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                                      Περίληψη 
 
     Η διαµόρφωση και η πολύπλεξη είναι από τα πιο σηµαντικά τµήµατα 
των συστηµάτων ψηφιακής µετάδοσης και στόχος τους είναι να επιτύχουν 
την αποτελεσµατική χρήση του καναλιού. Η τεχνική OFDM είναι µια 
µέθοδος διαµόρφωσης και πολύπλεξης για τη µετάδοση µε πολλαπλές 
φέρουσες σε χρονικώς και συχνοτικώς επιλεκτικά κανάλια. Προσφέρει 
µεγαλύτερη ανοσία στη ∆ιασυµβολική Παρεµβολή (ISI) και µπορεί να 
υλοποιηθεί εύκολα µε χρήση του γρήγορου µετασχηµατισµού Fourier. 
 
Η παρούσα διπλωµατική εργασία στοχεύει στην καλή κατανόηση και 
παρουσίαση του ασύρµατου καναλιού, του ισοδύναµου µοντέλου βασικής 
ζώνης του, καθώς και των φυσικών παραµέτρων, βάσει των οποίων 
κατηγοριοποιούµε τα ασύρµατα συστήµατα. Εξαιτίας των διαλείψεων 
πολυδιόδευσης, που δεν µπορούν να αποφευχθούν στα ασύρµατα 
συστήµατα, η τεχνική OFDM είναι περισσότερο κατάλληλη για αυτά τα 
συστήµατα, παρά για τα ενσύρµατα. 
 
 Στη συνέχεια, προσοµοιώνεται ένα σύστηµα OFDM για διάφορα είδη 
καναλιών. Συγκεκριµένα, αρχικά θεωρείται ως περιβάλλον µετάδοσης το 
κανάλι AWGN και στη συνέχεια, το συχνοτικώς επιλεκτικό, σταθερό 
κανάλι. Στην επόµενη προσοµοίωση χρησιµοποιήθηκε (συχνοτικώς 
επιλεκτικό) σταθερό κανάλι µε εκθετική κρουστική απόκριση.  Στις δύο 
τελευταίες προσοµοιώσεις θεωρήσαµε κανάλι Rayleigh επίπεδης διάλειψης 
και ένα είδος συχνοτικώς επιλεκτικού καναλιού µε διαλείψεις Rayleigh, 
αντίστοιχα. 
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Abstract 
 
Modulation and multiplexing are between the most important parts of a 
digital transmission system and their goal is to achieve an efficient use of the 
channel. Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) is both a 
modulation and multiplexing method for multicarrier transmission through 
time and frequency selective channels. It offers a greater immunity to Inter-
Symbol Interference (ISI) and can be easily implemented using the fast 
Fourier transform (FFT). 
 
This Diploma thesis aims at the interpretation and the presentation of 
wireless channel and OFDM technique, in detail.  Initially, we described the 
wireless channel, its baseband equivalent, and the physical parameters that 
are used to classify the different types of it. Because of the multipath fading 
which is unavoidable in wireless systems, OFDM is more appropriate for 
these ones than for wire systems. 
 
Then, we simulate an OFDM system. The simulations take place in several 
types of (wireless) channel. Especially, we firstly considered an AWGN 
channel and then a frequency-selective, non-fading channel. We also used an 
exponential frequency-selective, non-fading channel. For the two last 
simulations we considered the one-tap (flat), Rayleigh fading channel, and a 
type of frequency-selective, fading channel. 
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Κεφάλαιο 1       

Εισαγωγή 
 

1.1  ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
 
  Στις ασύρµατες επικοινωνίες το µέσο µετάδοσης είναι ο αέρας. Αυτό έχει 
το πλεονέκτηµα να επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν και να λαµβάνουν 
δεδοµένα οπουδήποτε, ακόµα και όταν κινούνται. Για αυτό το λόγο οι 
ασύρµατες επικοινωνίες πολλές φορές ονοµάζονται και κινητές, ενώ πολλά 
από τα νέα τεχνικά ζητήµατα που προκύπτουν, οφείλονται στην κίνηση του 
ποµπού ή/και του δέκτη. 
  Υπάρχουν δύο βασικά νέα προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν 
στα ασύρµατα συστήµατα, σε σχέση µε τα ενσύρµατα. Το πρώτο πρόβληµα 
είναι ότι το ασύρµατο κανάλι µεταβάλλεται µε το χρόνο. Το δεύτερο είναι 
ότι συχνά υπάρχει σηµαντική παρεµβολή µεταξύ των χρηστών. Οι τεχνικές 
διαµόρφωσης και κωδικοποίησης που χρησιµοποιούνται στα συστήµατα 
επικοινωνιών για την καταπολέµηση του θορύβου, στα ασύρµατα 
συστήµατα επικοινωνιών πρέπει να αντιµετωπίσουν, επιπλέον, τη χρονική 
µεταβολή του καναλιού και τα φαινόµενα παρεµβολής. Αυτή η απαίτηση 
οδηγεί σε σηµαντικές αλλαγές τόσο στη µοντελοποίηση του καναλιού, όσο 
και στους τύπους διαµόρφωσης και κωδικοποίησης που πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν.  
  Το πεδίο των ασύρµατων επικοινωνιών, παρά την έντονη προβολή του από 
τον τύπο τα τελευταία χρόνια, µετράει πάνω από έναν αιώνα ζωής. 
Πρωτοεµφανίστηκε το 1897, µε τις επιτυχηµένες πειραµατικές επιδείξεις 
του Ιταλού φυσικού Guglielmo Marconi πάνω στον ασύρµατο τηλέγραφο. Η 
επίτευξη της ασύρµατης ζεύξης πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό λίγο 
αργότερα, συγκεκριµένα το 1901, αποτυπώνει την ταχεία πρόοδο αυτής της 
τεχνολογίας εκείνη την περίοδο [11]. Στα εκατό χρόνια που µεσολάβησαν, 
πολλοί τύποι ασύρµατων συστηµάτων άνθισαν και, στη συνέχεια, συχνά, 
εγκαταλείφθηκαν. Για παράδειγµα, η τηλεοπτική µετάδοση, η οποία αρχικά 
στηριζόταν σε ασύρµατους ραδιοποµπούς, γίνεται ολοένα και περισσότερο 
καλωδιακή ή δορυφορική. Οµοίως, τα µικροκυµατικά κυκλώµατα που 
αποτελούσαν το backbone1 του τηλεφωνικού δικτύου, αντικαθίστανται από 
οπτικές ίνες.  
                                                 
1 Το Backbone αποτελεί την σπονδυλική στήλη ενός δικτύου, από την οποία ξεκινά η κίνηση των 
δεδοµένων. Είναι ένα µέρος του δικτύου που µεταφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό της κίνησης δεδοµένων. 
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   Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί µια συνεχής πρόοδος της 
ασύρµατης τεχνολογίας στο χώρο της τηλεφωνίας. Η κινητή τηλεφωνία 
αντικαθιστά εν µέρει την ενσύρµατη, ιδιαίτερα σε χώρες στις οποίες το 
ενσύρµατο δίκτυο δεν είναι επαρκώς αναπτυγµένο. Πολλοί υποστηρίζουν 
ότι το µέλλον στις τηλεπικοινωνίες χτίζεται γύρω από τις ασύρµατες 
επικοινωνίες. Εκτιµάται ότι σταδιακά όλοι θα έχουν µία µόνο κινητή 
συσκευή, η οποία θα είναι σε θέση να ικανοποιεί κάθε ανάγκη επικοινωνίας, 
ενώ θα διευθετεί εργασίες, όπως για παράδειγµα η πληρωµή λογαριασµών. 
Ο διαχωρισµός σταθερής και κινητής τηλεφωνίας θα εκλείψει και το 2014, 
οι χρήστες του mobile internet2 θα ανέλθουν σε 2.8 δισ. παγκοσµίως [16]. 
Το κινητό τηλέφωνο θα αποτελεί κύριο µέσο πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο. 
Τονίζεται ότι η αύξηση αυτή δε θα σχετίζεται µόνο µε τον αριθµό των 
χρηστών, αλλά, κυρίως, µε τις συσκευές που υπάρχουν ή και 
αναπτύσσονται. Αυτές οι συσκευές έχουν την ανάγκη υποστήριξης από 
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο για να  λάβουν δεδοµένα τα οποία θα µπορούν να 
µοιραστούν µε άλλες συσκευές. 
 

1.2  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΦΕΡΟΥΣΩΝ 
 
  Τα συστήµατα µετάδοσης πολλαπλών φερουσών (multicarrier systems) 
έχουν συγκεντρώσει την τελευταία δεκαπενταετία µεγάλο επιστηµονικό 
ενδιαφέρον, καθώς παρουσιάζουν ευρεία διάδοση σε πλήθος σύγχρονων 
τεχνολογικών εφαρµογών. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν τα 
ενσύρµατα συστήµατα ψηφιακών συνδροµητικών γραµµών ADSL 
(Asymmetric Digital Subscriber Line) και το ευρωπαϊκό πρότυπο για 
ασύρµατη ψηφιακή ραδιοφωνία DAB (Digital Audio Broadcasting). 
  Η βασική αρχή αυτών των συστηµάτων είναι η διαίρεση της συνολικής 
πληροφορίας και η µετάδοσή της σε παράλληλα υποκανάλια διαφορετικών 
συχνοτήτων. Η ιδέα αυτή είχε διατυπωθεί αρκετά νωρίς, ήδη από το 1948, 
όταν ο Shannon υπολόγισε τα όρια χωρητικότητας της µετάδοσης σε κανάλι 
AWGN µε γραµµικό ISI, χρησιµοποιώντας πολυτονική διαµόρφωση 
(multitone modulation) [10,22]. Αργότερα, το 1958, ο Collins Kineplex 
σχεδίασε το πρώτο modem που χρησιµοποιούσε πολυτονική διαµόρφωση 
[11]. Εντούτοις, η ευρεία εφαρµογή της µεθόδου ακολούθησε την εξέλιξη 
της µικροηλεκτρονικής και τη δυνατότητα ενσωµάτωσης των ειδικών 
τεχνικών διαµόρφωσης και κωδικοποίησης σε κυκλώµατα χαµηλού 
κόστους. Συνήθως, στα ενσύρµατα συστήµατα χρησιµοποιείται η τεχνική 
µετάδοσης DMT (Discrete Multi-Tone) [3], ενώ στα ασύρµατα δίκτυα, η 
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Και οι δύο αυτές 
τεχνικές βασίζονται στην εφαρµογή του διακριτού µετασχηµατισµού 

                                                 
2 Αναφέρεται στην πρόσβαση στο Internet µέσω φορητών συσκευών, όπως smartphone ή laptop.  
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Fourier για τη διαµόρφωση της συνολικής πληροφορίας στα υποκανάλια 
του φάσµατος µετάδοσης. 

 
Σχήµα 1.1: Αρχή λειτουργίας συστηµάτων πολλαπλών φερουσών [3] 

 
 
  Στο Σχήµα 1.1 παρουσιάζεται η βασική αρχή µετάδοσης της πληροφορίας 
στα υποκανάλια του συστήµατος. Οι συναρτήσεις iφ , για i=0,…, N , είναι 
ορθοκανονικές και δηλώνουν τις συναρτήσεις διαµόρφωσης των φορέων σε 
κάθε µία από τις 1+N  ανεξάρτητες υποπεριοχές του φάσµατος 
(υποκανάλια). Για τις τεχνικές DMT και OFDM οι συναρτήσεις αυτές 
υλοποιούνται µε χρήση του διακριτού µετασχηµατισµού Fourier (DFT), ο 
οποίος θα περιγραφεί λεπτοµερώς στο Κεφάλαιο 3. Μερικά από τα 
πλεονεκτήµατα αυτής της τεχνικής µετάδοσης είναι, η σχετικά απλή 
αποκωδικοποίηση χωρίς την ανάγκη πολύπλοκων τεχνικών ισοστάθµισης, η 
ευελιξία στη διαχείριση του φάσµατος µε άµεση συνέπεια την υποστήριξη 
υψηλών ρυθµών δεδοµένων ακόµα και σε κανάλια επιλεκτικά στη 
συχνότητα, καθώς και η µεγαλύτερη ανοχή του συστήµατος σε πηγές 
κρουστικού θορύβου, λόγω της µεγαλύτερης διάρκειας του µεταδιδόµενου 
συµβόλου συγκριτικά µε τα συστήµατα µετάδοσης ενός φορέα.  
  Λόγω των πλεονεκτηµάτων τους, αυτά τα συστήµατα µετάδοσης έχουν 
συγκεντρώσει µεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον, µε συνέπεια τη συνεχή 
εξέλιξη των λειτουργιών που τα χαρακτηρίζουν. Επιπλέον, τα καινούργια 
πρότυπα για συστήµατα ευρυζωνικών εφαρµογών έχουν υιοθετήσει τις 
τεχνικές µετάδοσης πολλαπλών φερουσών για το φυσικό επίπεδο. 
Ειδικότερα η τεχνική DMT έχει υιοθετηθεί για τα νέα συστήµατα ψηφιακών 
συνδροµητικών γραµµών VDSL2 (Very-high-bit-rate DSL 2), ενώ η τεχνική 
OFDM εφαρµόζεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο για την ασύρµατη µετάδοση 
video DVB-T (Digital Video Broadcasting) [20], καθώς και στα ασύρµατα 
δίκτυα τρίτης γενιάς, όπως ΙΕΕΕ 802.11a/g/n [18] και HiperLAN/2 [19]. 
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1.3 ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ 
 
  Σκοπός της ψηφιακής µετάδοσης είναι να στείλει τα µηνύµατα από τον 
ποµπό στον δέκτη δια µέσου του καναλιού. Τα µηνύµατα που στέλνονται 
ανήκουν σε ένα πεπερασµένο σύνολο (0 έως Μ-1). Η αποστολή των 
µηνυµάτων γίνεται µε τη χρήση σηµάτων (κυµατοµορφών). Εποµένως σε 
επίπεδο φυσικού καναλιού, η µετάδοση είναι αναλογική. Επίσης, η ψηφιακή 
µετάδοση είναι, στην ουσία, µετάδοση διακριτών µηνυµάτων.  Στο Σχήµα 
1.2 απεικονίζεται το δοµικό διάγραµµα ενός συστήµατος ψηφιακής 
µετάδοσης. Θεωρούµε ότι η πηγή παράγει διακριτά (και όχι συνεχή) 
µηνύµατα. 

 
Σχήµα 1.2: ∆οµικό διάγραµµα συστήµατος ψηφιακής µετάδοσης, στην περίπτωση που η πηγή 

παράγει διακριτά µηνύµατα. [12]. 
 
Ο κωδικοποιητής της πηγής µετατρέπει την έξοδο της πηγής σε µια δυαδική 
ακολουθία και ο κωδικοποιητής του καναλιού (συχνά ονοµάζεται 
διαµορφωτής) επεξεργάζεται τη δυαδική ακολουθία για να µεταδοθεί µέσω 
του καναλιού. Ο αποκωδικοποιητής του καναλιού (αποδιαµορφωτής) 
ανασυνθέτει την εισερχόµενη δυαδική ακολουθία (“ελπίζουµε” αξιόπιστα), 
ενώ ο αποκωδικοποιητής της πηγής ανακατασκευάζει την έξοδο της πηγής. 
Ο κωδικοποιητής του καναλιού, το (συνεχές/πραγµατικό) κανάλι και ο 
αποκωδικοποιητής του καναλιού, αποτελούν το δυαδικό κανάλι (βλ. Σχήµα 
1.3). 
 
    Για τη µετάδοση σηµάτων συνεχούς χρόνου ή/και συνεχών τιµών είναι 
απαραίτητα τα στάδια της δειγµατοληψίας και της κβαντοποίησης. Στο 
Σχήµα 1.3 φαίνεται το δοµικό διάγραµµα ενός συστήµατος ψηφιακής 
µετάδοσης, όπου η πηγή παράγει αναλογικό σήµα. 
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Σχήµα 1.3: ∆οµικό διάγραµµα συστήµατος ψηφιακής µετάδοσης, όταν η πηγή παράγει 

αναλογικό σήµα [12]. 
 
Στην περίπτωση που η πηγή παράγει αναλογικό σήµα, ο κωδικοποιητής/ 
αποκωδικοποιητής πηγής αναλύεται σε τρία επίπεδα. Αρχικά η 
κυµατοµορφή µετατρέπεται σε µια σειρά δειγµάτων (αντίστοιχα στο δέκτη 
τα δείγµατα που ανακτώνται µετατρέπονται πάλι σε κυµατοµορφή). Ο 
κβαντιστής αντιστοιχεί κάθε δείγµα σε ένα σύµβολο από ένα πεπερασµένο 
σύνολο συµβόλων (ενώ στο δέκτη λαµβάνει χώρα η αντίστροφη διαδικασία 
µε κάποια παραµόρφωση).  
 
    Η µετάδοση είναι επιτυχής όταν ο δέκτης ανιχνεύει το ίδιο µήνυµα µε 
αυτό που έστειλε ο ποµπός. Στην πράξη η µετάδοση αποτυγχάνει µε κάποια 
πιθανότητα σφάλµατος Pe. Το κανάλι παραµορφώνει τις µεταδιδόµενες 
κυµατοµορφές τόσο µε γνωστό τρόπο, όσο και µε τυχαίο. Ο θόρυβος και οι 
µεταβολές του καναλιού κατά τη µετάδοση του σήµατος, ο θόρυβος  στο 
δέκτη, η ανεπαρκής γνώση του καναλιού, καθώς και ο µη βέλτιστος 
σχεδιασµός του συστήµατος, ο οποίος συνεπάγεται αύξηση της 
πολυπλοκότητας, του κόστους ή/και της κατανάλωσης ισχύος, είναι αιτίες 
για µετάδοση µε πιθανότητα σφάλµατος διαφορετική του µηδέν. 
   Ωστόσο, ακόµα και αν η µετάδοση είναι βέλτιστη, υπάρχει κάποιο όριο 
στο ρυθµό µε τον οποίο µπορούµε να µεταδώσουµε διά µέσου του καναλιού. 
Από τη Θεωρία Πληροφορίας και συγκεκριµένα, από το 2ο θεµελιώδες 
θεώρηµα κωδικοποίησης του καναλιού του Shannon, γνωρίζουµε ότι είναι 
αδύνατο να µεταδώσουµε µε ρυθµό µετάδοσης µεγαλύτερο από τη 
χωρητικότητα C του καναλιού, αν επιθυµούµε αυθαίρετα µικρή πιθανότητα 
σφάλµατος. Αντιστρόφως, υπάρχει τρόπος να µεταδώσουµε µε 
χωρητικότητα C και αυθαίρετα µικρή πιθανότητα σφάλµατος 
αποκωδικοποίησης [10,22].  
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Κεφάλαιο 2 

Το Ασύρµατο Κανάλι 
 
 
   Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι η περιγραφή των ιδιοτήτων του 
ασύρµατου καναλιού, των φυσικών παραµέτρων του, καθώς και η 
µοντελοποίησή του ως σύστηµα. 
 
 

2.1  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 
    Οι ασύρµατες επικοινωνίες αποτελούν µια από τις πιο ζωντανές περιοχές 
των επικοινωνιών σήµερα. Αν και είναι αντικείµενο µελέτης από το 1897 
[11], την τελευταία εικοσαετία έχει σηµειωθεί σηµαντική αύξηση των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων στην περιοχή. 
    
    Τα ασύρµατα κανάλια λειτουργούν µέσω ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας, η οποία διαδίδεται από τον ποµπό στο δέκτη. Στην πράξη, η 
διάδοση ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων σε ασύρµατα τηλεπικοινωνιακά 
κανάλια  πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τέσσερις µηχανισµούς [5]:  
α) την ανάκλαση, β) την περίθλαση, γ) τη σκέδαση και δ) τη διάδοση στον 
ελεύθερο χώρο. Η ανάκλαση εµφανίζεται όταν τα µεταδιδόµενα κύµατα  
προσπίπτουν σε επιφάνειες µε διαστάσεις πολύ µεγαλύτερες σε σχέση µε το 
µήκος κύµατός τους, όπως για παράδειγµα, η επιφάνεια της Γης, ψηλά 
κτήρια, τοίχοι κλπ. Η  περίθλαση εµφανίζεται όταν µεταξύ των κεραίων 
ποµπού και δέκτη υπάρχει αιχµηρό εµπόδιο, µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργούνται δευτερεύοντα κύµατα ακόµα και όταν δεν υπάρχει διαδροµή 
οπτικής επαφής, line of sight3. Η σκέδαση δηµιουργείται όταν τα 
µεταδιδόµενα κύµατα προσπίπτουν σε εµπόδια των οποίων οι διαστάσεις 
είναι ίδιας η µικρότερης τάξης µεγέθους από το µήκος κύµατος του σήµατος 
και προκαλεί την πολλαπλή αλλαγή κατεύθυνσης της ενέργειας. Τέλος, η 
διάδοση στον ελεύθερο χώρο λαµβάνει χώρα όταν θεωρήσουµε την 
ατµόσφαιρα οµογενές και µη απορροφητικό µέσο. Υποθέτουµε επίσης ότι το 
έδαφος βρίσκεται σε άπειρη απόσταση και ότι ανάµεσα στον ποµπό και το 
δέκτη δεν υπάρχουν αντικείµενα που θα µπορούσαν να συντελέσουν στην 

                                                 
3 Είναι η νοητή γραµµή που ενώνει την κεραία του ποµπού µε την κεραία του δέκτη 
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εµφάνιση των τριών προηγούµενων  µηχανισµών, δηλαδή της ανάκλασης, 
της σκέδασης  και της περίθλασης. 
 
