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Περίληψη 

Η έρευνα στις ασύρματες τηλεπικοινωνίες κινείται προς την κατεύθυνση της 
επίτευξης υψηλής κινητικότητας και ταυτόχρονα προς τη μεγιστοποίηση των 
δυνατοτήτων του ραδιοδιαύλου, όσον αφορά τη χωρητικότητα της γραμμής και την 
ταυτόχρονη εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού χρηστών. Στόχος είναι η υποστήριξη 
IMT-Advanced (4G) ταχυτήτων της τάξης των 1 0 0  Μb p s στην κάτω ζεύξη και 5 0  
Μbps στη άνω με τη μέση φασματική απόδοση να είναι 3 με 4 φορές καλύτερη από 
την αντίστοιχη του HSPA. Για να επιτευχθούν τόσο οι υψηλές ταχύτητες όσο και η 
φασματική αποδοτικότητα σε συνδυασμό με την καλή κινητικότητα, πρέπει όπως 
δείχνει η έρευνα σήμερα, στο φυσικό στρώμα μετάδοσης να εφαρμοστούν τεχνικές 
OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - Πολλαπλή Πρόσβαση με 
Ορθογωνική Διαίρεση Συχνότητας) σε MIMO ή MISO συστήματα, όπως αντίστοιχα 
συμβαίνει στο WiMAX.  

 
Για αυτόν το λόγο στην παρούσα διπλωματική προτείνονται 3 αλγόριθμοι 

κατανομής των ραδιοπόρων για την κάτερχόμενη ζεύξη των MISO OFDMA. Οι δυο 
πρώτοι αλγόριθμοι σκοπεύουν τη μεγιστοποίηση του συνολικού ρυθμού μετάδοσης 
δεδομένων των χρηστών κάτω από τους περιορισμούς στη συνολική διαθέσιμη ισχύ 
του σταθμού βάσης και την αναλογική δικαιοσύνη μεταξύ των ρυθμών μεταδόσεως 



6 
 

δεδομένων των χρηστών. Ο τρίτος αλγόριθμος αντί για τον περιορισμό της 
αναλογικής δικαιοσύνης εφαρμόζει τον περιορισμό στον ελάχιστο ρυθμό μετάδοσης 
των δεδομένων κάθε χρήστη. Οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι βασίζονται στο 
σχηματισμό δέσμης ZF ενώ στο δεύτερο αλγόριθμο χρησιμοποιείται και η χωρική 
συσχέτιση. Παρ’όλο που και οι τρεις αλγόριθμοι είναι υποβέλτιστοι, η απώλεια σε 
συνολικό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων είναι λογική εφόσον πρωταρχικός σκοπός 
αποτελεί η εξασφάλιση της δικαιοσύνης. Και οι τρεις προτεινόμενοι αλγόριθμοι εν 
τέλει παρουσιάζουν ικανοποιητική πολυπλοκότητα ώστε η υλοποίηση να είναι 
δυνατή με χαμηλό κόστος επεξεργασίας. Μπορούν λοιπόν κάλλιστα οι αλγόριθμοι 
που μελετήθηκαν να χρησιμοποιηθούν στα σύγχρονα ασύρματα συστήματα όπως το 
πρότυπο WiMAX. Οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι εξομοιώθηκαν χρησιμοποιώντας το 
λογισμικό MATLAB®. 

 
Πιο συγκεκριμένα το κεφάλαιο ένα αποτελεί την εισαγωγή της διπλωματικής 

εργασίας. Αναφέρεται στο σκοπό της όσο και στις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν 
για την επίτευξή του. Στο κεφάλαιο δύο γίνεται αναφορά στα ασύρματα συστήματα 
πολλαπλής πρόσβασης, τα οποία διαχωρίζονται σε σταθερά και κινητά συστήματα 
επικοινωνιών. Περιγράφονται συστήματα όπως τa 3G και Wi-Fi ενώ στη συνέχεια 
γίνεται ιστορική αναφορά στην εξέλιξη του WiMAX και μια μικρή παρουσίασή του. 
Τέλος, γίνεται μια μικρή αναφορά στον ασύρματο ευρυζωνικό δίαυλο. Στο κεφάλαιο 
τρία παρουσιάζονται θεωρητικά στοιχεία για τα OFDM και OFDMA και 
παρουσιάζονται οι μαθηματικές εκφράσεις του προβλήματος διαχείρισης των 
ραδιοπόρων σε αυτά. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στους αλγόριθμους διαχείρισης 
ραδιοπόρων και μια εισαγωγή στο μαθηματικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε. Το 
κεφάλαιο τέσσερα περιέχει εκτενή αναφορά στα ασύρματα κανάλια και ιδιαίτερα στα 
MIMO και στη χωρητικότητά τους. Το κεφάλαιο πέντε περιλαμβάνει τους 
αλγόριθμους που προτάθηκαν και μελετήθηκαν και ολοκληρώνεται με τα 
συμπεράσματα από τη διαδικασία εξομοίωσης. Στο κεφάλαιο έξι περιλαμβάνονται τα 
επιμέρους συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί από κάθε κεφάλαιο. 
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Abstract 
 

Present research in wireless telecommunications is targeted on achieving high 

mobility and maximizing the potentials of the radio bus in the same time, concerning 

line’s capacity and simultaneusly serving a major number of users. The aim is 

supporting IMT-Advanced (4G) speeds; 100 Μbps download and 50 Μbps upload,  

with an average spectrum performance three to four times better than HSPA’s. In 

order to achieve such high speeds, as well as spectrum efficiency, in combination with 

a fair mobility, it is almost essential as shown in present global research, to apply 

OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) technics in the physical 

layer of MIMO or MISO systems, as applied in WiMAX.  

 

Thus, in this dissertation, three algorithms for the radio resource allocation problem of 

the downlink of MISO-OFDMA are proposed. The first two algorithms are aiming at 

maximizing the sum user’s data rate under restrictions in total available base station’s 

power and proportional fairness data rate constraints among users. The third algorithm 

applies constraints of the minimum data rate of each user instead of proportional rate 

constraints. The proposed algorithms are based on forming a ZF beam, while in the 

second algorithm space correlation is used. Although all three algorithms are 

suboptimal, the loss in total data rate is reasonable, since the primary target is 

maintaining fair justice among users. All three proposed algorithms have fairly low 

complexity so they could be applied easily with low calculation cost. Therefore, the 

investigated algorithms could be applied in modern wireless systems such as 

WiMAX. These algorithms are assessed by simulation using MATLAB® software. 

 

Specifically, chapter one includes the introduction of this dissertation. It is referred to 

its purpose as well as to the methods applied in. In chapter two there is a brief 

description in modern wireless telecommunication systems. Systems like 3G and Wi-

Fi are presented along with a brief history of WiMAX and its characteristics. In the 

end of this chapter problems concerning wireless broadband bus are presented. In 

chapter three theoretical elements on OFDM and OFDMA are analysed along with 

the mathematical expression of the radio resource allocation problem in OFDMA. 

Moreover an introduction of a mathematical model is included. Chapter four focuses 
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on detail on the mathematical description of the MIMO-MISO line capacity. In 

chapter five the three proposed algorithms on the downlink of MISO - OFDMA are 

presented. It concludes with the simulation results accompanied with some comments 

and conclusions. In chapter six all the conclusions of this dissertation, chapter by 

chapter are included in brief. 
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1 Εισαγωγή 
 

 
1.1  Το αντικείμενο της Εργασίας 

 
Όπως κάθε τεχνολογική καινοτομία, έτσι και τα σύγχρονα ευρυζωνικά 

ασύρματα συστήματα πολλαπλής πρόσβασης  οφείλουν να σχεδιαστούν λαμβάνοντας 
υπ’όψιν τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος στο οποίο θα λειτουργήσουν καθώς 
και την ποιότητα των υπηρεσιών που θα μπορούν να προσφέρουν στους χρήστες. 
Μερικές από τις απαιτήσεις που πρέπει να διαθέτει ένα τέτοιο σύστημα είναι: 

 
• Υψηλοί ρυθμοί παροχής δεδομένων και δυνατότητα υποστήριξης διαφόρων 

σεναρίων κίνησης. 
• Ταυτόχρονη εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού χρηστών. 
• Αποτελεσματική χρήση των πόρων του συστήματος.  Συνεπάγεται την 

ικανότητα του συστήματος να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των χρηστών κάνοντας 
καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πόρων. 

• Χαμήλη κατανάλωση και χαμηλή εκπομπή ισχύος. 
• Δυνατότητα επικοινωνίας σε χρήστες που βρίσκονται εν κινήσει (mobility).  
• Σωστή αντιμετώπιση των διακαναλικών παρεμβολών. 

 
 Μία από τις πιο υποσχόμενες τεχνικές πρόσβασης είναι η OFDMA (orthogonal 
frequency division multiple access). Η τεχνική Πολλαπλής Πρόσβασης με 
Ορθογωνική Διαίρεση Συχνότητας (OFDMA - Orthogonal Frequency Division 
Multiple Access) είναι μία έκδοση πολλών χρηστών του δημοφιλούς σχήματος 
Ορθογωνικής Πολυπλεξίας με Διαίρεση Συχνότητας (OFDM - Orthogonal Frequency 
Division Multiplex). Εξαιτίας της υψηλής της απόδοσης σε κανάλια επιλεκτικά στις 
συχνότητες, η OFDMA τεχνική είναι το σχήμα πολλαπλής πρόσβασης και 
διαμόρφωσης το οποίο χρησιμοποιείται στα ασύρματα συστήματα τελευταίας γενιάς, 
όπως είναι το IEEE 802.16e (Mobile WiMAX). 
 

Τελικός στόχος ήταν η προσέγγιση ή ακόμα και ο εντοπισμός εκείνης της 
ανάθεσης υποφέροντων στους χρήστες που θα προκαλέσει την ελάχιστη εκπομπή 
ισχύος. Στην περίπτωση των τεχνικών διαχείρισης ραδιοπόρων αποδείχθηκε ότι η 
επίλυση του προβλήματος είναι λιγότερο επίπονη από εκείνη που απαιτείται 
κάνοντας χρήση των κλασσικών τεχνικών βελτιστοποίησης. Πρόκειται για ένα 
πρόβλημα με πολλές παραμέτρους και ακόμα περισσότερα σύνολα λύσεων με 
αποτέλεσμα να κρίνεται απαραίτητη η χρησιμοποίηση εναλλακτικών, υποβέλτιστων, 
τεχνικών επίλυσης. 
 
 Τα συστήματα ΜΙΜΟ είναι επίσης μια πολύ σημαντική πρόοδος που έχει 
επιτευχτεί στα συστήματα των ασύρματων τηλεπικοινωνιών για τη βελτίωση της 
απόδοσής τους. Σε περιβάλλοντα διαλείψεων, η ΜΙΜΟ προσφέρει σημαντική αύξηση 
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στη διεκπεραιωτικότητα δεδομένων και στην ακτίνα εκπομπής λήψης χωρίς επιπλέον 
απαιτήσεις σε εύρος ζώνης ή σε ισχύ εκπομπής, δημιουργώντας καινούριους 
διαύλους επικοινωνίας στην ίδια ζώνη συχνοτήτων [2], [17-21]. Λόγω αυτών των 
ιδιοτήτων, το ενδιαφέρον των επιστημόνων έχει στραφεί την τελευταία δεκαετία προς 
τα συστήματα ΜΙΜΟ. 
 
