυτή είναι ιδιαίτερα επίπονη και 

χρονοβόρα αλλά εξασφαλίζει πολύ καλή εποπτεία της σχεδίασης και μπορεί να 

οδηγήσει σε βέλτιστη λύση διαχείρισης υλικού.  Η 2η επιλογή είναι η  υλοποίηση του 

αλγορίθμου αρχικά σε γλώσσα προγραμματισμού MATLAB και στη συνέχεια η 

μετατροπή του σε γλώσσας περιγραφής υλικού με χρήση ενδιάμεσου εξειδικευμένου 

λογισμικού. Στα πλαίσια της διατριβής υλοποιηθήκαν και οι δυο επιλογές. Αρχικά για 

καλύτερο έλεγχο του κώδικα που δημιουργήσαμε προτιμήθηκε ο ΄΄χωρισμός΄΄ του 

πομπού σε δυο μέρη. Στην συνέχεια με την βοήθεια του εργαλείου System Generator 

της XILINX υλοποιήσαμε το κομμάτι Forward Error Coding Chain σε περιβάλλον 

Simulink και τέλος υλοποιήσαμε κώδικα VHDL για τις ανάγκες της OFDM 

διαμόρφωσης.  
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6.2 ΣΧΕΔΙΑΣΗ FEC Coding Chain  

Οι μεθοδολογίες σύγχρονου σχεδιασμού (Modern design methodologies) μπορούν να 

ενισχύσουν την παραγωγικότητα σχεδιαστών σε μεγάλο βαθμό και να μειώσουν τον  

χρόνο παράδοσης, δεδομένου του γεγονότος ότι η πολυπλοκότητα σχεδίου αυξάνεται 

συνεχώς. Κορυφαία κατηγορία των πιο πάνω μεθοδολογιών αποτελεί η Electronic 

System Level (ESL), τις οποίας σκοπός είναι η μετάφραση αλγοριθμικών περιγραφών 

συστημάτων σε επίπεδο πυριτίου μέσω γλώσσας περιγραφής υλικού.  

Το System Generator λειτουργεί μέσα στα πλαίσια της όλης φιλοσοφίας των 

μοντέλων που βασίζονται στο Simulink. Συχνά δημιουργείται ένα εκτελέσιμο αρχείο, 

χρησιμοποιώντας τα κανονικά μπλοκ του Simulink.  Αυτά το αρχείο σχεδιάζεται, 

χωρίς λεπτομερειακή ανάλυση του hardware, χρησιμοποιώντας αριθμητική ακρίβεια 

μεταβλητού σημείου. Όταν η λειτουργικότητα και η βασική ροή δεδομένων 

καθοριστούν, το System Generator χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των 

λεπτομερειών για την υλοποίηση του  hardware σε συσκευές Xilinx. Βασικό στοιχείο 

της σχεδίασης με το System Generator είναι ο καθορισμός των ορίων του 

σχεδιαζόμενου συστήματος. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να διαχωριστούν τα 

στοιχεία τα οποία αποτελούν το σύστημα και κατ’ επέκταση θα αποτυπωθούν στο 

υλικό από τα στοιχεία τα οποία εξυπηρετούν την εξομοίωση της συμπεριφοράς του.  

Όλα τα μπλοκ τα οποία προηγούνται των μπλοκ εισόδου αποσκοπούν στην παροχή 

δεδομένων προς το σύστημα ενώ όσα ακολουθούν των μπλοκ εξόδου 

παραλαμβάνουν και διαχειρίζονται τα δεδομένα της εξόδου. Όσα στοιχεία 

περικλείονται ανάμεσα σε αυτά τα δύο όρια αποτελούν και το σύστημα που πρόκειται 

να υλοποιηθεί.  Στο παρακάτω διάγραμμα ροής φαίνονται τα βήματα που 

ακολουθούνται για να γίνει η σύνθεση της σχεδίασης σε επίπεδο πύλης. Η 

συγκεκριμένη σύνθεση χρησιμοποιήθηκε και για της ανάγκες της διατριβής. 
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MATALAB/SIMULINK

XILINX SYSTEM
  GENERATOR

XILINX ISE

FPGA

MODEL SIM

HARDWARE

SYNTHESIS, PLACE AND ROUTE

SIMULATIONCODE / BLOCKS

CODE / BLOCKS

 
Σχήμα 6.1: Το διάγραμμα ροής της σύνθεσης για το System Generator 

 
 

 

Η αλυσίδα FEC για το πρότυπο 802.11p σχετικά με τον πομπό περιλαμβάνει 4 μέρη 

που είναι τα ακόλουθα:  

• Τυχαιοποιητης - Randomizer 

• Συνελικτικός κωδικοποιητής - Convolutional Encoder 

• Διαπλέκτης - Interleaver 

• Διαμορφωτής ΒPSK – BPSK Modulator 

Παρακάτω εικονίζεται το μοντέλο στο Simulink που υλοποιήθηκε για την διαδικασία 

της προσομοίωσης. 
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Σχήμα 6.2: Αποτύπωση του μοντέλου για τον πομπό από το System Generator
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Με την ολοκλήρωση της σχεδίασης τα απαραίτητα αρχεία για την υλοποίηση στο 

υλικό μέσω του εργαλείου ISE μπορούν να ληφθούν με την επιλογή Generate που 

είναι διαθέσιμη στις επιλογές του συμβόλου του System Generator όπως φαίνεται στα 

σχήμα που ακολουθεί. Με την επιλογή του συμβόλου System Generator  μας δίνεται 

η δυνατότητα να επιλέξουμε την πλακέτα που θέλουμε να προχωρήσουμε την 

υλοποίηση, το κατάλληλο FPGA, καθώς και να επιλέξουμε το είδος της μετάφρασης 

σε γλώσσα μηχανής αναλόγως με το αρχείο προγραμματισμού που θα δημιουργηθεί. 

Με το τέλος αυτής της διαδικασίας το System Generator θα έχει δημιουργήσει το 

σύνολο των αρχείων (netlist) που είναι απαραίτητα ώστε η υλοποίηση να προχωρήσει 

μέσω του ISE στον προγραμματισμό της προεπιλεγμένης συσκευής. Αν η επιλογή 

Create Testbench ενεργοποιηθεί από το παράθυρο των επιλογών κατά τη δημιουργία 

του HDL κώδικα το System Generator θα δημιουργήσει αρχεία με διανύσματα 

ελέγχου που εξάγει από τη εξομοίωση της λειτουργίας του κυκλώματος που έχει 

προηγηθεί. Επίσης θα δημιουργήσει την πλατφόρμα ελέγχου και της απαραίτητες 

ρουτίνες για τον έλεγχο της σχεδίασης από το ModelSim. Αυτή η επιλογή υπάρχει για 

να εξασφαλιστεί ότι το τελικό σύστημα που θα υλοποιηθεί είναι ισοδύναμο με τη 

σχεδίαση στο Simulink. 
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Σχήμα 6.3: Με την επιλογή Generate πραγματοποιείται η υλοποίηση των αρχείων προγραμματισμού (ΠΟΜΠΟΣ)
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Κάτι ανάλογο ισχύει και για τον δέκτη. Η αλυσίδα FEC εικονίζεται παρακάτω. Τα 

μέρη από τα οποία αποτελείται η αλυσίδα είναι τα εξής : 

• Αποδιαμορφωτής ΒPSK – BPSK Demodulator 

• Αποδιαπλέκτης – DeInterleaver 

• Συνελικτικός απόκωδικοποιητής Viterbi – Viterbi decoder 

• Αποτυχαιοποιητης – Derandomizer 

Με την επιλογή Generate πραγματοποιείται η υλοποίηση των αρχείων 

προγραμματισμού. 

Με το τέλος και της διαδικασίας το System Generator θα έχει δημιουργήσει και εδώ 

το σύνολο των αρχείων (netlist) που αφορά τον δέκτη και που είναι απαραίτητα ώστε 

η υλοποίηση να προχωρήσει μέσω του προγράμματος ISE στον προγραμματισμό της 

προεπιλεγμένης συσκευής FPGA. 
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Σχήμα 6.4: Αποτύπωση του μοντέλου για τον δέκτη από το System Generator 
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 Σχήμα 6.5: Με την επιλογή Generate πραγματοποιείται η υλοποίηση των αρχείων προγραμματισμού(ΔΕΚΤΗΣ)
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6.3 Σχεδίαση αλγορίθμου OFDM διαμόρφωσης  

 

Η διαμόρφωση OFDM αξιοποιεί το γεγονός ότι πολλαπλά σήματα δεδομένων  

μπορούν να μεταφερθούν στο ίδιο φέρον. Η χρονική απόσταση μεταξύ των σημάτων 

που μεταφέρονται στο φέρον καθορίζεται από τον λόγο 1/f0, όπου f0 η διάρκεια 

μετάδοσης ενός συμβόλου (τμηματοκύμα) OFDM. Κατά τη διαμόρφωση δεδομένων 

με τη μέθοδο OFDM, κάθε σειρά πληροφοριών θεωρείται ότι είναι διαθέσιμα προς 

αποστολή την ίδια χρονική στιγμή και απλά είναι διαφορετικά κατανεμημένα στο 

φάσμα συχνοτήτων. Στη συνέχεια μεταφέρονται από το πεδίο συχνοτήτων στο πεδίο 

του χρόνου μέσω αντίστροφης μετατροπής Fourier και αποστέλλονται σε σειριακή 

μορφή τμηματοκυμάτων.  

Κατά την αποδιαμόρφωση, αφού ληφθούν όλα τα τμηματοκύματα σε σειριακή 

μορφή, μετατρέπονται σε παράλληλη και στη συνέχεια υπόκεινται σε μετατροπή 

Fourier ώστε τα δεδομένα να περάσουν από το πεδίο του χρόνο στο πεδίο 

συχνοτήτων και τέλος να αποκωδικοποιηθούν από κάθε συχνότητα ξεχωριστά. Ένα 

αντιπροσωπευτικό διάγραμμα της παραπάνω διαδικασίας, είναι το ακόλουθο: 

 

 
 

Σχήμα 6.6: OFDM Διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση δεδομένων [54] 

Στα επόμενα σχήματα παρουσιαζονται δυο διάγραμματα που αφορούν την 

αποτύπωση του κώδικα σε επίπεδο αλγορίθμων και αναλύονται στην συνέχεια. 
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Σχήμα 6.7: Διάγραμμα απεικόνισης του αλγορίθμου υλοποίησης για το κύριο σύστημα της OFDM διαμόρφωσης 
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Σχήμα 6.8: Διάγραμμα απεικόνισης του αλγορίθμου υλοποίησης για το υποσύστημα  της OFDM διαμόρφωσης
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Σημαντική συνεισφορά στην διαδικασία διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης έχουν 

τα στοιχεία που μετατρέπουν τα δεδομένα από σειριακά σε παράλληλα και από 

παράλληλα σε σειριακά. 

Τα στοιχεία αυτά υλοποιούνται (τομέας OFDM) μέσω των αρχείων parallel και 

serial. Το στοιχείο parallel μετατρέπει τα σειριακά δεδομένα σε παράλληλα. Δέχεται 

ως είσοδο διακριτά bits σε σειρά και εξάγει πίνακα που περιέχει τις τιμές των bits που 

εισήχθησαν. Το κεντρικό τμήμα πηγαίου κώδικα που υλοποιεί την παραπάνω 

συμπεριφορά, είναι η ακόλουθη: 

 
when st0 => 

      aux(1) <= input; 
    output <= aux; 
    state <= st1; 
     when st1 => 
      aux(0) <= input; 
    state <= st0; 
 

Στο παραπάνω τμήμα κώδικα γίνεται αξιοποίηση της κατάστασης του ρολογιού 

(ακμοπυροδότηση) [st0, st1] ώστε να επιτευχθεί ο χρόνος ανίχνευσης της εισόδου και 

η καταχώρηση των εισερχόμενων δεδομένων στον πίνακα [aux]. 