 

 

 2.2 ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 
 
 Θα µπορούσε κάποιος να λύσει τις εξισώσεις του ηλεκτροµαγνητικού 
πεδίου σε συνδυασµό µε το µεταδιδόµενο σήµα, για να βρει το 
ηλεκτροµαγνητικό σήµα που φτάνει στην κεραία του δέκτη. Για να γίνει 
αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εµπόδια που βρίσκονται κοντά στον 
ποµπό και το δέκτη (κτήρια, έδαφος, οχήµατα κτλ).  Τα εµπόδια αυτά δεν 
είναι απαραίτητο να είναι ακίνητα, ούτε να βρίσκονται κατά µήκος της 
διαδροµής οπτικής επαφής (line of sight) µεταξύ του ποµπού και του δέκτη. 
Καθώς, στην πραγµατικότητα, η µετάδοση δεν είναι από σηµείο σε σηµείο 
(point to point), είναι δυνατόν µέρος της ακτινοβολίας που ακολουθεί 
διαδροµή διαφορετική της οπτικής επαφής να οδηγηθεί τελικά στο δέκτη 
µετά από την ανάκλασή της σε κάποιο εµπόδιο που συνάντησε. Συνεπώς, η 
λύση των εξισώσεων του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου είναι πολύ σύνθετη, 
ειδικά όταν πρόκειται για το ασύρµατο κανάλι κινητών επικοινωνιών, το 
οποίο παρουσιάζει διακυµάνσεις στο χρόνο και τη συχνότητα. Έτσι, είναι 
απαραίτητο να αναρωτηθούµε τι πραγµατικά χρειάζεται να γνωρίζουµε 
γύρω από αυτά τα κανάλια και τι προσεγγίσεις επιτρέπεται να κάνουµε. 
 
 
  Για την περιγραφή των διακυµάνσεων που χαρακτηρίζουν το ασύρµατο 
κανάλι, εισάγεται η έννοια των διαλείψεων του καναλιού (fading). Αυτές, 
χωρίζονται σε διαλείψεις µεγάλης κλίµακας και σε διαλείψεις µικρής 
κλίµακας, ανάλογα µε τη φύση τους. 
 

2.2.1 ∆ιαλείψεις Μεγάλης Κλίµακας 

Τα δύο κυρίαρχα φαινόµενα που προκαλούν τις διαλείψεις µεγάλης 
κλίµακας (large-scale fading) είναι οι απώλειες διαδροµής (path loss) και η 
σκίαση (shadowing) που είναι συνέπεια της απορρόφησης ενέργειας από 
µεγάλα αντικείµενα. Το κανάλι µεταβάλλεται σε αποστάσεις της τάξης του 
µεγέθους της κυψέλης και, συνήθως, η µεταβολή δεν εξαρτάται από τη 
συχνότητα. 
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   2.2.1.1 Απώλειες διαδροµής (path loss) 

  Μπορεί να λάβουν χώρα σε περιβάλλοντα µε ανακλάσεις ή σε ελεύθερο 
χώρο. Στην πρώτη περίπτωση, η απόσβεση ενδέχεται να είναι της τάξης του 
1/r4 (ύπαιθρος) εως και 1/r6 ανάλογα µε την πυκνότητα των εµποδίων που 
συναντούν τα κύµατα [14]. Στην περίπτωση της διαδροµής ελεύθερου 
χώρου (όπως είπαµε και προηγουµένως) γίνεται η υπόθεση ότι η 
ατµόσφαιρα είναι οµογενές και µη απορροφητικό µέσο και ότι το έδαφος 
βρίσκεται σε άπειρη απόσταση (ή, ισοδύναµα, ότι η επιφάνεια της Γης είναι 
µη ανακλαστική). Επιπλέον, ανάµεσα στον ποµπό και το δέκτη δεν 
υπάρχουν αντικείµενα που θα µπορούσαν να απορροφήσουν ή να 
σκεδάσουν την ακτινοβολία. Άµεση συνέπεια αυτών των παραδοχών είναι 
ότι η ενέργεια του σήµατος εξαρτάται µόνο από την απόσταση. 
Συγκεκριµένα, όσο η απόσταση r αυξάνεται, το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο 
µειώνεται αντιστρόφως ανάλογα της απόστασης Έτσι η ισχύς ανά 
τετραγωνικό µέτρο µειώνεται µε το 1/r2 [1,14]. Αυτό είναι αναµενόµενο αν 
φανταστούµε οµόκεντρες σφαίρες αυξανόµενης ακτίνας  να αναπτύσσονται 
γύρω από την κεραία. Η συνολική ισχύς που εκπέµπεται µέσα στη σφαίρα 
παραµένει σταθερή, ενώ η αύξηση της επιφάνειάς της είναι ανάλογη του r2. 
Έτσι, στον ελεύθερο χώρο η ισχύς µειώνεται µε το τετράγωνο της 
απόστασης από την πηγή (P(r)~1/r2). Η απώλεια διαδροµής ελεύθερου 
χώρου (free-space path loss) Ls(r), ορίζεται ως ο λόγος της εκπεµπόµενης 
ισχύος προς τη διαθέσιµη ισχύ που φθάνει στην κεραία του δέκτη και δίνεται 
από την εξίσωση του Friis [4] για τη διάδοση: 

2
41
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rt
s ,                                                                                        (2.1) 

 
όπου Gt και Gr είναι τα κέρδη των κεραιών του ποµπού και του δέκτη 
αντίστοιχα, r είναι η απόσταση ποµπού-δέκτη και λ είναι το µήκος κύµατος. 
  

    2.2.1.2 Σκίαση (shadowing) 
 
Ο όρος αυτός αναφέρεται στις τυχαίες διακυµάνσεις της ενέργειας  του 
σήµατος λόγω διαφοροποίησης του πραγµατικού περιβάλλοντος από τον 
ελεύθερο χώρο. Το σύνολο των εµποδίων, η θέση τους, ο συντελεστής 
απορρόφησης που έχουν, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά τους, επηρεάζουν 
το ποσοστό εξασθένησης της ισχύος. Επειδή οι επιρροές αυτές θεωρούνται 
γενικά άγνωστες, είναι απαραίτητη η µοντελοποίηση του τυχαίου 
φαινοµένου µε κάποιο στατιστικό µοντέλο. Το πιο γνωστό µοντέλο που 
χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της εξασθένησης είναι η λογαριθµο-
κανονική σκίαση. Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, ο λόγος της εκπεµπόµενης 
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προς τη λαµβανόµενη ισχύ είναι τυχαία µεταβλητή και ακολουθεί τη 
λογαριθµο-κανονική (lognormal)  κατανοµή [6]. 
   Η λογαριθµο-κανονική συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας δίνεται από 
τη σχέση:   

0,
2

1
)(

2ln
2
1

>=







 −
−

te
t

tf
t
σ

µ

πσ
                                                                      (2.2) 

και απεικονίζεται στο Σχήµα 2.1 για διαφορετικές τιµές της παραµέτρου σ: 
 

 
 Σχήµα 2.1: Λογαριθµο-κανονική κατανοµή  για διαφορετικές τιµές της διασποράς σ2 [17]. 

 

Συνήθως η σκίαση είναι επιβλαβής για την επικοινωνία. Ωστόσο, καµιά 
φορά, µπορεί να την επηρεάσει και θετικά, αν εξασθενεί το παρασιτικό σήµα 
ενός άλλου ποµπού, που παρεµβάλλεται στο χρήσιµο σήµα της πηγής. 
 

      2.2.2 ∆ιαλείψεις Μικρής Κλίµακας 

   Οι διαλείψεις µικρής κλίµακας (small-scale fading) οφείλονται στη 
συµβολή των ανακλάσεων του ίδιου σήµατος (multipath effect) και στο 
φαινόµενο  Doppler (Doppler effect). Το κανάλι µεταβάλλεται σε 
αποστάσεις της τάξης του µήκους κύµατος της φέρουσας συχνότητας και η 
µεταβολή εξαρτάται από τη συχνότητα. Όπως και η σκίαση, η µεταβολή στο 
χρόνο και στη συχνότητα δεν είναι απαραίτητα επιβλαβής. Πολλές φορές 
προσφέρει τη δυνατότητα να βελτιώσουµε τη µετάδοση του σήµατος 
αξιοποιώντας την ενισχυτική συµβολή (constructive interference) των 
ανακλάσεων του µεταδιδόµενου σήµατος. Εάν θεωρήσουµε  ένα 
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ηµιτονοειδές µεταδιδόµενο σήµα, σε ένα σηµείο Α έχουµε ενισχυτική 
συµβολή αν λNrr =− 21  για N  ακέραιο, όπου 1r  και 2r  είναι τα µήκη δύο 
διαφορετικών διαδροµών του ίδιου σήµατος που φτάνουν στο σηµείο Α και 

λ είναι το µήκος κύµατος του σήµατος. Αν 
221

λN
rr =− , στο σηµείο Α θα 

έχουµε αναίρεση των δύο σηµάτων (destructive interference). Αυτό είναι 
επίσης χρήσιµο στην αφαίρεση των ανεπιθύµητων σηµάτων (θόρυβος) που 
φτάνουν στο σηµείο Α. 
   

   2.2.2.1 Φαινόµενο Πολυδιόδευσης (multipath effect) 

   Το µοντέλο του ελεύθερου χώρου δεν περιγράφει ικανοποιητικά το 
ασύρµατο κανάλι που χρησιµοποιούν τα περισσότερα τηλεπικοινωνιακά 
συστήµατα, αφού τα σήµατα διαδίδονται σε µη ισοτροπικό µέσο και σε 
µικρή απόσταση από το έδαφος, ενώ ανάµεσα στον ποµπό και το δέκτη 
υπάρχουν αντικείµενα που αλληλεπιδρούν µε την ακτινοβολία. Σε αυτό το 
περιβάλλον, το σήµα φτάνει στο δέκτη µέσω πολλαπλών διαδροµών, µε 
αποτέλεσµα να εµφανίζει µεγάλες διακυµάνσεις στο πλάτος, στη φάση και 
στη γωνία άφιξης λόγω των διαφορετικών απωλειών και καθυστερήσεων 
που εισάγει η κάθε διαδροµή στο εκπεµπόµενο σήµα. Αυτό είναι το 
φαινόµενο πολυδιόδευσης (multipath effect/ multipath propagation). Λόγω 
των πολλών µονοπατιών που ενδέχεται να ακολουθεί το σήµα στη διαδροµή 
µεταξύ ποµπού και δέκτη (πολυδιαδροµική διάδοση) εµφανίζεται διασπορά 
κρουστικής απόκρισης (multipath delay spread), µε αποτέλεσµα το κανάλι 
να µην είναι επίπεδο στη συχνότητα (frequency selective channel).  

 
Σχήµα 2.2: Κρουστική απόκριση του καναλιού λόγω του φαινοµένου πολυδιόδευσης για 01 tt ≥ . 

 

2.2.2.2 Φαινόµενο Doppler (Doppler Effect) 
 
   Η φαινοµενική αλλαγή στη συχνότητα του σήµατος που οφείλεται στη 
σχετική κίνηση ποµπού-δέκτη ονοµάζεται φαινόµενο Doppler (Doppler 
effect). Έστω ότι ο ποµπός µεταδίδει το σήµα )2cos()( fttx π= . Στο δέκτη το 
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σήµα θα φτάσει µετά από κάποια καθυστέρηση td, αφού η απόσταση 
ποµπού-δέκτη είναι µη µηδενική, ενώ η ταχύτητα µετάδοσης του 
ηλεκτροµαγνητικού κύµατος είναι πεπερασµένη και ίση µε την ταχύτητα του 
φωτός c. 
   Συνεπώς ο δέκτης λαµβάνει το σήµα )(2cos()( dttfty −= π ). Εάν r η 
απόσταση ποµπού-δέκτη, τότε td=r/c. Το κανάλι κινητών επικοινωνιών 
µεταβάλλεται στο χρόνο και στη συχνότητα λόγω της κίνησης του ποµπού 
ή/και του δέκτη ή/και των αντικειµένων πάνω στα οποία συµβαίνει 
ανάκλαση, περίθλαση ή σκέδαση του σήµατος, µε αποτέλεσµα την 
εµφάνιση του φαινοµένου Doppler.  
 
 Έστω ότι ο δέκτης αποµακρύνεται από τον ποµπό µε σταθερή ταχύτητα: 
 
 utrr += 0 .                                                                                                   (2.3) 
 
 Το σήµα που λαµβάνει ο δέκτης είναι: 
 

)/)/1(2cos()/)((2cos()( 00 crtcufacutrtfaty −−=+−= ππ .                             (2.4) 
 
 Η µετατόπιση συχνότητας που παρατηρείται ισούται µε: 
 

λλ /uf
c
u

ff D
fc

D −= →






−= = .                                                                    (2.5) 

 
 Θεωρήσαµε ότι η αποµάκρυνση του δέκτη από τον ποµπό είναι 
συγγραµµική µε την κατεύθυνση άφιξης του σήµατος. Γενικά, αν η κίνηση 
γίνεται υπό γωνία θ, η µετατόπιση της συχνότητας λόγω του Doppler 
ισούται µε: 
 

λθ /)cos( uf D =                                                                                            (2.6) 

 

2.2.2.3 ∆ιαλείψεις πολυδιόδευσης (Multipath Fading) 
 
Ο συνδυασµός των δύο φαινοµένων (multipath effect  και  Doppler effect) 
οδηγεί στην εµφάνιση των διαλείψεων πολλαπλών διοδεύσεων (multipath 
fading).   
 Στο Σχήµα 2.3 απεικονίζεται το απλό µοντέλο για την περιγραφή των 
διαλείψεων πολυδιόδευσης. Θεωρούµε ότι η κεραία του δέκτη λαµβάνει 
µόνο δύο σήµατα, το άµεσα εκπεµπόµενο από τον ποµπό σήµα και το 
ανακλώµενο από κάποιο εµπόδιο σήµα. Επίσης, θεωρούµε πως ο δέκτης 
κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ. 
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Σχήµα 2. 3: Τοίχος µε ανάκλαση και κινούµενος δέκτης [1]. 

 
Για trr υ+= 0 , το σήµα που θα λαµβάνει ο δέκτης θα είναι: 
 

trd
cdrtcfa

tr
crtcfa

tfEr υ
υπ

υ
υπ

−−
−++

−
+

−−
=

0

0

0

0

2
]/)2()/1[2cos]/)/1[2cos

),( .             (2.7)  

 
Το πρόσηµο του ηλεκτρικού πεδίου αντιστρέφεται στην ανακλώµενη 
διαδροµή. Αυτό αποδεικνύεται ότι ισχύει για οποιονδήποτε προσανατολισµό 
του ηλεκτρικού πεδίου, εφόσον η γωνία πρόσπτωσης είναι αρκετά µικρή και 
το επίπεδο του εδάφους δεν είναι τέλειος αγωγός [9]. 
Μετασχηµατίζοντας τη Σχέση (2.7), το συνολικό λαµβανόµενο σήµα είναι: 
 

tr
cdtfcdrctfa

tfEr υ
πυπ

+
−−+

≈
0

0 ]/[2sin]/)(/[2sin2
),( .                                     (2.8) 

 
Το λαµβανόµενο σήµα φαίνεται στο Σχήµα 2.4. Βλέπουµε ότι το σήµα 
ταλαντώνεται µε συχνότητα f, ενώ η περιβάλλουσα4 του ταλαντώνεται µε 
συχνότητα cf /υ . 

 
Σχήµα 2.4: Το λαµβανόµενο σήµα, το οποίο ταλαντώνεται µε συχνότητα f, ενώ η περιβάλλουσα 

του ταλαντώνεται µε συχνότητα cf /υ  [1]. 

                                                 
4 Περιβάλλουσα είναι η συνάρτηση που ορίζει τη µεταβολή του πλάτους του σήµατος για χρονικά 
διαστήµατα σηµαντικά µεγαλύτερα από τη περίοδο ταλάντωσης του σήµατος. 
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Οι διακυµάνσεις της περιβάλλουσας είναι αποτέλεσµα της κίνησης του 
δέκτη, καθώς εξαιτίας της κίνησης, η απόσταση ποµπού-δέκτη είναι 
γραµµική συνάρτηση του χρόνου (η ταχύτητα θεωρήθηκε σταθερή). Αυτό, 
µε την πάροδο του χρόνου, οδηγεί σε περιοδική εναλλαγή των καταστάσεων 
καταστροφικής και επικοδοµητικής συµβολής (µε περίοδο υfc / ). 
 

 2.3  ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ/ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΑΝΑΛΙ 

   Σε αυτή την ενότητα θα εξαγάγουµε το µοντέλο εισόδου/εξόδου του 
ασύρµατου καναλιού. Αρχικά θα δείξουµε ότι το κανάλι πολυδιοδεύσεων 
(multipath channel) µπορεί να µοντελοποιηθεί ως ένα γραµµικό, χρονικώς 
µεταβαλλόµενο σύστηµα.  Παρουσιάζουµε τo µοντέλο βασικής ζώνης του 
συστήµατος και, στη συνέχεια, µετατρέπουµε το κανάλι συνεχούς χρόνου σε 
κανάλι διακριτού χρόνου. Τέλος, εισάγουµε προσθετικό θόρυβο στο 
µοντέλο εισόδου/εξόδου. 

 

        2.3.1 Το ασύρµατο κανάλι ως γραµµικό χρονικώς µεταβαλλόµενο 
σύστηµα 

Επικεντρωνόµαστε στην απόκριση του καναλιού για ηµιτονοειδή είσοδο 
ftt πφ 2cos)( = .     

    Έστω ότι έχουµε διάδοση στον ελεύθερο χώρο. Τότε, η αλλοίωση του 
πλάτους και  η αλλοίωση της φάσης που παρατηρούµε στο σήµα εξόδου 
µπορεί να υπολογιστεί από την απόκριση συχνότητας του καναλιού. 

 
Σχήµα 2.5: Χρονικώς αµετάβλητο σύστηµα. 

 
Το παραπάνω σύστηµα είναι χρονικώς αµετάβλητο. Το σήµα στην έξοδο θα 
είναι ηµιτονοειδές σήµα µε συχνότητα fc (ίδια µε τη συχνότητα της εισόδου). 
Συνεπώς, µπορούµε να εκφράσουµε την έξοδο συναρτήσει της εισόδου µε 
χρήση µόνο της απόκρισης συχνότητας. Οι µόνες αλλαγές που µπορεί να 
προκαλέσει το κανάλι στο αρχικό ηµιτονοειδές σήµα είναι  
ενίσχυση/εξασθένηση (αν  1|)(| >cfH   ή 1|)(| <cfH  αντίστοιχα) και  

µετατόπιση στο χρόνο προς αριστερά/δεξιά (αν  0
2

)(
>

∠

c

c

f
fH

π  ή 0
2

)(
<

∠

c

c

f
fH

π
, 

αντίστοιχα). Επειδή τα πραγµατικά συστήµατα είναι αιτιατά, το 
µεταδιδόµενο σήµα δεν θα φτάσει ποτέ στο δέκτη µετατοπισµένο προς τα 
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αριστερά. Ωστόσο, η φάση ενδέχεται να είναι αρνητική λόγω αναδίπλωσης 
(επειδή π2)(0 ≤∠≤ cfH ). 

   Εκφράσαµε την απόκριση συχνότητας αυτού του συστήµατος σε µια 
συγκεκριµένη συχνότητα fc. ∆ιευκρινίζεται ότι, παρόλο που στην πράξη το 
ασύρµατο κανάλι είναι στοχαστικό, εδώ έχουµε θεωρήσει ντετερµινιστικό 
σύστηµα. 

   Εάν τώρα, αντί για ελεύθερο χώρο θεωρήσουµε ένα περιβάλλον µε 
ανακλάσεις, το σήµα φτάνει στο δέκτη µέσω πολλαπλών διαδροµών. Σε 
αυτή την περίπτωση του καναλιού πολυδιόδευσης, η έξοδος θα είναι το 
άθροισµα σηµάτων που φτάνουν στο δέκτη µέσω διαφορετικών διαδροµών. 
Εάν θεωρήσουµε ότι τα κύµατα µεταδίδονται ως ακτίνες, µπορούµε να 
µοντελοποιήσουµε το κανάλι ως γραµµικό, να εφαρµόσουµε την αρχή της 
υπέρθεσης και να προσθέσουµε τα σήµατα που φτάνουν στο δέκτη από τις 
διάφορες διαδροµές. 

 
Σχήµα 2.6: Ένα απλό κανάλι πολυδιόδευσης. Υπάρχουν δύο διαδροµές, µία απλή και µία 

ανακλώµενη. 

Το λαµβανόµενο σήµα, y(t), στην έξοδο του καναλιού µπορεί να γραφτεί ως: 
,)()( ∑ −=

i ii txaty τ                                                                                       (2.9) 

όπου x(t) είναι το σήµα εισόδου και τα ia  και iτ  ισούνται µε το πλάτος και 
τη φάση  του σήµατος της διαδροµής i. Επειδή τα ia  και iτ  µεταβάλλονται 
αργά σε σχέση µε τη συχνότητα, θεωρούµε ότι δεν εξαρτώνται από αυτή. 
Για να κάνουµε αυτή την υπόθεση θα πρέπει το εύρος ζώνης συνοχής5 

                                                 
5 Είναι το διάστηµα του φάσµατος στο οποίο η απόκριση συχνότητας του καναλιού δε µεταβάλλεται 
αισθητά. 
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(coherence bandwidth) να είναι τυπικά πολύ µεγαλύτερο από την εξάπλωση 
Doppler6 (Doppler spread). 

   Στη συνέχεια θεωρούµε µια καλύτερη προσέγγιση του ασύρµατου 
καναλιού. Στο κανάλι πολυδιοδεύσεων ο ποµπός ή/και ο δέκτης ή/και τα 
εµπόδια κινούνται. Εποµένως, η κρουστική απόκριση του καναλιού 
εξαρτάται, πλέον, από το χρόνο. ∆ηλαδή, το λαµβανόµενο σήµα y(t) µπορεί 
να γραφτεί ως: 

∑ −=
i ii ttxtaty ))(()()( τ .                                                                             (2.10) 

 

Εφόσον το κανάλι είναι γραµµικό, η απόκρισή του µπορεί να περιγραφεί 
από τη συνέλιξη της κρουστικής απόκρισης του διαλειπτικού καναλιού 
πολυδιόδευσης (multipath fading channel), h(τ,t), σε µια συγκεκριµένη 
χρονική στιγµή t, µε το σήµα εισόδου. 