 Τα ασύρματα δίκτυα, μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερες χωρητικότητες και 
μεγαλύτερη αξιοπιστία, υλοποιώντας τους αλγόριθμους για τα ΜΙΜΟ συστήματα, σε 
κάθε υποφορέα και συνδιάζοντας τη με  την OFDMA τεχνική πολλαπλής πρόσβασης. 
 

Θα εξεταστεί το πρόβλημα της επιλογής χρήστη και της κατανομής των 
διαθέσιμων ραδιοπόρων στην κατερχόμενη ζεύξη των ΜISO-OFDMA τα οποία 
λειτουργούν μέσω καναλιών επιλεκτικών στις συχνότητες. Συγκεριμένα προτείνονται 
3 αλγόριθμοι κατανομής των ραδιοπόρων. Οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι καλύπτουν 
επομένως τις προδιαγραφές για να χρησιμοποιηθούν στα ασύρματα δίκτυα τελευταίας 
γενιάς, όπως το WiMAX, που παρέχουν εγγυήσεις ως προς την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως μεγάλους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων και 
ταυτόχρονα υψηλή ευελιξία στη μετακίνηση. Οι εξομοιώσεις έγιναν 
χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα MATLAB®. 

 
 

1.2  Δομή της παρούσας διπλωματικής 
 
Στην παρούσα διπλωματική μελετώνται 3 αλγόριθμοι διαχείρισης Ραδιοπόρων 

που μπορούν να χρησιμοποιηθουν  στα MIMO OFDMA ασύρματα δίκτυα.  
Το κεφάλαιο 1 αποτέλεσε την εισαγωγή της διπλωματικής εργασίας. 

Αναφέρθηκε στο σκοπό της όσο και στις μεθόδους που χρησιμοποίηθηκαν για την 
επίτευξή του. 

Στο κεφάλαιο 2 γίνεται αναφορά στα ασύρματα συστήματα πολλαπλής 
πρόσβασης, τα οποία διαχωρίζονται σε σταθερά και κινητά συστήματα επικοινωνιών. 
Περιγράφονται συστήματα όπως τa 3G και Wi-Fi ενώ στη συνέχεια γίνεται ιστορική 
αναφορά στην εξέλιξη του WiMAX και μια μικρή παρουσίασή του. Τέλος, γίνεται μια 
μικρή αναφορά στον ασύρματο ευρυζωνικό δίαυλο. 

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται θεωρητικά στοιχεία για τα OFDM και OFDMA 
και παρουσιάζονται οι μαθηματικές εκφράσεις του προβλήματος διαχείρισης των 
ραδιοπόρων σε αυτά. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στους αλγόριθμους διαχείρισης 
ραδιοπόρων και μια εισαγωγή στο μαθηματικό μοντέλο που χρησιμοποιούμε. 

Στο κεφάλαιο 4 γίνεται εκτενής αναφορά στα ασύρματα κανάλια και ιδιαίτερα 
στα MIMO και στη χωρητικότητά τους. 

Στο κεφάλαιο 5 γίνεται εκτενής αναφορά στους αλγόριθμους που προτάθηκαν 
και μελετήθηκαν. Ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα της παρούσας διπλωματικης. 

Στο κεφάλαιο 6 περιλαμβάνονται τα επιμέρους συμπεράσματα που έχουν 
εξαχθεί από κάθε κεφάλαιο. 
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2 Συστήματα Ασύρματης πρόσβασης που χρησιμοποιούν OFDMA 
 
 

2.1 Εισαγωγή 
 
Τα ευρυζωνικά ασύρματα συστήματα διακρίνονται σε 2 βασικές κατηγορίες: 

Στα σταθερά ευρυζωνικά συστήματα και στα κινητά συστήματα επικοινωνιών. Η 
πρώτη κατηγορία αποτελεί εναλλακτική λύση στο ενσύρματο DSL καθώς προσφέρει 
παρόμοιες υπηρεσίες χωρίς τη χρήση καλωδιακών modems. Η δεύτερη κατηγορία 
προσφέρει μεγάλη ευχέρεια υπηρεσιών προς τους χρήστες καθώς χρησιμοποιείται για 
τη σύνδεση στο εκάστοτε δίκτυο μέσω τοπικών σταθμών βάσης (βλ. κεραίες) και στη 
διατήρηση αυτής της σύνδεσης ενώ αλλάζει η θέση του χρήστη και κινείται εντός της 
εμβέλειας ενός άλλου σταθμού. Σύγχρονες τεχνολογίες όπως το WiMAX (worldwide 
interoperability for microwave access), το 3G και το Wi-Fi θέλουν να επιτύχουν να 
συνδέσουν τα καλύτερα από την τεχνολογία και των 2 κατηγοριών και είναι 
σχεδιασμένα τόσο για κινητές όσο και για ευρυζωνικές εφαρμογές.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Εικόνα 2.1:   Αρχιτεκτονική IP-Based του δικτύου WiMAX, όπου φαίνεται και η 
προσπάθεια της ένωσης όλων των διαθέσιμων σύγχρονων τεχνολογιών 
δικτύωσης. 
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2.2 Σύγχρονα συστήματα σταθερών και κινητών ασύρματων επικοινωνιών 
 
 

2.2.1 Wi-Fi Συστήματα  
 
To Wi-Fi είναι ένα εμπορικό σήμα του Wi-Fi Alliance. To Wi–Fi δεν αποτελεί 

τεχνικό όρο. Ωστόσο, η Wi-Fi Alliance έχει  επιβάλει η χρήση του να περιγράφει 
μόνο ένα περιορισμένο φάσμα των τεχνολογιών συνδεσιμότητας, 
συμπεριλαμβανομένων, του ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN), βάσει του IEEE 
802.11 πρότυπο, τη συσκευή σύνδεσης με άλλη συσκευή (όπως Wi-Fi Peer to Peer 
γνωστό και ως Wi-Fi Direct), καθώς και μια σειρά από τεχνολογίες που 
υποστηρίζουν PAN , LAN και ακόμη και WAN συνδέσεις. Παράγωγoς όρος, όπως 
το Super Wi-Fi , που επινοήθηκε από την αμερικανική Ομοσπονδιακή Επιτροπή 
Επικοινωνιών (FCC) για να περιγράψει 
τη δικτύωση της πρώην ζώνης UHF 
τηλεόρασης στις ΗΠΑ, μπορεί ή δεν 
μπορεί να επικυρωθεί από τη 
συμμαχία. Aνήκει στην οικογένεια 
προτύπων ΙΕΕΕ 802.11 και αποτελεί μια 
τεχνολογία τοπικού δικτύου LAN η 
οποία είναι σχεδιασμένη να παρέχει 
ευρυζωνική ενδοκτιριακή κάλυψη.  

 
Ο τεχνικός όρος «ΙΕΕΕ 802.11» έχει χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά του Wi-Fi, 

αλλά τα τελευταία χρόνια το Wi-Fi έχει γίνει ένα υπερσύνολο του IEEE 802.11. Το  
Wi-Fi χρησιμοποιείται από περισσότερους από 700 εκατομμύρια άνθρωπους, 
υπάρχουν πάνω από 750.000 hotspots (σημεία με Wi-Fi με σύνδεση στο Διαδίκτυο) 
σε όλο τον κόσμο, και περίπου 800 εκατομμύρια νέες συσκευές Wi-Fi κάθε 
χρόνο. Προϊόντα που περνούν τις δοκιμές συμβατότητας, του Wi-Fi Alliance, με 
επιτυχία μπορούν να χρησιμοποιούν το Wi-Fi CERTIFIED όνομα και τα εμπορικά 
σήματα. 

 
Οι αναθέσεις συχνοτήτων και κάποιοι λειτουργικοί περιορισμοί δεν είναι 

συνεπείς σε όλον τον κόσμο: το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης επιτρέπει δύο 
επιπλέον κανάλια, πέρα από αυτά που επιτρέπονται στις ΗΠΑ για τη ζώνη των 2,4 
GHz (1-13 έναντι 1-11), ενώ η Ιαπωνία έχει ένα ακόμη συν τοις άλλοις (1-14). Η 
Ευρώπη, από το 2007, ήταν ουσιαστικά ομοιογενής από την άποψη αυτή. Ένα Wi-Fi 
σήμα καταλαμβάνει πέντε κανάλια στην ζώνη των 2,4 GHz. Οποιαδήποτε δύο 
κανάλια, των οποίων οι αριθμοί καναλιών διαφέρουν από πέντε ή περισσότερα, όπως 
2 και 7, δεν επικαλύπτονται. Ή το συχνά επαναλαμβανόμενο ρητό ότι τα κανάλια 1, 
6, και 11 είναι τα μόνα μη επικαλυπτόμενα κανάλια, επομένως, δεν είναι ακριβές. Τα 
κανάλια 1, 6, και 11, ωστόσο, αποτελούν τη μόνη ομάδα από τα τρία μη 
επικαλυπτόμενα κανάλια στις ΗΠΑ. 

  

Εικόνα 2.2: Το εμπορικό σήμα του WiFi Alliance 
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Η Ισοδύναμη Ισότροπα Ακτινοβολούμενη Ισχύς (Equivalent isotropically 
radiated power EIRP) στην ΕΕ περιορίζεται σε 20 dBm (100 mW). 

 
Τα τελευταία χρόνια, σε πόλλα αστικά κέντρα έχουν εγκατασταθεί Wi-Fi 

συστήματα με σκοπό την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών. Η κάλυψη αυτών των 
συστημάτων φτάνει τα 1000 ft από το σημείο πρόσβασης. Συνεπώς, οι 
μητροπολιτικές εγκαταστάσεις των Wi-Fi συστημάτων απαιτούν πυκνή τοποθέτηση 
σημείων πρόσβασης γεγονός το οποίο αποτελεί και ένα απο τα μειονεκτήματα της 
συγκεκριμένης τεχνολογίας.  

 
Τα Wi-Fi δίκτυα έχουν περιορισμένη εμβέλεια. Ένας τυπικός ασύρματος 

δρομολογητής χρησιμοποιώντας 802.11b ή 802.11g με κεραία εμπορίου μπορεί να 
έχει ένα εύρος από 32 m (120 ft) σε εσωτερικούς χώρους και 95 m (300 ft) σε 
εξωτερικούς χώρους. Το 802.11n IEEE όμως, μπορεί να υπερβαίνει το εύρος 
περισσότερο από δύο φορές. Το εύρος διαφέρει επίσης ανάλογα με τη 
χρησιμοποιούμενη μπάντα συχνοτήτων. Το Wi-Fi στα 2,4 GHz έχει ελαφρώς 
καλύτερο εύρος από το Wi-Fi στο μπλοκ συχνοτήτων των 5 GHz. Το εύρος σε 
εξωτερικούς χώρους με τη χρήση της κατευθυντικών κεραιών - μπορεί να βελτιωθεί 
και να είναι αρκετό για κεραίες που βρίσκονται αρκετά χιλιόμετρα ή περισσότερο 
από τη βάση τους. Σε γενικές γραμμές, το ανώτατο ποσό της ενέργειας που η Wi-Fi 
συσκευή μπορεί να μεταδώσεί περιορίζεται από τις τοπικές ρυθμίσεις, όπως η FCC 
Part 15  στις ΗΠΑ. 