Αντιστοίχως, με ανάλογο τρόπο λειτουργεί και το στοιχείο serial, το οποίο 

μετατρέπει τα παράλληλα δεδομένα σε σειριακά: 

 
   when st0 => 
      aux <= input; 
    output <= aux(0); 
    state <= st1; 
     when st1 => 
      output <= aux(1); 
    state <= st0; 

 
Στο τμήμα κώδικα του στοιχείου αυτού, παρατηρούμε ότι στον πρώτο παλμό 

χρονισμού γίνεται η είσοδος του πίνακα των δεδομένων (παραλληλία) και εν 

συνεχεία στον τρέχοντα και επόμενο παλμό χρονισμού, γίνεται η ανάλυση του σε 

σειριακά δεδομένα. 

Το σύστημα για λόγους απλότητας μπορεί να μετατρέψει δύο bits σε σειρά σε 

πίνακα και ανάποδα, ώστε να συμβαδίζει με το σύστημα διαμόρφωσης QPSK που 

διαθέτει. 
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Είναι προφανές ότι για την αποστολή διαφορετικών δεδομένων από το ίδιο φέρον 

απαιτείται η διαμόρφωση τους από ψηφιακή μορφή σε αναλογικό σήμα που 

συνθέτονται μαζί με το φέρον. Αντιστοίχως, η αντίστροφη διαδικασία απαιτείται 

στην αποδιαμόρφωση. Επιλέχθηκε η διαμόρφωση QPSK. Είναι μια μέθοδος η οποία 

χρησιμοποιεί τόσο τη φάση όσο και το πλάτος για τη μεταφορά μηνυμάτων. Ένα 

άλλο στοιχείο της διαμόρφωσης αυτής είναι ότι δεν απαιτεί μνήμη, δηλαδή τα 

δεδομένα είναι ανεξάρτητα από τα παρελθόντα, ευνοώντας την υλοποίηση της 

διαμόρφωσης από ψηφιακό σύστημα. Η διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση QPSK 

υλοποιούνται από τα στοιχεία qam και qamdecoder. 

Τα στοιχεία qam και qamdecoder αξιοποιούν την περίπτωση  QPSK, δηλαδή τα 

δεδομένα διαμορφώνονται μόνο κατά φάση, ώστε να διατηρούν την απλότητα της 

υλοποίησης αλλά να είναι ταυτοχρόνως και αποτελεσματικά. Οι επιμέρους 

περιπτώσεις στο διάγραμμα συχνοτήτων κατά την αποστολή και λήψη δεδομένων 

είναι τέσσερις. 

                                
 
Που σε ψηφιακούς παλμούς μεταφράζονται ως ακολούθως: 
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Οι οποίοι εξασφαλίζουν την διάκριση συχνότητας στο φέρον σήμα και την σχετικά 

εύκολη αποκωδικοποίηση (η σύνθεση με λογικό ‘ΚΑΙ’ αρκεί για την 

αποκωδικοποίηση της πληροφορίας). Τα τμήματα κώδικα του στοιχείου qam που 

υλοποιούν τη μετατροπή είναι τα παρακάτω: 

 
    constant mais1  : std_logic_vector(11 downto 0) := "001100000000"; 
    constant menos1 : std_logic_vector(11 downto 0) := "110100000000"; 
 
      case input is 
        when "00" => 
          Iout <= mais1; 
          Qout <= mais1; 
        when "01" => 
          Iout <= menos1; 
          Qout <= mais1; 
        when "10" => 
          Iout <= mais1; 
          Qout <= menos1; 
        when others => 
          Iout <= menos1; 
          Qout <= menos1; 
      end case; 
 

Ενώ το τμήμα κώδικα του στοιχείου qam decoder που κάνει την αποκωδικοποίηση 
είναι το ακόλουθο: 
 
       output <= Qin&Iin; 
 

Το στοιχείο modem είναι το κυριότερο στοιχείο στον κωδικα συνολικά καθώς 

επιφορτίζεται με τον ρόλο του πομπού-δέκτη αλλά και του διαμορφωτή-

αποδιαμορφωτή OFDM. Η ιδιότητα του πομπού-δείκτη υλοποιείται με την 

συνεργασία τριών στοιχείων: του txmodem, του txrx και του rxmodem. Το στοιχείο 

txmodem είναι υπεύθυνο για την διαμόρφωση κατά OFDM και αποστολή δεδομένων. 

Το στοιχείο rxmodem είναι υπεύθυνο για την λήψη και αποδιαμόρφωση των 

δεδομένων. Τέλος, το στοιχείο txrx είναι υπεύθυνο για την διοχέτευση από και προς 

των στοιχείων που είναι υπεύθυνα για την διαμόρφωση-αποδιαμόρφωση QPSK και 

την επικοινωνία με τις εισόδους και εξόδους του συστήματος.  

Η υλοποίηση του στοιχείου txmodem πραγματοποιείται με την παρουσία δύο 

υποσυστημάτων: του υποσυστήματος εισόδου και του υποσυστήματος OFDM. 



 

 

 

 

167

Το υποσύστημα εισόδου input λαμβάνει το διαμορφωμένα κατά QPSK   δεδομένα 

και βρίσκονται σε στοιχεία μνήμης του κυκλώματος και την διοχέτευση στο 

υποσύστημα OFDM. Ελέγχει την ετοιμότητα των στοιχείων μνήμης και εντοπίζει τις 

διευθύνσεις που βρίσκονται οι διαμορφωμένες πληροφορίες. Η έξοδος του 

συστήματος είναι οι δίαυλοι i και q που περιέχουν τις διαμορφωμένες κατά QPSK 

πληροφορίες. Το τμήμα κώδικα που υλοποιεί τα παραπάνω είναι το ακόλουθο: 

 
   elsif clk'event and clk='1' then 
      case st is 
         when s0 => 
            st <= s1; 
            meta <= serial; 
            wen <= '0'; 
         when s1 => 
            st <= s2; 
            sync <= meta; 
         when s2 => 
            st <= s3; 
            if sync='0' then 
               i <= mais1; 
            else 
               i <= menos1; 
            end if; 
         when s3 => 
            st <= s4; 
         when s4 => 
            st <= s5; 
            meta <= serial; 
            addr <= addr +1; 
         when s5 => 
            st <= s6; 
            sync <= meta; 
            if unsigned(addr) = 32 then 
               addr <= conv_std_logic_vector(1,6); 
               mem_ready <= '1'; 
            end if; 
         when s6 => 
            st <= s7; 
            mem_ready <= '0';             
            if sync='0' then 
               q <= mais1; 
            else 
               q <= menos1; 
            end if; 
         when s7 => 
            st <= s0; 
            if mem_block = '0' then 
               address <= addr+32; 
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            else 
               address <= addr; 
            end if; 
            wen <= '1'; 
      end case; 
   end if; 
end process; 
 

Οι έξοδοι i και q είναι πίνακες 12 bits όμοιοι με εκείνους των στοιχείων QAM. 

 

Το στοιχείο OFDM λαμβάνει τα δεδομένα από το στοιχείο εισόδου ως πίνακες των 

12 bits διαμορφώνει τα περιεχόμενα δεδομένα ως OFDM. Η διαμόρφωση OFDM 

περιλαμβάνει ταχεία μετατροπή Fourier η οποία πραγματοποιείται μέσω δύο 

περιεχόμενων υποσυστημάτων, του υποσυστήματος cfft_control και του 

υποσυστήματος cfft. 

Τα δύο στοιχεία OFDM και FFT λειτουργούν και ορθά και ανάστροφα. Για να 

επιτευχθεί αυτή η συμπεριφορά απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία ελέγχου της ροής των 

πληροφοριών και ενεργοποίησης με την σωστή αλληλουχία των αντίστοιχων 

υποσυστημάτων μετατροπής. Αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης του υποσυστήματος 

cfft_control ο οποίος ρυθμίζει την ροή δεδομένων του στοιχείου cfft, ελέγχοντας με 

αυτό τον τρόπο την συμπεριφορά του, δηλαδή αν θα πραγματοποιεί αντίστροφή η 

ορθή ταχεία μετατροπή Fourier.  

Το στοιχείο cfft αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα: 

 
Σχήμα 6.9: Υποσυστήματα του στοιχείου cfft 
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Λόγω του ότι η μετατροπή Fourier γίνεται ουσιαστικά σε πραγματικό χρόνο το 

στοιχείο ελέγχου της μετατροπής cfft_control, εκτός από την ροή ελέγχει και τους 

χρόνους μετάβασης των δεδομένων από το ένα υποσύστημα στο άλλο, ώστε να μην 

υπάρξει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων. Αυτό δικαιολογεί την ύπαρξη στοιχείων 

ελέγχου για κάθε υποσύστημα ξεχωριστά, όπως επίσης την ύπαρξη 

απαριθμητή(counter) για την μέτρηση των εισερχόμενων και εξερχόμενων του 

συστήματων δεδομένων και τέλος την ύπαρξη ειδικού υποσύστηματος εκκίνησης 

(starts) της μετατροπής. 

Το υποσύστημα ταχείας μετατροπής Fourier FFT [55] χρησιμοποιεί τη μέθοδο της 

CORDIC [56]. Η μέθοδος είναι η πλέον κατάλληλη για συσκευές δυαδικής 

επεξεργασίας καθώς εξασφαλίζει απλότητα και ταχύτητα. Τα στοιχεία κώδικα που 

υλοποιούν τον αλγόριθμο είναι τα στοιχεία sc_corproc, p2r_cordic, p2r_CordicPipe.  

 

 
Σχήμα 6.10: Το υποσύστημα ταχείας μετατροπής Fourier FFT χρησιμοποιεί τη 

μέθοδο της CORDIC 

 
Για την υλοποίηση του CORDIC FFT, είναι απαραίτητη η χρήση του τόξου 

εφαπτομένης και της συνάρτησης δ. Σύμφωνα με [57] ο βασικός τύπος CORDIC 

είναι ο ακόλουθος: 
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Ο αλγόριθμος CORDIC FFT κάνει χρήση της παραδοχής ότι: 

1tan (2 ) 2i i− − −≈  

 
Λόγω του ότι ο αλγόριθμος FFT χρησιμοποιεί N δείγματα άρα N γωνίες στον 

τριγωνομετρικό κύκλο με κατάλληλες περιστροφές CORDIC μπορούμε να 

διαμορφώσουμε τα δείγματα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαιτούνται για τις πράξεις 

του FFT μόνο μετατοπίσεις bits (συνάρτηση δ) και προσθαφαιρέσεις. Τέλος, επειδή 

οι «βολικές» γωνίες των δειγμάτων θα είναι συγκεκριμένες, είναι δυνατή η χρήση 

πίνακα έτοιμων αποτελεσμάτων του τόξου εφαπτομένης, αποφεύγοντας, επίπονους 

υπολογισμούς. 