∫
∞

∞−
−= τττ dtxthty )(),()( , όπου                                                                   (2.11) 

∑ −=
i

ii ttath ))(()(),( ττδτ                                                                            (2.12)  

Η απόκριση συχνότητας αυτού του καναλιού ισούται µε το µετασχηµατισµό 
Fourier της κρουστικής του απόκρισης: 

( )tfj

i
i

fj ietadethtfH τπτπ ττ 22 )(),();( −∞

∞−

− ∑∫ ==                                                   (2.13)                           

    Στην ειδική περίπτωση όπου ο ποµπός, ο δέκτης και το περιβάλλον είναι 
σταθερά, η εξασθένηση και η καθυστέρηση εξάπλωσης είναι ανεξάρτητα 
του χρόνου. Το κανάλι σε αυτή την περίπτωση, είναι γραµµικό χρονικώς 
αµετάβλητο και δε λαµβάνει χώρα το φαινόµενο της διάλειψης, όπως ήδη 
έχουµε πει. Η κρουστική απόκριση ενός τέτοιου καναλιού είναι: 

∑ −=
i

iiah )()( ττδτ .                                                                                   (2.14) 

Μπορούµε να προσεγγίσουµε ως γραµµικά χρονικώς ανεξάρτητα τα 
κανάλια των οποίων η απόκριση συχνότητας είναι συνάρτηση που 
µεταβάλλεται αργά σε σχέση µε το χρόνο. Όταν η κλίµακα του χρόνου στην 
οποία το κανάλι µεταβάλλεται είναι πολύ µεγαλύτερη της διάρκειας 
µετάδοσης των συµβόλων, το κανάλι λέγεται underspread channel. 

 
 

                                                 
6Στην περίπτωση όπου υπάρχει σχετική κίνηση στο σύστηµα του ποµπού και του δέκτη, οι φάσεις 
των Η/Μ κυµάτων υφίστανται µετατοπίσεις (Doppler shifts). Η διασπορά Doppler ορίζεται ως η 
µέγιστη διαφορά που εµφανίζεται ανάµεσα στις µετατοπίσεις συχνότητας των διαδροµών.  
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2.3.2 Μοντέλο καναλιού βασικής ζώνης 
 
Στις τυπικές ασύρµατες εφαρµογές, η µετάδοση είναι ζωνοπερατή. Η 
επικοινωνία πραγµατοποιείται σε µια ζώνη συχνοτήτων εύρους W γύρω από 
µια κεντρική συχνότητα fc: ]2/,2/[ WfWf cc −− . Ωστόσο, το µεγαλύτερο 
µέρος της επεξεργασίας του σήµατος, όπως η κωδικοποίηση/ 
αποκωδικοποίηση, η διαµόρφωση/αποδιαµόρφωση, πραγµατοποιείται στη 
βασική ζώνη, δηλαδή σε συχνότητες γύρω από τη µηδενική. 

Θεωρούµε ένα πραγµατικό, ζωνοπερατό σήµα s(t), µε µετασχηµατισµό 
Fourier S(f).  Αφού το σήµα s(t) είναι πραγµατικό, ο µετασχηµατισµός 
Fourier S(f) θα είναι µια µιγαδική συνάρτηση της συχνότητας και θα ισχύει: 

  
)()( * fSfS −= .                                                                                           (2.15) 

 
Ορίζουµε το βαθυπερατό ισοδύναµο σήµα sb(t) του s(t), ως το σήµα του 
οποίου ο µετασχηµατισµός Fourier δίνεται από τη σχέση: 
 













≤+

>++
=

.00

,0)(2
)(

c

cc
b

ff

ffffS
fS

                                                       (2.16) 

Επίσης, µπορούµε να ανακατασκευάσουµε το ζωνοπερατό σήµα s(t) από το 
βαθυπερατό του ισοδύναµο sb(t): 

 
)()()(2 *

cbcb ffSffSfS −−+−= .                                                              (2.17) 
 

Το βαθυπερατό σήµα sb(t) είναι µιγαδικό, αφού το φάσµα του είναι µη 
συµµετρικό ως προς τον οριζόντιο άξονα (Σχήµα 2.7). Οπότε θα ισχύει 

)()( * fSfS bb = . Έτσι, η Σχέση 2.17 µετασχηµατίζεται στη Σχέση 2.18: 

 
)()()(2 cbcb ffSffSfS −−+−= .                                                              (2.18) 

 

Βλέπουµε ότι το ενισχυµένο κατά 2  φάσµα του ζωνοπερατού σήµατος, 
προκύπτει από το άθροισµα των φασµάτων του µετατοπισµένου κατά fc προς 
τα δεξιά ισοδύναµου σήµατος βασικής ζώνης sb(t)  και του αντικατοπτρικού 
του. Η σχέση των S(f)  και Sb(f) απεικονίζεται στο Σχήµα 2.5. 
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.  
Σχήµα 2.7: Απεικόνιση της σχέσης µεταξύ του ζωνοπερατού φάσµατος S(f) και του ισοδύναµου 

φάσµατος βασικής ζώνης Sb(f)  [1]. 
 
Το δοµικό διάγραµµα των διαδικασιών που αναφέραµε για πραγµατικά 
σήµατα παρουσιάζεται στο Σχήµα 2.8. 

 
Σχήµα 2.8: Αναπαράσταση της διαδικασίας upconversion και downconversion  του σήµατος [1]. 

 
   Στο Σχήµα 2.9 απεικονίζεται το φάσµα του πραγµατικού µέρους του 
σήµατος βασικής ζώνης, δηλαδή το φάσµα του )]([ tsbℜ  (in-phase component 
I) ενώ στο Σχήµα 2.10 απεικονίζεται το φάσµα του φανταστικού µέρους του 
σήµατος βασικής ζώνης, δηλαδή του )]([ tsbℑ  (quadrature component Q). Αν 
διαµορφώσουµε τα σήµατα αυτά και τα αθροίσουµε µε κατάλληλους 
συντελεστές, προκύπτει το ζωνοπερατό σήµα γύρω από τη συχνότητα fc 
(upconverted signal). Αν αποδιαµορφώσουµε το  ζωνοπερατό σήµα 
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προκύπτει το πραγµατικό και φανταστικό µέρος του σήµατος βασικής ζώνης 
στο δέκτη (downconverted signal).  

Σχήµα 2.9: Κατασκευή του πραγµατικού µέρους του βαθυπερατού ισοδύναµου από το 
ζωνοπερατό σήµα. 

 
Σχήµα 2.10: Κατασκευή του φανταστικού µέρους του βαθυπερατού ισοδύναµου από το 
ζωνοπερατό σήµα. 
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Έστω, τώρα, ότι το xb(t) τo µιγαδικό βαθυπερατό ισοδύναµο σήµα του 
σήµατος x(t) που µεταδίδεται σε κανάλι πολυδιόδευσης µε διαλείψεις. Στο 
Σχήµα 2.11 φαίνεται το διάγραµµα του συστήµατος που µοντελοποιεί αυτό 
το κανάλι.  

 
 

Σχήµα 2.11: Το upconversion του µεταδιδόµενου σήµατος σε κανάλι πολυδιόδευσης µε διαλείψεις 
και το downconversion του λαµβανόµενου σήµατος [1]. 

 
Σύµφωνα µε το παραπάνω σχήµα, 
 

tftxtftxtx cbcb ππ 2sin)]([22cos)]([2)( ℑ−ℜ= .                                             (2.19) 
 
Εποµένως, 
 

])()([
2

1
])([2)( 2*22 tfj

b
tfj

b
tfj

b
ccc etxetxetxtx πππ −+=ℜ= .                                      (2.20) 

 
Οι ίδιες σχέσεις περιγράφουν κάθε ζωνοπερατό και πραγµατικό σήµα στο 
πεδίο του χρόνου. Συνεπώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για την 
περιγραφή του y(t). 
Αντικαθιστώντας τα x(t) και y(t) στη Σχέση 2.10 προκύπτει το ισοδύναµο 
βαθυπερατό κανάλι: 
 

∑ −=
i

ib
b
ib ttxtaty ))(()()( τ ,                                                                        (2.21) 

όπου 
 

)(2)()( tfj
i

b
i

icetata τπ−= .                                                                                (2.22) 
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Η ισοδύναµη βαθυπερατή κρουστική απόκριση του γραµµικού χρονικώς 
µεταβαλλόµενου συστήµατος δίνεται από τη σχέση: 
 

∑ −=
i

i
b
ib ttath ))(()(),( ττδτ .                                                                        (2.23) 

Η έξοδος βασικής ζώνης είναι το άθροισµα των ανακλάσεων του σήµατος 
εισόδου βασικής ζώνης, που φτάνουν στο δέκτη από τις διαφορετικές 
διαδροµές (Σχέση 2.21). 

2.3.3 ∆ιακριτό µοντέλο καναλιού βασικής ζώνης 

Το επόµενο βήµα για τη δηµιουργία ενός χρήσιµου µοντέλου καναλιού είναι 
η µετατροπή του καναλιού από συνεχές σε διακριτό. Υποθέτουµε ότι το 
βαθυπερατό ισοδύναµο σήµα εισόδου x(t) έχει περιορισµένο εύρος ζώνης, 
W/2. Στο Σχήµα 2.12 περιγράφεται η διαδικασία της δειγµατοληψίας. Το 
συνεχές στο χρόνο βαθυπερατό σήµα )(txb  πολλαπλασιάζεται µε τη 

συνάτρηση δειγµατοληψίας  ∑
∞

−∞=

−=
n

nTttp )()( δ , (ή αλλιώς, συνάρτηση χτένι). 

Σύµφωνα µε το κριτήριο του Nyquist, για να είναι δυνατή η ανακατασκευή 
του συνεχούς σήµατος, η ελάχιστη συχνότητα δειγµατοληψίας είναι ίση µε 

WWf s =⋅= 2/2  και η περίοδος δειγµατοληψίας WfT ss /1/1 == [8]. Συνεπώς, 
η συνάρτηση δειγµατοληψίας θα πρέπει να είναι:  

∑
∞

−∞=

−=
n W

n
ttp )()( δ                                                                                      (2.24) 

 και για τα δείγµατα ][nx  ισχύει 








=
W
n

xnx ][ .                                                                                              (2.25) 

 
 
 
Παρακάτω, στα Σχήµατα 2.12 και 2.13 απεικονίζονται η διαδικασία της 
δειγµατοληψίας και της ανακατασκευής του βαθυπερατού σήµατος εισόδου, 
x(t).
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Σχήµα 2.12: Η δειγµατοληψία στο χρόνο συνεχούς σήµατος ισοδυναµεί µε συνέλιξη µε χτένι 
του µη περιοδικού φάσµατός του. 

 
    

∑
∞

−∞=








 −






=⋅=
n

bbs W
n

t
W
n

xtxtptx δ)()()(

                                                    (2.26)                                                                                                          

              

)()()()( kWfXWfXfPfX
k

bbs −=∗= ∑
∞

−∞=

                                                    (2.27)                        

 

Σχήµα 2.13: Η εφαρµογή βαθυπερατού φίλτορυ στο περιοδικό φάσµα της  
δειγµατοληπτηµένου σήµατος ισοδυναµεί µε την ανακατασκευή της. 

 

)(sin][)( nWtcnxtx
n

b ∑ −=                                          )}({sin)()( WtcFfXfX b =  

                           (2.28)                                                                        (2.29) 
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Για την ανακατασκευή του σήµατος από τα δείγµατά του, 
χρησιµοποιείται ένα βαθυπερατό φίλτρο. Στο πεδίο του χρόνου, αυτό 
ισοδυναµεί µε την έκφραση  του σήµατος ως άθροισµα ορθογώνιων 
συναρτήσεων )}({sin nWtc − , σταθµισµένων µε συντελεστές που δίνονται 
από τα δείγµατα του σήµατος. 

Χρησιµοποιώντας τη Σχέση 2.21 προκύπτει η έξοδος του ισοδύναµου 
καναλιού βασικής ζώνης, 

∑ ∑ −−=
n i

i
b
ib ntWWtctanxty ))((sin)(][)( τ .                                             (2.30) 

∆ειγµατοληπτώντας την έξοδο µε συχνότητα W (ίδια µε τη συχνότητα 
δειγµατοληψίας της εισόδου), προκύπτει ότι 

∑ ∑ −−==
n i

i
b
ib WWmnmcWmanxWmymy ))/((sin)/(][)/(][ τ .                (2.31) 

Θέτοντας nm −=l , η παραπάνω σχέση διακριτής εισόδου-διακριτής 
εξόδου γράφεται ως 

∑ ∑ −−=
n i

i
b
i WWmcWmamxmy ))/((sin)/(][][ τll .                                  (2.32) 

 Ορίζουµε την l -οστή λήψη του διακριτού καναλιού τη χρονική στιγµή 
m  ως 
   ∑ −=

i
i

b
i WWmcWmamh ))/((sin)/(][ τll ,                                             (2.33) 

οπότε καταλήγουµε τελικά στη σχέση 
∑ −=
l

l l][][][ mxmhmy .                                                                         (2.34) 

Η τιµή της ][mhl  εξαρτάται κυρίως από τα κέρδη )(tab
i των διαδροµών i, 

των οποίων οι καθυστερήσεις )(tiτ  είναι κοντά στη χρονική στιγµή  l /W. 

 

     2.3.4 Λευκός προσθετικός θόρυβος 

   Ως τελευταίο βήµα µοντελοποίησης της µετάδοσης στο ασύρµατο 
κανάλι, θα συµπεριλάβουµε θόρυβο στο σύστηµα. Υποθέτουµε πως w(t) 
είναι λευκός  προσθετικός γκαουσιανός θόρυβος (AWGN) µε µηδενική 
µέση τιµή και, δίπλευρη φασµατική πυκνότητα ισχύος N0/2. 

Το βαθυπερατό µοντέλο εισόδου/εξόδου για το συνεχές γραµµικό 
χρονικώς µεταβαλλόµενο κανάλι γράφεται τώρα στη µορφή 

)())(()()( twttxtaty
i

i +−=∑ ιτ .                                                               (2.35) 

Ο θόρυβος, όπως ακριβώς και το σήµα, µεταφέρεται στη βασική ζώνη 
(downconversion), διακριτοποιείται, φιλτράρεται και δειγµατοληπτείται. 
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Το αντίστοιχο βαθυπερατό διακριτό µοντέλο βασικής ζώνης είναι 
][][][][ mwmxmhmy +−=∑

l
l l ,                                                               (2.36) 

 όπου  w[m] είναι τα δείγµατα του λευκού προσθετικού θορύβου w(t) τις 
χρονικές στιγµές m/W.  

Ο θόρυβος w(t) είναι συνεχές σήµα, µε φάσµα στη βασική ζώνη. Οπότε  
ισχύει [1]  

τττπ dtWcfWtwtw c )((sin)2cos(2)()}({ −=ℜ ∫
∞

∞−

.                                      (2.37) 

Το πραγµατικό µέρος του διακριτού σήµατος του θορύβου  ισούται µε 

⇔







−=ℜ

=

∞

∞−
∫

Wmt

c dtWcfWtwmw
/

)((sin)2cos(2)(]}[{ τττπ

τττπ dWmcfWtwmw c )(sin)2cos(2)(]}[{ −=ℜ ∫
∞

∞−

.                    (2.38)  &  (2.39) 

Ορίζουµε  
)(sin)2cos(2)(1, mWtctfWt cm −= πψ ,                                                     (2.40) 

οπότε προκύπτει  

τψ dtwmw m 1,)(]}[{ ∫
∞

∞−

=ℜ .                                                                         (2.41) 

Αν ακολουθήσουµε την ανάλογη διαδικασία για τον υπολογισµό του 
φανταστικού µέρους του διακριτού σήµατος του θορύβου, προκύπτει ότι 

τττπ dWmcfWtwmw c )(sin)2sin(2)(]}[{ −=ℑ ∫
∞

∞−

.                                      (2.42) 

Ορίζουµε 
)(sin)2sin(2)(2, mWtctfWt cm −−= πψ ,                                                    (2.43) 

συνεπώς, 

τψ dtwmw m 2,)(]}[{ ∫
∞

∞−

=ℑ .                                                                         (2.44) 

Ισχύει ότι, αν οι κυµατοµορφές mmWtc )}({sin −  είναι ορθογώνιες µεταξύ 
τους, οι κυµατοµορφές mmm },{ 2,1, ψψ  θα είναι επίσης ορθογώνιες µεταξύ 
τους, δεδοµένου ότι το σήµα )(sin tc  είναι πεπερασµένου εύρους ζώνης 
στο ],[ ff c−  [1]. Εποµένως οι προβολές του λευκού γκαουσιανού 
θορύβου είναι ορθογώνιες µεταξύ τους και άρα ασυσχέτιστες και 
ανεξάρτητες. Επίσης, το πραγµατικό και το φανταστικό µέρος του w[m] 
είναι ανεξάρτητες τυχαίες γκαουσιανές µεταβλητές. 
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Η υπόθεση ότι έχουµε λευκό γκαουσιανό θόρυβο, σηµαίνει πως 
υποθέτουµε ότι η κύρια πηγή αυτού προέρχεται από το δέκτη (θερµικός 
θόρυβος) ή από την ακτινοβολία που επενεργεί στο δέκτη και είναι 
ανεξάρτητη των διαδροµών που ακολουθεί το σήµα κατά την πορεία του 
από τον ποµπό στο δέκτη.  
 
 

    2.4 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 
 
   Ανάλογα µε την επιλεκτικότητά τους ως προς τη συχνότητα και τη 
διάρκεια µετάδοσης των συµβόλων, οι διαλείψεις διακρίνονται σε 
συχνοτικώς επίπεδες (flat fading) και διαλείψεις συχνοτικώς επιλεκτικές 
(frequency selective fading). 
  Το πρώτο είδος διαλείψεων έχει την ιδιότητα  να διατηρεί τα φασµατικά 
χαρακτηριστικά του σήµατος στο δέκτη. Στο δεύτερο είδος διαλείψεων οι 
φασµατικές συνιστώσες του σήµατος επηρεάζονται µε διαφορετικό 
τρόπο µε αποτέλεσµα να αλλοιώνονται τα φασµατικά χαρακτηριστικά 
του σήµατος στο δέκτη (δεν αντιµετωπίζονται όλες οι συχνότητες µε τον 
ίδιο τρόπο). Η καθυστέρηση,  που  συνδέεται µε τις συχνοτικώς 
επιλεκτικές διαλείψεις έχει ως αποτέλεσµα κάθε σύµβολο να υφίσταται 
παρεµβολές από αυτά που µεταδόθηκαν προηγουµένως. Το φαινόµενο 
αυτό είναι γνωστό ως διασυµβολική παρεµβολή (intersymbol interference 
– ISI). Η αύξηση της ισχύος του σήµατος αν και αυξάνει το SNR, δεν 
αποτελεί λύση καθώς  προκαλεί αύξηση και της διασυµβολικής 
παρεµβολής, δηµιουργώντας έτσι ένα κατώφλι σφαλµάτων που δεν 
µπορεί να µειωθεί. Για αυτό το λόγο, η επίδραση αυτού του φαινοµένου 
θα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη κατά τη σχεδίαση ενός 
τηλεπικοινωνιακού συστήµατος. 
 
  Ανάλογα µε το µέγεθος της ολίσθησης της συχνότητας, λόγω του 
φαινοµένου Doppler, σχετικά µε το εύρος ζώνης του µεταδιδόµενου 
σήµατος, γίνεται διάκριση σε ταχείες διαλείψεις (fast fading) και αργές 
διαλείψεις (slow fading). 
  Οι ταχείες διαλείψεις συµβαίνουν όταν η κρουστική απόκριση του 
καναλιού µεταβάλλεται µε ταχύτητα συγκρίσιµη µε τη διάρκεια 
µετάδοσης ενός συµβόλου. Οι αργές διαλείψεις συµβαίνουν όταν η 
κρουστική απόκριση του καναλιού µεταβάλλεται µε πολύ µικρότερο 
ρυθµό από το ρυθµό µετάδοσης του µεταδιδόµενου σήµατος βασικής 
ζώνης. 
 
   Για το χαρακτηρισµό των διαλείψεων (συχνοτικά επίπεδες/συχνοτικά 
επιλεκτικές και ταχείες/αργές) χρησιµοποιούνται κάποιες παράµετροι. 
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Αυτές περιλαµβάνουν την εξάπλωση Doppler (Doppler spread), το 
χρόνο συνοχής (coherence time), την εξάπλωση καθυστέρησης (delay 
spread), και το εύρος ζώνης συνοχής (coherence bandwidth). 
 

2.4.1 Εξάπλωση Doppler (Doppler spread)   
 
   Κάθε µονοπάτι στα κανάλια πολυδιαδροµικής διάδοσης, έχει 
διαφορετική µετατόπιση Doppler ανάλογη  της σχετικής ταχύτητας u µε 
την οποία µετακινείται ο δέκτης και της γωνίας άφιξης θ, του σήµατος. 
Συνεπώς η συχνότητα f του µεταδιδόµενου σήµατος δεν είναι η ίδια στο 
δέκτη, αλλά διαφέρει κατά τη µεταπόπιση Doppler.  
 

cuff icDi
/)cos(θ−=                                                                               (2.45) 

 
Εάν το ασύρµατο κανάλι έχει I διαδροµές µεταξύ του ποµπού και του 
δέκτη, τότε η εξάπλωση Doppler ορίζεται ως η διαφορά µεταξύ της 
µεγαλύτερης και της µικρότερης µετατόπισης Doppler για όλα τα 
µονοπάτια που συνεισφέρουν σηµαντικά στις l -λήψεις, ][mhl , του 
καναλιού (δηλαδή, οι καθυστερήσεις τους βρίσκονται κοντά στη χρονική 
στιγµή  l /W). Για i=1, 2, …, I έχουµε: 
 

||max
,

ji DD
ji

s ffD −=                                                                               (2.47) 

Εποµένως, οι µετατοπίσεις συχνότητας λόγω Doppler σχηµατίζουν µια 
περιοχή γύρω απο τη φέρουσα συχνότητα fc (Doppler Spread).  
 

2.3.2 Xρόνος συνοχής (Coherence Time) 
 
Ο χρόνος συνοχής (coherence time) εκφράζει το χρονικό διάστηµα κατά 
το οποίο η κρουστική απόκριση του διαύλου παραµένει αµετάβλητη. 
 

s
c D

T
4

1
≈ .                                                                                             (2.48) 

 
Είναι ένα µέτρο του πόσο γρήγορα αλλάζουν οι λήψεις ][mhl  του 
διακριτού ασύρµατου καναλιού στο χρόνο (η αλλαγή οφείλεται σε 
αλλαγές της φάσης του σήµατος λόγω Doppler).  
 
  Η εξάπλωση Doppler (Doppler Spread) και ο χρόνος συνοχής (time 
coherence), έχουν οριστεί για τη διάκριση των διαλείψεων σε ταχείες και 
αργές. Όταν ο χρόνος συνοχής είναι πολύ µικρότερος από το χρονικό 



 27 

διάστηµα που χρησιµοποιούµε το κανάλι, τότε η διάλειψη είναι γρήγορη. 
Όταν ισχύει το αντίστροφο, η διάλειψη είναι αργή.   
 