 
Για να φτάσει τις απαιτήσεις για ασύρματες εφαρμογές LAN, το Wi-Fi διαθέτει 

αρκετά υψηλή κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με κάποια άλλα πρότυπα. 
Τεχνολογίες όπως το Bluetooth (για την υποστήριξη ασύρματων PAN εφαρμογών) 
παρέχουν ένα πολύ μικρότερο φάσμα <10m και έτσι σε γενικές γραμμές έχουν 
μικρότερη κατανάλωση ρεύματος. Άλλες τεχνολογίες με χαμηλή κατανάλωση ισχύος 
όπως το ZigBee έχουν αρκετά μεγάλο εύρος, αλλά πολύ χαμηλότερο ρυθμό 
μετάδοσης δεδομένων. Η υψηλή κατανάλωση ισχύος του Wi-Fi προκαλέι ανησυχία 
για τη ζωή της μπαταρίας στις φορητές συσκευές. 

 
Λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα της μετάδοσης σε τυπικές Wi-Fi συχνότητες 

και ιδιαίτερα λόγω των επιπτώσεων της ανάκλασης του σήματος από τα δέντρα και 
τα κτίρια, οι υπάρχοντες αλγόριθμοι μπορούν μόνο να προβλέψουν στο περίπου το 
εύρος κάλυψης για κάθε περιοχή, για δεδομένη εκπεμπόμενη ισχύ από τη συσκευή 
αποστολής μηνυμάτων. Αυτό δεν ισχύει εξίσου για τα Wi-Fi μεγάλων αποστάσεων, 
αφού πλέον οι σύνδεσμοι συνήθως λειτουργούν από πύργους που εκπέμπουν πάνω 
από τα γύρω φύλλωματα. 

 
Γενικά, το Wi-Fi παρέχει μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης από το 3G εξαιτίας 

του μεγαλύτερου εύρους ζώνης που χρησιμοποιεί (20 MHz). Βέβαια, το λιγότερο 
αποδοτικό πρωτόκολο, CSMA (carrier sense multiple access), που χρησιμοποιεί το 
Wi-Fi καθώς και οι τυχόν παρεμβολές λόγω του περιβάλλοντος μειώνουν την 
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απόδοση της Wi-Fi τεχνολογίας. Επιπλέον, δεν είναι σχεδιασμένα να παρέχουν 
υπηρεσίες σε χρήστες που βρίσκονται εν κινήσει. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των 
Wi-Fi συστημάτων έναντι των 3G είναι η ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών σε ένα 
μεγάλο αριθμό τερματικών. Σήμερα, η τεράστια πλειοψηφία των φορητών 
υπολογιστών υποστηριζεί Wi-Fi εφαρμογές όπως και κινητά τηλέφωνα, κάμερες κλπ. 
Όπως και με το 3G, η έκδοση της IEEE 802.11n τυποποίησης επιχείρησε τη βελτίωση 
της γενικότερης απόδοσης του Wi-Fi και συγκεκριμένα στόχευσε τόσο στην αύξηση 
των ταχυτήτων μετάδοσης όσο και στην βελτίωση της κάλυψης των σημείων 
πρόσβασης. 

 
  

2.2.2 Τεχνολογία 3G  
 
Η τεχνολογία «Τρίτης γενιάς» (3G) σχεδιάστηκε από την καθολική υπηρεσία 

MobileTelecommunications (UMTS) ως πρωτότυπο για δίκτυα υψηλών ταχυτήτων 
για τη χρησιμοποίηση εφαρμογών με μεγάλες απαιτησεις σε ρυθμούς μετάδοσης 
δεδομένων. Τα 3G συστήματα αποτελούνται από τα δύο κύρια πρότυπα, CDMA2000 
και W-CDMA, καθώς και άλλες 3G παραλλαγές, όπως η NTT DoCoMo's, Freedom 
of Mobile Multimedia Access (FOMA) και Time Division Synchronous Code 
Division Multiple Access (TD-SCDMA), που χρησιμοποιούνται κυρίως στην Κίνα. 

 
Το UMTS, άρχκά προσφέρθηκε το 2001, έχει τυποποιηθεί από 3GPP , που 

χρησιμοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Κίνα και άλλες περιοχές 
κυριαρχούν από το GSM 2G υποδομή του συστήματος. Τα κινητά τηλέφωνα είναι 
συνήθως υβρίδια των UMTS και GSM. Οι διεπαφές που προσφέρονται μοιράζονται 
την ίδια υποδομή: 

 
• Η πρωτότυπη και πιο διαδεδομένη ραδιοδιεπαφή ονομάζεται W-CDMA . 

 
• Η TD-SCDMA ραδιοδιεπαφή, είναι στο εμπόριο από το 2009 και προσφέρεται 

μόνο στην Κίνα. 
 

• Η τελευταία έκδοση του UMTS, HSPA+ , μπορεί να προσφέρει μέγιστες 
ταχύτητες δεδομένων στη θεωρία έως και 56 Mbit/s στην κατερχόμενη ζεύξη, 
(28 Mbit/s σε υφιστάμενες υπηρεσίες) και 22 Mbit/s στο uplink. 
 
Tο σύστημα CDMA2000, που προσφέρθηκε αρχικά το 2002 και έχει 

τυποποιηθεί ως 3GPP2, χρησιμοποιείται κυρίως στη Βόρεια Αμερική και τη Νότια 
Κορέα, έχει κοινή υποδομή με το πρότυπο IS-952G. Τα κινητά τηλέφωνα είναι 
συνήθως υβρίδια των CDMA2000 και IS-95. Η τελευταία έκδοση EVDO Rev B 
προσφέρει έως 14,7 Mbit/s στην κατερχόμενη ζεύξη. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/UMTS�
http://en.wikipedia.org/wiki/3GPP�
http://en.wikipedia.org/wiki/GSM�
http://en.wikipedia.org/wiki/GSM�
http://en.wikipedia.org/wiki/W-CDMA�
http://en.wikipedia.org/wiki/TD-SCDMA�
http://en.wikipedia.org/wiki/HSPA%2B�
http://en.wikipedia.org/wiki/CDMA2000�
http://en.wikipedia.org/wiki/3GPP2�
http://en.wikipedia.org/wiki/IS-95�
http://en.wikipedia.org/wiki/EVDO�
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Τα ανωτέρω βασίζονται σε συγγενείς φασματικά ραδιοτεχνολογίες 
μετάδοσης. Ενώ το EDGE GSM πρότυπο («2.9G»), DECT για ασύρματα τηλέφωνα 
και το Mobile WiMAX πρότυπο, επισήμως πληρούν τις απαιτήσεις του IMT-2000 
και έχουν εγκριθεί ως πρότυπα 3G από την ITU, τυπικά συνήθως δεν ονομάζονται 
3G, και βασίζονται σε εντελώς διαφορετικές τεχνολογίες.  

 
Η ταχύτητα δεδομένων 3G προσδιορίζεται βασίζεται σε ένα συνδυασμό 

παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων του chip rate, τη δομή καναλιών, ελέγχου της 
ισχύος, και το συγχρονισμό. 

 
Ένα παράδειγμα υπολογισμού του θεωρητικής ταχύτητας δεδομένων σε 3G έχει 

ως εξής: 
 

W-CDMA για ειδικό κωδικό 400-500 Kbs/κώδικα.  
6 κωδικοί x 400 > 2Mbps (UMTS στόχος για 3G ταχύτητες δεδομένων σε σταθερή 
θέση) 

 
 Οι πραγματικές ταχύτητες δεδομένων θα διαφέρουν σύμφωνα με πολλούς 
παράγοντες όπως: 

 
• Ο αριθμός των χρηστών στο κελί / τομέα 
 
• Η απόσταση από το χρήστη από το κύτταρο 
 
• Αν ο χρήστης βρίσκεται σε κίνηση ή είναι σε στάση 
 
• Το δίκτυο ικανότητας χειριστή και τις απαιτήσεις για βελτιστοποίηση του 

δικτύου 
 
1xEV-DO : είναι μια επικεντρωμένη στα δεδομένα λύση, υποστηρίζοντας μια 

θεωρητική ταχύτητα δεδομένων μέχρι και 2,457 Mbps 
 
1xEV-DV : είναι μια λύση τό σο  για τα δεδομένα ό σο  και για φωνή,  και 

υποστηρίζει μια θεωρητική ταχύτητα δεδομένων έως 3,072 Mbps 
 
FOMA : έχει δύο τρόπους λειτουργίας, υποστηρίζοντας μια ειδική σύνδεση 64 

Kbps ή 384 Kbps downlink/64 uplink Kbps σύνδεση βέλτιστης προσπάθειας. 
 
TD-SCDMA : μπορούν να λειτουργούν στο 1,6 MHz ή 5 MHz για 2 Mbps ή 6 

Mpbs 3G αντίστοιχα 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_Data_Rates_for_GSM_Evolution�
http://en.wikipedia.org/wiki/DECT�
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Η υπηρεσία (UMTS και CDMA2000) είναι προϊόν έρευνας και ανάπτυξης που 
ξεκίνησε το 1992. Το 1999, η ITU ενέκρινε πέντε ραδιοδιεπαφών για IMT-2000, ως 
μέρος της ITU-R M.1457. Το WiMAXπροστέθηκε το 2007. 

 
2. 3 Τεχνολογία WiMAX / 4G 

 
Το WiMAX είναι μια ασύρματη τεχνολογία ευρυζωνικής πρόσβασης 

βασισμένη στο IP που παρέχει επιδόσεις παρόμοιες με 802.11/Wi-Fi δίκτυα με την 
κάλυψη και QOS (quality of service) των κυψελοειδών δικτύων. Το 

 

WiMAX είναι, 
επίσης, ένα ακρωνύμιο που σημαίνει "Worldwide Interoperability for Microwave 
Access (WiMAX). 

Το WiMAX είναι ένα ασύρματο ψηφιακό σύστημα επικοινωνιών, γνωστό και 
ως IEEE 802.16, το οποίο προορίζεται για ασύρματα "δίκτυα μητροπολιτικής 
περιοχής». Μπορεί να προσφέρει ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση (BWA) έως 30 
μίλια (50 χλμ.) για σταθερούς σταθμούς, και 3 - 10 μίλια (5 - 15 χλμ.) για κινητούς 
σταθμούς. 

 

Αντίθετα, το WiFi/802.11 ασύρματο τοπικό δίκτυο που αφορά τα τοπικά 
δίκτυα LAN, είναι περιορισμένo στις περισσότερες περιπτώσεις μόνο σε 100 με 300 
πόδια (30 - 100 μέτρα). 

 Mε το WiMAX, υποστηρίζονται παρόμοιοι ρυθμοί δεδομένων με το WiFi αλλά 

μειώνεται το πρόβλημα της διασυμβολής. Το WiMAX δραστηριοποιείται και στις 
δύο άδειες και μη αδειοδοτημένων συχνοτήτων, παρέχοντας ένα ρυθμιζόμενο 
περιβάλλον και βιώσιμο οικονομικό μοντέλο για ασύρματη μεταφορά.