 

Το τόξο εφαπτομένης για λόγους απλότητας και ταχύτητας υλοποιείται με τη 

χρήση σταθερών τιμών που αποτελούν αποτελέσματα τόξου εφαπτομένης δεδομένων 

ακτινίων εισόδου. Το τμήμα κώδικα που υλοποιεί τη συνάρτηση είναι ο ακόλουθος: 

 

function CATAN(n :natural) return integer is 
 variable result :integer; 
 begin 
  case n is 
   when 0 => result := 16#020000#; 
   when 1 => result := 16#012E40#; 
   when 2 => result := 16#09FB4#; 
   when 3 => result := 16#05111#; 
   when 4 => result := 16#028B1#; 
   when 5 => result := 16#0145D#; 
   when 6 => result := 16#0A2F#; 
   when 7 => result := 16#0518#; 
   when 8 => result := 16#028C#; 
   when 9 => result := 16#0146#; 
   when 10 => result := 16#0A3#; 
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   when 11 => result := 16#051#; 
   when 12 => result := 16#029#; 
   when 13 => result := 16#014#; 
   when 14 => result := 16#0A#; 
   when 15 => result := 16#05#; 
   when 16 => result := 16#03#; 
   when 17 => result := 16#01#; 
   when others => result := 16#0#; 
  end case; 
  return result; 
 end CATAN; 

 
όπου οι τιμές 1-17 συν τις τρεις υπόλοιπες τιμές που εκπροσωπούνται από την 

δεσμευμένη λέξη others (σύνολο 20, άρα η επιστροφή είναι αποτέλεσμα μεγέθους 

20bit) είναι προϋπολογισμένα αποτελέσματα της συνάρτησης atan. Τα αποτελέσματα 

εξάγονται σύμφωνα με τον τύπο Z(n) = atan(1/2^n). Και η μετατροπή από ακτίνια σε 

αριθμό βασίζεται στο πλήθος δειγμάτων (20bit), ως ακολούθως:  

 

τιμές 20bit  2^20 = 2pi(rad)  1(rad) = 2^20/2pi = 166886.053 

 
Η συνάρτηση δ αποτελεί ουσιαστικά αριθμητική δεξιά μετατόπιση bits. Ο πηγαίος 

κώδικας υλοποίησης είναι ο ακόλουθος: 

 
function Delta(Arg : signed; Cnt : natural) return signed is 
  variable tmp : signed(Arg'range); 
  constant lo : integer := Arg'high -cnt +1; 
 begin 
  for n in Arg'high downto lo loop 
   tmp(n) := Arg(Arg'high); 
  end loop; 
  for n in Arg'high -cnt downto 0 loop 
   tmp(n) := Arg(n +cnt); 
  end loop; 
  return tmp; 
 end function Delta; 

 
Οι προσθαφαιρέσεις γίνονται με χρήση της συνάρτησης AddSub που υλοποιείται 

με τον ακόλουθο κώδικα. 

 
function AddSub(dataa, datab : in signed; add_sub : in std_logic) return signed is 
 begin 
  if (add_sub = '1') then 
   return dataa + datab; 
  else 
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   return dataa - datab; 
  end if; 
 end; 

 
Τέλος, ο πυρήνας του CORDIC FFT υλοποιείται με τον ακόλουθο κώδικα: 
 

dX <= Delta(Xi, PIPEID); 
 dY <= Delta(Yi, PIPEID); 
 atan <= conv_signed( catan(PIPEID), 20); 
 
 -- generate adder structures 
 Zneg <= Zi(19); 
 Zpos <= not Zi(19); 
 
 -- xadd 
  Xresult <= AddSub(Xi, dY, Zneg); 
 
 -- yadd  
 Yresult <= AddSub(Yi, dX, Zpos); 
 
 -- zadd 
 Zresult <= AddSub(Zi, atan, Zneg); 
 
 gen_regs: process(clk) 
 begin 
  if(clk'event and clk='1') then 
   if (ena = '1') then 
    Xo <= Xresult; 
    Yo <= Yresult; 
    Zo <= Zresult; 
   end if; 
  end if; 
 end process; 

 
Η εύρεση των «βολικών» γωνίων για τον αλγόριθμο CORDIC FFT 

πραγματοποιείται μέσω του στοιχείου rofactor. Το τμήμα πηγαίου κώδικα που 

υλοποιεί το στοιχείο είναι το ακόλουθο: 

 
angle<=phase; 
 
count:process( clk,rst ) 
begin 
 if rst='1' then 
  counter<=( others=>'0' ); 
  inc<=( others=>'0' ); 
  mask<=( others=>'0' ); 
 elsif clk'event and clk='1' then 
  if start='1' then 
   counter<=( others=>'0' );     
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   mask<=( others=>'0' ); 
--   state<="000"; 
   if invert='1' then 
    inc<=CONV_STD_LOGIC_VECTOR(1,STAGE*2); 
   else 
    inc<=CONV_STD_LOGIC_VECTOR(-1,STAGE*2); 
   end if; 
  else   
   counter<=unsigned(counter)+1; 
   if signed(counter)=-1 then 
    inc<=inc(STAGE*2-3 downto 0 )&"00"; 
    mask<="11"&mask( STAGE*2-1 downto 2 ); 
--    if state/="100" then 
--     state<=state+1;   
--    end if; 
   end if; 
  end if; 
 end if; 
end process count; 
 
output : process( clk, rst ) 
begin 
 if rst='1' then 
  phase<=( others=>'0' ); 
  iinc<=( others=>'0' );   
 elsif clk'event and clk='1' then 
  if start='1' then 
   iinc<=( others=>'0' ); 
   phase<=( others=>'0' ); 
  else 
   if unsigned(counter( 1 downto 0 ))=3 then 
    phase<=( others=>'0' ); 
   else 
    phase<=unsigned(phase)+unsigned(iinc); 
   end if;    
--         if signed(counter or mask)=-1 then   -- modified by Tonny Matos Siqueira 
         if signed(comp)=-1 then 
    iinc<=(others => '0'); 
   elsif unsigned(counter( 1 downto 0 ))=3 then 
    iinc<=unsigned(iinc)+unsigned(inc); 
   end if; 
  end if; 
 end if; 

 
Αναλυτικότερα τα υποσυστήματα του στοιχείου cfft πραγματοποιούν τις 

ακόλουθες εργασίες: 

 
Mulfactor Περιστροφή 360 μοιρών μιγαδικού 

αριθμού 
sc_corproc 20 bit μιγαδική περιστροφή 

Περιστροφή 
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p2r_cordic Αλγόριθμος CORDIC σε VHDL 
p2r_cordicpipe constant arc-tangent 

συνάρτηση δ 
συνάρτηση addsub 
υλοποίηση CORDIC FFT 
 

 
rofactor Δημιουργία παράγοντα περιστροφής FFT 
div4limit Διασπορά δεδομένων μήκους 12 bit στα 

4 σημεία του τριγωνομετρικού κύκλου 
 
Cfft4 FFT 4 σημείων 
 
Mux Πολυπλέκτης 2 σε 1 
 
Conj Απόδοση μιγαδικών αριθμών στο 

μιγαδικό κύκλο 
 
Blockram Τμήμα Μνήμης εισόδου/εξόδου 
 
Ram Συνολική μνήμη 

καταχώρησης/ανάκτησης μιγαδικών 
αριθμών 

 
Cfft Μετατροπή FFT: 4 x 1024 σημείων 

Είσοδος: 12bits  Έξοδος: 14 bits  
 

Το υποσύστημα OFDM λειτουργεί ως διαμορφωτής αν Tx_nRx = 1 και ως 

αποδιαμορφωτής αν Tx_nRx = 0. Αξιοποιεί τα υποσυστήματα cfft_control και cfft, 

ενεργοποιώντας πρώτα το υποσύστημα ελέγχου της μετατροπής FFT. Στην 

περίπτωση διαμόρφωσης στο σύστημα ελέγχου του υποσυστήματος ελέγχου του FFT 

συμμετέχουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

 

 
counter_1 :   counter 
… 
 
ram_control_1 :   ram_control 
… 
 
mux_control_1 :   mux_control 
… 
 
starts_1 :   starts 
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… 
 
inv_control_1 :   inv_control 
… 
 
io_control_1 :   io_control 
… 
 

 
Το στοιχείο inv_control συμμετέχει μόνο όταν έχουμε αντίστροφο 

μετασχηματισμό Fourier, δηλαδή κατά την διαμόρφωση OFDM. 

Το στοιχείο counter επιφορτίζεται με την απαρίθμηση των δεδομένων που πρέπει 

να διαμορφωθούν και να αποδιαμορφωθούν, αλλά ταυτόχρονα μέσω των 

συναρτήσεων counter2addr και outcounter2addr είναι το στοιχείο που δίνει τις 

διευθύνσεις ανάγνωσης ή εγγραφής δεδομένων στο στοιχείο ελέγχου μνήμης 

ram_control. 

Γενικώς, όλα τα στοιχεία ελέγχου της μετατροπής ελέγχουν τα αντίστοιχα στοιχεία 

του υποσυστήματος cfft αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι συγχρονίζονται μεταξύ τους 

μέσω του στοιχείου counter και αναλόγως με τη φάση της μετατροπής (σημαία 

Stage), ενεργοποιείται το αντίστοιχο στοιχείο ελέγχου, προσβαίνοντας τη μνήμη, 

λαμβάνοντας τις αντίστοιχες πληροφορίες της προηγούμενης φάσης και προωθώντας 

τα αναγνωσμένα δεδομένα στο αντίστοιχο στοιχείο του υποσύστηματος cfft, 

προάγοντας με αυτό τον τρόπο τη διαδικασία. 

Στοιχειοθετώντας την διαδικασία μετατροπής παρατίθενται και τα στοιχεία από τα 

οποία αποτελείται το υποσύστημα cfft και είναι τα ακόλουθα: 

 

 

 
RamProc :     ram 
… 
 
mux_1 :     mux 
… 
 
conj_1:     conj 
… 
 
amulfactor :    mulfactor 
… 
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arofactor :    rofactor 
… 
 
Rlimit :     div4limit 
… 
 
Ilimit :     div4limit 
… 
     

 
 Κατά συνέπεια κατά τη διαμόρφωση όταν τα στοιχεία είναι καταχωρημένα στη 

μνήμη, τα πραγματικά μέρη των δεδομένων είναι ξεχωριστά από τα αντίστοιχα 

φανταστικά. Το στοιχείο mul ομαδοποιεί τα πραγματικά και φανταστικά μέρη ως 

ενιαίες οντότητες και τα προωθεί στο στοιχείο conj όπου και θα παραχθούν οι 

μετατροπές των δεδομένων σε μορφή [58]: 

 
Δηλαδή τα δεδομένα κατανέμονται στον τριγωνομετρικό κύκλο σε τέσσερα 

σημεία του. Ένα σε κάθε τεταρτημόριο: 

 

 
 

Και τέλος προωθούνται στο κύριο πυρήνα του cfft που περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

 

Mulfactor 
sc_corproc 
p2r_cordic 
p2r_cordicpipe 

rofactor 
div4limit 
Cfft4 
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Ο αλγόριθμος Cfft4 χρησιμοποιεί τη μέθοδο της πεταλούδας για λόγους 

απλοποίησης και μείωσης των απαιτούμενων υπολογισμός. Ο γενικός γράφος της 

διαδικασίας είναι ο ακόλουθος: 

 

 
 

Στην περίπτωση που έχουμε 4 σημεία, όπως συμβαίνει στο εν λόγω έργο, οι 

συνδυασμοί είναι οι ακόλουθοι: 

 

 
Ο υπολογισμός μιας μετατροπής FFT 4 σημείων περιλαμβάνει δύο στάδια. Η 

είσοδος στο πρώτο στάδιο είναι τα 4 πρότυπα δείγματα (είσοδος από στοιχείο conj). 

Η έξοδος του δευτέρου σταδίου είναι 4 στοιχεία της μετατροπής Fourier. Κάθε στάδιο 

περιλαμβάνει N/2 μιγαδικούς ή πραγματικούς πολλαπλασιασμούς, N/2 αντιστροφές 

πρόσημου (πολλαπλασιασμός με -1) και N μιγαδικές προσθέσεις. Συνολικά, ο 

αλγόριθμος FFT απαιτεί υπολογισμούς O(NlogN) βαθμού. [59] 

Τα αλγοριθμικά βήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή είναι τα ακόλουθα: 
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1. Επιλογή του Ν ώστε να είναι δύναμη του 2. Στην περίπτωση του έργου 

επιλέγεται 4. 

2. Συλλογή 4 δειγμάτων. 

3. Ταξινόμηση των δειγμάτων με τα bit σε ανάστροφη σειρά και τοποθέτηση 

σε πίνακα 4 θέσεων με μηδενικά τα φανταστικά μέρη. 

4. Εφαρμογή του πρώτου σταδίου της μεθόδου της πεταλούδας 

χρησιμοποιώντας τα γειτονικά δείγματα. 

5. Εφαρμογή του δευτέρου σταδίου χρησιμοποιώντας ένα παρά ένα δείγμα 

(χιαστή). 

6. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε. 