 

2.3.3 Εξάπλωση Καθυστέρησης (Delay Spread) 
 
    Πρόκειται για µια άλλη σηµαντική παράµετρο του καναλιού. Λόγω 
του  φαινοµένου της πολυδιόδευσης παρουσιάζεται η διασπορά 
κρουστικής απόκρισης, καθώς τα σήµατα από τα διαφορετικά µονοπάτια 
φτάνουν στο δέκτη µε διαφορετικές καθυστερήσεις. Η εξάπλωση 
καθυστέρησης  εκφράζει τη διαφορά µεταξύ της µεγαλύτερης και της 
µικρότερης χρονικής καθυστέρησης, σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή t, 
για όλες τις διαδροµές που συνεισφέρουν σηµαντικά στις λήψεις του 
καναλιού. 
 

|)()(|max
,

ttT ji
ji

d ττ −= ,                                                                        (2.49) 

όπου cut iii /)cos()( θτ =  είναι η χρονική καθυστέρηση που οφείλεται στη 
σχετική κίνηση ποµπού-δέκτη και στη γωνία κίνησης. 
 

2.3.4 Εύρος Ζώνης Συνοχής (Coherence Bandwidth) 
 
 Το εύρος ζώνης συνοχής του καναλιού Wc προσεγγίζει το πόσο πρέπει να 
αλλάξει η συχνότητα του συστήµατος, ώστε ένα κανάλι µε βαθιά 
διάλειψη να πάψει να έχει διάλειψη, και αντίστροφα. 
Ορίζεται ως: 

d
c T

W
2
1

= .                                                                                             (2.50) 

Εκφράζει το εύρος ζώνης µέσα στο οποίο οι φασµατικές συνιστώσες 
επηρεάζονται µε παρόµοιο τρόπο. 
    Η εξάπλωση καθυστέρησης (delay spread) και το εύρος ζώνης συνοχής 
(coherence bandwidth), έχουν οριστεί για τη διάκριση των διαλείψεων σε 
επίπεδες και συχνοτικά επιλεκτικές. Όταν το εύρος ζώνης συνοχής είναι  
πολύ µεγαλύτερο από το ρυθµό µετάδοσης των συµβόλων, τότε η 
διάλειψη είναι επίπεδη. Επιπλέον, όταν η εξαπλωση καθυστέρησης είναι 
πολύ µικρότερη της διάρκειας µετάδοσης των συµβόλων, το σήµα 
εισόδου  ‘βλέπει’ ένα κανάλι µιας λήψης και, συνεπώς, επίπεδης 
διάλειψης. 
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Κεφάλαιο 3 

Η µέθοδος διαµόρφωσης OFDM 
  
Η ιδέα του διαµοιρασµού του εύρους ζώνης ενός καναλιού σε πολλές 
ζώνες (multicarrier) είναι διαδεδοµένη µε τη µορφή του Frequency 
Division Multiplexing. Τις τελευταίες δεκαετίες διατυπώθηκαν οι αρχές 
µιας τεχνολογίας µετάδοσης πολλαπλών φερουσών, γνωστής ως 
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). Ωστόσο, τα 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα αυτής της τεχνολογίας σχετικά πρόσφατα 
αξιολογήθηκαν και µπόρεσαν να αξιοποιηθούν 
 

 

3.1 Η ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ OFDM 
 
   Τα συστήµατα  πολλαπλών φερουσών  βασίζονται στη φιλοσοφία 
«διαίρει και βασίλευε» (divide et imperia) [23]. Συγκεκριµένα, το 
διαθέσιµο εύρος ζώνης διαιρείται σε  Ν µικρότερες υποπεριοχές. Το προς 
µετάδοση σήµα διαµοιράζεται µεταξύ των Ν ανεξάρτητων υποκαναλιών 
ίσου εύρους, µε κεντρική συχνότητα fi  για i = 1, ...., Ν. Η µετάδοση των 
συµβόλων από τα Ν υποκανάλια γίνεται ταυτόχρονα και µε τον ίδιο  
ρυθµό, ίσο µε  Β/Ν. Συνεπώς, τα Ν υποκανάλια µεταδίδουν Ν φορές πιο 
αργά από το αρχικό κανάλι µονής φέρουσας. Αυτό συνεπάγεται µείωση 
της διασυµβολικής παρεµβολής που προκαλείται από το φαινόµενο της 
πολυδιόδευσης και, εποµένως, η ισοστάθµιση θα είναι πιο εύκολη. 
 

 
Σχήµα 3.1: Το κανάλι διαιρείται σε Ν ανεξάρτητα υποκανάλια στο πεδίο της συχνότητας. 
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παράγει αναλογικό σήµα [12]. ...................................................................................... 5 

3.1.1 Βασικές Αρχές του συστήµατος µετάδοσης  FDM  
 
Ο διαµοιρασµός του διαθέσιµου φάσµατος σε υποπεριοχές (γύρω από 
την κεντρική συχνότητα της κάθε φέρουσας), απαιτεί πολυπλεξία στη 
συχνότητα (Frequency Division Multiplexing-FDM). Στη διαµόρφωση 
πολλαπλών φερουσών (multicarrier) χρησιµοποιούνται πολλές 
κυµατοµορφές (/φέρουσες), µία σε κάθε υποπεριοχή του φάσµατος, για 
τη µετάδοση των δεδοµένων του χρήστη. Η µορφή του φάσµατος ισχύος 
διαµόρφωσης πολλαπλών φερουσών φαίνεται στο Σχήµα 3.2. 

 
Σχήµα 3.2: Φάσµα ισχύος συστήµατος FDM µε ισαπέχουσες φέρουσες συχνότητες. 

 
Το προς µετάδοση σήµα είναι το άθροισµα εισόδων των ανεξάρτητων 
υποκαναλιών ίσου εύρους µε κεντρική συχνότητα fi για i = 1,...,4. Το 
µεταδιδόµενο σήµα σε καθένα από αυτά τα υποκανάλια µπορεί να 
θεωρηθεί σαν ένα Quadrature Amplitude Modulated (QAM) σήµα. 
   Η υλοποίηση της FDM είναι πολύπλοκη, καθώς χρειάζονται φίλτρα 
ασφαλείας στο φάσµα. Έτσι, οι περισσότερες αρχικές προσπάθειες 
υλοποίησής της, δεν ήταν αποδοτικές, εξ αιτίας της δυσκολίας στη 
διατήρηση ίσων διαστηµάτων µεταξύ των υποκαναλιών. Οι πιο 
πρόσφατες προσπάθειες στέφθηκαν µε επιτυχία εξ αιτίας δύο κυρίως 
παραγόντων: 
• την πρόοδο των Επεξεργαστών Ψηφιακού Σήµατος (Digital Signal 
Processors), οι οποίοι µπορούν µε ακρίβεια να συνθέσουν το άθροισµα 
των διαµορφωµένων κυµατοµορφών και 
• την εισαγωγή του Fast Fourier Transform, ο οποίος µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για τον αποδοτικό υπολογισµό του αθροίσµατος για 
µεγάλο αριθµό υποκαναλιών, Ν. 
  Προκειµένου να εκµεταλλευτούµε τη χαµηλή υπολογιστική 
πολυπλοκότητα του FFT, θεωρούµε ότι το διαθέσιµο εύρος ζώνης 
χωρίζεται σε Ν υποπεριοχές, όπου  Ν είναι δύναµη του 2. Επίσης, καθώς 
στόχος είναι η αντιµετώπιση της διασυµβολικής παρεµβολής, θα πρέπει  
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τα υποκανάλια που δηµιουργούµε να µην παρουσιάζουν διασπορά 
κρουστικής απόκρισης, ή αλλιώς, να είναι συχνοτικώς επίπεδα. Για αυτό, 
η τιµή του Ν που απαιτείται προκειµένου να πετύχουµε µέγιστη απόδοση 
εξαρτάται από το πόσο απότοµες είναι οι µεταβολές της απόκρισης 
συχνότητας του καναλιού.  

3.1.2 Ιστορία της µετάδοσης OFDM 
 
Η µετάδοση FDM αν και έλυνε, σε κάποιο βαθµό, το πρόβληµα της 
διασυµβολικής παρεµβολής, οδηγούσε σε απώλεια µέρους του 
διαθέσιµου φάσµατος. Έτσι, αναζητήθηκε τρόπος ώστε να ελαττωθεί η 
απόσταση των υποφερουσών και, συνεπώς, να είναι εφικτή η µετάδοση 
µε µεγαλύτερο ρυθµό, για δεδοµένο εύρος ζώνης. Η ανάγκη για 
καλύτερη εκµετάλλευση του φάσµατος (spectral efficiency) οδήγησε στη 
χρήση ορθογώνιων συναρτήσεων και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας 
OFDM (Orthogonal FDM). 

 
Σχήµα 3.3: Φάσµα τεσσάρων επικαλυπτόµενων καναλιών. 

 
   Η µετάδοση OFDM µπορεί να εξεταστεί τόσο σαν τεχνική 
διαµόρφωσης, όσο και σαν τεχνική πολύπλεξης. Πρόκειται για µια ειδική 
περίπτωση της µετάδοσης πολλαπλών φερουσών, όπου η συνολική ροή 
δεδοµένων µεταδίδεται µέσω ενός αριθµού υποκαναλιών, όπου οι 
φασµατικές περιοχές (υποκανάλια) επικαλύπτονται.  
  Ένας λοιπόν από τους βασικότερους λόγους χρήσης της διαµόρφωσης 
OFDM είναι ο αποδοτικός τρόπος που διαχειρίζεται τη διάδοση µέσω 
πολλών µονοπατιών, ενώ δεν χρειάζεται να υποβαθµίσουµε το ρυθµό 
µετάδοσης των δεδοµένων. Επιπλέον, η τεχνική αυτή, αυξάνει την 
ανθεκτικότητα απέναντι σε φαινόµενα εξασθένησης επιλεκτικής 
συχνότητας, καθώς και σε φαινόµενα παρεµβολής µεταξύ γειτονικών 
υποκαναλιών µετάδοσης. Σε ένα σύστηµα µε ένα φορέα µετάδοσης, µια 
απλή εξασθένηση ή µια παρεµβολή, µπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία 
ολόκληρου του δικτύου µετάδοσης. Αντίθετα, σε ένα σύστηµα µε 
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πολλούς φορείς, θα επηρεαστεί µόνο ένα µικρό ποσοστό των φορέων 
µετάδοσης.  
    Στο Σχήµα 3.4 απεικονίζεται η διαφορά µεταξύ της τεχνικής µη 
επικαλυπτόµενων φερουσών και της τεχνικής επικαλυπτόµενων 
φερουσών.  

 
 

Σχήµα 3.4: Τεχνική (α) µη επικαλυπτόµενων φερουσών, (β) επικαλυπτόµενων φερουσών [2]. 
 
Όπως µπορούµε εύκολα να παρατηρήσουµε, χρησιµοποιώντας την 
τεχνική επικαλυπτόµενων φερουσών, µπορούµε να εξοικονοµήσουµε 
µέχρι και 50% του διαθέσιµου εύρους ζώνης. Για την πλήρη 
εκµετάλλευση της τεχνικής επικαλυπτόµενων φερουσών, θα πρέπει να 
µειωθεί η διακαναλική παρεµβολή (InterCarrier Interference). Για αυτό  
απαιτείται οι φέρουσες να είναι ορθογώνιες µεταξύ τους. Η λέξη 
«ορθογωνιότητα» υποδηλώνει ότι υπάρχει µια ακριβής µαθηµατική 
σχέση µεταξύ των συχνοτήτων των διαφορετικών φορέων στο σύστηµα. 
Με την τεχνική του Frequency Division Multiplexing (FDM) οι φορείς 
τοποθετούνται στη σειρά µε τέτοιο τρόπο ώστε ο δέκτης, µε τη χρήση 
κατάλληλων φίλτρων και αποδιαµορφωτών, να µπορεί να διαχωρίσει τα 
υποκανάλια µεταξύ τους. Σε τέτοιους δέκτες ωστόσο, χρησιµοποιούνται 
µπάντες ελέγχου (guard bands) µεταξύ των διαφορετικών φορέων στο 
πεδίο της συχνότητας, µε αποτέλεσµα την ανεπαρκή αξιοποίηση του 
διαθέσιµου φάσµατος. Η τεχνική OFDM χρησιµοποιεί ορθογώνιους 
φορείς, έτσι ώστε ώστε να επικαλύπτονται οι µπάντες ελέγχου, χωρίς 
ωστόσο να υπάρχουν φαινόµενα ανεπιθύµητης παρεµβολής µεταξύ των 
υποφερουσών. Κατά τη µετάδοση, κάθε σύµβολο OFDM έχει 
πεπερασµένη διάρκεια. Συνεπώς, συνιστώσες των συµβόλων OFDM 
(σύµβολα QAM) θα έχουν επίσης, πεπερασµένη διάρκεια µετάδοσης. 
Επιπλέον, η διάρκεια θα είναι ίδια για όλα τα σύµβολα QAM, καθώς το 
φάσµα χωρίζεται σε ίσες υποπεριοχές. Το φάσµα των υποφορέων 
πεπερασµένης διάρκειας, (που  είναι συναρτήσεις της µορφής kfje π2 , όπως 
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θα εξηγήσουµε αναλυτικά στην Ενότητα 3.2),  προκύπτει από τη 
συνέλιξη µιας συνάρτησης ‘χτένι’ µε παλµούς Dirac στις κεντρικές 
συχνότητες των φερουσών και της συνάρτησης sinc(πfT). Η τελευταία 
συνάρτηση είναι το φάσµα του τετραγωνικού παλµού που δίνεται από τη 
σχέση:  

                                                                     
(3.1)                                                                                           

. 

 
Το φάσµα του τετραγωνικού παλµού έχει µηδενικά σε όλες τις 
συχνότητες που είναι ακέραια πολλαπλάσια του 1/Τ. Στο Σχήµα 3.5 
απεικονίζονται τρεις ανεξάρτητοι υποφορείς  στο χρόνο. Παρατηρούµε 
πως στη διάρκεια, Τ, µετάδοσης ενός συµβόλου OFDM, ο κάθε 
υποφορέας έχει ακέραιο αριθµό κύκλων. Επίσης, ο αριθµός των κύκλων 
ανάµεσα σε υποφορείς  γειτονικών υποπεριοχών του φάσµατος, διαφέρει 
κατά 1.  Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά των υποφορέων του Σχήµατος 3.5  
εξασφαλίζουν την ορθογωνιότητα ανάµεσά τους.  
 

 
Σχήµα 3.5: Παράδειγµα τριών ορθογώνιων υποφορέων σε ένα σύµβολο OFDM [21]. 

 
 
Στο Σχήµα 3.6  απεικονίζεται το φάσµα τριών ανεξάρτητων φορέων 
µετάδοσης, το οποίο είναι αποτέλεσµα της συνέλιξης που αναφέραµε. 
Φαίνεται ότι το φάσµα του σήµατος OFDM εκπληρώνει το κριτήριο του 
Nyquist [8] για ένα ελεύθερο σχήµα παλµών µε διασυµβολική 
παρεµβολή. Σηµειώνεται ότι το σχήµα των παλµών παρουσιάζεται στο 
πεδίο της συχνότητας και όχι στο πεδίο του χρόνου, στο οποίο συνήθως 
εφαρµόζεται το κριτήριο του Nyquist. Εποµένως, έχοντας το µέγιστο του 
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φάσµατος ενός φορέα να διασταυρώνεται µε τα µηδέν των υπόλοιπων, 
αντί για την διασυµβολική παρεµβολή (InterSymbol Interference – ISI), 
αποφεύγεται η παρεµβολή µεταξύ φορέων (InterCarrier Interference – 
ICI).  

 
Σχήµα 3.6: Φάσµα των ανεξάρτητων φορέων µετάδοσης [21]. 

 
   Λόγω του φαινοµένου της πολυδιόδευσης που λαµβάνει χώρα στο 
ασύρµατο κανάλι, οι υποφορείς του Σχήµατος 3.5 θα παρουσιάζουν 
κάποια διαφορά φάσης µεταξύ τους. Έτσι, για χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο ή ίσο από το χρόνο εξάπλωσης καθυστέρησης, το κανάλι δεν 
µεταδίδει τίποτα, προκειµένου να αποφύγει πλήρως τη διασυµβολική 
παρεµβολή. Αυτό το χρονικό διάστηµα λέγεται χρόνος φύλαξης (guard 
time) και εξασφαλίζει ότι οι συνιστώσες των συµβόλων OFDM που 
µεταδίδονται από τους ίδιους υποφορείς δεν θα παρεµβάλλονται µεταξύ 
τους. Ωστόσο, έτσι καταστρέφεται η ορθογωνιότητα µεταξύ των 
υποφορέων και συνεπώς εµφανίζεται παρεµβολή µεταξύ τους. Για την 
αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος, χρησιµοποιείται η τεχνική του 
κυκλικού προθέµατος, κατά την οποία το σύµβολο OFDM επεκτείνεται 
κυκλικά στο διάστηµα του χρόνου ελέγχου. Η χρήση του χρόνου ελέγχου 
και του κυκλικού προθέµατος θα αναλυθούν στην Ενότητα 3.2.3. 
 

3.2 BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ OFDM 
 
Κατά το σχεδιασµό ενός OFDM συστήµατος, αντικείµενο µελέτης 
γίνεται ένας αριθµός παραµέτρων, όπως είναι ο αριθµός των φορέων 
µετάδοσης, η απόσταση µεταξύ των φορέων, ο χρόνος ελέγχου, η 
διάρκεια του συµβόλου, η τεχνική διαµόρφωσης αν φορέα µετάδοσης, ή 
ακόµα και ο τύπος του κώδικα διόρθωσης λαθών. Η επιλογή των 
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κατάλληλων παραµέτρων επηρεάζεται από τις απαιτήσεις του 
συστήµατος, όπως είναι το διαθέσιµο εύρος ζώνης, ο απαιτούµενος 
ρυθµός µετάδοσης, η ανεκτή χρονική καθυστέρηση λόγω της 
πολυδιόδευσης (delay spread)  και ταχύτητα Doppler. Για παράδειγµα, 
για να έχουµε µεγαλύτερη ανεκτικότητα σε delay spread, απαιτείται 
µεγάλος αριθµός φορέων µετάδοσης σε µικρή απόσταση µεταξύ τους. Το 
αντίθετο ωστόσο ισχύει, αν επιθυµούµε υψηλή ανεκτικότητα σε Doppler 
spread και θόρυβο. 
 

3.2.1 Σήµα OFDM  
 
Το σήµα OFDM, s(t), αποτελείται από σειριακά σύµβολα OFDM. Κάθε 
σύµβολο OFDM εκφράζεται ως ένα σύνολο από διαµορφωµένες 
φέρουσες που µεταδίδονται παράλληλα [24]: 
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όπου Ck,n (συνιστώσα των συµβόλων OFDM), είναι το σύµβολο που 
µεταδίδεται στην k-οστή υποφέρουσα κατά τη n-οστή περίοδο συµβόλου 
(Ts), N είναι το πλήθος των υποφερουσών (φορέων µετάδοσης), fk είναι 
συχνότητα της k-οστής υποφέρουσας και f0 η χαµηλότερη συχνότητα που 

χρησιµοποιείται. 
     Ορίζουµε σαν n -οστό frame το σύµβολο που µεταδίδεται στο n-οστό 
διάστηµα σηµατοδοσίας nTs και το συµβολίζουµε σαν Fn(t).   
Αντικαθιστώντας µε  Fn(t)   στην (3.2) τον παράγοντα που αντιστοιχεί 
στο n-οστό OFDM frame, η σχέση γίνεται: 

)()( tFts
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και συνεπώς, το Fn(t) αντιστοιχεί στο σύνολο συµβόλων  Ck,n , για k = 
0,..., N-1, καθένα από το οποία αντιστοιχεί στην υποφέρουσα fk. Η 
αποδιαµόρφωση βασίζεται στην ορθογωνίοτητα των φερουσών gk(t), 
δηλαδή: 
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οπότε η αποδιαµόρφωση θα εκφράζεται από τη σχέση: 
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    Τα µπλοκ διαγράµµατα του διαµορφωτή και του αποδιαµορφωτή 
φαίνονται στα σχήµατα που ακολουθούν. Για λόγους απλότητας 
παραλείπονται τα στοιχεία που είναι σχετικά µε τη µετάδοση. 
 

 
Σχήµα 3.7: ∆ιαµορφωτής OFDM [24]. 

 

 
Σχήµα 3.8: Αποδιαµορφωτής OFDM [24]. 

 
    Παρατηρούµε ότι τόσο κατά τη διαµόρφωση, όσο και κατά την 
αποδιαµόρφωση απαιτείται µεγάλος αριθµός, N, από πανοµοιότυπα 
blocks, πράγµα που καθιστά ασύµφορη την υλοποίηση των παραπάνω 
διατάξεων. Το πρόβληµα αντιµετωπίζεται επιτυχώς κάνοντας χρήση των 
ιδιοτήτων φιλτραρίσµατος του ∆ιακριτού Μετασχηµατισµού Fourier 
(DFT).  
 