 
  

Στο επίκεντρό της, ωστόσο, η τεχνολογία WiMAX είναι ένα πρότυπο. Σκοπός 
της είναι να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει υποστήριξη από πωλητή σε πωλητή στα 
καταναλωτικά προϊόντα ασύρματης εκπομπής. Τα βασικά πλεονεκτήματα του 
προτύπου WiMAX είναι να καταστεί δυνατή η υιοθέτηση των προηγμένων 
χαρακτηριστικών ασύρματης μετάδοσης με ομοιόμορφο τρόπο και να μειωθεί το 
κόστος για όλα τα προϊόντα από τις εταιρείες, οι οποίες είναι μέρος του WiMAX 

Εικόνα 2.3: Σχηματική απεικόνιση τις εμβέλειας του WiMAX σε σύγκριση με το WiFi 
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Forum ™ - έναν οργανισμό προτύπων που έχει συσταθεί για την εξασφάλιση της 
διαλειτουργικότητας μέσω δοκιμών . Το πιο πρόσφατο Long Term Evolution (LTE) 
πρότυπο είναι ένας παρόμοιος όρος που περιγράφει μια παράλληλη τεχνολογία 
WiMAX που αναπτύσσεται από τους πωλητές και μεταφορείς σε αντίστιξη με το 
WiMAX. H

 

 WiΜΑΧ τεχνολογία έχει εξελιχθεί μέσα από 4 στάδια: (1) ασύρματα 
συστήματα στενής ζώνης τοπικού βρόγχου (2) πρώτης γενιάς ευρυζωνικά συστήματα 
οπτικής επαφής (LOS) (3) δεύτερης γενιάς ευρυζωνικά συστήματα χωρίς οπτική 
επαφή (ΝLOS) (4) standards-based ευρυζωνικά ασύρματα συστήματα.  

Η κατηγορία (1) αναπτύχθηκε όταν παρουσιάστηκε η ανάγκη ανάπτυξης ενός 
εναλλακτικού ασύρματου συστήματος τηλεφωνίας φωνής. Αυτά τα συστήματα 
ονομάστηκαν ασύρματα τοπικού βρόγχου (wireless local-loop) και παρουσίασαν 
μεγάλη επιτυχία σε αναπτυσσόμενες χώρες όπως την Κίνα, την Ινδία,την Ινδονησία, 
την Βραζιλία και την Ρωσία όπου η υψηλή ζήτηση των χωρών αυτών σε βασικές 
τηλεφωνικές ανάγκες δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί από την υπάρχουσα τεχνολογική 
υποδομή. Ύστερα από την εμπορευματοποίηση του Internet το 1993, αρκετές μικρές 
εταιρείες ασχολήθηκαν με την ασύρματη παροχή υπηρεσιών Internet. Τα συστήματα 
αυτά εκπέμπαν στις ζώνες των 900 MHz και των 2.4 GHz και προσέφεραν ταχύτητες 
της τάξης των μερικών Kbps.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 2. 4: Point to Point εφαρμογές του WiMAX 
 
Η κατηγορία (2) αναπτύχθηκε όταν πια είχαν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό οι 

απαιτήσεις για υψηλές ταχύτητες Internet. Συστήματα όπως τα LMDS (local 
multipoint distribution systems) και MMDS (multichannel multipoint distribution 
services), στα τέλη της δεκαετίας του ’90, ήταν σε θέση να προσφέρουν ταχύτητες 
αρκετών εκατοντάδων Mbps στη ζώνη των 24 GHz και 39 GHz τα μεν LMDS και 
στη ζώνη των 2.5 GHz τα αντίστοιχα MMDS. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη 
γενιά σταθερών ευρυζωνικών ασύρματων επικοινωνιών οι οποίες υποστήριζαν LOS 
(line of sight) κάλυψη 35 μιλιών. Συνεπώς, οι χρήστες αυτών των συστημάτων 
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έπρεπε να είχαν εγκαταστήσει τις κεραίες σε τέτοιο ύψος έτσι ώστε να υπάρχει 
οπτική επαφή με τον σταθμό εκπομπής.  

 
Η κατηγορία (3) ξεπερνά το πρόβλημα της οπτικής επαφής μεταξύ πομπού και 

χρηστών. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στη χρήση κυψελωτών συστημάτων καθώς και 
την ανάπτυξη τεχνικών επεξεργασίας σήματος με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη 
αξιοπιστία και απόδοση των ζεύξεων σε συνθήκες πολυδιαδρομικού περιβάλλοντος. 
Οι 2 βασικότερες τεχνικές επίλυσης του NLOS προβλήματος που προτάθηκαν και 
χρησιμοποιήθηκαν επιτυχώς ήταν η OFDM (orthogonal frequency division 
multiplexing) και η CDMA (code division multiple access). 

 
Όσον αφορά την κατηγορία (4), το 1998 το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΙΕΕΕ) δημιούργησε την ομάδα 802.16 με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός προτύπου για ασύρματα μητροπολιτικά δίκτυα (wireless-MAN). Το 
ΙΕΕΕ 802.16 εγκρύθηκε το Δεκέμβρη του 2001 και το εγκεκριμένο πρότυπο, 
wireless-SC, όριζε μονοφέρουσες τεχνικές διαμόρφωσης για το φυσικό στρώμα 
μετάδοσης και TDM πολυπλεξία στο MAC επίπεδο. Τα επόμενα χρόνια 
ακολούθησαν και άλλα πρότυπα όπως τα wireless-Scα, wireless-OFDM, wireless-
OFDMA και wireless-HUMAN. Έτσι, το ΙΕΕΕ 802.16 αποτέλεσε μια οικογένεια 
προ τύπων,  πο υ συχνά αναφέρεται και ως WiΜΑΧ,  πο υ ο ρίζει τα MAC και PHY 
επίπεδα για ασύρματα μητροπολιτικά δίκτυα. Γενικά, τα πρότυπα 802.16 
περιγράφουν ποικίλες περιπτώσεις λειτουργίας συστημάτων συγκαταλέγοντας ειδικές 
παρατηρήσεις για NLOS και LOS περιβάλλοντα.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 2.1: Το διάγραμμα απεικονίζει ποιοτικά το λόγο «ευελιξία μετακίνησης» / «ταχύτητα 
μετάδοσης δεδομένων» για διάφορες τεχνολογίες ασύρματης μετάδοσης.  
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Πίνακας 2.1 : Σύγκριση WiMAX με άλλες τεχνολογίες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κλείνοντας, όσον αφορά τις εμπορικές εφαρμόγες του WiMAX θα πρέπει να 

τονίσουμε τα εξής παρακάτω σημεία. Η πλειοψηφία των WiΜΑΧ εφαρμογών για 
σταθερά ασύρματα δίκτυα έχουν να κάνουν με ζεύξεις μεταξύ κτιρίων όπως 
βιομηχανικών κέντρων και αστικών οικοδημάτων. Η πλήρης όμως αξιοποίηση του 
WiΜΑΧ επιτυγχάνεται μέσω των ασύρματων κινητών συστημάτων όπου δίνεται η 
δυνατότητα στους χρήστες να απολαμβάνουν ευρυζωνικές υπηρεσίες ανεξαρτήτως 
τοποθεσίας και κίνησης. 
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2.3  Ευρυζωνικός κινητός ασύρματος δίαυλος 
  

Η επικοινωνία μέσω ενός ραδιοδιαύλου θα πρέπει να θεωρηθεί μια αρκετά 
ενδιαφέρουσα διαδικασία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το μεταδιδόμενο σήμα 
υπόκειται σε διάφορα φυσικά φαινόμενα όπως η ανάκλαση, η περίθλαση και η 
διάχυση. Προφανώς, τα εμπόδια μεταξύ του πομπού και του δέκτη (κτίρια ή δάση σε 
εξωτερικό περιβάλλον, τοίχοι ή έπιπλα σε εσωτερικό χώρο) είναι υπεύθυνα για την 
εμφάνιση των παραπάνω φαινομένων. Η παρουσία των ενδιάμεσων αντικειμένων 
έχουν ως αποτέλεσμα την άφιξη του σήματος στο δέκτη πολλαπλές φορές, λόγω των 
πολλαπλών διαδρομών που ακολούθησε το σήμα. Στην πράξη, το λαμβανόμενο σήμα 
μπορεί να είναι σημαντικά διαφορετικό από το εκπεμπόμενο, ιδιαίτερα σε σενάρια 
ζεύξεων που δεν βρίσκονται στην ίδια οπτική ευθεία (NLOS- non line of sight). Σε 
τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην σωστή αποκωδικοποίηση του 
λαμβανόμενου σήματος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2.5: NLOS και LOS μετάδοση σε ασύρματο σύστημα 
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2.3.1  Γενικά για την διάδοση σήματος  
 
Σε φέρουσες συχνότητες πάνω από 1 GHz η σκίαση και η ανάκλαση αποτελούν 

κυρίαρχα φαινόμενα. Το λαμβανόμενο σήμα στο δέκτη αποτελεί μια υπέρθεση 
αντιγράφων του εκπεμπόμενου σήματος, καθένα από τα οποία έχει διαφορετικό 
πλάτος, φάση και χρόνο άφιξης. Το παραπάνω φαινόμενο ονομάζεται 
πολυδιαδρομική διάδοση και προκαλεί διασπορά του λαμβανόμενου σήματος στο 
πεδίο του χρόνου και επιλεκτικότητα συχνοτήτων στο πεδίο της συχνότητας. Σε 
περιπτώσεις υψηλού ρυθμού μετάδοσης δεδομένων, η χρονική διασπορά προκαλεί 
υπερκάλυψη των μεταδιδόμενων παλμών με αποτέλεσμα την ύπαρξη διασυμβολικής 
παρεμβολής (ΙSI-intersymbol interference). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2.6: Επίδραση διασυμβολικών παρεμβολών: (a) χαμηλός ρυθμός δεδομένων που δεν 
επηρρεάζεται από διασυμβολικές παρεμβόλες (b) χαμηλός ρυθμός δεδομένων που δεν 
επηρρεάζεται αισθητά από διασυμβολικές παρεμβόλες (c) υψηλός ρυθμός δεδομένων 
που επηρρεάζεται αισθητά από τις διασυμβολικές παρεμβολές  

 
 
 
Συνοψίζοντας, είναι φανερή η ύπαρξη των παρακάτω ανεξάρτητων φαινομένων 

στο μοντέλο του ασύρματου ραδιοδιαύλου :  
• εξασθένιση σήματος (path loss)  
• σκίαση (shadowing)  
• πολυδιαδρομική διαδρομή (multipath)  
• παρεμβολές (interference)  

 
Κάθε ένα από τα φαινόμενα έχει διαφορετική φυσική προέλευση και πρέπει να 

μελετώνται όλα κατά τη σχεδίαση αλλά και κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των 
κυψελωτών συστημάτων. 
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2.3.2  Απώλειες διάδοσης (path loss)  
  
Τόσο οι απώλειες διάδοσης όσο και η σκίαση αποτελούν φαινόμενα μεγάλης 

κλίμακας (large-scale effects). Είναι υπεύθυνα για τις διακυμάνσεις της 
λαμβανόμενης ισχύς σήματος που καταγράφεται στο δέκτη. Οι απώλειες διάδοσης 
εξαρτώνται απόλυτα από την απόσταση μεταξύ πομπού και δέκτη και εκφράζουν την 
μέση εξασθένιση του σήματος. Το επόμενο απλό μοντέλο συχνά χρησιμοποιείται για 
να μοντελοποιήσει το φαινόμενο των απωλειών διάδοσης:  