 

 
 

Οι αριθμητικές πράξεις των δύο σταδίων του έργου είναι οι ακόλουθες: 
 0 rA(0)<=A0 rB(1)<=rA(0)-rA(2) rB(2)<=rA(1)+rA(3)  B3<=rB(1)-rB(3) 
 1 rA(1)<=A1 rB(3)<=(-j)*(rA(1)-rA(3))     B0<=rB(0)+rB(2) 
 2 rA(2)<=A2          

  B1<=rB(1)+rB(3) 
 3 rA(3)<=A3 rB(0)<=rA(0)+rA(2)       B2<=rB(0)-

rB(2) 
 

Και υλοποιούνται στο στοιχείο div4limit από τον ακόλουθο κώδικα: 
 
--0 rA(0)<=A0 rB(1)<=rA(0)-rA(2) rB(2)<=rA(1)+rA(3)  B3<=rB(1)-rB(3)-- 
   when "00" => 
    RegAI(0)<=I; 
    RegAQ(0)<=Q;  
    RegBI(1)<=SXT(RegAI(0),WIDTH+1)-
SXT(RegAI(2),WIDTH+1); 
    RegBQ(1)<=SXT(RegAQ(0),WIDTH+1)-
SXT(RegAQ(2),WIDTH+1); 
   
 RegBI(2)<=SXT(RegAI(1),WIDTH+1)+SXT(RegAI(3),WIDTH+1); 
   
 RegBQ(2)<=SXT(RegAQ(1),WIDTH+1)+SXT(RegAQ(3),WIDTH+1); 
    Iout<=SXT(RegBI(1),WIDTH+2)-
SXT(RegBI(3),WIDTH+2); 
    Qout<=SXT(RegBQ(1),WIDTH+2)-
SXT(RegBQ(3),WIDTH+2); 
--1 rA(1)<=A1 rB(3)<=(-j)*(rA(1)-rA(3))     B0<=rB(0)+rB(2)-- 
   when "01" => 
    RegAI(1)<=I; 
    RegAQ(1)<=Q;  
    if invert='0' then     
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     -- for fft *(-j) 
     RegBI(3)<=SXT(RegAQ(1),WIDTH+1)-
SXT(RegAQ(3),WIDTH+1); 
     RegBQ(3)<=SXT(RegAI(3),WIDTH+1)-
SXT(RegAI(1),WIDTH+1); 
    else     
     -- for fft *(j) 
     RegBI(3)<=SXT(RegAQ(3),WIDTH+1)-
SXT(RegAQ(1),WIDTH+1); 
     RegBQ(3)<=SXT(RegAI(1),WIDTH+1)-
SXT(RegAI(3),WIDTH+1); 
    end if;       
   
 Iout<=SXT(RegBI(0),WIDTH+2)+SXT(RegBI(2),WIDTH+2); 
   
 Qout<=SXT(RegBQ(0),WIDTH+2)+SXT(RegBQ(2),WIDTH+2); 
--2 rA(2)<=A2           
 B1<=rB(1)+rB(3)-- 
   when "10" => 
    RegAI(2)<=I; 
    RegAQ(2)<=Q;  
   
 Iout<=SXT(RegBI(1),WIDTH+2)+SXT(RegBI(3),WIDTH+2); 
   
 Qout<=SXT(RegBQ(1),WIDTH+2)+SXT(RegBQ(3),WIDTH+2); 
--3 rA(3)<=A3 rB(0)<=rA(0)+rA(2)       B2<=rB(0)-
rB(2)-- 
   when "11" =>    
    RegAI(3)<=I; 
    RegAQ(3)<=Q;      
   
 RegBI(0)<=SXT(RegAI(0),WIDTH+1)+SXT(RegAI(2),WIDTH+1); 
   
 RegBQ(0)<=SXT(RegAQ(0),WIDTH+1)+SXT(RegAQ(2),WIDTH+1); 
    Iout<=SXT(RegBI(0),WIDTH+2)-
SXT(RegBI(2),WIDTH+2); 
    Qout<=SXT(RegBQ(0),WIDTH+2)-
SXT(RegBQ(2),WIDTH+2); 
   when others => null; 
  end case; 
 end if; 
 

Το στοιχείο rxmodem λειτουργεί αναλόγως με το στοιχείο txmodem και 

αποτελείται από ένα υποσύστημα ofdm και ένα υποσύστημα output. Το υποσύστημα 

ofdm λειτουργεί ως αποδιαμορφωτής συνεπώς ή σημαία Tx_nRx έχει την τιμή 0. Τα 

δεδομένα της αποδιαμόρφωσης οδηγούνται στο υποσύστημα output. Το υποσύστημα 

output έχει ως αρμοδιότητα την ομαλή μεταφορά των αποδιαμορφωμένων κατά 
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OFDM δεδομένων στον αποδιαμορφωτή QAM (στοιχείο qam_decoder). Ο πηγαίος 

κώδικας που υλοποιεί τα παραπάνω είναι ο ακόλουθος: 

 
         when s0 => -- if output_enable 
            txserial <= '1'; 
            addr <= conv_std_logic_vector(1,6); 
         when s1|s2|s3|s4 => -- qam decoder 
            txserial <= Iout(13); 
         when s5|s6|s8 => 
            txserial <= Qout(13); 
         when s7 => 
            txserial <= Qout(13); 
            if addr /= 31 then 
               addr <= addr+1; 
            else 
               addr <= conv_std_logic_vector(1,6); 
            end if; 

 
Οι καταστάσεις s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8 χρησιμοποιούνται για τον χρονισμό του 

υποσυστήματος. 

Το στοιχείο serparser είναι το στοιχείο που συνδέει ένα στοιχείο parallel και ένα 

στοιχείο serial, ώστε να γίνεται δυνατή η μετατροπή σειριακών δεδομένων σε πινάκες 

με δυαδικά δεδομένα και πάλι σε σειρές δυαδικών δεδομένων που μεταδίδοντα 

σειριακά. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση ενός ενδιάμεσου πίνακα, ο οποίος 

μεταφέρει τα δεδομένα από το στοιχείο parallel στο serial. Η σκοπιμότητα ύπαρξης 

ενός τέτοιου στοιχείου έχει να κάνει με τον χρονισμό. Καθώς η πολλαπλή μετατροπή 

προκαλεί με χρονοκαθυστέρηση μεταξύ του χρόνου εισόδου των δεδομένων στην 

είσοδο a και της εξόδου τους από την έξοδο b. Ο κώδικας που υλοποιεί το παραπάνω 

στοιχείο είναι ο ακόλουθος: 

 
signal aux : std_logic_vector(1 downto 0); 
 
… 
 
  parallel_1 : parallel 
    port map ( 
      clk    => clk, 
      rst    => rst, 
      input  => a, 
      output => aux); 
 
  serial_1 : serial 
    port map ( 
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      clk    => clk, 
      rst    => rst, 
      input  => aux, 
      output => b); 
 

Το στοιχείο startup_timer δίνει για χρονικό διάστημα ίσο με 3 κύκλους ρολογιού 

λογικό ‘1’ στην έξοδο startup και στη συνέχεια καθίσταται λογικό ‘0’. Η 

σκοπιμότητα του στοιχείου έχει να κάνει με τη συμπεριφορά των συσκευών Xilinx 

και εξασφαλίζει την έναυση λειτουργίας του συστήματος. Ο κώδικας που υλοποιεί τα 

παραπάνω είναι ο ακόλουθος: 

 
   if rst = '1' then 
    timer <= 0; 
  startup <= '1'; 
 elsif clk'event and clk='1' then 
    if timer /= 3 then 
       timer <= timer +1; 
      else 
     startup <='0'; 
   timer <= timer; 
  end if; 
 end if; 

 
Το στοιχείο outconverter υλοποιεί χρήσιμες συναρτήσεις που σχετίζονται με την 

λειτουργία της μνήμης. Είναι συναρτήσεις μετατροπής της αριθμητικής τιμής του 

στοιχείου counter σε διευθύνσεις της μνήμης RAM του συστήματος. Ο σχετικός 

πηγαίας κώδικας των συναρτήσεων είναι ο ακόλουθος: 

 
 function counter2addr( 
  counter : std_logic_vector;  
  mask1:std_logic_vector; 
  mask2:std_logic_vector 
 ) return std_logic_vector is 
 variable result :std_logic_vector(counter'range); 
 begin        
  for n in mask1'range loop 
   if mask1(n)='1' then 
    result( 2*n+1 downto 2*n ):=counter( 1 downto 0 ); 
   elsif mask2(n)='1' and n/=STAGE-1 then 
    result( 2*n+1 downto 2*n ):=counter( 2*n+3 downto 2*n+2 
); 
   else 
    result( 2*n+1 downto 2*n ):=counter( 2*n+1 downto 2*n ); 
   end if; 
  end loop; 
  return result; 
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 end counter2addr; 
 
function outcounter2addr(counter : std_logic_vector) return std_logic_vector is 
    variable result :std_logic_vector(counter'range); 
 begin        
  for n in 0 to STAGE-1 loop 
   result( 2*n+1 downto 2*n ):=counter( counter'high-2*n downto 
counter'high-2*n-1 ); 
  end loop; 
  return result; 
 end outcounter2addr; 
 
end outconverter; 

 
Οι συναρτήσεις που υλοποιούνται είναι οι counter2addr και outcounter2addr 

επιστρέφοντας αντιστοίχως τις διευθύνσεις μνήμης για την είσοδο των δεδομένων 

προς διαμόρφωση και τις διευθύνσεις των δεδομένων που έχουν αποδιαμορφωθεί 

κατά την έξοδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο  
                                 
                     

Υλοποίηση κυκλωμάτων  
σε FPGA          

 
 

 

 

 

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία με την οποία πραγματοποιήθηκε η 

προσομοίωση του πομποδέκτη της διδακτορικής διατριβής με πλακέτα Νallatech 

Xtreme DSP Development Kit και η σύνδεση της σε εξωτερικό κύκλωμα για 

μεταφορά από την baseband περιοχή στην RF περιοχή και την μετάδοση του 

σήματος. Για την υλοποίηση του κυκλώματος στον πομπό χρησιμοποιήθηκε το 

κύκλωμα  ADL 5375 Broadband Quadrature Modulator της εταιρίας Analog 

Devices[60] ενώ το αντίστοιχο κύκλωμα στον δέκτη είναι το ADL 5380 Broadband 

Quadrature Demodulator για την αποδιαμόρφωση της ιδίας εταιρείας. Αρχικά 

υλοποιήθηκαν οι δυο διαμορφώσεις BPSK και QPSK σε ΧILINX System Generator 

και ελέχθησαν τα αποτελεσματα τους. Στην συνέχεια υλοποιήθηκε η FEC αλυσίδα 

κωδικοποίησης για τον πομπό και για τον δέκτη ενώ ολοκληρώθηκε το πειραματικό 

μέρος με την υλοποίηση της OFDM διαμόρφωσης. Για την συνδεση της 

αναπτυξιακης πλακέτας της Νallatech(σχήμα 7.1) με τον υπολογιστή 

χρησιμοποιήθηκε αλλοτε το interface Joint Test Action Group (JTAG) μέσω 

παράλληλου καλωδίου (σχήμα 7.2) που προμηθευτήκαμε από την XILINX, άλλοτε 

με Peripheral Component Interconnect (PCI) interface σε desktop υπολογιστή και 

άλλοτε με Universal Serial Bus (USB) interface. Η PCI και η USB διεπαφή 

λειτουργούν με την βοήθεια του λογισμικού FUSE της εταιρείας Νallatech ενώ η 

επικοινωνία με JTAG μεταξύ FPGA και υπολογιστή πραγματοποιείται αρχικά με το 

ISE και εν συνεχεία με το software ΙΜPACT. 
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Σχήμα 7.1: Διασύνδεση υπολογιστή με FPGA μέσω των τριών πρωτοκόλλων 

επικοινωνίας. 