 

3.2.2 Παραγωγή των φερουσών µε τη χρήση του IFFT 
 
Στη γενική µορφή του, το σήµα OFDM αποτελείται από ένα άθροισµα 
υποκαναλιών, τα οποία έχουν διαµορφωθεί µε βάση κάποια τεχνική, 
όπως είναι η Phase Shift Keying (PSK), ή η Quadrature Amplitude 
Modulation (QAM). Αν λοιπόν  di (συνιστώσες των συµβόλων OFDM), 
είναι τα µιγαδικά QAM σύµβολα, Ns είναι ο αριθµός των υποκαναλιών, T 
είναι η διάρκεια ενός συµβόλου και fc είναι η συχνότητα του φορέα 
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µετάδοσης, τότε ένα σύµβολο OFDM που αρχίζει σε χρόνο t = ts µπορεί 
να περιγραφεί ως εξής: 
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s(t)=0, για t<ts και t>ts+T   .                                                                 (3.8)  

           
 
Το σήµα που µεταδίδεται τελικά στο κανάλι είναι το πραγµατικό µέρος 
του σήµατος που περιγράφεται παραπάνω (Σχέση 3.6) [2]. Οπότε: 
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s(t)=0, για t<ts και t>ts+T  .                                                                  (3.9) 

           
Το µιγαδικό βαθυπερατό ισοδύναµο του s(t) είναι  
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 sb(t)=0, για t<ts και t>ts+T  .                                                              (3.10) 
  
 Το πραγµατικό και το φανταστικό µέρος του σήµατος sb(t) πρέπει να 
πολλαπλασιαστούν µε ένα συνηµίτονο και ένα ηµίτονο, αντίστοιχα, της 
συχνότητας του φορέα, για να παραχθεί το τελικό σήµα OFDM.  
    Το µιγαδικό σήµα OFDM που δίνεται από τη σχέση (3.10), στην 
πραγµατικότητα αποτελεί τον Αντίστροφο Μετασχηµατισµό Fourier των 
Ns συµβόλων QAM. Το αντίστοιχο σε διακριτό χρόνο είναι ο 
Αντίστροφος ∆ιακριτός Μετασχηµατισµός Fourier (IDFT), ο οποίος 
δίνεται από τη σχέση: 
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όπου ο χρόνος t αντικαθίσταται από τον αριθµό δειγµάτων n. Στην πράξη 
αυτός ο µετασχηµατισµός µπορεί να υλοποιηθεί πολύ αποδοτικά από τον 
Αντίστροφο Γρήγορο Μετασχηµατισµό Fourier (IFFT). 
    Ένας IDFT N σηµείων απαιτεί συνολικά N2 πολλαπλασιασµούς 
µιγαδικών, οι οποίοι στην ουσία είναι µόνο περιστροφή φάσης. Φυσικά 
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είναι απαραίτητο να γίνουν επίσης και προσθέσεις για την υλοποίηση του 
IDFT, αλλά αφού το κόστος σε υλικό ενός αθροιστή είναι σηµαντικά 
µικρότερο από αυτό του πολλαπλασιαστή ή του περιστροφέα φάσης, θα 
χρησιµοποιούνται µόνο οι πολλαπλασιασµοί σαν στοιχείο σύγκρισης. Ο 
IFFT µειώνει δραστικά το σύνολο των πολλαπλασιασµών, 
εκµεταλλευόµενος την κανονικότητα των πράξεων του IDFT. Με τη 
χρήση του αλγόριθµου radix-2, ένας IFFT N σηµείων απαιτεί συνολικά 
(Ν/2)log2Ν πολλαπλασιασµούς µιγαδικών. Αν λοιπόν N = 16, η διαφορά 
είναι ότι ο IDFT απαιτεί 256 πολλαπλασιασµούς µιγαδικών έναντι των 
32 που απαιτεί ο IFFT. Η διαφορά αυτή µεγαλώνει για µεγαλύτερο 
αριθµό φορέων, καθώς η πολυπλοκότητα του IDFT αυξάνεται 
τετραγωνικά όσο µεγαλώνει το Ν, ενώ η πολυπλοκότητα του IFFT 
αυξάνεται λίγο γρηγορότερα από γραµµικά. 
 

 

3.2.3 Χρόνος ελέγχου (guard time) και κυκλικό πρόθεµα (cyclic prefix) 
 
Όπως είδαµε, η βασική αρχή των OFDM συστηµάτων είναι ο 
διαχωρισµός ενός υψηλού ρυθµού µετάδοσης δεδοµένων σε ταυτόχρονη 
µετάδοση των δεδοµένων µέσω υποκαναλιών µε χαµηλότερη ροή. Για 
κάθε έναν από τους παράλληλους φορείς µετάδοσης αυξάνεται η 
διάρκεια του συµβόλου (από Τ σε ΤN, όπου Ν το σύνολο των 
υποφερουσών) µε αποτέλεσµα να γίνεται πολύ µεγαλύτερη από την 
εξάπλωση καθυστέρησης (/διασπορά κρουστικής απόκρισης). Έτσι, 
λύνεται σε µεγάλο βαθµό το πρόβληµα της διασυµβολικής παρεµβολής, 
καθώς τα µεταδιδόµενα σήµατα βλέπουν (σχεδόν) ένα κανάλι µιας 
λήψης. Με τη χρήση ενός χρόνου ελέγχου (guard time) σε κάθε OFDM 
σύµβολο εξαλείφεται  πλήρως το φαινόµενο της διασυµβολικής 
παρεµβολής (Σχήµα 3.9). Ο χρόνος αυτός επιλέγεται να είναι να είναι 
µεγαλύτερος από την αναµενόµενη εξάπλωση καθυστέρησης λόγω 
πολυδιόδευσης, ώστε οι συνιστώσες των πολλαπλών διαδροµών του 
συµβόλου να µην παρεµβάλλονται στο επόµενο σύµβολο. Κατά το χρόνο 
ελέγχου δεν είναι αναγκαίο να µεταδίδεται σήµα. Σε αυτή την περίπτωση 
όµως, οι υποφέρουσες παρεµβάλλονται µεταξύ τους, καθώς δεν έχουν 
πια την ίδια φάση.  Στο παράδειγµα του Σχήµατος 3.9, έχουµε 2 
φέρουσες. Η δεύτερη έχει καθυστέρηση λόγω πολυδιόδευσης. Όταν ο 
δέκτης OFDM προσπαθήσει να αποδιαµορφώσει την πρώτη 
υποφέρουσα, θα συµπεριλάβει κάποια παρεµβολή από τη δεύτερη 
υποφέρουσα. Αυτό συµβαίνει διότι µέσα στο διάστηµα του FFT, η 
διαφορά των κύκλων των δύο φερουσών δεν είναι ακέραιος αριθµός. Την 
ίδια στιγµή, η πρώτη φέρουσα θα παρεµβάλλεται στην αποδιαµόρφωση 
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της δεύτερης µε τον ίδιο τρόπο. Επίσης, να σηµειώσουµε ότι σε αυτό το 
παράδειγµα ο χρόνος ελέγχου έχει επιλεγεί µικρότερος από το χρόνο  
 

Σχήµα 3.9: Επίδραση της πολυδιόδευσης για µηδενικό σήµα στο guard time [2]. 
 
 
εξάπλωσης, οπότε, δε λύνεται ούτε το πρόβληµα της διασυµβολικής 
παρεµβολής. 
  Έτσι επιλέγεται µέσα στο χρόνο αυτό, το OFDM σύµβολο να 
επεκτείνεται κυκλικά για την αποφυγή παρεµβολής µεταξύ των 
υποκαναλιών (Σχήµα 3.10). Αυτό διασφαλίζει ότι τα αργοπορηµένα 
αντίγραφα ενός συµβόλου OFDM έχουν πάντα έναν ακέραιο αριθµό 
κύκλων µέσα στο διάστηµα FFT, εάν η καθυστέρηση λόγω 
πολυδιόδευσης είναι µικρότερη από το χρόνο φύλαξης. Συνεπώς, τα 
πολλαπλά σήµατα που προκύπτουν από το φαινόµενο της πολυδιόδευσης 
(multipath effect) µε καθυστερήσεις µικρότερες από τον χρόνο φύλαξης 
δεν µπορούν να προκαλέσουν ICI.  
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Σχήµα 3.10: Σύµβολο OFDM µε κυκλικό πρόθεµα [2]. 

 
 
 Στη συνέχεια δίνεται ένα παράδειγµα που επιδεικνύει τον τρόπο µε τον 
οποίο η µετάδοση από πολλά µονοπάτια επηρεάζει το σήµα OFDM. Στο 
Σχήµα 3.11 φαίνεται ένα κανάλι δύο ακτινών µετάδοσης (2-ray 
channel)7, όπου οι διακεκοµµένες καµπύλες απεικονίζουν 
καθυστερηµένες αναπαραστάσεις των πυκνών. Οι τρεις φέρουσες 
µετάδοσης απεικονίζονται για χρονικό διάστηµα τριών συµβόλων 
OFDM. Στην πραγµατικότητα, ένας OFDM δέκτης βλέπει µόνο το 
άθροισµα όλων αυτών των σηµάτων, αλλά γίνεται απεικόνιση των τριών 
συνιστωσών του σήµατος για να είναι εµφανέστερα τα προβλήµατα 
παρεµβολής που προκαλεί η µετάδοση µέσω πολλαπλών µονοπατιών. Οι 
φέρουσες είναι διαµορφωµένες κατά BPSK, κάτι που σηµαίνει ότι στα 
όρια των συµβόλων είναι δυνατό να υπάρχουν εναλλαγές φάσης µέχρι 
και 180 µοίρες. Για τις διακεκοµµένες καµπύλες, αυτές οι εναλλαγές 
φάσης εµφανίζονται µε συγκεκριµένη καθυστέρηση µετά το πρώτο 
µονοπάτι. Στο παράδειγµα αυτό, η καθυστέρηση των µονοπατιών είναι 
µικρότερη από το χρόνο ελέγχου (multipath delay < guard time), κάτι 
που σηµαίνει ότι δεν έχουµε αλλαγές φάσης κατά το διάστηµα του FFT. 
Εποµένως ο δέκτης OFDM βλέπει το άθροισµα καθαρών ηµιτονοειδών 
κυµάτων µε κάποιες µετατοπίσεις φάσης. Η άθροιση δεν καταστρέφει 
                                                 
7 Το ασύρµατο κανάλι στο οποίο το σήµα ακολουθεί δυο διαδροµές περιγράφεται από τη  
µέθοδο ray tracing ως κανάλι 2-ray. Κάθε διαδροµή αντιστοιχεί σε µια ακτίνα (ray) [1]. 
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την ορθογωνιότητα των φερουσών, αλλά προκαλεί µια µετατόπιση φάσης 
για κάθε φέρουσα. 
 
 

 
 

Σχήµα 3.11: Σήµα OFDM σε κανάλι 2-ray µε 3 υποκανάλια [2]. 
 
 
 
  Η ορθογωνιότητα χάνεται αν η καθυστέρηση των µονοπατιών γίνει 
µεγαλύτερη από το χρόνο ελέγχου (multipath delay > guard time). Στην 
περίπτωση αυτή, οι αλλαγές φάσης των καθυστερηµένων µονοπατιών 
πέφτουν µέσα στο διάστηµα του FFT, στο δέκτη. Η άθροιση των 
ηµιτονοειδών κυµατοµορφών του πρώτου µονοπατιού µε τα κύµατα των 
καθυστερηµένων µονοπατιών που έχουν υποστεί µετατόπιση φάσης, δεν 
δίνει πια ένα σύνολο καθαρών ηµιτονοειδών κυµάτων και έχει σαν 
σίγουρο αποτέλεσµα την παρουσία φαινοµένων παρεµβολής. 
   Για να πάρουµε µια ιδέα του πόσο αυξάνονται τα φαινόµενα 
παρεµβολής όταν η καθυστέρηση υπερβαίνει το χρόνο ελέγχου, το Σχήµα 
3.12 περιέχει τρία διαγράµµατα ενός OFDM δικτύου µε 48 φέρουσες, 
όπου η κάθε µία έχει διαµορφωθεί µε 16-QAM. 
• Η Εικόνα (3.12α) δείχνει τον καθαρό σχηµατισµό 16-QAM, ο οποίος 
παρατηρείται όποτε η καθυστέρηση είναι µικρότερη από το χρόνο 
ελέγχου. 
• Στην Εικόνα (3.12β) η καθυστέρηση των µονοπατιών υπερβαίνει το 
χρόνο ελέγχου κατά ένα ποσοστό 3% του διαστήµατος FFT. Εποµένως οι 
φέρουσες δεν είναι πια κάθετες, αλλά η παρεµβολή είναι αρκετά µικρή 
και παίρνουµε ένα λογικό σχηµατισµό. 
• Στην Εικόνα (3.12γ) η καθυστέρηση των µονοπατιών υπερβαίνει το 
χρόνο ελέγχου κατά ένα ποσοστό 10% του διαστήµατος FFT. Ο 
αστερισµός γίνεται δυσδιάκριτος, κάτι που υποδηλώνει την ύπαρξη πολύ 
µεγάλου ρυθµού παρουσίασης λαθών. 
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Σχήµα 3.12:  Αστερισµός 16-QAM  για: (α) διασπορά κρουστικής απόκρισης < χρόνος 
ελέγχου, (β) διασπορά κρουστικής απόκρισης > χρόνος ελέγχου κατά 3%, (γ) διασπορά 

κρουστικής απόκρισης > χρόνος ελέγχου κατά 10% [2]. 
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Κεφάλαιο 4  

Προσοµοίωση Και Μελέτη 
Συστήµατος OFDM 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η εργασία ολοκληρώνεται µε την προσοµοίωση ενός συστήµατος OFDM 
µε χρήση MATLAB. Εξετάζονται διάφορες περιπτώσεις καναλιών. 
Στόχος των προσοµοιώσεων είναι ο υπολογισµός του ρυθµού σφάλµατος 
ψηφίων (Βit Error Rate-BER), καθώς και του ρυθµού σφάλµατος 
συµβόλων (Symbol Error Rate-SER) συναρτήσει του SNR. Η µέση 
ενέργεια του σήµατος που στέλνει ο ποµπός κανονικοποιείται πριν από  
την εκποµπή του σήµατος στο κανάλι, ώστε να ισούται µε 1. Αυτό 
γίνεται έτσι ώστε η µεταβολή του SNR στον προσοµοιωτή να 
επιτυγχάνεται µε µεταβολή της ισχύος του θορύβου.   
  Στο Σχήµα 4.1 παρουσιάζεται το δοµικό διάγραµµα του προσοµοιωτή 
OFDM. 

 
 

Σχήµα 4.1: ∆οµικό διάγραµµα προσοµοιωτή  OFDM. 
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Ποµπός   
 
   Θεωρούµε πως η πηγή πληροφορίας παράγει ακέραιους αριθµούς από 0 
εώς Μ-1.  ∆ηλαδή δεν ασχολούµαστε µε τα στάδια της δειγµατοληψίας 
και της κβαντοποίησης, τα οποία είναι απαραίτητα στην περίπτωση που 
το αρχικό σήµα είναι συνεχούς χρόνου ή/και συνεχών τιµών. 
   Σε κάθε επανάληψη, η πηγή παράγει µια ακολουθία Ν µηνυµάτων. 
Θέλουµε να µεταδώσουµε την ακολουθία µε χρήση διαµόρφωσης 
OFDM. Όπως έχουµε ήδη επισηµάνει, το σήµα OFDM αποτελείται από 
ένα άθροισµα υποφερουσών (subcarriers), στις οποίες τα σύµβολα έχουν 
διαµορφωθεί µε βάση κάποιο αστερισµό, όπως PSK ή QAM. Για τους 
σκοπούς της παρούσας εργασίας χρησιµοποιούνται αστερισµοί QAM. 
Για να δηµιουργήσουµε τα µιγαδικά σύµβολα QAM, di  (Σχέση 3.9), 
κάθε µήνυµα της ακολουθίας µετασχηµατίζεται σε µια µιγαδική τιµή. 
Συγκεκριµένα, ο κωδικοποιητής αντιστοιχίζει κάθε ακέραια τιµή (δείκτη 
µηνύµατος) από 0 εώς Μ-1 σε µια µιγαδική τιµή του αστερισµού M-
QAM (η οποία αποτελείται από τη συµφασική και την ορθογώνια 
συνιστώσα). Για να κανονικοποιήσουµε την ενέργεια του κάθε συµβόλου 
QAM, κανονικοποιούµε το σύµβολο µε τη µέση ενέργεια του 
αστερισµού, όπως ακολουθεί. 
 

 
 
 

Σχήµα 4.2: Αστερισµοί QAM [13]. 
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   Στο Σχήµα 4.2 απεικονίζονται οι αστερισµοί Μ-QAM (τετραγωνικοί). 
Αυτοί οι αστερισµοί είναι καρτεσιανά γινόµενα των αστερισµών PAM µε 
τον εαυτό τους. Συγκεκριµένα, ο αστερισµός 4-QAM είναι το καρτεσιανό 
γινόµενο δύο αστερισµών 2-PAM, ενώ ο αστερισµός 16-QAM είναι το 
καρτεσιανό γινόµενο δύο αστερισµών 4-PAM. Γενικά, οι (τετραγωνικοί) 
αστερισµοί M-QAM προκύπτουν από το καρτεσιανό γινόµενο δύο 
αστερισµών M -PAM [13].  
   Στο Σχήµα 4.3 απεικονίζεται ένας αστερισµός PAM. Για τον 
υπολογισµό της ενέργειάς του θεωρούµε ότι Μ=2k. Αυτό µπορούµε να το 
κάνουµε  επειδή, στην πράξη, το Μ επιλέγεται έτσι ώστε να είναι πάντα 
άρτιος αριθµός και ίσος µε 2b, όπου b ο αριθµός των bits που 
µεταδίδονται µε κάθε σύµβολο. Στη συνέχεια υπολογίζεται η µέση 
ενέργεια των Μ συµβόλων  του αστερισµού. 
 
 
 

 
Σχήµα 4.3: Αστερισµός PAM [13]. 

 
                                                                                                          (4.1) 
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Εποµένως, η µέση ενέργεια του αστερισµού M -PAM ισούται µε 

[ ]1
12

2

−M
d , όπου d είναι η ελάχιστη απόσταση του αστερισµού. 

Με παρόµοιο τρόπο, µπορεί να αποδειχθεί ότι η µέση ενέργεια του 
αστερισµού Μ-QAM ισούται µε 
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                    (4.2) 

Σηµειώνεται ότι τα xi και xj είναι η συµφασική και ορθογώνια 
συνιστώσα, αντίστοιχα, κάθε συµβόλου QAM. Οπότε, για να 
κανονικοποιήσουµε την ενέργεια των συµβόλων, θα πρέπει να τα 
διαιρέσουµε µε την τετραγωνική ρίζα της µέσης ενέργειας του 

αστερισµού που χρησιµοποιούµε κάθε φορά, δηλαδή µε 
6

1−M
d . 

Για την αντιστοίχιση των δεικτών µηνύµατος (ακέραιες τιµές) σε 
σύµβολα QAM (µιγαδικές τιµές) στις προσοµοιώσεις, 
χρησιµοποιείται η εντολή qammod της MATLAB, η οποία παράγει 
αστερισµό QAM µε ελάχιστη απόσταση d=2. Στη συνέχεια, τα 
σύµβολα µετασχηµατίζονται στο πεδίο του χρόνου. Εφαρµόζεται ο 
διακριτός αντίστροφος µετασχηµατισµός Fourier, ο οποίος 
υλοποιείται µε τον αλγόριθµο IFFT (Inverse Fast Fourier 
Transform). Λόγω του  τρόπου που υπολοιείται ο IFFT στη 
MATLAB, για να παραµείνει η µέση ενέργεια των συµβόλων ίση µε 
τη µονάδα, θα πρέπει στην έξοδο του IFFT κάθε σύµβολο να 
πολλαπλασιαστεί µε N , όπου Ν είναι το µήκος του IFFT (και του 
συµβόλου OFDM). Τέλος, προσθέτουµε το κυκλικό πρόθεµα, δηλαδή 
τα Ncp τελευταία δείγµατα του κάθε συµβόλου αντιγράφονται και 
προστίθενται στην αρχή του ίδιου συµβόλου (Σχήµα 4.4). 
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Σχήµα 4.4: Πρόσθεση κυκλικού προθέµατος. 
 
Κανάλι 
 
Στην εργασία µελετώνται οι εξής περιπτώσεις καναλιών 
 

  Χρονικώς αµετάβλητα  κανάλια 
• Κανάλι AWGN (AWGN channel). 
• Συχνοτικώς επιλεκτικό,  σταθερό κανάλι µε κρουστική απόκριση 
εκθετικής µορφής (exponential frequency-selective, non-fading 
channel). 
• Συχνοτικώς επιλεκτικό κανάλι σταθερής κρουστικής απόκρισης           

(frequency-selective, non-fading channel). 
 
 
 
   Χρονικώς µεταβαλλόµενα κανάλια 

• Κανάλι Rayleigh επίπεδης διάλειψης (one-tap (flat), Rayleigh fading 
channel). 

• Συχνοτικώς επιλεκτικό κανάλι µε διαλείψεις Rayleigh (frequency-
selective,Rayleigh  fading channel).   

 
Ουσιαστικά, εκείνο που αλλάζει στα επιµέρους συστήµατα που 
εξοµοιώνουµε είναι το κανάλι,  ενώ ο ποµποδέκτης παραµένει ίδιος.  Για 
αυτό το λόγο, η κάθε περίπτωση θα αναλυθεί περαιτέρω παρακάτω. 
Επίσης, στο σήµα προστίθεται λευκός γκαουσιανός θόρυβος (AWGN). 
Επειδή ο θόρυβος AWGN είναι λευκός, για οποιαδήποτε δείγµατα z[n] 
και z[n+k] ισχύει 

][
2

]][][[ 0 k
N

knznzE δ=+ , όπου δ[k] η συνάρτηση δέλτα του Kronecker. 

Επιπλέον o AWGN έχει µηδενική µέση τιµή, δηλαδή, 0]][[ =kzE . 
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∆έκτης 
 
  Στο δέκτη ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία. Αρχικά αφαιρείται  
το κυκλικό πρόθεµα. Στη συνέχεια εφαρµόζεται ο διακριτός 
µετασχηµατισµός Fourier (DFT), ο οποίος υλοποιείται µε τον αλγόριθµο 
FFT (Fast Fourier Transform).  Στην έξοδο του FFT η µέση ενέργεια του 
κάθε συµβόλου OFDM κανονικοποιείται, διαιρώντας το κάθε σύµβολο 
QAM (στο πεδίο της συχνότητας) µε N . 
  Στο πεδίο, πλέον, της συχνότητας, τα δεδοµένα αποκωδικοποιούνται µε 
τη χρήση της εντολής qamdemod. Η εφαρµογή της qamdemod πρέπει να 
συνοδεύεται µε εκ νέου βάθµωση των συµβόλων, ώστε η ελάχιστη 
απόσταση να ισούται µε d. Για αυτό πολλαπλασιάζουµε κάθε µήνυµα του 

συµβόλου OFDM µε 
6

1−M
d . Προκειµένου να χρησιµοποιηθεί η 

qamdemod της  MATLAB τίθεται d=2.  
 
Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται για κάθε σύµβολο OFDM που 
θέλουµε να µεταδώσουµε. Το σύνολο των συµβόλων OFDM καθορίζεται 
από την παράµετρο ITERATIONS. 
 