 
PL(d) = PL(d0) +10a log (d/dο

 
),                                   (2.1) 

όπου d0 είναι η απόσταση αναφοράς, d είναι η απόσταση μεταξύ πομπού και δέκτη 
και α ο συντελεστής εξασθένισης. Συχνά, ως απόσταση αναφοράς θεωρείται d0

 

 = 1m. 
Eπομένως, οι απώλειες διάδοσης εκφράζονται μέσω της σχέσης: 

PL(λ, d0 = 1m) = 10log(4π/λ)2

 
                                     (2.2) 

 
2.3.3  Σκίαση (shadowing)  

 
Στις παραπάνω εξισώσεις δεν λαμβάνεται υπόψη τόσο η μορφολογία του 

εδάφους όσο και τα τυχόν εμπόδια που υπάρχουν στο χώρο διάδοσης. Η 
λαμβανόμενη ισχύς είναι στην πραγματικότητα μια τυχαία μεταβλητή που εξαρτάται 
από τον αριθμό και τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των σκεδαστών που συμμετέχουν 
στη διάδοση. Συνεπώς, οι τιμές της λαμβανόμενης ισχύος μπορεί να είναι εντελώς 
διαφορετικές από τη μέση τιμή που προβλέπει η παραπάνω εξίσωση. Η σκίαση 
μπορεί να μοντελοποιηθεί από μια Gaussian τυχαία μεταβλητή, Χshadow , μηδενικής 
μέσης τιμής και διακύμανσης σshadow

 

. Συνεπώς, μια σωστότερα αριθμητική 
αποτύπωση των απωλειών διάδοσης είναι:  

Lprop (d) = PL(d) + Χshadow

 
 (σε dB)                              (2.3) 

Στην πράξη, ικανοποιητικές τιμές της σκίασης είναι σshadow

 
 = 8 dB.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Εικόνα 2.7: Παράδειγμα φαινομένου σκίασης 
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2.3.4 Πολυδρομική διαδρομή (multipath)  
 
H πολυδιαδρομική διάδοση είναι και το πιο βασικό χαρακτηριστικό της 

διάδοσης στο ραδιοδίαυλο των συστημάτων κινητών επικοινωνιών. Προκαλεί τυχαίες 
μεταβολές στο πλάτος του λαμβανόμενου σήματος (flat fading), αλλά και 
διασυμβολική παρεμβολή (intersymbol interference) ή διαλείψεις επιλεκτικές ως προς 
τη συχνότητα (frequency selective fading).  

 
Ένα κριτήριο για την επιλεκτικότητα του ραδιοδιαύλου ως προς την συχνότητα 

είναι το εύρος ζώνης συνοχής (coherence bandwidth) το οποίο εκφράζεται ως: 

 

(2.4) 
                                                  

To εύρος ζώνης συνοχής είναι το εύρος συχνοτήτων στο οποίο η απόκριση του 
ραδιοκαναλιού μπορεί να θεωρηθεί σταθερή. Με άλλα λόγια, εκφράζει την περίοδο 
μεταβολής της απόκρισης του ραδιοδιαύλου. Αν το εύρος ζώνης του εκπεμπόμενου 
σήματος είναι μεγαλύτερο από το Βcoh ο δίαυλος θεωρείται επιλεκτικός ως προς την 
συχνότητα. Διαφορετικά, το κανάλι θεωρείται επίπεδο (flat fading).  

 
Στο πεδίο του χρόνου, η χρονική διασπορά των πολυδιαδρομικών συνιστωσών 

οδηγεί σε διασυμβολική παρεμβολή (ISI) όταν η μέγιστη διαφορά στην καθυστέρηση 
των συνιστωσών είναι μεγαλύτερη από ένα τμήμα της διάρκειας ενός bit. Η 
διασυμβολική παρεμβολή προκαλεί υψηλούς ρυθμούς σφαλμάτων BER που δεν 
μειώνονται με την αύξηση της ισχύος , λόγω της ταυτόχρονης αύξησης της ισχύος της 
παρεμβολής. Άμεση συνέπεια της ISI είναι η χρήση χαμηλών ρυθμών μετάδοσης 
ώστε η χρονική διασπορά να είναι μικρότερη της διάρκειας του bit.  
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2.4  Συμπεράσματα 
 
 
Το μέλλον: Τόσο το 3GPP και 3GPP2 είναι επί του παρόντος επεκτάσεις στο 

3G πρότυπο που βασίζεται σε ένα all-IP υποδομής δικτύο. Ο στόχος αυτής της 
μακρυπρόθεσμης εξέλιξης είναι η υποστήριξη IMT-Advanced (4G) ταχυτήτων της 
τάξης των 100 Μbps στην κάτω ζεύξη και 50 Μbps στη άνω με την μέση φασματική 
απόδοση να είναι 3 με 4 φορές καλύτερη από την αντίστοιχη του HSPA.  
 

Για να επιτευχθούν τόσο οι υψηλές ταχύτητες όσο και η φασματική 
αποδοτικότητα θα πρέπει στο φυσικό στρώμα μετάδοσης να εφαρμοστούν τεχνικές 
ΟFDM/OFDMA ή MIMO, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και στο WiMAX. Οι 
συσκευές που κανουν χρήση του WiFi δικτύου δεν είναι σχεδιασμένες να παρέχουν 
υπηρεσίες σε χρήστες που βρίσκονται εν κινήσει. Εντούτοις ένα σημαντικό 
πλεονέκτημα των Wi-Fi συστημάτων έναντι των 3G και WiMAX είναι η ταυτόχρονη 
παροχή υπηρεσιών σε ένα μεγάλο αριθμό τερματικών.  

 
Το μέλλον δείχνει προς την κατεύθυνση του WiMAX και είναι βέβαιο ότι θα 

αποτελέσει τον κυρίαρχο τρόπο δικτύωσης των συσκευών που χρησιμοποιούνται 
στην καθημερινότητα. 
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3   Η τεχνική OFDM 
 
 
3.1  Εισαγωγή  
 

Η τεχνολογία WiMAX παρουσιάζει ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα επικοινωνίας 
πολλών χρηστών: Πολλοί χρήστες στην ίδια γεωγραφική περιοχή απαιτούν υψηλούς 
ρυθμούς μεταγωγής δεδομένων σε ένα πεπερασμένο εύρος ζώνης με χαμηλό αριθμό 
λαθών μετάδοσης. Διάφορες τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης επιτρέπουν στους 
χρήστες να μοιράζονται το διαθέσιμο εύρος ζώνης με ελάχιστη παρουσία κάθε 
χρήστη σε κάποιο κλάσμα των συνολικών πόρων του συστήματος. Η πείρα έχει δείξει 
ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν δραματικές διαφορές στις επιδόσεις  μεταξύ των 
διαφόρων στρατηγικών πολλαπλής πρόσβασης. Για παράδειγμα, η επιλογή CDMA 
έναντι TDMA για κυψελοειδή συστήματα φωνής τη δεκαετία του 1990. Η 
διαφορετική φύση της αναμενόμενης κίνησης στο WiMAX δίκτυο όπως με το VoIP, 
τη μεταφοράς δεδομένων, το video-streaming, η πρόκληση της εξάπλωσης του 
συστήματος, η κινητικότητα μεταξύ γειτονικών κύτταρων και η υψηλών απαιτήσεων 
αποτελεσματικότητα του εύρους ζώνης κάνει το πρόβλημα πολλαπλής πρόσβασης 
αρκετά περίπλοκο στην WiMAX τεχνολογία. Η εφαρμογή μιας αποτελεσματικής και 
ευέλικτης  στρατηγικής πολλαπλής πρόσβασης είναι κρίσιμη για την απόδοση του 
WiMAX  συστήματος.  

 
Το φυσικό στρώμα μετάδοσης λοιπόν του WiMAX στηρίζεται στην τεχνική 

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex - Ορθογωνική Πολυπλεξία με 
Διαίρεση Συχνότητας). Πρόκειται για ένα πλάνο μετάδοσης με επιλογή υψηλών 
ρυθμών μετάδοσης δεδομένων, βίντεο και multimedia εφαρμογών το οποίο 
χρησιμοποιείται σε πληθώρα σύγχρονων εμπορικών ευρυζωνικών συστημάτων (DSL, 
Wi-Fi, DVB-H, MediaFLO). Γενικά, το OFDM είναι μια κομψή και αποτελεσματική 
τεχνική, ιδανική για μετάδοση υψηλών ταχυτήτων σε NLOS (non-line of sight) 
ζεύξεις και πολυδιαδρομικό περιβάλλον. 

 
Το OFDM δεν είναι όμως απλά μια στρατηγική πολλαπλής πρόσβασης, αλλά 

μάλλον μια τεχνική διαμόρφωσης που δημιουργεί πολλές ανεξάρτητες ροές 
δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διάφορους χρήστες. Προηγούμενα 
OFDM συστήματα, όπως όπως το 802.11a DSL/g, καθώς και τις προηγούμενες 
εκδόσεις του 802.16/WiMAX, έκαναν χρήση ενός χρήστη OFDM: όλα τα  
υποφέροντα χρησιμοποιούνται από έναν μόνο χρήστη κάθε φορά. Για παράδειγμα, 
στο 802.11 a/g, συνδυασμένα οι χρήστες μοιράζονται το εύρος ζώνης των 20MHz με 
τη διαβίβαση σε διαφορετικές χρονικές στιγμές αφού συναγωνιστούν για το κανάλι. 
Επαναλαμβάνοντας λοιπόν, το WiMAX (802.16e-2005) υιοθετεί μια διαφορετική 
προσέγγιση, γνωστή ως Ορθογώνια Διαίρεση Συχνότητας Πολλαπλής Πρόσβασης 
(OFDMA), όπου οι χρήστες μοιράζονται και τους υποφορείς και τις χρονοθυρίδες. Το 
OFDMA έρχεται με μικρό κόστος, με το κόστος μοιρασμένο και στις δύο 
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κατευθύνσεις: Ο πομπός χρειάζεται πληροφορίες  από το κανάλι για τους χρήστες 
του, και ο δέκτης πρέπει να γνωρίζει ποιοι υποφορείς του έχουν εκχωρηθεί. 

 
 

3.2  Θεμελιώδεις αρχές - ΟFDM  
 

Το OFDM ανηκεί στην οικογένεια τεχνικών μετάδοσης της πολυφέρουσας 
διαμόρφωσης (multicarrier modulation) η οποία βασίζεται στην ιδέα διαμελισμού 
ενός υψηλού ρυθμού μετάδοσης σε πολλούς παράλληλους, χαμηλότερης ταχύτητας 
καθένας από τους οποίους μεταφέρεται σε ξεχωριστό φέρον (υποφέρον). Γενικά, η 
μελέτη των πολυφέροντων συστημάτων άρχισε την δεκαετία του ’60 με σκοπό τη 
λειτουργία τους σε στρατιωτικές εφαρμογές. Η πολυφέρουσα διαμόρφωση εξαλείφει 
ή ελαχιστοποιεί τις διασυμβολικές παρεμβολές αυξάνοντας την διάρκεια συμβόλου 
κάθε παράλληλου ρυθμού μετάδοσης με αποτέλεσμα τη μείωση της επίδρασης του 
πολυδιαδρομικού περιβάλλοντος. Πρακτικά, ένας υψηλός ρυθμός bit R χωρίζεται σε 
N παράλληλους ρυθμούς ταχύτητας R/N ο καθένας. Αν και τα Ν υποφέροντα 
επικαλύπτονται, προσφέρουν υψηλή φασματική αποτελεσματικότητα λόγω της 
ορθογωνιότητας που τα χαρακτηρίζει.  