 
 

Σχήμα 7.2: καλώδιο παράλληλης συνδεσμολογίας FPGA με PC 
 
7.2. Παρουσίαση της πλακέτας ADL 5375 
 
Το ADL5375 [61] μπορεί να διαιρεθεί σε πέντε κυκλωματικά block: τη διεπαφή LO, 

τον μετατροπέα Τάσης σε Ρεύμα Βάσης (V-to-I), τους μείκτες, το στάδιο διαφορικού 

σε απλό (D-to-S), και το bias κύκλωμα. Το block διάγραμμα της συσκευής 

παρουσιάζεται στο σχήμα 7.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7.3: Block διάγραμμα της πλακέτας ADL5375 
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Η διεπαφή LO παράγει δύο τετραγωνικά σήματα LO, τα οποία χρησιμοποιούνται σαν 

οδηγεί για τους μίκτες. Τα σήματα I/Q baseband εισόδου  μετατρέπονται σε ρεύμα 

από τον μετατροπέα V-to-I, το οποίο οδηγεί στη συνέχεια τους δύο μίκτες. Οι έξοδοι 

αυτών συνδυάζεται ώστε να τροφοδοτήσει το balun, το παρέχει μια single-ended 

έξοδο. Το bias παράγει το ρεύμα αναφοράς για τον V-to-I μετατροπέα .  

Διεπαφή LO 

Η διεπαφή LO αποτελείται από έναν polyphase quadrature splitter και έναν limiting 

ενισχυτή. Η σύνθετη αντίσταση του LO συνθέτεται τον από τον polyphase splitter. 

Κάθε τετραγωνικό LO σήμα στη συνέχεια περνά από τον limiting amplifier που 

παρέχει στον μίκτη ένα περιορισμένο σήμα οδήγησης. Η είσοδος LO μπορεί να 

οδηγείται single-ended ή διαφορικά. Για τις εφαρμογές επάνω από 3 GHz, 

βελτιωμένες OIP2 και LO leakage, δύναται να προκύψουν από την διαφορική 

οδήγηση της εισόδου LO. 

V-to-I Converter  

Οι διαφορικές baseband είσοδοι (QBBP, QBBN, IBBN, και IBBP) παρουσιάζουν 

υψηλή σύνθετη αντίσταση. Οι τάσεις που εφαρμόζονται στα  pins, οδηγούν τον V-to-

I ο οποίος μετατρέπει baseband τάσεις σε ρεύμα. Τα διαφορικά ρεύματα εξόδου 

οδηγούνται σε κάθε έναν από τους αντίστοιχους μείκτες. Η dc τάση κοινού κόμβου 

των baseband εισόδων θέτει και τα ρεύματα στους πυρήνες των δύο μικτών. 

Αλλάζοντας την τάση του κοινού κόμβου, επηρεάζεται και το ρεύμα στον μίκτη και 

έχει επίπτωση στη συνολική απόδοση του διαμορφωτή. Η συνιστώμενη dc τάση 

κοινού κόμβου είναι 500 mV dc για το ADL5375-05 και 1500 mV για το ADL5375-

15. 

Mixers  

Το ADL5375 έχει δύο double-balanced μείκτες: έναν για το in-phase κανάλι (κανάλι 

Ι) και ένας για το τετραγωνικό κανάλι (Q-channel). Τα ρεύματα εξόδου από τους δύο 

μίκτες αθροίζονται σε ένα εσωτερικό φορτίο. Το σήμα που αναπτύσσεται σε αυτό το 

φορτίο χρησιμοποιείται για να οδηγήσει τον D-to-S. 

D-to-S Stage  

Η D-to-S έξοδος αποτελείται από ένα ενσωματωμένο ενεργό balun, το οποίο 

μετατρέπει το διαφορικό σήμα σε ένα single-ended. Το balun έχει σύνθετη αντίσταση 
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εξόδου 50 Ω (VOUT). Επομένως, δεν απαιτείται κανένα δίκτυο στην RF έξοδο για τη 

βέλτιστη μεταφορά ισχύος, σε ένα περιβάλλον με 50 Ω.  

Bias Circuit  

Το ενσωματωμένο band gap reference κύκλωμα χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

αναλογικού σε απολύτου θερμοκρασίας(PTAT), ρεύματος αναφοράς για το V-to-I 

στάδιο. 

DSOP  

Το pin DSOP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να θέσει εκτός λειτουργίας το στάδιο 

εξόδου του διαμορφωτή. Εάν το pin DSOP συνδέεται με τη γείωση ή εάν αφήνεται 

αποσυνδεμένη, το μέρος λειτουργεί κανονικά. Εάν το pin DSOP συνδέεται με τη 

θετική τάση, η έξοδος τίθεται εκτός λειτουργίας και η LO leakage μειώνεται επίσης. 

 

 

7.3. Παρουσίαση της πλακέτας ADL 5380 

Η πλακέτα αξιολόγησης και ανάπτυξης εφαρμογών ADL 5380 [62] επιτελεί 

ουσιαστικά την αντίστροφη διαδικασία από την ADL 5375  και είναι μια πολύ καλή 

λύση της εταιρείας Analog Devices για Ι-Q αποδιαμόρφωση και ουσιαστικά 

μεταφορά του σήματος από την RF περιοχή στην baseband περιοχή. Έχει την 

δυνατότητα να καλύπτει την RF/IF περιοχή σε εύρος από 400 MHz to 6 GHz. Με NF 

= 10.9 dB, IP1dB = 11.6 dBm, και IIP3 = 29.7 dBm @ 900 MHz κύρια 

χαρακτηριστικά παρέχει ένα δυναμικό εύρος κατάλληλο για απευθείας μετατροπή 

απαιτήσεις. Οι διαφορικές είσοδοι παρουσιάζουν μια υψηλή σύνθετη αντίσταση των 

50 Ω σε οποιοδήποτε ρεύμα RF που διέλθει και ενώνονται με έναν αποτελεσματικό 

μετασχηματιστή προσαρμογής (balun) του οποίου ο λόγος σύνθετης αντίστασης 1:1 

παραμένει σταθερός για μια αρκετά μεγάλη περιοχή συχνοτήτων. Ο φερίτης που 

χρησιμοποιεί το balun είναι επιλεγμένος σωστά για να αποφύγουμε την υψηλή 

θερμοκρασία και για να παρέχει την απαραίτητη κάλυψη συχνότητας. Οι baseband 

έξοδοι της πλακετας είναι ικανοί να οδηγήσουν ένα 2 V p-p διαφορικό σήμα σε  

200 Ω.  
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Σχήμα 7.4: Block διάγραμμα της πλακέτας ADL5380 

 
Τα κυρια χαρακτηριστικά της πλακέτας φαίνονται παρακάτω: 
Συχνότητα λειτουργίας : 400 MHz έως 6 GHz  

• Είσοδος IP3  

30 dBm @ 900 MHz  

28 dBm @1900 MHz  

• Είσοδος: >65 dBm @ 900 MHz  

• Είσοδος P1dB (IP1dB): 11.6 dBm @ 900 MHz  

• Noise figure (NF)  

10.9 dB @ 900 MHz  

11.7 dB @ 1900 MHz  

• Κέρδος μετατροπής τάσης : ~7 dB  

• Εύρος ζώνης αποδιαμόρφωσης  ~390 MHz  

• Παροχή  τροφοδοσίας 5 V  

Η πλακετα ανάπτυξης μπορεί να χωριστεί σε 4 επιμέρους τμήματα:  
Α) τον τοπικό ταλαντωτή - local oscillator (LO) 
Β) το RF μετατροπέα τασεως σε ρεύμα – FRO voltage-to-current (V-to-I) converter 
Γ) τους μικτές  
Δ) το κύκλωμα bias  
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Σχήμα 7.5: Evaluation Board Schematic  
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7.4. Υλοποίηση της διαμόρφωσης BPSK και της διαμόρφωσης QPSK 

Για τις ανάγκες της υλοποίησης της διαμόρφωσης ΒPSK και QPSK (σχήματα 7.7, 
7.8, 7.9, 7.10) πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω μοντέλα στο System Generator τα 
οποία αποτελούνται από διάφορα blocks ενώ τα αποτελέσματα των διαμορφώσεων 
συγκρίθηκαν με ανάλογα τμήματα κώδικα σε ΜΑΤLAB για την ορθότητα τους. 
Πράγματι από τις απεικονίσεις των παλμογράφων φαίνονται η εγκυρότητα των 
υλοποιήσεων και η ταύτιση των αποτελεσμάτων των μοντέλων του System Generator 
με του SIMULINK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 7.7: Υλοποίηση διαμόρφωσης BPSK, δημιουργία block στην βιβλιοθήκη του Simulink 

μετά το πέρας του Generate  
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Σχήμα 7.8: Αποτελέσματα γραφικής αναπαράστασης στον παλμογράφο για την διαμόρφωση 

BPSK 

A) Από το system generator 

B) Από κώδικα σε embedded function 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5
BPSK SYSTEM GENERATOR MODULATION

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5
BPSK  MODULATION



 

 

 

 

192

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 7.9: Υλοποίηση διαμόρφωσης QPSK, δημιουργία block στην βιβλιοθήκη του Simulink 

μετά το πέρας του Generate  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 7.10: Αποτελέσματα γραφικής αναπαράστασης στον παλμογράφο για την διαμόρφωση 
QPSK από το System Generator 
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7.5 Υλοποίηση κυκλώματος FEC coding σε FPGA 

 

Για την υλοποίηση του κυκλώματος FEC κωδικοποίησης χρησιμοποιήσαμε το 

System Generator για να δημιουργήσουμε τον κώδικα VHDL όπως έχει ήδη 

αναφερθεί εκτενέστερα στο κεφάλαιο 5 μέσω του Xilinx Blockset στο περιβάλλον 

Simulink. Το κεντρικό ρολόι του αναπτυξιακού του πομπού έχει συχνότητα 105 

MHz, κατά συνέπεια η χρονική μονάδα του κυκλώματος είναι tclk = 9.5ns. Ο ADC 

δειγματοληπτεί την αλληλουχία δεδομένων εισόδου με μια περίοδο 9.5ns. 

χρησιμοποιηθήκαν δυο είδη διαμορφώσεων BPSK και QPSK με ρυθμούς 3 Mbps και 

6 Mbps. Όλα τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν είναι βασισμένα στο [63] και 

δημιουργηθήκαν συνολικά εκτός από το FEC για το ΙΕΕΕ 802.11p και άλλα δυο 

μοντέλα FEC με διαφορετικά σχήματα κωδικοποίησης (κωδικοποίηση turbo και 

αλυσιδωτή κωδικοποίηση Reed-Solomon με συνελικτικη κωδικοποίηση). Μετά την 

προσομοίωση ο πηγαίος κώδικας που δημιουργήθηκε συντέθηκε για διάφορες 

οικογένειες FPGA. Η αλυσίδα κωδικοποίησης (σχ. 7.11) για το σχήμα υλοποιημένη 

στο System Generator αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήματα. 

 

• Data scrambler (αναδευτήρας δεδομένων) 

• Reed Solomon Encoder (κωδικοποιητης Reed Solomon) 

• Convolutional Encoder (συνελικτικος ακωδικοποίητης) 

• Interleaver (διαπλέκτης) 

• Modulator (διαμορφωτής) 

 

Στην αρχή τα δεδομένα εισάγονται σειριακά στον data scrambler ο οποίος 

χρησιμοποιώντας μια γεννήτρια ακολουθίας 127 bits ανακατεύει τα bits στο πεδίο 

δεδομένων και τυχαιοποιει τα δείγματα με την αποφυγή συνεχούς λογικου1 η λογικού 

0. Στην συνέχεια το πεδίο δεδομένων κωδικοποιείται με ρυθμό κωδικοποίησης R= 
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1/2 ενώ τα bit εξόδου από τον κωδικοποιητή οδηγούνται στον διαπλέκτη και τέλος 

στον διαμορφωτή BPSK.  