Τέλος, δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα να επιλέξει την απεικόνιση του 
λογαρίθµου της πιθανότητας σφάλµατος, των bits και των συµβόλων ή 
µόνο των συµβόλων, συναρτήσει του SNR σε dB. 
 
 

4.2 Χρονικώς αµετάβλητο κανάλι  

4.2.1 Κανάλι AWGN 
 
Στο Σχήµα 4.5 παρουσιάζεται το δοµικό διάγραµµα του αλγορίθµου µε 
βάση τον οποίο προσοµοιώθηκε το σύστηµα OFDM για κανάλι AWGN. 
Πρόκειται για την πιο απλή περίπτωση των προσοµοιώσεων. Στην 
περίπτωση του καναλιού AWGN, η κρουστική απόκριση αποτελείται 
από µια χρονικώς αµετάβλητη λήψη του καναλιού, πλάτους 1. Επίσης, το 
κανάλι προσθέτει στο σήµα εισόδου λευκό γκαουσιανό θόρυβο µε µέση 
τιµή µ=0 και διασπορά σ2 =1/SNR. Στην περίπτωση του καναλιού 
AWGN, το δοµικό διάγραµµα του προσοµοιωτή OFDM µπορεί να 
απλοποιηθεί χωρίς επίδραση στη µετάδοση. 
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Σχήµα 4.5: ∆οµικό διάγραµµα για το κανάλι AWGN. 
 
Συγκεκριµένα, η πρόσθεση του κυκλικού προθέµατος στον ποµπό και η 
αφαίρεσή του στο δέκτη µπορούν να παραλειφθούν επειδή το κανάλι 
είναι επίπεδο και, συνεπώς δεν υπάρχει διασπορά κρουστικής απόκρισης, 
η οποία, απουσία κυκλικού προθέµατος, προκαλεί διακαναλική 
παρεµβολή (ICI) στη συχνότητα. 
 
Στον Πίνακα 4.1 φαίνονται οι παράµετροι προσοµοίωσης για το κανάλι 
AWGN. 
 
Μέγεθος αστερισµού, Μ 2 4 16 64 
Αριθµός υποφερουσών, Ν 1024 1024 1024 1024 
ITERATIONS 10000 10000 10000 10000 
MIN_SNR [dB] 3 3 3 3 
MAX_SNR [dB] 28 28 28 28 

Πίνακας 4.1: Παράµετροι προσοµοίωσης για το κανάλι AWGN. 
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Σχήµα 4.6: ∆ιάγραµµα BER για το κανάλι AWGN. 
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Σχήµα 4.7: ∆ιάγραµµα SER για το κανάλι AWGN. 
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   Στα Σχήµατα 4.6 και 4.7 παρουσιάζονται τα διαγράµµατα  BER και 
SER, αντίστοιχα, συναρτήσει του SNR για διαµόρφωση BPSK (2-PAM),  
QPSK (4-QAM), 16-QAM και 64-QAM. Παρατηρούµε την οµοιότητα 
των δύο τύπων διαγραµµάτων. Συγκεκριµένα, παρατηρούµε εκθετική 
πτώση του BER/SER συναρτήσει του SNR. 
   Επίσης, παρατηρούµε ότι καθώς ο αστερισµός µεγαλώνει, το BER (και 
το SER) γίνεται µεγαλύτερο. Γενικά, καθώς το µέγεθος του αστερισµού 
µεγαλώνει, η µετάδοση δυσκολεύει και απαιτείται µεγαλύτερο SNR για 
να επιτευχθεί η ίδια ποιότητα µετάδοσης (ίδιο BER ή SER). Για ίδιο 
SNR, (δηλαδή ίδια ισχύ του σήµατος και ίδια ισχύ του θορύβου) η 
µετάδοση χειροτερεύει αυξάνοντας τη τιµή του M καθώς η αύξηση αυτή 
αντιστοιχεί σε αύξηση του αριθµού των bits. Για παράδειγµα, 
παρατηρούµε από το διάγραµµα SER πως για SNR=18 dB στην 
περίπτωση του QPSK, το Pe=10-5. Ο ίδιος αριθµός σφαλµάτων, στην 
περίπτωση του 16-QAM πραγµατοποιείται για SNR=20 dB. 
  Τέλος, παρατηρούµε πως για να πετύχουµε ίδιο BER (ή SER) για 
διαφορετικούς αστερισµούς απαιτείται µεγαλύτερο SNR, καθώς το 
µέγεθος του αστερισµού αυξάνει.  Ο αστερισµός QPSK έχει SNR κατά 3 
dB µεγαλύτερο από το SNR του αστερισµού BPSK  και µικρότερο κατά 
6 και 12 dB από το SNR του αστερισµού 16-QAM και 64-QAM, 
αντίστοιχα, για την ίδια πιθανότητα σφάλµατος. Γενικά, αν Pe  είναι µια 
κοινή πιθανότητα σφάλµατος που θέλουµε να επιτύχουµε για όλους τους 
αστερισµούς, τότε για τα SNR σε dB θα ισχύει  
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Σχήµα 4.8: ∆ιάγραµµα SER για για διαφορετικό αριθµό υποκαναλιών AWGN στα οποία 

µεταδίδονται σύµβολα QPSK. 
 
 Στο Σχήµα 4.8 παρατηρούµε πως καθώς  το µήκος του συµβόλου OFDM 
αυξάνεται, η πιθανότητα σφάλµατος υπολογίζεται µε µεγαλύτερη 
ακρίβεια για µεγαλύτερα SNR. Στην περίπτωση του καναλιού AWGN η 
κρουστική απόκριση του καναλιού δεν αλλοιώνει καθόλου το σήµα. 
Απουσία του γκαουσιανού θορύβου, στο δέκτη θα λαµβάναµε την 
ακολουθία εισόδου χωρίς καµία παραµόρφωση. Για να προσεγγίσουµε το 
πραγµατικό κανάλι, θεωρούµε πως στο σήµα εισόδου προστίθεται λευκός 
γκαουσιανός θόρυβος κατά τη µετάδοσή του  προς το δέκτη. Ο θόρυβος 
κατανέµεται (και προστίθεται) ανεξάρτητα και οµοιόµορφα µεταξύ των 
µεταδιδόµενων συµβόλων. Επίσης, καθώς η τιµή του SNR  αυξάνεται, η 
επίδραση του θορύβου στο ωφέλιµο σήµα µειώνεται. Η πιθανότητα 
σφάλµατος πρέπει να τείνει στο µηδέν για µεγάλα SNR, αφού ο θόρυβος 
AWGN είναι i.i.d και µε µ=0. Από το νόµο των µεγάλων αριθµών, για 
µεγαλύτερο αριθµό επαναλήψεων, η πιθανότητα σφάλµατος θα 
προσεγγίζει το µηδέν, καθώς το SNR αυξάνεται (οπότε το σ2=1/SNR 
µικραίνει), µε µεγαλύτερη ακρίβεια. 
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Σχήµα 4.9: Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της τυχαίας µεταβλητής z που ακολουθεί 

κανονική κατανοµή Ν(0,1/SNR) [15]. 
 

Για µεγαλύτερο αριθµό δειγµάτων, ο θόρυβος προσεγγίζει περισσότερο 
την κανονική κατανοµή Ν(0,1/SNR). Καθώς το SNR αυξάνεται, τα όρια 
της καµπύλης του Σχήµατος 4.9 πλησιάζουν τη µέση τιµή ενώ η 
πιθανότητα ένα τυχαίο δείγµα θορύβου να έχει τιµή ίση µε τη µέση τιµή 
θα τείνει στο ένα. 
 
 

4.2.2 Σταθερό κανάλι µε εκθετική κρουστική απόκριση 
 
Στο Σχήµα 4.10 παρουσιάζεται το δοµικό διάγραµµα του αλγορίθµου µε 
βάση τον οποίο προσοµοιώθηκε το σύστηµα OFDM για το συχνοτικώς 
επιλεκτικό κανάλι, σταθερής, εκθετικής κρουστικής απόκρισης. 
  Πρόκειται για ένα σύστηµα LTI, άρα θα ισχύει  y[n]=h[n]*x[n]+z[n], 
στο χρόνο. Η κρουστική απόκριση ακολουθεί εκθετική κατανοµή της 
µορφής h=exp(-lambda x idx), όπου lambda=0.1 είναι παράµετρος και 
idx είναι η λήψη του καναλιού κάθε φορά.  Η πρόσθεση του κυκλικού 
προθέµατος σε αυτή τη περίπτωση είναι υποχρεωτική για την 
αντιµετώπιση της διακαναλικής παρεµβολής, καθώς πλέον το µήκος του 
καναλιού είναι µεγαλύτερο από µία λήψη.  
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Σχήµα 4.10: ∆οµικό διάγραµµα του αλγορίθµου που χρησιµοποιήθηκε για την προσοµοίωση 
µετάδοσης σε σταθερό κανάλι µε εκθετική κρουστική απόκριση. 

 
 
  Προκειµένου να προσοµοιώσουµε τη µετάδοση σε συχνοτικώς 
επιλεκτικό,  σταθερό κανάλι µε απόκριση συχνότητας εκθετικής µορφής, 
κάνουµε τα εξής : 
 

• Η πηγή δηµιουργεί τυχαίους ακέραιους από 0 εώς Μ-1. 
• Αυτοί αντιστοιχίζονται σε σύµβολα του αστερισµού M-QAM. 
• Το σήµα κανονικοποιείται διαιρώντας την ενέργεια των συµβόλων 

QAM µε την τετραγωνική ρίζα της µέσης ενέργειας του 

αστερισµού, δηλαδή µε 
6

1−M
d  

• Στη συνέχεια εφαρµόζεται ο IFFT και το σήµα µεταβαίνει στο 
πεδίο του χρόνου. 

• Το σήµα κανονικοποιείται εκ νέου. Για να παραµείνει η µέση 
ενέργεια των συµβόλων ίση µε τη µονάδα, θα πρέπει στην έξοδο 
του IFFT κάθε σύµβολο να πολλαπλασιαστεί µε N , όπου Ν είναι 
το µήκος του IFFT (και του συµβόλου OFDM). 

• Προστίθεται το κυκλικό πρόθεµα. 
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• Εισάγουµε την εκθετική κρουστική απόκριση του καναλιού (µε L 
υποφέρουσες) 

• Κανονικοποιούµε τη κρουστική απόκριση του καναλιού, 

διαιρώντας κάθε λήψη µε 2
∑h , ώστε η µέση µεταβολή της 

ενέργειας του σήµατος λόγω του καναλιού να ισούται µε 0. 

• Βρίσκουµε την απόκριση συχνότητας µε χρήση FFT: H=fft(h,�). 
•  Βρίσκουµε το µήκος της κρουστικής απόκρισης: L=length(h). 
• Το διακριτό σήµα συνελίσσεται στο πεδίο του χρόνου µε τις 

λήψεις της κρουστικής απόκρισης και έχουµε y[n]=h[n]*x[n]. 
Επειδή το µήκος του αποτελέσµατος της συνέλιξης είναι  
µεγαλύτερο από το µήκος του µεταδιδόµενου σήµατος κατά L-1 
(όπου L, το µήκος της κρουστικής απόκρισης), για να 
προσοµοιώσουµε µετάδοση περισσότερων του ενός συµβόλου 
OFDM πρέπει να κρατήσουµε τα σύµβολα που αντιστοιχούν στο 
επόµενο σύµβολο OFDM και να τα προσθέσουµε στη νέα έξοδο 
του καναλιού, που θα προέλθει από το επόµενο σύµβολο OFDM. 

• Κρατάµε, λοιπόν, σε ένα buffer τα L-1 σύµβολα QAM που 
αντιστοιχούν στο επόµενο σύµβολο OFDM. 

• Στη συνέχεια προστίθεται ο θόρυβος AWGN,  οπότε τελικά θα 
έχουµε y[n]=h[n]*x[n]+z[n] 

• Το σήµα διαιρείται µε N  ώστε η εφαρµογή του FFT που θα 
ακολουθήσει να µην αλλάξει τη µέση ενέργεια του. 

• Το σήµα µεταβαίνει στο πεδίο της συχνότητας µε χρήση του FFT. 
•  Γίνεται ισοστάθµιση του σήµατος, µε τη διαίρεσή του µε την 

απόκριση συχνότητας του καναλιού Η=fft(h,N). Το σήµα 

κανονικοποιείται εκ νέου µε διαίρεση µε τον παράγοντα 
6

1−M
d . 

• Το σήµα αποδιαµορφώνεται µε χρήση της εντολής qamdemod της 
MATLAB  

• Τέλος, υπολογίζουµε το SER για κάθε SNR. Στην περίπτωση 
υπολογισµού του BER, προηγείται η µετατροπή των σταλµένων 
και εκτιµώµενων συµβόλων σε bits. 

 
 
Στον Πίνακα 4.2 φαίνονται οι παράµετροι προσοµοίωσης του 
συγκεκριµένου συστήµατος 
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Πίνακας 4.2: Παράµετροι προσοµοίωσης για το σταθερό κανάλι µε εκθετική κρουστική 
απόκριση. 

 
 

 
   
  Στο Σχήµα 4.11 παρουσιάζεται το διάγραµµα SER συναρτήσει του SNR 
για  τους αστερισµούς QPSK, 16-QAM και 64-QAM. Παρατηρείται πως 
η πιθανότητα σφάλµατος των συµβόλων µειώνεται εκθετικά καθώς το 
SNR αυξάνεται. Όπως και προηγουµένως (περίπτωση καναλιού AWGN), 
η αύξηση του µεγέθους του αστερισµού, για συγκεκριµένο SNR οδηγεί 
σε µεγαλύτερες τιµές SER. 
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Σχήµα 4.11: ∆ιάγραµµα SER για το σταθερό, εκθετικό κανάλι. 

Μέγεθος αστερισµού, Μ 4 16 64 
Αριθµός υποφερουσών, Ν 2048 2048 2048 

ITERATIONS 100000 100000 100000 
MIN_SNR [dB] 3 3 3 
MAX_SNR [dB] 70 70 70 

Μήκος κυκλικού προθέµατος, Νcp 24 24 24 
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Σχήµα 4.12: ∆ιάγραµµα SER για το κανάλι AWGN και το εκθετικό, σταθερό κανάλι. 

 
Στο Σχήµα 4.12 συγκρίνονται τα αποτελέσµατα που εξαγάγαµε στην 
προσοµοίωση του καναλιού AWGN µε εκείνα του σταθερού καναλιού µε 
εκθετική κρουστική απόκριση. Παρατηρούµε πως και στις δυο 
περιπτώσεις έχουµε εκθετική µείωση του SER συναρτήσει του SNR. 
Στην περίπτωση, όµως, του καναλιού µε εκθετική κρουστική απόκριση 
παίρνουµε µεγαλύτερες τιµές SER για δεδοµένο SNR σε σχέση µε αυτές 
του καναλιού AWGN. Αυτό δικαιολογείται αν σκεφτούµε πως το 
δεύτερο κανάλι είναι συχνοτικώς επιλεκτικό, οπότε θα υπάρχουν 
περιοχές συχνοτήτων που δεν αντιµετωπίζονται το ίδιο καλά µε κάποιες 
άλλες και αυξάνουν τη µέση πιθανότητα σφάλµατος. 
 
Στην περίπτωση που εφαρµόζουµε κυκλικό πρόθεµα µικρότερο από το 
µήκος του καναλιού, θα εµφανίζεται το πρόβληµα της διακαναλικής 
παρεµβολής. Στον Πίνακα 4.3 συγκεντρώνονται οι νέοι παράµετροι 
προσοµοίωσης. Στο Σχήµα 4.13 παρουσιάζεται η αντίστοιχη γραφική 
παράσταση SER. 
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Πίνακας 4.3: Παράµετροι προσοµοίωσης για το σταθερό κανάλι µε εκθετική κρουστική 
απόκριση µε ICI. 
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Σχήµα 4.13: ∆ιάγραµµα SER για το σταθερό, εκθετικό κανάλι µε ICI. 
 
Στο Σχήµα 4.13 βλέπουµε πως όταν οι συνιστώσες των συµβόλων 
OFDM διαµορφώνονται κατά QPSK, η  πιθανότητα σφάλµατος της 
µετάδοσης αυξάνεται µε την αύξηση του SNR και αποκλίνει από την 
πιθανότητα σφάλµατος του καναλιού AWGN για τον ίδιο αστερισµό. 
Κατά τη µετάδοση σε κανάλι AWGN,  η αύξηση του SNR συνεπάγεται 
λογαριθµική αύξηση της ποιότητας µετάδοσης. Ωστόσο, παρατηρούµε 
πως σε κανάλια επιλεκτικά στη συχνότητα η αύξηση του SNR ‘βοηθάει’  
τη µετάδοση έως ένα σηµείο. Αυτό συµβαίνει γιατί η µετάδοση 
µεγαλύτερης ισχύος κάνει πιο έντονο το πρόβληµα της διασυµβολικής  
παρεµβολής. Επίσης βλέπουµε πως για µεγαλύτερο µέγεθος αστερισµού 
έχουµε και µεγαλύτερα SER. Οι τιµές SER για τους αστερισµούς 16-

Μέγεθος αστερισµού, Μ 4 16 64 
Αριθµός υποφερουσών, Ν 1024 1024 1024 

ITERATIONS 3000 3000 3000 
MIN_SNR [dB] 3 3 3 
MAX_SNR [dB] 70 70 70 

Μήκος κυκλικού προθέµατος, Νcp 4 4 4 
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QAM και 64-QAM, σταθεροποιούνται σε κάποια τιµή του SNR. 
Οποιαδήποτε αύξηση του SNR πέρα της τιµής αυτής, δεν µπορεί να  
µειώσει το ρυθµό σφαλµάτων µετάδοσης.  
 

4.2.3 Συχνοτικώς επιλεκτικό κανάλι σταθερής κρουστικής απόκριση 
 
   Το συχνοτικώς επιλεκτικό κανάλι µε σταθερή κρουστική απόκριση 
είναι µια πιο γενική περίπτωση από αυτή του εκθετικού καναλιού, που 
εξετάσαµε στην Ενότητα 4.2.2. Το κανάλι αποτελείται από L λήψεις οι 
οποίες παραµένουν αµετάβλητες κατά την µετάδοση όλων των 
συµβόλων OFDM. Όταν µεταδίδουµε σε γραµµικό κανάλι σταθερής 
κρουστικής απόκρισης, η σχέση εισόδου/εξόδου δίνεται από την εξίσωση 
y[n]=h[n]*x[n]+z[n]. Γιά να προσοµοιώσουµε µετάδοση σε συχνοτικώς 
επιλεκτικό κανάλι σταθερής κρουστικής απόκρισης ακολουθούµε την 
ίδια ακριβώς διαδικασία µε πριν (Ενότητα 4.2.2).  
  Στον Πίνακα 4.4 φαίνονται οι παράµετροι προσοµοίωσης για το 
συχνοτικώς επιλεκτικό σταθερό κανάλι, όταν το κυκλικό πρόθεµα 
υπερβαίνει το µήκος του καναλιού.  

 

 
Πίνακας 4.4: Παράµετροι προσοµοίωσης για το συχνοτικώς επιλεκτικό σταθερό κανάλι 

χωρίς ICI. 
 
 
 
 
 
Παρατηρούµε πως και σε αυτή την περίπτωση έχουµε εκθετική µείωση 
του SER συναρτήσει του SNR. Επίσης η αύξηση του µεγέθους του 
αστερισµού συνεπάγεται αύξηση της πιθανότητας σφάλµατος. Επίσης, 
στο Σχήµα 4.15 συγκρίνουµε το σταθερό κανάλι µε το κανάλι AWGN. 
Παρατηρούµε πως για ίδιες τιµές SNR η πιθανότητα σφάλµατος για το 
σταθερό κανάλι είναι µεγαλύτερη από τη πιθανότητα σφάλµατος για το 
κανάλι AWGN.  

Μέγεθος αστερισµού, Μ 4 16 64 
Αριθµός υποφερουσών, Ν 1024 1024 1024 

ITERATIONS 10000 10000 10000 
MIN_SNR [dB] 3 3 3 
MAX_SNR [dB] 50 50 50 

Μήκος κυκλικού προθέµατος, Νcp 24 24 24 
Κρουστική απόκριση, h µε µήκος L=8 [1 0.5 3 7 0.8 10 12 4] [1 0.5 3 7 0.8 10 12 4] [1 0.5 3 7 0.8 10 12 4] 
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Σχήµα 4.14: ∆ιάγραµµα SER σταθερού, συχνοτικώς επιλεκτικού καναλιού. 
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Σχήµα 4.15: ∆ιάγραµµα SER για το κανάλι AWGN και το σταθερό κανάλι. 
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Παρακάτω εξετάζεται η περίπτωση στην οποία προσθέτουµε κυκλικό 
πρόθεµα µικρότερο από το µήκος του καναλιού. Στον Πίνακα 4.5 
φαίνονται η παράµετροι προσοµοίωσης του σταθερού καναλιού µε ICI. 
 
 
 

Πίνακας 4.5: Παράµετροι προσοµοίωσης του σταθερού, συχνοτικώς επιλεκτικού καναλιού 
µε ICI. 
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Σχήµα 4.16: Σύγκριση διαγραµµάτων  SER του συχνoτικώς επιλεκτικού, σταθερού καναλιού 
µε και χωρίς ICI. 