 
Σχηματικά έχουμε:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε και στην εικόνα 3.1, η παράλληλη διάδοση 

δεδομένων αυξάνει τη διάρκεια συμβόλου με αποτέλεσμα τη μείωση της επίδρασης 
του πολυδιαδρομικού περιβάλλοντος.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.1: Σχηματική παρουσίαση παράλληλης μετάδοσης χρησιμοποιώντας Ν = 4 υποφέροντα 
για εύρος ζώνης ΒW 
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Η απόσταση μεταξύ 2 γειτονικών υποφέροντων, Δf, δίνεται από την σχέση 
Δf=1 /Te,  όπο υ Τe = Τ - Τg ο ωφέλιμος χρόνος της διάρκειας συμβόλου του 
υποφέροντος. Προφανώς, με Ν υποφέροντα το συνολικό εύρος ζώνης του 
συστήματος εκφράζεται ως BW = ΝΔf .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Η τεχνική της OFDM διαμόρφωσης συχνά πραγματοποιείται με την χρήση του 

αντίστροφου διακριτού μετασχηματισμού Fourier (IDFT). Αυτό κάνει εξαιρετικά 
εύκολη την υλοποίηση OFDM πομπών και δεκτών μέσω του ταχύ αντίστροφου 
μετασχηματισμού Fourier (ΙFFT). Αντίστοιχα, η OFDM αποδιαμόρφωση 
πραγματοποιείται με την χρήση του διακριτού μετασχηματισμού Fourier (DFT) και η 
υλοποίηση μέσω του ταχύ μετασχηματισμού Fourier (FFT). Η τάξη του ταχύ 
μετασχηματισμού Fourier που θα χρησιμοποιηθεί στο σχεδιασμό του OFDM 
συστήματος θα πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά ετσί ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία 
μεταξύ της προστασίας από το πολυδιαδρομικό περιβάλλον, διαλείψεις Doppler και 
την πολυπλοκότητα/κόστος του συστήματος. Για δεδομένο εύρος ζώνης, η επιλογή 
μεγάλης τάξης FFT έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της απόστασης Δf μεταξύ των 
υποφέροντων καθώς και την αύξηση της διάρκειας συμβόλου. Συνεπώς, με αυτή την 
τεχνική παρέχεται στο σύστημα μεγαλύτερη προστασία από τις επιδράσεις των 
πολυδιαδρομικών διαλείψεων αν και ταυτόχρονα η μείωση του Δf κάνει το σύστημα 
ευαίσθητο στις παρεμβολές μεταξύ των υποφέροντων εξαιτίας των διαλείψεων 
Doppler που εμφανίζονται στις κινητές εφαρμογές. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.2: Αναπαράσταση διάρκειας OFDM συμβόλου 
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3.3 Tα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τεχνικής OFDM  
 
Το OFDM, ως τεχνολογία μετάδοσης, παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα. 

Παρακάτω παρατείθονται μερικά από τα πιο σημαντικά:  
 

• Το OFDM είναι ανθεκτικό στην πολυδιαδρομική μετάδοση λόγω της 
αυξημένης διάρκειας των OFDM συμβόλων κάθε υποφέροντος.  

 
• Η υλοποίησή του στο ψηφιακό πεδίο είναι εύκολη μέσω της χρήσης ΙFFT 

ολοκληρωμένων.  
 
• Ο διαμελισμός του εύρους ζώνης σε υποφέροντα προσφέρει νέες δυνατότητες 

για το επίπεδο υπηρεσιών και τη διαχείριση ραδιοπόρων μιας και είναι εφικτή η 
ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών με τον ελάχιστο δυνατό αριθμό 
πόρων.  

 
• Λόγω της ορθογωνιότητας των υποφέροντων, δεν υπάρχουν παρεμβολές 

μεταξύ τους παρά το γεγονός ότι επικαλύπτονται.  
 
 Ένα σημαντικό μειονέκτημα της ΟFDM τεχνολογίας είναι το πρόβλημα του 

λόγου της μέγιστης ισχύος προς την μέση (peak-to-average-power ratio). Το 
ΟFDM σήμα αποτελείται από Ν ανεξάρτητα διαμορφωμένα σήματα τα οποία, 
όταν προστίθενται με την ίδια φάση, έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία 
ισχύος εξόδου Ν φορές μεγαλύτερη από τη μέση. Αυτές οι διακυμάνσεις του 
σήματος ισχύος αποτελούν σημαντικό πρόβλημα στον σχεδιασμό τόσο των RF 
ενισχυτών όσος και των AD/DA μετατροπέων. 
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3.4   Στρατηγικές πολλαπλής πρόσβασης για OFDM 
 

Οι πολλαπλής πρόσβασης στρατηγικές συνήθως προσπαθούν να δώσουν 
ορθογώνια, ή μη παρεμβολήσιμα, κανάλια επικοινωνίας για κάθε ενεργό σύνδεσμο. 
Οι πιο κοινοί τρόποι για κατανομή των διαθέσιμων διαστάσεων μεταξύ των πολλών 
χρηστών είναι μέσω της χρήσης  πολύπλεξης χρόνου, συχνότητας ή διάσπασης 
κώδικα. Στη διαίρεση συχνότητας πολλαπλής πρόσβασης (Frequency Division 
Multiple Access FDMA), κάθε χρήστης λαμβάνει μια μοναδική φέρουσα συχνότητα 
και εύρος ζώνης. Στα Time Division Multiple Access (TDMA), σε κάθε χρήστη 
δίνεται μια μοναδική χρονοθυρίδα, είτε η πρώτη που θα ζητηθεί ή με μια σταθερή 
εναλλαγή. Τα ασύρματα συστήματα TDMA σχεδόν πάντα χρησιμοποιούν επίσης 
FDMA σε κάποια μορφή, δεδομένου ότι δε γίνεται να χρησιμοποιηθεί όλο το 
ηλεκτρομαγνητικό φάσμα.  Τα ορθογώνια Code Division Multiple Access (CDMA), 
συστήματα επιτρέπουν σε κάθε χρήστη να μοιράζεται το διαθέσιμο εύρος ζώνης και 
τις χρονοθυρίδες με πολλούς άλλους χρήστες και βασίζονται σε ορθογώνια δυαδικούς 
κώδικες για να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των χρηστών. Γενικότερα, όλα τα 
συστήματα CDMA, συμπεριλαμβανομένου των δημοφιλών nonorthogonal, 
μοιράζονται το κοινό χαρακτηριστικό ότι πολλοί χρήστες μοιράζονται το χρόνο και  
τη συχνότητα. 

 
Μπορεί εύκολα να αποδειχθεί ότι στα TDMA, FDMA, και ορθογώνια CDMA 

όλοι έχουν την ίδια χωρητικότητα σε ένα πρόσθετο κανάλι θορύβου, δεδομένου ότι 
όλοι μπορούν να σχεδιαστούν για να έχουν τον ίδιο αριθμό των ορθογώνιων 
διαστάσεων σε συγκεκριμένο εύρος ζώνης και χρόνο. Για παράδειγμα, ας 
υποθέσουμε ότι παίρνει μια μονάδα του εύρους ζώνης για να στείλει μήνυμα του 
χρήστη και ότι οκτώ μονάδες του εύρους ζώνης είναι διαθέσιμες. Οκτώ χρήστες 
μπορούν να φιλοξενηθούν με κάθε τεχνική. Στην FDMA, οκτώ ορθογώνιες θυρίδες 
συχνότητας θα δημιουργούνταν, μία για κάθε χρήστη. Στην TDMA, κάθε χρήστης θα 
χρησιμοποιήσει και τις οκτώ θυρίδες συχνότητας αλλά θα μεταδίδει μόνο στο ένα 
όγδοο του χρόνου. Στο CDMA, κάθε χρήστης θα διαβιβάζει όλη την ώρα πάνω από 
το σύνολο των συχνοτήτων, αλλά θα χρησιμοποιήσει έναν από τους οκτώ 
διαθέσιμους ορθογώνιους κώδικες για να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει καμμία 
παρεμβολή με τους άλλους επτά χρήστες. 

 
Επομένως, γιατί όλες αυτές οι συζητήσεις σε πολλαπλές πρόσβασης; Ένας 

λόγος είναι ότι ορθογωνιότητα δεν είναι δυνατή στο πυκνά ασύρματα συστήματα. Οι 
τεχνικές εγγυώνται ορθογωνιότητα μόνο μεταξύ των χρηστών στο ίδιο κελί, ενώ οι 
χρήστες σε διαφορετικά, ενδεχομένως γειτονικά κύτταρα θα μπορεί να τους έχει 
δοθεί η ίδια θυρίδα χρόνου ή συχνότητας. Περαιτέρω, η ορθογωνιότητα θυσιάζεται 
λόγω ατελούς bandpass φιλτραρίσματος (FDMA), πολυδιαδρομικών καναλιών και 
ατελούς συγχρονισμού (στο TDMA και ιδιαίτερα στο CDMA). Στην πράξη, κάθε 
τεχνική πολλαπλής πρόσβασης (FDMA, TDMA, CDMA) περιλαμβάνει έναν 
κατάλογο από πλεονεκτήμάτα και των μειονεκτήμάτα. Ένα από τα κύρια 



36 
 

πλεονεκτήματα του FDMA είναι ότι πολλά από τα καλύτερα χαρακτηριστικά της 
κάθε τεχνικής μπορούν να επιτευχθούν. 

 
 

3.4.1  Random Access έναντι Multiple Access 
 
Πριν περιγράφει με περισσότερες λεπτομέρειες το πώς τα TDMA, FDMA και 

CDMΑ μπορούν να εφαρμοστούν στο OFDM, είναι χρήσιμο να εξετάστεί μια 
εναλλακτική τεχνική της τυχαίας προσπέλασης: Η Carrier Sense Multiple Access 
(CSMA), που χρησιμοποιείται συνήθως σε packet-based συστημάτα επικοινωνίας, 
ιδίως Ethernet και ασύρματα τοπικά δίκτυα, όπως το 802.11. Σε τυχαία πρόσβαση, οι 
χρήστες ανταγωνίζονται για το κανάλι και όχι να τους χορηγηθεί αποκλειστικά 
χρόνος, τη συχνότητα, ή πόρος κώδικα. Γνωστές τεχνικές τυχαίας προσπέλασης 
περιλαμβάνουν την ALOHA και την slotted ALOHA, καθώς και CSMA. Στην 
ALOHA, οι χρήστες απλά μεταδίδουν πακέτα κατά βούληση, χωρίς να ενδιαφέρονται 
για τους άλλους χρήστες. Ένα πακέτο που δεν αναγνωρίζεται από το δέκτη μετά από 
κάποιο χρονικό διάστημα, θεωρείται ότι χάνεται και αναμεταδίδεται. Φυσικά, αυτό το 
καθεστώς είναι πολύ αναποτελεσματικό και επιρρεπές στην καθυστέρηση όσο 
αυξάνεται η ένταση της κυκλοφορίας, καθώς οι περισσότερες μεταδόσεις οδηγούν σε 
συγκρούσεις. Το Slotted Aloha το βελτιώνει αυτό κατά ένα παράγοντα 2, δεδομένου 
ότι οι χρήστες μεταδίδουν σε καθορισμένα χρονικό περιθώρια, και ως εκ τούτου 
συγκρούσεις έχουν περίπου τις μισές πιθανότητες. 