 

 

 

 

Σχήμα 7.11: Υλοποίηση 802.11p RS-CC στο XILINX System Generator  
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Επιπλέον υλοποιήσαμε το σχήμα κωδικοποίησης turbo στο μοντέλο 802.11p PHY 

FEC (σχήμα 7.12) και επιλέξαμε 3 διαφορετικές κατηγορίες αναπτυξιακών πλακετων 

για την μεταφορά των bitstreams με ιδιαιτέρα προχωρημένες DSP και I/O 

δυνατότητες. Έτσι χρησιμοποιήσαμε την χαμηλού κόστους Spartan-3 1500 από την 

NuHorizons (με Spartan-3 FPGA), την μεσαίου κόστους XUPV2Pro από την Digilent 

(με Virtex-2Pro FPGA) και την υψηλού κόστους κορυφαία XtremeDSP από 

Νallatech (με Virtex-4 FPGA). Τα αποτελέσματα υλοποίησης φαίνονται στον πίνακα 

7.1 ο οποίος  περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την ταχύτητα και την χρησιμοποίηση 

πηγών για όλα τα αναπτυξιακά [64] 

 

Σχήμα 7.12: Υλοποίηση 802.11p Turbo coding στο XILINX System Generator  
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Πιο συγκεκριμένα εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με την περίοδο του κρίσιμου 

μονοπατιού του κυκλώματος σε ns,  ο αριθμός των LUT, ο αριθμός των FF που 

χρησιμοποιηθήκαν, ο αριθμός των slices που απαιτηθήκαν, το μέγεθος της μνήμης 

που απαιτούν τα blocks και τέλος ο αριθμός των Dsp blocks που χρησιμοποιηθήκαν.  

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αναπτυξιακή πλακέτα την Νallatech επιτυγχάνει τα 

καλυτέρα αποτελέσματα σχετικά με την ταχύτητα ενώ από πλευράς λειτουργικότητας 

το σχήμα κωδικοποίησης turbo επιτυγχάνει την χειρότερη επίδοση με ποσοστό 7.1% 

από το 802.11p και 6.3% από το 802.11p RS-CC πράγμα που σημαίνει ότι απαιτεί 

περισσοτέρου πόρους σε σχέση με τις άλλες δύο κωδικοποιήσεις. Παρόλα αυτά η 

υλοποίηση της κωδικοποίησης turbo αποφέρει σημαντικά οφέλη στην εκπομπή και 

στην ανάκτηση του σήματος σε εχθρικά περιβάλλοντα και η μείωση της απόδοσης 

κατά την διάρκεια προγραμματισμού του FPGA ήταν κάτι αναμενόμενο.  Στα 

επόμενα σχήματα αποτυπώνονται τα αποτελέσματα του σχεδιασμού. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1 
FPGA ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ 

 Board Period LUT FF Slice Mem Dsp 
NuHo 16.047 1009 747 699 9 1 
Digi 8.553 1014 746 688 9 1 

 
802.11p 

Nalla 11.710 1127 782 769 9 1 
NuHo 16.175 1009 747 714 9 1 
Digi 8.579 1014 747 682 9 1 

 
802.11p 
RS-CC Nalla 12.059 1128 788 824 9 1 

NuHo 17.191 1114 845 803 9 1 
Digi 8.850 1119 844 753 9 1 

 
802.11p 
Turbo Nalla 9.828 1236 887 811 9 1 
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Σχήμα 7.13: Αποτύπωση του περιβάλλοντος ISE για την FEC κωδικοποίηση σχετικά με τον 
πομπό όπου διακρίνονται χαρακτηριστικά για το χρήση στοιχείων για τοFPGA και το 

αποτέλεσμα της σύνθεσης του σχεδίου. 
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Σχήμα 7.14: Υλοποίηση 802.11p FEC  RX στο XILINX System Generator και αποτέλεσμα 
αυτής μέσω JTAG σύνθεσης 

 
 

 

Σχήμα 7.15: Αποτύπωση του περιβάλλοντος ISE για την FEC κωδικοποίηση σχετικά με τον 
δέκτη  όπου διακρίνονται χαρακτηριστικά για το χρήση στοιχείων για τοFPGA και το 

αποτέλεσμα της σύνθεσης του σχεδίου 
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Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του κώδικα και την δημιουργία αρχείων 

bitstreams μέσω του περιβάλλοντος ISE για κάθε μοντέλο επόμενη κίνηση είναι να 

προγραμματιστεί η αναπτυξιακή πλακέτα. Ακολουθήθηκε το block διάγραμμα του 

παρακάτω σχήματος.  

 

Σχήμα 7.16: Block διάγραμμα απεικόνισης πειραματικής συνδεσμολογίας  

πομποδέκτη 

 

Για να γίνει ο προγραμματισμός του κυκλώματος FPGA χρησιμοποιήσαμε το 

λογισμικό Impact από την Xilinx μέσω παράλληλης σύνδεσης με JTAG διεπαφή για 

τον δέκτη ενώ για τον πομπό χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό Fuse μέσω USB 

interface. Στο σχήμα 7.17 αποτυπώνεται το testbed του δέκτη για την 

πραγματοποίηση των πειραματικών μετρήσεων. Χρησιμοποιήθηκε παλμογράφος από 

την εταιρεία FLUKE (μοντέλο PM3380B) ο οποίος μέσω καλωδίων MCX-BNC 

συνδέθηκε στον πομπό και στον δέκτη στις εισόδους και στις εξόδους του κάθε 

αναπτυξιακού αντίστοιχα. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε γεννήτρια για την παραγωγή 

ορθογώνιων παλμών ενώ υπήρχε και η δυνατότητα μέσω κώδικα δημιουργία 

κατάλληλης ψευδοτυχαιας ακολουθίας bitstream για απεικόνιση των παλμών στον 

παλμογράφο. Όλες οι μετρήσεις μας πραγματοποιηθήκαν σε baseband ζώνη στην 

συχνότητα των 105 MHz  του αναπτυξιακού για το κομμάτι αυτό της διατριβής. 
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Σχήμα 7.17: Αποτύπωση του testbed για τον δέκτη για FEC κωδικοποίηση μέσω δημιουργίας 

ψευδοτυχαιας ακολουθίας δημιουργίας  παλμών για την απεικόνιση στον παλμογράφο 

 

Στο επόμενο σχήμα μπορούμε να δούμε την απεικόνιση στον δέκτη του 

αποδιαμορφωμενου σήματος για σήμα εισόδου ορθογώνιο παλμό με συχνότητας 

100KHz και πλάτους 400mV. 

 
          

 
Σχήμα 7.19: Αποτύπωση του αποδιαμορφωμένου σήματος στην έξοδο του έξοδο του δέκτη για 
την FEC κωδικοποίηση σε μικρής κλίμακας άποψη μέσω δημιουργίας παλμών από γεννήτρια  
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7.6. Υλοποίηση κυκλώματος OFDM  σε FPGA 

 
Για την περίπτωση της υλοποίησης OFDM διαμόρφωσης χρησιμοποιούνται 480 

δείγματα ανά μονάδα χρόνου για ρυθμό μετάδοσης δεδομένων 6.0 Μbps με QPSK 

διαμόρφωση και για αριθμό 20 OFDM συμβόλων. Ο χρόνος συμβόλου OFDM είναι 

8.0μs όπως προκύπτει από το πρότυπο ενώ η τιμή του sample time είναι 3.3333 x 10-7 

sec στην περίπτωση της QPSK διαμόρφωσης σύμφωνα με την προσομοίωση. Στην 

περίπτωση της OFDM υλοποίησης χρησιμοποιήθηκαν και οι αναπτυξιακές πλακετες 

της ANALOG DEVICES τόσο για τον πομπό όσο και για τον δέκτη για την 

μεταφορά του σήματος στην περιοχή των 5.9 GHz.  

Χρησιμοποιηθήκαν και τα δυο αναπτυξιακά για τον πομπό και τον δέκτη (σχήμα 

7.20) αντίστοιχα, ενώ η έξοδος του ενός αποτέλεσε την είσοδο του άλλου. Για την 

δημιουργία φέροντος χρησιμοποιήθηκε γεννήτρια παραγωγής με την ονομασία Noise 

Figure Meter 8970B της Ηewlett Packard ενώ για την τροφοδοσία των αναπτυξιακών 

πλακετων της ANALOG DEVICES χρησιμοποιήθηκε τροφοδοτικό της Ηewlett 

Packard E3631A. Στο block διάγραμμα του σχήματος 7.22 φαίνεται η συνδεσμολογία 

που ακολουθήθηκε. Το σήμα των δεδομένων εισόδου είναι ένας τετραγωνικός 

παλμός μεταβαλλόμενης συχνότητας. Η γεννήτρια είναι τερματισμένη σε φορτίο 50Ω 

και συνδέεται σε κονέκτορα τύπου MCX του καναλιού εισόδου μέσω ομοαξονικού 

καλωδίου. 

 

 
Σχήμα 7.20: Αποτύπωση του δέκτη με το δεύτερο αναπτυξιακό. 

Στην εικόνα φαίνεται και το παράλληλο καλώδιο επικοινωνίας με τον υπολογιστή 
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Σχήμα 7.21: Αποτύπωση του testbed με την προσθήκη και της RF βαθμίδας για τον πομπό 

 
 

 

 
 

Σχήμα 7.22: Block διάγραμμα απεικόνισης πειραματικής συνδεσμολογίας  

πομποδέκτη 
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Στην επόμενη εικόνα φαίνεται η δημιουργία των αρχείων προγραμματισμού από το 
περιβάλλον ISE 

 

 
Σχήμα 7.23: Αποτύπωση του περιβάλλοντος ISE για την OFDM διαμόρφωση σχετικά με τον 

πομπό  όπου διακρίνονται χαρακτηριστικά για το χρήση στοιχείων για τοFPGA και το 
αποτέλεσμα της σύνθεσης του σχεδίου 

 

Στον πίνακα 7.2 αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της σύνθεσης. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι ο πομπός καταναλώνει κατά 1% λιγότερους πόρους από τον δέκτη.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2 
FPGA ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΓΙΑ OFDM 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
PERIOD 

 

 
LUT 

 

 
FF 

 

 
SLICES 

 
 

OFDM 
TRANSMITTER 

 
2824ns 
 

 
1817 
 

 
1668 

 
1113 

 
OFDM 

RECEIVER 

 
2939ns 
 

 
1946 
 

 
1735 
 

 
1221 
 

 
 

Στα επόμενα σχήματα απεικονίζεται μια αποτύπωση με τα σημαντικότερα σύμβολα 

για τον πομπό αλλά και για τον δεκτή που δημιουργήθηκαν στο περιβάλλον ISE ενώ 

γίνεται μια σύγκριση στην κυματομορφή της εξόδου του πομπού τόσο στον 

παλμογράφο όσο και στο ΜΑΤLAB. Τα εμφανή αποτελέσματα της ομοιότητας των 
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των δυο σχημάτων δηλώνουν την πλήρη ταύτιση μεταξύ πειραματικών τιμών και 

τιμών που προηλθαν από την προσομοίωση. Η γεννήτρια είναι τερματισμένη σε 

φορτίο 50Ω και συνδέεται σε κονέκτορα τύπου MCX του καναλιού εισόδου μέσω 

ομοαξονικού καλωδίου.  

 

 
Σχήμα 7.23: Αποτύπωση του περιβάλλοντος ISE για την OFDM διαμόρφωση σχετικά με τον 
πομπό  όπου διακρίνονται τα σημαντικότερα σύμβολα των βαθμίδων που δημιουργήθηκαν 

 

 

Εκίννηση 
μετάδοσης 
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Σχήμα 7.24: Αποτύπωση στον παλμογράφο για την OFDM διαμόρφωση σχετικά με την έξοδο 
του πομπού  όπου διακρίνεται η εκκίνηση μετάδοσης 

 
 
Σχήμα 7.25: Αποτύπωση στον παλμογράφο για την OFDM διαμόρφωση προερχόμενη από 

προσομοίωση σχετικά με την έξοδο του πομπού 

 
 
 
 

 
Σχήμα 7.26: Αποτύπωση στον παλμογράφο για την OFDM διαμόρφωση σχετικά με την έξοδο 

του πομπού  
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Σχήμα 7.25: Αποτύπωση του περιβάλλοντος ISE για την OFDM διαμόρφωση σχετικά με τον 

δέκτη  όπου διακρίνονται χαρακτηριστικά για το χρήση στοιχείων για τοFPGA και το 
αποτέλεσμα της σύνθεσης του σχεδίου 

 
 
 
 
 

 
Σχήμα 7.26: Αποτύπωση του περιβάλλοντος ISE για την OFDM διαμόρφωση σχετικά με τον 
δέκτη  όπου διακρίνονται τα σημαντικότερα σύμβολα των βαθμίδων που δημιουργήθηκαν 
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Στο τελευταίο σχήμα παρατηρούμε το αποδιαμορφωμενο σήμα και το σήμα εισόδου. 