 

Μέγεθος αστερισµού, Μ 4 16 64 
Αριθµός υποφερουσών, Ν 1024 1024 1024 

ITERATIONS 10000 10000 10000 
MΙΝ_SNR 3 3 3 
MΑΧ_SNR 50 50 50 

Μήκος κυκλικού προθέµατος, Νcp 4 4 4 
Κρουστική απόκριση, h, µε µήκος L=8 [1 0.5 3 7 0.8 10 12 4] [1 0.5 3 7 0.8 10 12 4] [1 0.5 3 7 0.8 10 12 4] 
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Στο Σχήµα 4.16 συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα που εξαγάγαµε για 
προσοµοίωση µε και χωρίς διακαναλική παρεµβολή (ICI) σε  σταθερό 
κανάλι. Για Μ=4, όταν υπάρχει διακαναλική παρεµβολή, παρατηρείται 
αύξηση του SER καθώς αυξάνει το SNR. Ωστόσο, η ελάχιστη 
πιθανότητα σφάλµατος δεν είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από αυτήν του 
καναλιού AWGN. Αντίθετα, για Μ=16 και Μ=64 παρατηρούµε ότι, 
καθώς αυξάνεται το SNR, η πιθανότητα σφάλµατος επηρεάζεται 
σηµαντικά. Όταν δεν έχουµε διασυµβολική παρεµβολή παρατηρείται 
εκθετική πτώση του SER, ενώ στην αντίθετη περίπτωση η πιθανότητα 
σφάλµατος µειώνεται αρχικά εκθετικά για µικρά SNR, ενώ 
σταθεροποιείται σε ένα κατώφλι αρκετά υψηλού SER για SNR>40 dB. 
  Έτσι, για SNR>40 dB, ο δέκτης θα κάνει λάθος εκτίµηση ενός (υψηλού)  
ποσοστού συµβόλων, το οποίο δεν θα µειώνεται µε την αύξηση του SNR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Χρονικώς µεταβαλλόµενο κανάλι  

4.3.1 Κανάλι µε επίπεδη διάλειψη 
 
 
Όταν µεταδίδουµε σε κανάλι επίπεδης διάλειψης (flat fading), η έξοδός 
του συναρτήσει της εισόδου δίνεται από τη σχέση y[n]=h[n]x[n]+z[n], 
όπου h[n] είναι µια µιγαδική τυχαία µεταβλητή. Προσοµοιώνουµε  
διάλειψη Rayleigh στην οποία η h[n] είναι λευκή στοχαστική διαδικασία 
που ακολουθεί γκαουσιανή κατανοµή µε µέση τιµή 0. Το δοµικό 
διάγραµµα για το κανάλι Rayleigh επίπεδης διάλειψης παρουσιάζεται στο 
Σχήµα 4.17. 
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Σχήµα 4.17: ∆οµικό διάγραµµα για το κανάλι Rayleigh επίπεδης διάλειψης. 

 
 
 
Όπως και στην περίπτωση του καναλιού AWGN, εδώ δεν χρειάζεται η 
προσθήκη (και ύστερα, στο δέκτη η αφαίρεση) του κυκλικού 
προθέµατος, επειδή έχουµε µόνο ένα δείγµα της κρουστικής απόκρισης. 
Συνεπώς το µήκος του καναλιού (L=length(h)) είναι 1. ∆εδοµένου ότι, 
για να αποφευχθεί το πρόβληµα της διακαναλικής παρεµβολής, θα πρέπει 
το κυκλικό πρόθεµα να είναι µεγαλύτερο ή ίσο του µήκους του L-1, 
µπορούµε να µην προσθέσουµε καθόλου κυκλικό πρόθεµα στην 
περίπτωση που έχουµε µια µόνο λήψη του καναλιού. 
   Επειδή έχουµε σύστηµα OFDM ενός χρήστη, η τιµή της λήψης της 

κρουστικής απόκρισης θα ισούται µε )(
2
1

jbah += , όπου α, b~N(0,1). Ο 

όρος 
2
1 χρησιµοποιείται για την κανονικοποίηση της κρουστικής 

απόκρισης του καναλιού, ώστε η µέση µεταβολή της ενέργειας του 

σήµατος λόγω του καναλιού να ισούται µε 0. Ο όρος 
SNR2
1
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χρησιµοποιείται για την κανονικοποίηση της µέσης ενέργειας του 
θορύβου στη µονάδα. Τα βήµατα της προσοµοίωσης είναι: 
 

• Η πηγή δηµιουργεί τυχαίους ακέραιους από 0 εώς Μ-1. 
• Αυτοί αντιστοιχίζονται σε σύµβολα του αστερισµού M-QAM. 
• Το σήµα κανονικοποιείται διαιρώντας την ενέργεια των συµβόλων 

QAM µε την τετραγωνική ρίζα της µέσης ενέργειας του 

αστερισµού, δηλαδή µε 
6

1−M
d  

• Στη συνέχεια εφαρµόζεται ο IFFT και το σήµα µεταβαίνει στο 
πεδίο του χρόνου. 

• Το σήµα κανονικοποιείται εκ νέου. Για να παραµείνει η µέση 
ενέργεια των συµβόλων ίση µε τη µονάδα, θα πρέπει στην έξοδο 
του IFFT κάθε σύµβολο να πολλαπλασιαστεί µε N , όπου Ν είναι 
το µήκος του IFFT και του συµβόλου OFDM. 

• Καθώς θεωρούµε µετάδοση στη βασική ζώνη, η λήψη του 
καναλιού, ο θόρυβος και τα µεταδιδόµενα σύµβολα είναι µιγαδικά 
στο πεδίο του χρόνου και αντίστοιχα, έχουν βαθυπερατό φάσµα 
στη συχνότητα. 

• Το διακριτό σήµα πολλαπλασιάζεται µε τη λήψη του καναλιού και 
έχουµε y[n]=h[n]x[n]. 

• Στη συνέχεια προστίθεται ο θόρυβος AWGN,  οπότε τελικά θα 
έχουµε y[n]=h[n]x[n]+z[n]. 

• Το σήµα διαιρείται µε N  ώστε η εφαρµογή του FFT που θα 
ακολουθήσει να µην αλλάξει τη µέση ενέργεια του. 

• Το σήµα µεταβαίνει στο πεδίο της συχνότητας µε χρήση του FFT. 
•  Γίνεται ισοστάθµιση του σήµατος, µε τη διαίρεσή του µε την 

απόκριση συχνότητας του καναλιού Η=fft(h,N). (Το βήµα αυτό θα 
µπορούσε να παραλειφθεί, επειδή το κανάλι αποτελείται από µία 
λήψη, κανονικοποιηµένη). 

• Το σήµα κανονικοποιείται εκ νέου µε διαίρεση µε τον παράγοντα 

6
1−M

d . 

• Το σήµα αποδιαµορφώνεται µε χρήση της εντολής qamdemod της 
MATLAB . 

• Τέλος, υπολογίζουµε το SER και το BER για κάθε SNR. Στην 
περίπτωση υπολογισµού του BER, προηγείται η µετατροπή των 
σταλµένων και εκτιµώµενων συµβόλων σε bits. 
 
 

 Στον πίνακα 4.6 φαίνονται οι παράµετροι της προσοµοίωσης. 



 

 

Προσοµοίωση Και Μελέτη Συστήµατος OFDM 

66 

 
 

Πίνακας 4.6: Παράµετροι προσοµοίωσης για το κανάλι Rayleigh επίπεδης διάλειψης. 
 
 
 

Στο Σχήµα 4.18 σχεδιάζεται το SER του καναλιού Rayleigh επίπεδης 
διάλειψης για παραµέτρους που φαίνονται στον πίνακα 4.2. 
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Σχήµα 4.18: ∆ιάγραµµα SER  για κανάλι Rayleigh επίπεδης διάλειψης. 

 

Μέγεθος αστερισµού, Μ 4 16 64 
Αριθµός υποφερουσών, Ν 1024 1024 1024 

ITERATIONS 100000 100000 100000 
MIN_SNR [dB] 3 3 3 
MAX_SNR [dB] 35 35 35 
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Σχήµα 4.19: ∆ιάγραµµα SER  για κανάλι Rayleigh επίπεδης διάλειψης και το κανάλι AWGN 

 
 
   Από το Σχήµα 4.19 παρατηρούµε πως η µέση πιθανότητα σφάλµατος 
για το κανάλι Rayleigh είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε αυτή του καναλιού 
AWGN για δεδοµένο SNR (σε dB). Επίσης, παρατηρούµε πως η 
λογαριθµική µορφή που είχαµε στο διάγραµµα BER του καναλιού 
AWGN δεν υπάρχει πια. Αυτό σηµαίνει πως πλέον ο ρυθµός των 
σφαλµάτων δεν είναι γραµµική συνάρτηση του SNR σε dB. Από  θεωρία  
αναµένεται το δεύτερο κανάλι να έχει γραµµικό διάγραµµα SER (και 
BER). Συγκεκριµένα, για τη διαµόρφωση BPSK ισχύει Pe=1/4SNR [1]. 
Καθώς το µέγεθος του αστερισµού διπλασιάζεται, θα πρέπει να 
διπλασιαστεί και το SNR για να έχουµε ίδιο ρυθµό σφαλµάτων. Οπότε 
για το QPSK έχουµε Pe=1/2SNR, για 16-QAM Pe=2/SNR, για 
διαµόρφωση 64-QAM τα σφάλµατα είναι Pe=8/SNR. Σε όλες τις 
περιπτώσεις τα σφάλµατα εξαρτώνται γραµµικά από το SNR.  
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4.3.2 Συχνοτικώς επιλεκτικό κανάλι µε διαλείψεις 
 
  Τέλος, προσοµοιώνεται κανάλι συχνοτικώς επιλεκτικό µε διαλείψεις. 
Συγκεκριµένα, για καθένα από τα σύµβολα που παράγουµε, ή αλλιώς σε 
κάθε επανάληψη 1: ITERATIONS,  το κανάλι αλλάζει. Η έξοδος του 
καναλιού δίνεται από τη σχέση y[n]=h[n]*x[n]+z[n], όπου  

z[n]= 
SNR2
1

( randn(1,N)+j·randn(1, N))   και   

h[n]= 
2
1  (randn(1, L)+ j·randn(1, L)) 

Σε αυτή την περίπτωση το κανάλι είναι συχνοτικώς επιλεκτικό επειδή 
έχουµε διασπορά κρουστικής απόκρισης, η αλλιώς έχουµε πολλές (L) 
λήψεις του καναλιού. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση δεν µπορούµε να 
παραλείψουµε την εισαγωγή του κυκλικού προθέµατος, γιατί η 
διακαναλικές παρεµβολές θα παραµορφώσουν αισθητά τα δεδοµένα. Για 
να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά το πρόβληµα της διακαναλικής 
παρεµβολής (ICI) θα πρέπει το µήκος του κυκλικού προθέµατος να 
υπερβαίνει το µήκος της κρουστικής απόκρισης, L. Παρακάτω το 
σύστηµα προσοµοιώνεται για δύο περιπτώσεις, για κυκλικό πρόθεµα 
µικρότερο και µεγαλύτερο του µήκους της κρουστικής απόκρισης, και 
συγκρίνονται τα αποτελέσµατα. 
    Στο Σχήµα 4.20 προσοµοιώνεται το συχνοτικώς επιλεκτικό κανάλι µε 
διαλείψεις στην περίπτωση που  το κυκλικό πρόθεµα υπερβαίνει σε 
µήκος την κρουστική απόκριση (Νcp=24 και L=20 αντίστοιχα). 
   Στo Σχήµα 4.21 παρουσιάζεται η προσοµοίωση του ίδιου καναλιού, ενώ 
εφαρµόζεται κυκλικό πρόθεµα µικρότερο του µήκους της κρουστικής 
απόκρισης. Συγκεκριµένα, είχαµε Ncp=4 και  L=20 
  Παρατηρούµε πως, όταν δεν έχουµε διακαναλικές παρεµβολές το 
διάγραµµα SER τείνει περισσότερο στο λογαριθµικό µοντέλο, 
συγκριτικά µε το διάγραµµα SER µε ICI. Επίσης, στη δεύτερη 
περίπτωση, ο αριθµός των σφαλµάτων αυξάνεται σηµαντικά και 
σταθεροποιείται σε µια ορισµένη τιµή για όλα τα µεγέθη αστερισµού. 
Πέρα αυτής της τιµής (SNR=30), oποιαδήποτε αύξηση του SNR δε 
µπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της µετάδοσης. 
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Σχήµα 4.20: ∆ιάγραµµα SER συχνοτικώς επιλεκτικού καναλιού µε διαλείψεις  χωρίς ICI. 
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Σχήµα 4.21: ∆ιάγραµµα SER συχνοτικώς επιλεκτικού καναλιού µε διαλείψεις, µε ICI. 

 

 



 

 

Προσοµοίωση Και Μελέτη Συστήµατος OFDM 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Σε όλα τα προγράµµατα χρησιµοποιούνται δύο συναρτήσεις, simulator 
και main. Η συνάρτηση main είναι η ίδια για όλες τις προσοµοιώσεις που 
κάνουµε. Η συνάρτηση simulator διαφοροποιείται ανάλογα µε το είδος 
του καναλιού στο οποίο θεωρούµε ότι γίνεται η µετάδοση του σήµατος. 

 

Main.m 

 
function [] = main() 
  
% number of subcarriers in each OFDM symbol 
choice=menu('Choose number of subcarriers' ,... 
'1024',... 
'2048',... 
'4096'); 
  
 switch choice 
     case 1 
      N=1024; 
     case 2 
      N=2048;  
     case 3 
      N=4096;  
 end 
  
% error rate types 
choice=menu('Choose error_type' ,... 
'error_type: ber & ser',... 
'error_type: ser'); 
  
 switch choice 
     case 1 
      error_type= 1; % 1 corresponds to BER and SER 
     case 2 
      error_type= 0; % 0 corresponds to SER 
 end 
  
% sizes of signal constellation 
choice=menu('Choose modulation' ,... 
'modulation: BPSK',... 
'modulation: QPSK',... 
'modulation: 16-QAM',... 
'modulation: 64-QAM'); 
 switch choice 
     case 1  
     modulation='BPSK'; 
     m=2; 
     simulator(m,error_type,N); 
     case 2 
     modulation='QPSK'; 
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     m=4; 
     simulator(m,error_type,N); 
     case 3 
     modulation='QAM-16'; 
     m=16; 
     simulator(m, error_type,N); 
     case 4 
     modulation='QAM-64'; 
     m=64; 
     simulator(m, error_type,N); 
  
 end 
  
end 
 
 

 
Χρονικώς αµετάβλητο κανάλι 

 
Κανάλι AWGN (AWGN channel) 

 
Simulator.m 

 
function [ber, ser] = simulator(m,error_type,N); 
  
ii=sqrt(-1); 
  
% value of the minimum distance of the constellation  
% that is generated by Matlab 
d=2; 
  
% given snr range in dB 
MIN_SNR = 3; 
MAX_SNR = 28; 
snr_range = MIN_SNR:MAX_SNR; 
  
% number of iterations (OFDM symbols) 
ITERATIONS = 10000; 
  
% total number of bits in error 
bit_errors = zeros(MAX_SNR); 
  
% total number of symbols in error 
symbol_errors = zeros(MAX_SNR); 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%% OFDM TRANSIMITTER %%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
for k=1:ITERATIONS; 
  
    % clf; 
    % generates random symbols 
    data=randint(1,N,m); 
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    % using m-QAM modulation 
    X=qammod(data,m); 
  
   % normalization according  to m-QAM modulation constellation 
   if m==4||m==16||m==64  % for QPSK, 16-QAM, 64-QAM 
   
       X1=X/(d*(sqrt((m-1)/6))); 
      
   elseif m==2            % for BPSK 
        
       X1=X; 
        
   end     
  
    
   % check average signal energy in frequency domain 
   E_X1 = (sum(abs(X1).^2))/N; % must be approximately equal to 1 
  
   % transform symbols to the time domain using IFFT 
   x1=ifft(X1); 
    
   % normalization of signal, undoing the scaling due to IFFT 
   x=x1*sqrt(N);         
   
   % check average signal energy in time domain 
   E_x= sum(abs(x).^2)/N;      % must be approximately equal to 1 
  
  
  
%%%%%%%%%%%%%%% 
%%% CHANNEL %%% 
%%%%%%%%%%%%%%% 
  
  for snr_db = snr_range; 
       
       % convert SNR from dB to raw 
       snr=10^(snr_db/10); 
        
       % generate the random noise for every SNR 
       noise=(sqrt(1/(2*snr)))*(randn(1,N)+ii*randn(1,N)); 
        
       % the received signal for every SNR   
       data_r=x+noise; 
   
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%% OFDM RECEIVER %%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
      % check the average signal/noise energy in time domain 
      a2=E_x/((sum(abs(noise).^2))/N); 
       
      % apply FFT to create tha spectrum of the received signal 
      Y2=fft(data_r); 
       
      % signal normalization to undo the FFT factor  
      Y1=Y2*(1/sqrt(N)); 
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      % calculate the average received signal energy   
      E_Y1=(sum(abs(Y1).^2))/N; 
       
      % signal normalization to undo the M-QAM demodulation factor 
      Y=Y1*(d*(sqrt((m-1)/6))); 
       
      % demodulate QAM-symbols   
      X_demod=qamdemod(Y,m); 
       
      % convert symbols to binary 
      decoded_bits=str2num(dec2bin(X_demod)); 
   
      if (error_type==1) 
           
          % convert symbols to binary 
          sent_bits=str2num(dec2bin(data));   
          decoded_bits=str2num(dec2bin(X_demod)); 
           
          % find total bits in error 
          bit_errors(snr_db)=bit_errors(snr_db)+sum(((sent_bits)~=... 
          (decoded_bits))); 
            
          % find total symbols in error    
           symbol_errors(snr_db)=symbol_errors(snr_db)+sum(((data)~= 
           ...(X_demod))); 
       
 
      elseif (error_type==0) 
           
          % find total symbols in error    
           symbol_errors(snr_db)=symbol_errors(snr_db)+sum(((data)~= 
           ...(X_demod))); 
       
      end 
       
  end % for all snr_dB 
 
end % all iterations 
  
  
 if (error_type==1) 
      
  % plot BER/SNR_dB diagram      
  scrsz=get(0,'ScreenSize'); 
  ber(snr_range) = bit_errors(snr_range)/(N*ITERATIONS*log2(m));  
  figure('OuterPosition',[1 scrsz(4)/2 scrsz(3)/2 scrsz(4)/2]);     
  semilogy(snr_range,ber(snr_range),'r--'); 
  title(['ber for'  m ' QAM ']); 
  xlabel('snr_{db}'); 
  ylabel('ber'); 
  grid on; 
  hold on; 
   
  % plot SER/SNR_dB diagram   
  ser(snr_range) = symbol_errors(snr_range)/(N*ITERATIONS); 
  figure('OuterPosition',[scrsz(3)/2 scrsz(4)/2 scrsz(3)/2 scrsz(4)/2]); 
  semilogy(snr_range,ser(snr_range),'k*-'); 
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  title(['ser for' m ' QAM ']); 
  xlabel('snr_{db}');   
  ylabel('ser'); 
  grid on; 
  hold on; 
   
   
  
   
 elseif (error_type==0) 
       
  % plot SER/SNR_dB diagram       
  ser(snr_range) = symbol_errors(snr_range)/(N*ITERATIONS);      
  semilogy(snr_range,ser(snr_range),'k*-'); 
  title(['ser for' m ' QAM ']); 
  xlabel('snr_{db}');   
  ylabel('ser'); 
  grid on; 
  hold on; 
  
 end 
end 
 
 
  

 
Συχνοτικώς επιλεκτικό,  σταθερό κανάλι µε απόκριση συχνότητας    

εκθετικής µορφής (exponential frequency-selective, non-fading channel) 
 

                                                Simulator.m 
 
function [ber, ser] = simulator(m,error_type,N); 
ii=sqrt(-1); 
  
  
% number of symbols used for cyclic prefix 
Ncp=4;   
  
% value of the minimum distance of the m-constellation  
% that is generated by Matlab 
d=2;  
  
% length of impulse response                 
L = 10;  
  
  
  
%given snr range in dB 
MIN_SNR = 3;   
MAX_SNR = 70; 
snr_range = MIN_SNR:MAX_SNR; 
  
%number of iterations (OFDM symbols) 
ITERATIONS = 300; 
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%total number of bits in error 
bit_errors = zeros(MAX_SNR); 
  
%total number of symbols in error 
symbol_errors = zeros(MAX_SNR); 
  
lambda = 0.7; 
idx = 0:(L-1); 
  
%channel impulse response 
h=exp(-lambda*idx);    
%normalize channel energy to 1 to facilitate SNR calculations 
h_norm=h/norm(h); 
  
  
% impulse response in frequency domain/frequency response 
H=fft(h_norm,N);   
  
%the "tail" from convolution 
%buffer helps implement convolution over multiple iterations 
buffer=zeros(1,L-1);  
  
% clear figure from previous runs 
%clf; 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%% OFDM TRANSIMITTER %%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
%iterate for all OFDM symbols 
for k=1:ITERATIONS; 
  
   %generates random symbols 
   data=randint(1,N,m); 
  
  
  
   % m-QAM modulation 
   X=qammod(data,m); 
  
   %normalization according  to m-QAM modulation constellation 
   if m==4||m==16||m==64  %for QPSK, 16-QAM, 64-QAM 
   
       X1=X/(d*(sqrt((m-1)/6))); 
      
   elseif m==2            %for BPSK 
       X1=X; 
   end     
  
  % check average signal energy in frequency domain 
  E_X1 = (sum(abs(X1).^2))/N; %must be approximately equal to 1 
  
  % transform symbols to the time domain using IFFT 
  x1=ifft(X1); 
  
  % normalization of signal, undoing the scaling due to IFFT 
  x2=x1*sqrt(N);  
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  % check average signal energy in time domain 
  E_x2= sum(abs(x2).^2)/N;  %must be approximately equal to 1 
  
  % adding the cyclic prefix                     
  x=[x2(N-Ncp+1:N) x2];     
  
  % the energy of signal with cyclic prefix (must be also 1) 
  Ex=sum(abs(x.^2)/(N+Ncp));    
  
  % Convolution with the impulse response 
  y3=conv(x,h_norm);                                   
                                              
 % add previously stored values in buffer to signal 
 y3(1:L-1)=y3(1:L-1)+buffer;   
   
 % store (L-1) last samples in memory for use during the following 
iteration/ 
 % save in the buffer the "tail" of signal that results  
  buffer=y3(N+Ncp+1:N+Ncp+L-1) ;                  
                                                
 % remove the cyclic prefix(...before adding gaussian noise) 
 data_r1= y3(Ncp+1:N+Ncp);   
  
 % verify signal energy 
 Edata_r1=sum(abs(data_r1.^2))/N;  
  
%%%%%%%%%%%%%%% 
%%% CHANNEL %%% 
%%%%%%%%%%%%%%% 
 
  for snr_db = snr_range; 
    %convert SNR from dB to raw value 
    snr=10^(snr_db/10); 
    %find the noise for every SNR    
    noise=(sqrt(1/(2*snr)))*(randn(1,N)+ii*randn(1,N)); 
    %find noise energy 
    E_noise=sum(abs(noise.^2))/N; 
    %find transmitted symbols 
    data_r=data_r1+noise; 
    %find the energy of transmitted symbols     
    E_data_r=sum(abs(data_r.^2))/(N); 
    % a2=E_data_r/((sum(abs(noise).^2))/N); 
   