 
Η CSMA βελτιώνει ALOHA και slotted ALOHA μέσω του συστήματος 

ανίχνευσης: Οι χρήστες "ακούνε" το κανάλι πριν την εκπομπή, ώστε να μην 
προκαλέσουν συγκρούσεις που μπορούν να αποφευχτούν. Πολλοί αλγόριθμοι 
ανταγωνισμού (contention) έχουν αναπτυχθεί για CSMA συστήματα: ένας από τους 
πιο γνωστούς είναι η Κατανεμημένη Λειτουργία Συντονισμού (Distributed 
Coordination function DCF) τoυ 802.11, σύμφωνα με την οποία οι χρήστες 
περιμένουν ένα τυχαίο χρονικό διάστημα μέχρι το κανάλι να είναι «καθαρό» πριν από 
την εκπομπή, προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα από δύο σταθμούς να 
μεταδόσουν αμέσως αφού το κανάλι είναι διαθέσιμο. Αν και η θεωρητική απόδοση 
του CSMA είναι συχνά περίπου 60 τοις εκατό με 70 τοις εκατό, σε ασύρματα τοπικά 
δίκτυα, η απόδοση έχει συχνά παρατηρηθεί εμπειρικά να είναι λιγότερο από 50 τοις 
εκατό, ακόμα και όταν υπάρχει ένας μόνο χρήστης.  

 
Παρά το γεγονός ότι τυχαία η πρόσβαση είναι σχεδόν πάντα επιδιωκόμενη στη 

διάσταση του χρόνου, δεν υπάρχει κανένας λόγος ώστε στις θυρίδες συχνότητας και 
κώδικα  δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί για τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ωστόσο, 
επειδή η τυχαία πρόσβαση τείνει να είναι αναποτελεσματική, τα συστήματα 
εξελίχθηκαν αρκετά ώστε να έχουν ειδικές θυρίδες συχνότητας και κώδικα 
βελτιστοποιημένες για πολλαπλή πρόσβαση και όχι για τυχαία προσπέλαση. Ως εκ 
τούτου, τα CSMA συστήματα μπορούν γενικά να θεωρηθούν ως ένα είδος TDMA, 
όπου ορισμένη αναποτελεσματικότητα λόγω του ανταγωνισμού και των 
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συγκρούσεων είναι αποδεκτή ώστε να έχουν μια πολύ απλή κατανεμημένη 
διαδικασία εκχόρησης καναλιού στην οποία οι χρήστες αποκτούν πόρους, μόνο όταν 
έχουν πακέτα για αποστολή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν και η FDMA και η 
TDMA είναι σίγουρα πιο αποτελεσματικές από ότι η CSMA, όταν όλοι οι χρήστες 
έχουν πακέτα για αποστολή, οι σπαταλημένες (αχρησιμοποίητες) υποδοχές 
συχνότητας και χρόνου στην FDMA και TDMA μπορούν επίσης να μειώσουν 
σημαντικά την αποδοτικότητα. Στην πραγματικότητα, περίπου το ήμισυ του εύρους 
ζώνης συνήθως σπαταλάται στα TDMA και FDMA συστήματα φωνής, που είναι ένας 
σημαντικός λόγος που το CDMA έχει αποδειχθεί τόσο επιτυχημένο για φωνή. 
Υποθέτοντας πλήρης ουρές, η αποτελεσματικότητα του προσανατολισμένου στη 
σύνδεση MAC μπορεί να πλησιάσει το 90 τοις εκατό, σε σύγκριση με την καλύτερη 
περίπτωση του 50 τοις εκατό ή λιγότερο στις περισσότερες περιπτώσεις CSMA 
ασύρματων συστημάτων, όπως το 802.11. Η ανάγκη για την εξαιρετικά υψηλή 
φασματική απόδοση στο WiMAX εξαλείφει ως εκ τούτου τη χρήση του CSMA, και 
το βάρος της κατανομής πόρων ανατίθεται στους σταθμούς βάσης. 

 
 

3.4.2  Frequency Division Multiple Access 
 

Η FDMA μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί στα συστήματα OFDM, 
αντιστοιχίζοντας κάθε χρήστη ένα σύνολο υποφορέων. Η κατανομή αυτή μπορεί να 
πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους. Η απλούστερη μέθοδος είναι μια στατική 
απόδοση των υποφορέων σε κάθε χρήστη, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.3α. Για 
παράδειγμα, σε ένα 64-υποφορέων OFDM σύστημα, ο χρήστης 1 θα μπορούσε να 
λαβει τους υποφορείς 1-16, με τους χρήστες 2, 3 και 4 να χρησιμοποιούν τους 
υποφορείς 17-32, 33-48, και 49-64, αντίστοιχα. Οι πιστώσεις εκτελούνται με ένα 
πολυπλέκτη για τους διάφορους χρήστες πριν από τον IFFT. Φυσικά, θα μπορούσε 
επίσης να υπάρχει άνιση κατανομή: με ανάθεση περισσότερων υποφορέων στους 
highdata-rate χρήστες, από τους lowdata-rate χρήστες.  

 
Η εξέλιξη της στατικής κατανομή είναι η δυναμική κατανομή υποφορέων, με 

βάση τις συνθήκες που επικρατούν στο κανάλι. Για παράδειγμα, λόγω της 
παραμόρφωσης επιλεκτικής ως προς τη συχνότητα, ο χρήστης 1 μπορεί να έχει 
σχετικά καλά κανάλια στους υποφορείς 33-48, ενώ ο χρήστης 3 θα μπορούσε να έχει 
καλούς διαύλους για υπομφορείς 1-16. Προφανώς, θα είναι αμοιβαία επωφελής για 
αυτούς τους χρήστες να ανταλλάξουν τα στατικά δικαιώματα που διανεμήθηκαν 
προηγουμένως. 
 
 
3.4.3  Time Division Multiple Access – “Round Robin” 

 
Εκτός από ή αντί της FDMA, η TDMA τεχνολογία μπορεί να φιλοξενήσει 

πολλούς χρήστες. Στην πραγματικότητα τα WiMAX συστήματα χρησιμοποιούν τόσο 
FDMA και TDMA, αφού θα υπάρχουν γενικά περισσότεροι χρήστες στο σύστημα 
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από ό,τι μπορεί να μεταφερθεί ταυτόχρονα σε ένα μόνο OFDM συμβόλο. Επιπλέον, 
οι χρήστες συχνά δεν έχουν δεδομένα για την αποστολή, γι 'αυτό είναι ζωτικής 
σημασίας για χάρη της αποτελεσματικότητας οι υποφορείς να κατανέμονται 
δυναμικά προκειμένου να αποφευχθούν οι απώλειες. 

 
H Στατική TDMA φαίνεται Σχήμα 3.3α. Αυτή η στατική μέθοδος TDMA είναι 

κατάλληλη για εφαρμογές με δεδομένα σταθερού ρυθμού κυκλωματομεταγωγής 
όπως η φωνή και η το video streaming. Αλλά γενικά, ένα σύστημα βασισμένο στο 
πακέτο, όπως το WiMAX, μπορεί να χρησιμοποιήσει πιο εξελιγμένους αλγόριθμους 
προγραμματισμού με βάση το μήκος της ουράς, τις συνθήκες στο κανάλι και να 
περιοριστούν οι περιορισμοί για την επίτευξη πολύ καλύτερης απόδοσης από ότι 
συμβαίνει στη στατική TDMA. Στο αυτό η στατική TDMA καλείται συχνά 
προγραμματισμός round-robin: Κάθε χρήστης περιμένει απλά τη σειρά του κυκλικά 
για να μεταδώσει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.3 α: FDMA  

Εικόνα 3.3 β: Συνδυασμός 
FDMA - TDMA 
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3.4.5  Code Division Multiple Access 
  
 Η CDMA είναι η κυρίαρχη τεχνική πολλαπλής πρόσβασης για τα σημερινά 
κυψελωτά συστήματα, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για μετάδοση υψηλής 
ταχύτητας δεδομένων, αφού όλο το σκεπτικό της CDMA είναι ότι χρησιμοποιείται 
εύρος ζώνης κατά πολύ μεγαλύτερο από το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων για να 
κατασταλεί η παρέμβαση, όπως φαίνεται στην εικόνα 3.4. Σε ασύρματα ευρυζωνικά 
δίκτυα, οι ρυθμοί μετάδοσης των δεδομένων ήδη είναι πολύ μεγάλοι, οπότε η 
περαιτέρω επέκταση του φάσματος δεν είναι βιώσιμη. Ακόμη και  τα ονομαστά 
CDMA πρότυπα ευρείας ζώνης, όπως το HSDPA και 1xEV-DO, έχουν πολύ μικρή 
διασπορά και είναι δυναμικά συστήματα TDMA,  αφού η μετάβαση από τον ένα 
χρήστη στον άλλο βασίζεται σε αντικείμενα προγραμματισμού, όπως η κατάσταση 
του καναλιού και η καθυστέρηση. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Η OFDM και η CDMA δεν είναι κατά βάση ασυμβίβαστες καθώς μπορούν να 

συνδυαστούν για να δημιουργηθεί μια πολυκαναλική κυματομορφή CDMA (MC-
CDMA). Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί απλωμένου φάσματος σηματοδότηση και 
να διαχωριστούν οι χρήστες με κώδικα στο OFDM, με την επέκταση είτε του πεδίου 
του χρόνου είτε της συχνότητας. Η επέκταση του πεδίου του χρόνου συνεπάγεται ότι 
κάθε υποφορέας μεταφέρει το ίδιο σύμβολο δεδομένων πάνω σε διάφορα διαδοχικά 
OFDM σύμβολα. Δηλαδή, το σύμβολο των δεδομένων πολλαπλασιάζεται με το 
μήκος Ν ακολουθίας κώδικα και στη συνέχεια αποστέλλεται σε ένα συγκεκριμένο 
υποφορέα για τα επόμενα Ν σύμβολα OFDM. Η επέκταση του πεδίου της 
συχνότητας, η οποία έχει κατά κανόνα ελαφρώς καλύτερη απόδοση από οτι η 

Εικόνα 3.4:  Οι χρήστες CDMA μοιράζονται κοινές θυρίδες χρόνου και συχνότητας αλλά 
χρησιμοποιούν κατάλληλη κωδικοποίηση για να διαχωρίζονται μεταξύ τους. 
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επέκταση του πεδίου του χρόνου, συνεπάγεται κάθε σύμβολο δεδομένων 
αποστέλλεται ταυτόχρονα σε Ν διαφορετικούς υπομεταφορείς. Η τεχνολογία MC-
CDMA δεν αποτελεί μέρος των προτύπων WiMAX αλλά θα μπορούσε να θεωρηθεί 
στο μέλλον, ειδικά για το uplink. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3.1 : Σχηματικό διάγραμα του Multiuser OFDM 

Πίνακας 3. 2: Περίληψη χαρακτηριστικών  παραμέτρων του OFDM 
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3.5 Πολυπλεξία OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)  
 
 

3.5.1  Οι θεμελιώδεις αρχές του OFDMΑ  
  
Το OFDMA είναι ουσιαστικά ένα υβρίδιο του FDMA και του TDMA: Στους 

χρήστες εκχωρούνται δυναμικά υπομεταφορείς (FDMA), σε διαφορετικές χρονικές 
περιόδους (TDMA), όπως φαίνεται στην εικόνα 3.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην OFDMA τεχνική, η πολλαπλή πρόσβαση επιτυγχάνεται με αρχική 

διαίρεση του διαθέσιμου φάσματος σε έναν αριθμό υποφορέων και μετέπειτα με 
ανάθεση υποσυνόλων αυτών στους χρήστες του συστήματος.  