Μια ελάχιστη καθυστέρηση του σήματος λήψης είναι απόλυτα δικαιολογημένη λόγω 

της καθυστέρησης κατά την μεταβίβαση του σήματος από την γεννήτρια προς την 

πλακέτα και μετέπειτα προς την δεύτερη πλακετα. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Σχήμα 7.27: Αποτύπωση στον παλμογράφο για την OFDM διαμόρφωση σχετικά με την έξοδο 
του δέκτη  όπου διακρίνονται στο πρώτο κανάλι το σήμα εισόδου από γεννήτρια και στο 

δεύτερο κανάλι το σήμα που προκύπτει από την έξοδο στον δέκτη 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο  
                                 
                     

Συμπεράσματα – μελλοντική εργασία          
 
 

 

 

 

Στην διδακτορική διατριβή αναλύθηκε, προσομοιώθηκε και στην συνέχεια 

υλοποιήθηκε επάνω σε αναπτυξιακές πλακετες, το φυσικό επίπεδο ενός ασυρμάτου 

δικτύου διαοχηματικών επικοινωνιών.  

Το κύκλωμα που σχεδιάστηκε, αρχικά προσομοιώθηκε μέσα στο περιβάλλον 

Simulink οπού εξετάστηκε η συμπεριφορά του μοντέλου μέσω δυο σεναρίων 

κίνησης. Πραγματοποιήθηκαν διάφορες μετρήσεις ανάλογα με το ασύρματο κανάλι 

και εκτιμηθήκαν μέσω γραφικών αναπαραστάσεων ο ρυθμός διάδοσης λαθών και ο 

σηματοθορυβικός λόγος. Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων εξάχθηκαν διάφορα 

συμπεράσματα. Το πιο κρίσιμο από αυτά ήταν η ανικανότητα του μοντέλου μας να 

πετύχει τις θεωρητικές  τιμές απόδοσης που προτείνονται στην διεθνή βιβλιογραφία 

για το συγκεκριμένο ασύρματο δίκτυο. Έτσι προτάθηκαν τρεις διαφορετικοί τρόποι 

αντιμετώπισης του προβλήματος. Οι δύο από αυτούς μας απέφεραν από 

ικανοποιητικά έως εξαιρετικά αποτελέσματα ενώ η τρίτη μέθοδος δεν βελτίωσε την 

απόδοση του δικτύου. Στην συνέχεια σκοπός ήταν να εκμεταλλευτούμε την 

τεχνολογία FPGA και να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τον πομποδέκτη που 

προσομοιώσαμε σε πειραματικό επίπεδο. Ο σχεδιασμός του πομποδέκτη έγινε μέσα 

από την γλώσσα VHDL, κατά τρόπο τέτοιο ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμος ο 

κώδικας για οποιαδήποτε επιθυμητή αλλαγή. Για τον λόγο αυτό υλοποιήθηκε ο 

πομποδέκτης σε δυο διαφορετικά επίπεδα για καλύτερο έλεγχο του κώδικα αλλά και 

για την δυνατότητα να προγραμματίσουμε το FPGA μέσω δύο διαφορετικών τρόπων 

γένεσης του κώδικα. Χρησιμοποιώντας το εργαλείο System Generator μπορέσαμε και 
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σχεδιάσαμε το μέρος FΕC για τον πομπό και τον δέκτη αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου όχι μόνο επιτρέπει την σχετικά 

εύκολη περιγραφή ενός συστήματος σε γλώσσα VHDL αλλά παρέχει και τον πλήρη 

έλεγχο των αποτελεσμάτων του συστήματος κατά τα διάφορα στάδια της παραγωγής 

και εξομοίωσης του κώδικα. Επίσης με την βοήθεια του λογισμικού Fuse είχαμε την 

δυνατότητα να μεταφέρουμε το σχέδιο μας στο FPGA και να το υλοποιήσουμε με 

εξαιρετικά αποτελέσματα. Η σύνδεση γεννήτριας και παλμογράφου στο χώρο του 

εργαστηρίου επιβεβαιώνει και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Στην συνέχεια 

σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε και το δεύτερο μέρος του πομποδέκτη που αφορούσε 

την διαμόρφωση OFDM.  Η διαμόρφωση αυτή σχεδιάστηκε με χρήση της γλωσσάς 

VHDL. Ο προγραμματισμός σε γλώσσα περιγραφής κυκλωμάτων VHDL έχει πολλά 

πλεονεκτήματα και μερικά μειονεκτήματα.  

Τα πλεονεκτήματα προγραμματίζοντας σε γλώσσα προγραμματισμού VHDL είναι τα 

εξής: 

α) Είναι εξαιρετικά αποδοτική μέθοδος. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει εύκολα 

και γρήγορα συστήματα εκατομμυρίων πυλών. 

Β) Η τελική αρχιτεκτονική διαμορφώνεται δυναμικά κατά τη διάρκεια του 

προγραμματισμού. 

γ) Ο προγραμματιστής έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει τα κυκλώματα που 

ταιριάζουν στις εφαρμογές και στις απαιτήσεις του. Έτσι μπορεί μέσω του κώδικα 

VHDL να δημιουργήσει ακόμα και μοντέλα συστατικών υποκυκλωμάτων που δεν 

υπάρχουν στο εμπόριο σε μορφή ολοκληρωμένων. Επιπλέον μπορεί να 

αντικαταστήσει εξαρτήματα με υψηλό κόστος υλικών με κώδικα, ενέργεια που 

καθιστά ένα σύνθετο σχέδιο εμπορεύσιμο.   

Από την αντίθετη όμως πλευρά υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα.  Για έναν νέο 

σχεδιαστή προγραμματιστή, η γλώσσα εμφανίζεται να είναι αρκετά επίπονη και 

δύσκολη, καθώς διαφέρει από όλες τις γνωστές γλώσσες προγραμματισμού. 

Όμως κατά τον προγραμματισμό των FPGA μπορούν να εμφανιστούν διάφορες 

δυσκολίες και προβλήματα. Ένα από αυτά είναι η περίπτωση κατά την οποία ο 

υπολογιστής δεν αναγνωρίσει αυτόματα την συσκευή μέσω της αλυσίδας JTAG. 

Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε κακές συνδέσεις μεταξύ συσκευής και JTAG είτε 

σε κακή τροφοδοσία του FPGA. Μετά την σχεδίαση του κυκλώματος σειρά είχε η 
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μεταφορά στο FPGA. Χρησιμοποιήθηκαν τα δυο evaluation boards της Αnalog 

Devices για την μεταφορά του σήματος στην περιοχή των 5.8 GHz για διαμόρφωση 

και αποδιαμορφωση αντίστοιχα και η λήψη του σήματος  μας δείχνει ότι εξαιρώντας 

μια μικρή καθυστέρηση το σήμα αποδιαμορφωνεται πλήρως. 

Όσον αφορά τα συγκεκριμένα συστήματα που αναπτύχθηκαν στην διατριβή και τις 

δυνατότητες επέκτασης τους διακρίνουμε τους ακόλουθους τομείς μελλοντικής 

έρευνας με αναφορά στα κύρια συμπεράσματα της εργασίας αυτής: 

• Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης όλων των συστημάτων που αποτελούν 

τη συγκεκριμένη εφαρμογή είναι θεμιτό να πραγματοποιηθούν πειραματικές 

μετρήσεις σε εξωτερικό περιβάλλον έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα για 

επίδραση του ασυρμάτου καναλιού στην απόδοση του συστήματος.  

• Από πλευράς προσομοιώσεων προβλέπεται η ένταξη μιας άλλης μορφής 

κωδικοποίησης στο σύστημα (LDPC κώδικες) και σύγκριση των νέων 

αποτελεσμάτων με τα υπάρχοντα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Σκοπός του παραρτήματος είναι η περιγραφή των αισθητήρων που τοποθετηθήκαν σε 

αυτοκίνητο στο εργαστήριο οχημάτων της Σχολής των Mηχανολόγων Mηχανικών 

του Ε.Μ.Π. Συνολικά έχουμε τρία ραντάρ, δυο βιομηχανικούς υπολογιστές, έναν 

αισθητήρα μέτρησης γωνιακής ταχύτητας και πλευρικής επιτάχυνσης, μια μονάδα 

επεξεργασίας σήματος, και τέλος ένα HUB. Παρακάτω περιγράφεται περιληπτικά ο 

κάθε αισθητήρας και ο κάθε υπολογιστής. Οι υπολογιστές επικοινωνούν με τους 

αισθητήρες είτε μέσω ομοαξονικών καλωδίων Ethernet είτε μέσω του δικτύου 

επικοινωνιών CAN.  Επίσης παρακάτω εικονίζεται ένα μέρος των αισθητήρων που 

τοποθετηθήκαν στο αυτοκίνητο καθώς και το μονογραμμικό σχέδιο όπου φαίνονται 

σε κάτοψη όλες οι ηλεκτρικές και οι συνδεσμολογίες δικτύου των συσκευών που 

τοποθετηθήκαν στο αυτοκίνητο καθώς και οι ασφαλιστικές τους διατάξεις για την 

προστασία από υπερεντάσεις και βραχυκυκλώματα. 

 

    

 
ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΟΠΟΥ ΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ. 
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1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

Α) ΡΑΝΤΑΡ  (SGU-ACC2 – Long Range Radar) 

 

        Το ραντάρ τοποθετείται στην μπροστινή περιοχή του αυτοκινήτου. Ο φακός του 

πρέπει να δείχνει την κατεύθυνση οδήγησης του αυτοκινήτου. Οι εξωτερικές 

διαστάσεις του αισθητήρα είναι 97,8mm x 61,3mm x 82mm = (μήκος x πλάτος x 

ύψος). Προτεινόμενες-εναλλακτικές περιοχές τοποθέτησης είναι η μάσκα του 

αυτοκινήτου ή ο προφυλακτήρας του. Εάν ο αισθητήρας πρόκειται να τοποθετηθεί 

πίσω από κάποιο είδος καλύμματος  πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο είδος 

του καλύμματος και στην μορφή αυτού, καθώς επίσης  και στην θέση του σε σχέση 

με τον αισθητήρα. Στην περίπτωση μας τοποθετήθηκε στην μάσκα του αυτοκινήτου 

χωρίς να καλύπτεται από κάποιο κάλυμμα. Το ύψος εγκατάστασης του ραντάρ πάνω 

από το έδαφος θα είναι από 300 έως 1000 mm ενώ το βάρος του δεν ξεπερνά τα 300 

γραμ. Χρειάζεται για να λειτουργήσει συνεχή τάση 12 Volt ενώ καταναλώνει φορτίο 

μέγιστης έντασης 3 Α. Η συχνότητα λειτουργίας του είναι 76,5 GHz. Προτού τεθεί σε 

λειτουργία για πραγματοποίηση μετρήσεων έγινε ο προσδιορισμός της 

ευθυγράμμισης του ραντάρ, ο οποίος πραγματοποιείται σε δυο βήματα: 

Α1) καθορισμός του διαμήκη άξονα του αυτοκινήτου και 

Α2) ευθυγράμμιση του παραλλήλου άξονα του ραντάρ με τον διαμήκη άξονα 

του αυτοκινήτου.  
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                                    ΡΑΝΤΑΡ  (SGU-ACC2 – Long Range Radar) 

 

 

Δημιουργήθηκε software σε περιβάλλον MATLAB για το προσδιορισμό της 

ευθυγράμμισης του ραντάρ ενώ παρακάτω εικονίζονται μέρος της διαδικασίας της 

ευθυγράμμισης. 
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Το ραντάρ ανήκει στην κατηγορία των ραντάρ συνεχούς κύματος (CW), η λειτουργία 

των όποιων στηρίζεται στο φαινόμενο Doppler. Εκπέμποντας ένα συνεχές 

ημιτονοειδές σήμα τα ραντάρ αυτά παρέχουν στην απλή τους μορφή μόνο την 

πληροφορία της ταχύτητας, ενώ με κατάλληλη διαμόρφωσης του σήματος εκπομπής 

παρέχουν και επιπλέον και την πληροφορία της απόστασης των στόχων 

Παρακάτω εικονίζεται το μπλοκ διάγραμμα του ραντάρ όπου φαίνεται ότι 

αποτελείται από γεννήτρια–ταλαντωτή τύπου Gunn, ένα μετατροπέα αναλογικού 

σήματος σε ψηφιακό, ενισχυτή, φίλτρα κ.α. 