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%% OFDM RECEIVER %%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
  
    %apply FFT to go to frequency domain 
    Y2=fft(data_r,N); 
    %signal normalization to undo FFT factor  
    Y4=Y2*(1/sqrt(N)); 
    %verify the average signal energy   
    E_Y4=(sum(abs(Y4).^2))/N; 
    %divide by channel  
    Y1=Y4./H; 
   
    %normalization according  to m-QAM modulation constellation 
    if m==4||m==16||m==64    %for QPSK, 16-QAM, 64-QAM                 
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      Y=Y1*(d*(sqrt((m-1)/6))); 
    elseif m==2              %for BPSK 
      Y=Y1; 
    end 
   %demodulate m-QAM symbols     
   X_demod=qamdemod(Y,m); 
  
  
    if (error_type==1) 
       % convert transmitted symbols to binary 
       sent_bits=str2num(dec2bin(data)); 
       % convert received symbols to binary 
       decoded_bits=str2num(dec2bin(X_demod)); 
       %find total bits in error 
       bit_errors(snr_db)= bit_errors(snr_db) + sum(((sent_bits)~=... 
       (decoded_bits))); 
       
    elseif (error_type==0) 
      %find total symbols in error    
      
symbol_errors(snr_db)=symbol_errors(snr_db)+sum(((data)~=(X_demod))); 
       
    end 
     
  end % for all snr_dB 
end % all iterations 
  
  
  if (error_type==1) 
      
  % plot BER/SNR_dB diagram      
  scrsz=get(0,'ScreenSize'); 
  ber(snr_range) = bit_errors(snr_range)/(N*ITERATIONS*log2(m));  
  figure('OuterPosition',[1 scrsz(4)/2 scrsz(3)/2 scrsz(4)/2]);     
  semilogy(snr_range,ber(snr_range),'r--'); 
  title(['ber for'  m ' QAM ']); 
  xlabel('snr_{db}'); 
  ylabel('ber'); 
  grid on; 
  hold on; 
   
  % plot SER/SNR_dB diagram   
  ser(snr_range) = symbol_errors(snr_range)/(N*ITERATIONS); 
  figure('OuterPosition',[scrsz(3)/2 scrsz(4)/2 scrsz(3)/2 scrsz(4)/2]); 
  semilogy(snr_range,ser(snr_range),'k*-'); 
  title(['ser for' m ' QAM ']); 
  xlabel('snr_{db}');   
  ylabel('ser'); 
  grid on; 
  hold on; 
   
   
  
  elseif (error_type==0) 
       
  % plot SER/SNR_dB diagram       
  ser(snr_range) = symbol_errors(snr_range)/(N*ITERATIONS);      
  semilogy(snr_range,ser(snr_range),'k*-'); 
  title(['ser for' m ' QAM ']); 
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  xlabel('snr_{db}');   
  ylabel('ser'); 
  grid on; 
  hold on; 
  
 end 
end 

 
 

 
 
 

Συχνοτικώς επιλεκτικό κανάλι σταθερής κρουστικής απόκρισης 
(frequency-selective, non-fading channel) 

 
Simulator.m 

 
function [ber, ser] = simulator(m,error_type,N); 
ii=sqrt(-1); 
  
  
%number of symbols used for cyclic prefix 
Ncp=24; 
  
%value of the minimum distance of the constellation  
d=2; 
%errors=0; 
  
%given snr range in dB 
MIN_SNR = 3; 
MAX_SNR = 50; 
snr_range = MIN_SNR:MAX_SNR; 
  
%number of iterations (OFDM symbols) 
ITERATIONS = 10000; 
%total number of bits in error 
bit_errors = zeros(MAX_SNR); 
  
%total number of symbols in error 
symbol_errors = zeros(MAX_SNR); 
  
%channel impulse response (fixed) 
h_init=[1 0.5 3 7 0.8 10 12 4]; 
  
%normalize channel energy to 1 to facilitate SNR calculations 
h=h_init/norm(h_init); 
  
%length of impuse response 
L=length(h); 
  
% impulse response in frequency domain/frequency response; 
H=fft(h,N); 
  
%the "tail"  from convolution 
%buffer helps implement convolution over multiple iterations 
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buffer=zeros(1:L-1); 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%% OFDM TRANSIMITTER %%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
for k=1:ITERATIONS; 
  
    % clf; 
  
    % generates random symbols 
    data=randint(1,N,m); 
  
   % m-QAM modulation   
    X=qammod(data,m); 
  
  % normalization according  to m-QAM modulation constellation 
   if m==4||m==16||m==64   % for QPSK, 16-QAM, 64-QAM 
   
       X1=X/(d*(sqrt((m-1)/6))); 
      
   elseif m==2             % for BPSK 
        
       X1=X; 
        
   end     
    
  % check average signal energy in frequency domain   
  E_X1 = (sum(abs(X1).^2))/N; % must be approximately equal to 1 
  
  % transform symbols to the time domain using IFFT  
  x1=ifft(X1); 
   
  % normalization of signal, undoing the scaling due to IFFT   
  x2=x1*sqrt(N); 
  
  % check average signal energy in time domain 
  E_x2= sum(abs(x2).^2)/N;   % must be approximately equal to 1 
  
  % adding the cyclic prefix  
  x=[x2(N-Ncp+1:N) x2]; 
  
  % the energy of signal with cyclic prefix (must be also 1) 
  Ex=sum(abs(x.^2)/(N+Ncp)); 
  
  
%%%%%%%%%%%%%%% 
%%% CHANNEL %%% 
%%%%%%%%%%%%%%% 
  
  % Convolution with the impulse response 
  y3=conv(x,h); 
  
  % store (L-1) last samlpes in memory for use during the following 
iteration/ 
  % save in the buffer the "tail" of signal that results  
  buffer=y3(N+Ncp+1:N+Ncp+L-1);  
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  % add previously stored values in buffer to signal 
  y3(1:L-1)=y3(1:L-1)+buffer; 
  
  % remove the cyclic prefix(...before adding gaussian noise) 
  data_r= y3(Ncp+1:N+Ncp); 
  
  for snr_db = snr_range; 
     
     % convert SNR from dB to raw value 
      snr=10^(snr_db/10); 
  
     % find the noise for every SNR 
      noise=(sqrt(1/(2*snr)))*(randn(1,N)+ii*randn(1,N)); 
  
     % find transmitted symbols  
     x=data_r+noise; 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%% OFDM RECEIVER %%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
  
    % apply FFT to go to frequency domain  
     Y2=fft(x); 
  
    % signal normalization to undo FFT factor   
    Y1=Y2*(1/sqrt(N)); 
   
    % verify the average signal energy    
    E_Y1=(sum(abs(Y1).^2))/N; 
   
    % divide by channel  (F.E.Q) 
    Y4=Y1./H; 
    
  % normalization according  to m-QAM demodulation constellation 
    if m==4||m==16||m==64    % for QPSK, 16-QAM, 64-QAM   
         
      Y=Y4*(d*(sqrt((m-1)/6))); 
       
    elseif m==2              % for BPSK 
         
      Y=Y4; 
       
    end 
   
  % demodulate m-QAM symbols    
  X_demod=qamdemod(Y,m); 
  
  
  if (error_type==1) 
      %convert transmitted symbols to binary 
      sent_bits=str2num(dec2bin(data)); 
       
      %convert received symbols to binary 
      decoded_bits=str2num(dec2bin(X_demod)); 
       
      %find total bits in error  
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      bit_errors(snr_db)= bit_errors(snr_db) + sum(((sent_bits)~=... 
          (decoded_bits))); 
       
      %find total symbols in error      
      
symbol_errors(snr_db)=symbol_errors(snr_db)+sum(((data)~=(X_demod))) 
       
       
   elseif (error_type==0) 
     %calculate the number of difference between transmitted and received 
     %symbols   
     %errors=errors+sum(X_demod~=data) 
     %find total symbols in error      
     symbol_errors(snr_db)=symbol_errors(snr_db)+sum(((data)~=(X_demod))) 
       
   end 
   
 end % for all snr_dB 
end % all iterations 
  
  
if (error_type==1) 
  % plot BER/SNR_dB diagram      
  scrsz=get(0,'ScreenSize'); 
  ber(snr_range) = bit_errors(snr_range)/(N*ITERATIONS*log2(m));  
  figure('OuterPosition',[1 scrsz(4)/2 scrsz(3)/2 scrsz(4)/2]);     
  semilogy(snr_range,ber(snr_range),'r--'); 
  title(['ber for'  m ' QAM ']); 
  xlabel('snr_{db}'); 
  ylabel('ber'); 
  grid on; 
  hold on; 
   
  % plot SER/SNR_dB diagram   
  ser(snr_range) = symbol_errors(snr_range)/(N*ITERATIONS); 
  figure('OuterPosition',[scrsz(3)/2 scrsz(4)/2 scrsz(3)/2 scrsz(4)/2]); 
  semilogy(snr_range,ser(snr_range),'k*-'); 
  title(['ser for' m ' QAM ']); 
  xlabel('snr_{db}');   
  ylabel('ser'); 
  grid on; 
  hold on; 
   
   
  
  elseif (error_type==0) 
       
  % plot SER/SNR_dB diagram       
  ser(snr_range) = symbol_errors(snr_range)/(N*ITERATIONS);      
  semilogy(snr_range,ser(snr_range),'k*-'); 
  title(['ser for' m ' QAM ']); 
  xlabel('snr_{db}');   
  ylabel('ser'); 
  grid on; 
  hold on; 
  
 end 
end 
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Χρονικώς µεταβαλλόµενο κανάλι 
Κανάλι Rayleigh επίπεδης διάλειψης (one-tap (flat), Rayleigh 

fading channel) 
 

Simulator.m 
 

function [ber, ser] = simulator(m,error_type,N); 
ii=sqrt(-1); 
  
% the minimum distance of the m-constellation that is generated by 
Matlab                                         
d=2;                                                
                                           
% errors=0; 
% given snr range in dB 
MIN_SNR = 3;   
MAX_SNR = 35; 
snr_range = MIN_SNR:MAX_SNR; 
  
% number of iterations (OFDM symbols) 
ITERATIONS = 100000; 
  
% total number of bits in error 
bit_errors = zeros(MAX_SNR); 
  
% total number of symbols in error 
symbol_errors = zeros(MAX_SNR); 
  
% clf; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%% OFDM TRANSIMITTER %%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
for k=1:ITERATIONS; 
  
       % clf; 
        
       % generates random symbols 
       data=randint(1,N,m);             
  
       % m-QAM modulation 
       X=qammod(data,m);                            
  
       % normalization according  to m-QAM modulation constellation  
       if m==4||m==16||m==64     % for QPSK, 16-QAM, 64-QAM                 
   
           X1=X/(d*(sqrt((m-1)/6))); 
      
       elseif m==2               % for BPSK 
       X1=X; 
        
       end     
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      % check average signal energy in frequency domain  
      E_X1 = (sum(abs(X1).^2))/N;    % must be equal to 1   
       
      % transform symbols to the time domain using IFFT  
       x1=ifft(X1,N);                   
       
      % normalization of signal, undoing the scaling due to IFFT   
       x3=x1*sqrt(N); 
       
     % check average signal energy in time domain  
      E_x3= sum(abs(x3).^2)/N; % must be equal to 1                   
  
  
%%%%%%%%%%%%%%% 
%%% CHANNEL %%% 
%%%%%%%%%%%%%%% 
    for snr_db = snr_range; 
        % convert SNR from dB to raw value 
        snr=10^(snr_db/10); 
    
        % find the noise for every SNR 
        noise=(sqrt(1/(2*snr)))*(randn(1,N)+ii*randn(1,N)); 
    
        % find noise energy  
        E_noise=sum(abs(noise.^2))/N; 
    
        % impulse response (is different for every iteration) 
        h=(1/sqrt(2))*(randn(1,1)+ii*randn(1,1)); 
         
        % frequency response 
        H=fft(h,N);  
  
       % multiply the transmitted symbol with the tap of channel 
       x2=x3*h; 
    
       % find transmitted symbols 
       data_r=x2+noise; 
    
      % find the energy of transmitted symbols 
      E_data_r=sum(abs(data_r.^2))/(N); 
      % a2=E_data_r/((sum(abs(noise).^2))/N); 
   
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%% OFDM RECEIVER %%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
  
    % apply FFT to go to frequency domain 
    Y2=fft(data_r); 
    
    % signal normalization to undo FFT factor   
    Y4=Y2*(1/sqrt(N)); 
    
    % verify the average signal energy   
    E_Y4=(sum(abs(Y4).^2))/N; 
    
    % divide by channel   
    Y1=Y4./H; 
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   % normalization according  to m-QAM modulation constellation 
   if m==4||m==16||m==64       % for QPSK, 16-QAM, 64-QAM                  
   
     Y=Y1*(d*(sqrt((m-1)/6))); 
      
   elseif m==2                 % for BPSK 
        
       Y=Y1; 
        
   end     
   
  
  % demodulate m-QAM symbols    
  X_demod=qamdemod(Y,m); 
  
   
  
  if (error_type==1) 
       
    % convert to binary 
    decoded_bits=str2num(dec2bin(X_demod)); 
    sent_bits=str2num(dec2bin(data)); 
     
    % find total bits in error 
    bit_errors(snr_db)= bit_errors(snr_db) + sum(((sent_bits)~=... 
        (decoded_bits))); 
     
    % calculate the number of difference between transmitted and received 
    % symbols 
     %errors=errors+sum(X_demod~=data); 
      
    % find total symbols in error  
     symbol_errors(snr_db)=symbol_errors(snr_db)+sum(((data)~=(X_demod)));             
     
       
       
             
    elseif (error_type==0) 
         
    % calculate the number of difference between transmitted and received 
    % symbols 
    %errors=errors+sum(X_demod~=data); 
     
    % find total symbols in error  
    
symbol_errors(snr_db)=symbol_errors(snr_db)+sum(((data)~=(X_demod))); 
    end 
       
  end % for all snr_dB 
end % all iterations 
  
  
if (error_type==1) 
  % plot BER/SNR_dB diagram      
  scrsz=get(0,'ScreenSize'); 
  ber(snr_range) = bit_errors(snr_range)/(N*ITERATIONS*log2(m));  
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  figure('OuterPosition',[1 scrsz(4)/2 scrsz(3)/2 scrsz(4)/2]);     
  semilogy(snr_range,ber(snr_range),'r--'); 
  title(['ber for'  m ' QAM ']); 
  xlabel('snr_{db}'); 
  ylabel('ber'); 
  grid on; 
  hold on; 
   
  % plot SER/SNR_dB diagram   
  ser(snr_range) = symbol_errors(snr_range)/(N*ITERATIONS); 
  figure('OuterPosition',[scrsz(3)/2 scrsz(4)/2 scrsz(3)/2 scrsz(4)/2]); 
  semilogy(snr_range,ser(snr_range),'k*-'); 
  title(['ser for' m ' QAM ']); 
  xlabel('snr_{db}');   
  ylabel('ser'); 
  grid on; 
  hold on; 
   
   
  
  elseif (error_type==0) 
       
  % plot SER/SNR_dB diagram       
  ser(snr_range) = symbol_errors(snr_range)/(N*ITERATIONS);      
  semilogy(snr_range,ser(snr_range),'k*-'); 
  title(['ser for' m ' QAM ']); 
  xlabel('snr_{db}');   
  ylabel('ser'); 
  grid on; 
  hold on; 
  
 end 
end 
 
 

Συχνοτικώς επιλεκτικό κανάλι µε διαλείψεις (frequency-selective, 
fading channel) 

 
Simulator.m 

 
function [ber, ser] = simulator(m,error_type,N) 
  
ii=sqrt(-1); 
  
% channel length 
K=20; 
   
% number of symbols used for cyclic prefix 
Ncp=4;  
  
% the minimum distance of the m-constellation that is generated by 
Matlab                                         
d=2;    
  
%length of impulse response                                        
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%L = 10;   
  
%initialization of errors                                         
%errors=0; 
  
%given snr range in dB 
MIN_SNR = 3;   
MAX_SNR = 50; 
snr_range = MIN_SNR:MAX_SNR; 
  
%number of iterations (OFDM symbols) 
ITERATIONS = 10000; 
  
%total number of bits in error 
bit_errors = zeros(MAX_SNR); 
  
%total number of symbols in error 
symbol_errors = zeros(MAX_SNR); 
                               
%clf; 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%% OFDM TRANSIMITTER %%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
%iterate for all OFDM symbols 
 for k=1:ITERATIONS; 
  
  %generates random symbols 
  data=randint(1,N,m);                          
   
  % m-QAM modulation 
  X=qammod(data,m);                            
  
  
  % normalization according  to m-QAM modulation constellation 
  if m==4||m==16||m==64     % for QPSK, 16-QAM, 64-QAM                    
    
      X1=X/(d*(sqrt((m-1)/6))); 
      
   elseif m==2              % for BPSK 
        
       X1=X; 
        
  end     
    
% check average signal energy in frequency domain   
E_X1 = (sum(abs(X1).^2))/N; % must be approximately equal to 1 
  
% transform symbols to the time domain using IFFT                     
x1=ifft(X1,N);  % signal in time domain 
  
% normalization of signal, undoing the scaling due to IFFT   
x2=x1*sqrt(N);                                   
  
% check average signal energy in time domain   
E_x2= sum(abs(x2).^2)/N; % must be approximately equal to 1 
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% adding the cyclic prefix  
x=[x2(N-Ncp+1:N) x2];   
% the energy of signal with cyclic prefix (must be also approximately 
% equal to 1) 
Ex=sum(abs(x.^2)/(N+Ncp));                      
                  
  
%%%%%%%%%%%%%%% 
%%% CHANNEL %%% 
%%%%%%%%%%%%%%% 
  
 for snr_db = snr_range; 
      
  %convert SNR from dB to raw 
  snr=10^(snr_db/10); 
   
  % impulse response (is different for every iteration) 
  h_init=(randn(1,K)+ii*randn(1,K)); 
  h=h_init/norm(h_init); 
   
  %length of impuse response (it will be equal to K) 
  L=length(h); 
   
  %impulse response in frequency domain/frequency response 
  H=fft(h,N);       
   
  buffer=zeros(1,L-1); 
   
  %Convolution with the impulse response 
  y3=conv(x,h);             
   
  %add previously stored values in buffer to signal 
  y3(1:L-1)=y3(1:L-1)+buffer;      
   
  %save in the buffer the "tail" of signal   
  buffer=y3(N+Ncp+1:N+Ncp+L-1) ;   
   
  %remove cyclic prefix 
  data_r3=y3(Ncp+1:N+Ncp); 
   
  %generate the random noise for every SNR (and for every iteration) 
  noise=(sqrt(1/(2*snr)))*(randn(1,N)+ii*randn(1,N)); 
  E_noise=sum(abs(noise.^2))/(N); 
   
  %the received signal for every SNR   
  data_r=data_r3+noise; 
  %E_data_r=sum(abs(data_r.^2))/(N+Ncp); 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%% OFDM RECEIVER %%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
   %apply FFT to create tha spectrum of the received signal 
   Y2=fft(data_r); 
   %signal normalization to undo the FFT factor  
   Y4=Y2*(1/sqrt(N)); 
   %calculate the average received signal energy 
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   E_Y4=(sum(abs(Y4).^2))/N; 
   %devide by channel 
   Y1=Y4./H; 
   %signal normalization to undo the M-QAM demodulation factor 
   if m==4||m==16||m==64     %for QPSK, 16-QAM, 64-QAM 
                  
     Y=Y1*(d*(sqrt((m-1)/6))); 
      
   elseif m==2                %for BPSK 
        
       Y=Y1; 
   end     
   
  %demodulate QAM-symbols  
  X_demod=qamdemod(Y,m); 
  %errors=errors+sum(X_demod~=data); 
  
  
  
  if (error_type==1) 
       
    % convert to binary 
    decoded_bits=str2num(dec2bin(X_demod)); 
    sent_bits=str2num(dec2bin(data)); 
     
    % find total bits in error 
    bit_errors(snr_db)= bit_errors(snr_db) + sum(((sent_bits)~=... 
        (decoded_bits))); 
     
    % calculate the number of difference between transmitted and received 
    % symbols 
     %errors=errors+sum(X_demod~=data); 
      
    % find total symbols in error  
     symbol_errors(snr_db)=symbol_errors(snr_db)+sum(((data)~=(X_demod))); 
     
       
       
             
    elseif (error_type==0) 
         
    % calculate the number of difference between transmitted and received 
    % symbols 
    %errors=errors+sum(X_demod~=data); 
     
    % find total symbols in error  
    symbol_errors(snr_db)=symbol_errors(snr_db)+sum(((data)~=(X_demod))); 
    end 
       
  end % for all snr_dB 
end % all iterations 
  
  
if (error_type==1) 
% plot BER/SNR_dB diagram      
  scrsz=get(0,'ScreenSize'); 
  ber(snr_range) = bit_errors(snr_range)/(N*ITERATIONS*log2(m));  
  figure('OuterPosition',[1 scrsz(4)/2 scrsz(3)/2 scrsz(4)/2]);     



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

90 

  semilogy(snr_range,ber(snr_range),'r--'); 
  title(['ber for'  m ' QAM ']); 
  xlabel('snr_{db}'); 
  ylabel('ber'); 
  grid on; 
  hold on; 
   
  % plot SER/SNR_dB diagram   
  ser(snr_range) = symbol_errors(snr_range)/(N*ITERATIONS); 
  figure('OuterPosition',[scrsz(3)/2 scrsz(4)/2 scrsz(3)/2 scrsz(4)/2]); 
  semilogy(snr_range,ser(snr_range),'k*-'); 
  title(['ser for' m ' QAM ']); 
  xlabel('snr_{db}');   
  ylabel('ser'); 
  grid on; 
  hold on; 
   
   
  
  elseif (error_type==0) 
       
  % plot SER/SNR_dB diagram       
  ser(snr_range) = symbol_errors(snr_range)/(N*ITERATIONS);      
  semilogy(snr_range,ser(snr_range),'k*-'); 
  title(['ser for' m ' QAM ']); 
  xlabel('snr_{db}');   
  ylabel('ser'); 
  grid on; 
  hold on; 
  
 end 
end 
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