 

 

 
                  ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΑΝΤΑΡ  (SGU-ACC2 – Long Range Radar) 

 

B) YAW RATE SENSOR 

 

         O αισθητήρας αποτελείται από μια μονάδα μετάλλου που τοποθετείται μέσα σε 

μια εσωτερική διάταξη απόσβεσης που έχει σκοπό να αποτρέψει την μηχανική 

υπερφόρτωση των αισθητηρίων στοιχειών. Επιπροσθέτως ηλεκτρονικά συστήματα 

στο πίσω μέρος της μονάδας ενώνονται μέσω ενός ελαστικού συνδέσμου με τα 

τερματικά pin τροφοδοσίας και δικτυού CAN. Ο αισθητήρας υπολογίζει την γωνιακή 

ταχύτητα ω και την πλευρική επιτάχυνση κατά την κατεύθυνση της κίνησης. Η 

λειτουργία του βασίζεται στην ανίχνευση της δύναμης Coriolis πάνω σε 
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ταλαντευόμενες μάζες. O αισθητήρας λειτουργεί με συνεχή τάση από 8.2 έως 16 Volt 

και καταναλώνει  70 mA ένταση ρεύματος. Η τάση εξόδου του είναι μεταξύ 0.5 και 

4.5 Volt, ενώ το σήμα της ταχύτητας μεταφέρεται ταυτόχρονα με το σήμα της 

επιτάχυνσης μέσω ενός δικτυού CAN.    

 

                                          
                                                 YAW RATE SENSOR   

Γ) xPC Target box 

         Το xPC παρέχει την δυνατότητα να δημιουργεί και να εξετάζει πρωτότυπες 

πραγματικού χρόνου εφαρμογές χρησιμοποιώντας βασικό hardware από PC. 

Αποτελεί ένα βιομηχανικό υπολογιστή ο οποίος βελτιστοποιεί την εκτέλεση κώδικα 

πραγματικού χρόνου δημιουργημένο από C/C++ compiler. Με κάποιες επιπρόσθετες 

επιλογές διεπαφων εισόδου-εξόδου(Ι/Ο), μπορεί να συνδεθεί και με άλλο περιβάλλον 

hardware χρησιμοποιώντας αναλογικές θύρες εισόδου-εξόδου, ψηφιακές θύρες 

εισόδου-εξόδου, μετρητές, κωδικοποιητές κ.α. 

                             
 

                       ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ xPC Target box 
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Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα xPC από τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού ενός  

συστήματος μέχρι και την τελική του ανάπτυξη. Οι κύριες εφαρμογές του είναι οι 

εξής:  

 

 Γρήγορη δημιουργία ενός συστήματος (ελεγκτή, μετατροπέα αναλογικού 

σήματος σε ψηφιακό και αντίστροφα κ.α.) το οποίο συνδέεται σε πραγματικό 

χρόνο με κάποια εγκατάσταση και εξέταση του συστήματος αυτού. 

 

 

 
 

 Προσομοίωση ενός συστήματος σε πραγματικό χρόνο  

 

 
 

 Επέκταση των υπομονάδων ενός συστήματος χρησιμοποιώντας το xPC χωρίς 

καν την σύνδεση του συστήματος με το αρχικό υπολογιστή 

 

Το xPC λειτουργεί με συνεχή τάση μεταξύ 8 και 28 Volt και καταναλώνει φορτίο 

μέγιστης έντασης 3 Α. Απαραίτητο στοιχείο για την λειτουργία του είναι ένα 

εξωτερικό floppy disk drive το οποίο δεν απαιτεί επιπλέον τροφοδοσία αφού παίρνει 

τάση από το xPC. Το xPC τοποθετήθηκε στο πορτπαγκαζ του αυτοκινήτου και 
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συνδέεται μέσω δικτύου CAN με το laptop, τα τρία ραντάρ και τον αισθητήρα 

γωνιακής ταχύτητας(YRS). 

            

Δ) MATROX  4 SIGHT-II 

 

         Το Matrox είναι μια ανεξάρτητη πλατφόρμα που ενσωματώνει επεξεργασία και 

απεικόνιση εικόνων μαζί με δυνατότητα συνδεσμολογίας με δίκτυα και πλήθος άλλων 

εφαρμογών. Ουσιαστικά αποτελεί έναν υπολογιστή του οποίου ο ρόλος είναι η 

επεξεργασία δεδομένων εικόνας. Περιέχει επεξεργαστή INTEL PENTIUM III στα 

1GHz Τροφοδοτείται  με εναλλασσόμενη τάση 230 Volt ή με συνεχή τάση 2x12 Volt 

στην είσοδο ενώ στην έξοδο έχουμε συνεχή τάση 12 Volt με  ρεύμα έντασης  5.8 Α. 

Λειτουργεί σε πλατφόρμα Windows 2000. Διαθέτει τρεις θύρες Firewire. Έχει 

διαστάσεις 18.4x20.8x8.4. ενώ συνδέεται με κάμερα μέσω θύρας ΙΕΕΕ 1394 

 

                      

       
 

     ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ MATROX 4SIGHT-II - CAMERA 
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Ε) ΚΑΜΕΡΑ 

 

           H κάμερα περιέχει ένα CMOS chip το οποίο λειτουργεί με συνεχή τάση 12 

Volt και καταναλώνει φορτίο 1,7 Watt. Δεν χρειάζεται μόνιμη γραμμή τροφοδοσίας 

γιατί συνδέεται με το laptop ή με το MATROX PC μέσω θύρας Firewire και παίρνει 

ρεύμα από εκεί. Έχει διαστάσεις 67.3mm x 44mm x 29mm = (μήκος x πλάτος x 

ύψος) και βάρος μικρότερο των 100 γραμ. Η κάμερα στερεώθηκε σε ιδιαιτέρα 

σταθερή βάση στο εσωτερικό του μπροστινού μέρος του αυτοκινήτου (είτε στο 

ταμπλό είτε στο παρμπρίζ - βλ. σχέδιο). Το μέγιστο μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας 

(ΙΕΕΕ 1394) μεταξύ της κάμερας και του προσαρμογέα στο PC είναι 4,5 μέτρα. Ενώ 

το μέγιστο μήκος του Ι/Ο καλωδίου είναι 10 μέτρα και πρέπει να είναι θωρακισμένος 

διπλαγωγός (STP).   

 

 

Ζ) SENSOR BOX 

 

          Το sensor box είναι μονάδα επεξεργασίας σήματος, έχει ενσωματωμένο 

γυροσκόπιο και δέκτη GPS. Εξωτερικά συνδέεται με κεραία GPS,  σήμα ταχύτητας 

(speed pulse), σήμα όπισθεν (reverse signal) και γείωση. Διαστάσεις 12cm x 20 cm x 

6 cm.  Το software που συνοδεύει την συγκεκριμένη μονάδα ονομάζεται Αdvanced 

Driver Assistance System(ADAS) και αποτελεί ένα σύστημα πλοήγησης και 

καθοδήγησης του οδηγού μέσα σε περιβάλλον Windows. Παρακάτω εικονίζεται ένα 

screenshot όπου φαίνεται το περιβάλλον του ADAS. Κάποια κύρια χαρακτηριστικά 

του sensor box είναι:  

Α) Ενσωματωμένο και ενοποιημένο στρώμα πρόσβασης δεδομένων. Έτσι κάποια 

καινούργια εφαρμογή μπορεί πολύ εύκολα να προσαρμοστεί στις διαφορές 

βιβλιοθήκες πρόσβασης χρηστών σε μορφή PDF 

Β) Ενσωματωμένη ή εξωτερική μηχανή συλλογής δεδομένων από αισθητήρες 

Γ) Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε λογισμικό συλλογής 

δεδομένων αισθητήρων εκτός από το δικό του 

Δ) Ενσωματωμένη απεικόνιση χαρτών  
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                                        SENSOR BOX  ΤΗΣ NAVTEQ                   

 

   

 
                          SCREENSHOT ME TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ADAS 
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Η) ΡΑΝΤΑΡ (Universal Medium Range Radar)  

 

                                             

           

Το ραντάρ αυτό τοποθετήθηκε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και συγκεκριμένα 

στην μια άκρη του προφυλακτήρα ενώ ένα άλλο ακριβώς ίδιο ραντάρ τοποθετήθηκε 

στην άλλη άκρη του προφυλακτήρα με γωνία κλίσης 20 μοιρών ως προς τον διαμήκη 

άξονα του αυτοκινήτου. Το σκεπτικό της τοποθέτησης με κλίση (βλέπε 

μονογραμμικό σχέδιο σελ 3) ήταν για την κάλυψη της πίσω και πλαϊνής ορατότητας 

του αυτοκινήτου. Τα ραντάρ ανήκουν στην κατηγορία των ραντάρ συνεχούς κύματος 

(continuous wave) και λειτουργούν στην συχνότητα των 24 GHz. To εύρος ζώνης του 

καθενός είναι 250 MHz ενώ η μέγιστη ισχύς εκπομπής του είναι μικρότερη των 

20dBm. Για να μπορέσουν να διαχωριστούν δυο αντικείμενα της ίδιας ενεργού 

επιφανείας ραντάρ (RCS) αρκεί να βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.8 m ή 

να έχουν ταχύτητα μεγαλύτερη των 0.2 m/s. Στην περίπτωση που έχουμε διαφορετική 

ενεργό επιφάνεια ραντάρ τότε η διακριτική ικανότητα ανέρχεται στα 0.25 m ενώ η 

μέγιστη απόσταση εντοπισμού κάποιου αντικειμένου είναι τα 70 m. Τέλος η 

δυνατότητα ιχνηλάτησης ταυτοχρόνου αριθμού στόχων είναι 32. Χρειάζεται για να 

λειτουργήσει συνεχή τάση 12 Volt ενώ καταναλώνει φορτίο μέγιστης έντασης 1 Α. 

Παρακάτω εικονίζεται το διάγραμμα ακτινοβολίας και το δυο ραντάρ οπού φαίνονται 

οι κύριοι και οι πλευρικοί λοβοί ακτινοβολίας. Συνδέεται μέσω δικτύου CAN με 

υπολογιστή (laptop) ενώ ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων φτάνει το 1Μbit/sec. 
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                             ΛΟΒΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΡΑΝΤΑΡ (MRR) 

Υπάρχουν δυο κατηγορίες μηνυμάτων που διαδίδονται από το ραντάρ προς τον 

υπολογιστή. 

Α) Μηνύματα που εκφράζουν την κατάσταση του αισθητήρα και  

Β) Τα δεδομένα από τα ανιχνεύσιμα αντικείμενα  

Στην πρώτη κατηγορία περιέχονται δεδομένα τα οποία δηλώνουν πχ αν ο αισθητήρας 

λειτουργεί σωστά, ποιο το οπτικό του πεδίο (field of view), ποια είναι η ταυτότητα 

του στο δίκτυο κ.α. 

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα δεδομένα που προέρχονται από τα αντικείμενα 

και περιλαμβάνουν την επικεφαλίδα και το πακέτο της πληροφορίας.     
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