 
Το βασικό χαρακτηριστικό του OFDMA ειναι ότι εκμεταλλεύεται το 

διαφορισμό πολλών χρηστών σε κανάλια επιλεκτικά στις συχνότητες, αφού είναι 
πολύ πιθανό μερικοί υποφορείς που είναι «κακοί» για ένα χρήστη, να είναι «καλοί» 
για τουλάχιστον έναν από τους άλλους χρήστες. Για να αποφευχθούν οι επιλεκτικές 
διαλείψεις ως προς την συχνότητα, το εύρος ζώνης κάθε υποφέροντος επιλέγεται να 
είναι αρκετά μικρότερο από το εύρος ζώνης συνοχής του καναλιού. Με αυτό τον 

Εικόνα 3.5: Στο OFDMA ο ΣΒ αναθέτει σε κάθε χρήστη ένα κλάσμα από τους υποφορείς, 
προτιμότερα σε μια έκταση που έχουν δυνατό κανάλι. 
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τρόπο η μετάδοση γίνεται ανθεκτική απέναντι στο πολυδιαδρομικό περιβάλλον ενώ 
αυξάνει και η φασματική απόδοση. 
 
Σχηματικά φαίνεται παρακάτω: 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις για την κατανομή υποφορέων: Η μία είναι η 

σταθερή και η άλλη η προσαρμοστική κατανομή. Στη σταθερή κατανομή το σύστημα 
αμελεί την ποικιλομορφία του καναλιού ενώ στην προσαρμοστική κατανομή, η 
κατανομή των πόρων στους χρήστες λαμβάνει υπόψη το κέρδος καναλιού κάθε 
χρήστη.  

 
Άλλο ένα βασικό χαρακτηριστικό της OFDMA τεχνικής είναι το γεγονός ότι σε 

ένα χρήστη μπορούν να ανατεθούν περισσότεροι από ένας υποφορείς. Επιπλέον, έχει 
αποδειχτεί σε παλαιότερες εργασίες ότι κάθε υποφορέας ανατίθεται αποκλειστικά σε 
ένα μόνο χρήστη, εξαλείφοντας την ενδοκυτταρική παρεμβολή.  

 
Το  καθένα από  τα OFDM σύμβο λα ή υπο φέρο ντα μπο ρεί να ανατεθεί σε 

διαφορετικούς χρήστες. Επιπλέον, διαφορετικός αριθμός συμβόλων και υποφέροντων 
μπορεί να ανατεθεί στους χρήστες με αποτέλεσμα και διαφορετικά επίπεδα 
διαμόρφωσης (αριθμός bit ανά σύμβολο διαμόρφωσης). Με αυτό τον τρόπο, μπορούν 
να επιτευχθούν ποικίλα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών.  

 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.6: OFDM ραδιοπόροι: OFDM σύμβολα s = 1,. . . ,S και υποφέροντα n = 1,. . . , N 
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Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η ανάθεση των υποφέροντων στους χρήστες σε 
ασύρματο σύστημα κατερχόμενης ζεύξης: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Όπως φαίνεται από το παραπάνω σχήμα, σε κάθε χρήστη εχει ανατεθεί ένας 

αριθμός υποφέροντων ανάλογα με τις συνθήκες και την κίνηση του ραδιοδιαύλου. 
Ποιό υποφέρον ανατείθεται σε ποίο χρήστη καθορίζεται από την σωστή διαχείριση 
των ραδιοπόρων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.7: ΟFDMA μετάδοση κάτω ζεύξης αναθέτοντας σε διαφορετικούς χρήστες δαφορετικά 
υποφέροντα 

Εικόνα 3.8: Block Διάγραμμα OFDM εκπομπού πολλών χρηστών 
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3.5.2  Πλεονεκτήματα του OFDMA 
 

Τα πλεονεκτήματα του OFDMA ξεκινούν με τα πλεονεκτήματα της OFDM 
ενός χρήστη από την άποψη ενός ισχυρού περιορισμού της πολυδιαδρομικότητας και 
της συχνοτικής ποικιλομορφίας. Επιπλέον, η OFDMA είναι μια ευέλικτη τεχνική 
πολλαπλής πρόσβασης που μπορούν να φιλοξενήσει πολλούς χρήστες με πολύ 
διαφορετικές εφαρμογές, ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων, καθώς και απαιτήσεις QoS. 
Επειδή η πολλαπλή πρόσβαση γίνεται στον ψηφιακό τομέα, πριν από την IFFT 
λειτουργία, είναι εφικτή  αποτελεσματική δυναμική κατανομή εύρους ζώνης. Αυτό 
επιτρέπει την ενσωμάτωση εξελιγμένων αλγόριθμων προγραμματισμού του τομέα 
του χρόνου και συχνότητας, προκειμένου να εξυπηρετήσει καλύτερα τον πληθυσμό 
των χρηστών.  

 
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της OFDMA σε σχέση με την OFDM είναι η 

δυνατότητά της να μειώσει την ισχύ εκπομπής και να χαλαρώσει το peak-to-average-
power ratio (PAPR) πρόβλημα. Το πρόβλημα PAPR είναι ιδιαίτερα έντονο στο 
uplink, όπου ενεργειακή απόδοση και το κόστος του τελικού ενισχυτή είναι 
εξαιρετικά ευαίσθητες ποσότητες. Με το διαχωρισμό ολόκληρου του εύρους ζώνης 
μεταξύ πολλών ΣΒ σε κάθε κελί, ο κάθε ΣΒ χρησιμοποιεί μόνο ένα μικρό υποσύνολο 
των υποφορέων. Ως εκ τούτου, κάθε ΣΒ διαβιβάζει με χαμηλότερο PAPR 
(υπενθυμίζεται ότι ο PAPR αυξάνεται με τον αριθμό των υπομεταφορέων) και με 
πολύ χαμηλότερη συνολική ισχύ από το να είχε να μεταδώσει σε όλο το εύρος ζώνης.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.8: Διαμόρφωση OFDM με 256 υποφορείς και διαμόρφωση OFDMA με μόλις 64 από 
τους 256 υποφορείς σε χρήση. Η συνολική ισχύ είναι ίδια αλλά στο OFDMA έχει 
μικρότερo συντελεστή PAPR. 
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Η εικόνα 3.8 το απεικονίζει. Χαμηλότερος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων και 
bursty δεδομένα μεταχειρίζονται πολύ πιο αποτελεσματικά στο OFDMA από το ενός 
χρήστη OFDM ή με TDMA ή CSMA, αφού αντί να χρειάζεται να εκπέμπει σε υψηλή 
ένταση σε ολόκληρο το εύρος ζώνης, η OFDMA επιτρέπει τον ίδιο ρυθμό μετάδοσης 
δεδομένων να αποστέλλεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χρησιμοποιώντας την 
ίδια ισχύ. 

 
Συνοψίζοντας το ΟFDMA κληρονομεί όλα τα υπέρ και τα κατά του ΟFDM 

όπως αυτά αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Επιπλέον, τα νέα 
πλεονεκτήματα του ΟFDMA είναι:  

 
 Προσφέρει πολυχρηστική ποικιλία (multiuser diversity): Ένα υποφέρον 

χαμηλής πο ιό τητας για ένα χρήστη μπο ρεί να μην είναι για το υς άλλο υς 
χρήστες και επομένως θα πρέπει να διαχειρισθεί κατάλληλα.  

 
 Προσφέρει ευελιξία: Τα υποφέροντα μοιράζονται στους χρήστες με βάση την 

ισχύ και μπορούν να εφαρμοστούν διαφορετικά επίπεδα διαμόρφωσης ανά 
υποφέρον.  

 
 Μειώνει τον λόγο της μέγιστης ισχύος προς την μέση PAPR (peak-to-average-

power-ratio), φαινόμενο που αποτελεί συχνό πρόβλημα στο OFDM. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι για την εκπομπή του σήματος απαιτείται ένα μέρος 
(μερικά υποφέροντα) και όχι ολόκληρο το εύρος ζώνης της ζεύξης. 

 
Το βασικό μειονέκτημα του ΟFDMA είναι:  
 
 Οι διακαναλικές παρεμβολές, οι οποίες είναι αναπόφευκτες στο πολυχρηστικό 

περιβάλλον. Συνεπώς απαιτείται η αναζήτηση τεχνικών για την κατάλληλη 
διαχείριση των ραδιοπόρων με σκοπό την ελαχιστοποίηση της επίδρασης 
μεταξύ των χρηστών. Στα πλαίσια του ΟFDMA, η διαχείριση ραδιοπόρων 
απαιτεί την σωστή ανάθεση υποφέροντων στους χρήστες, κατάλληλο bit 
loading στα υποφέροντα και έλεγχο της ισχύος ανά υποφέρον. 
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3.6  Τεχνικές κατανομής ραδιοπόρων για OFDMA 
 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να επωφεληθεί κάποιος από τη διασπορά των 
πολλών χρηστών και την προσαρμοστική διαμόρφωση στα συστήματα OFDMA. Οι 
αλγορίθμοι που εκμεταλλεύονται αυτά τα κέρδη δεν καθορίζονται από το πρότυπο 
WiMAX, καθώς και όλοι οι προγραμματιστές που ασχολούνται με το WiMAX είναι 
ελεύθεροι να αναπτύξουν τις δικές τους καινοτόμες διαδικασίες. Η ιδέα είναι η 
ανάπτυξη αλγορίθμων για τον προσδιορισμό των χρηστών που θα μπουν στο 
πρό γραμμα,  πως θα γίνει η ανάθεση των υπο φο ρέων σε αυτούς,  και πώς θα 
καθορίστούν τα κατάλληλα επίπεδα ισχύος, για κάθε χρήστη σε κάθε υποφορέα. Στην 
ενότητα αυτή θα εξεταστούν μερικές από τις πιθανές προσεγγίσεις για την κατανομή 
των  ραδιοπόρων. Επικεντρώνονται οι παρακάτω παράγραφοι στην κατηγορία των 
τεχνικών που προσπαθούν να εξισορροπήσουν την επιθυμία για υψηλή απόδοση με 
δικαιοσύνη μεταξύ των χρηστών στο σύστημα. Γίνεται η υπόθεση ότι οι εξερχόμενες 
ουρές για κάθε χρήστη είναι πλήρεις. 

 
Αναφερόμενοι στην κατερχόμενη ζεύξη OFDMA φαίνεται στο Σχήμα 3.5, 

εκτιμούν οι χρήστες και ανατροφοδοτούν την κατάσταση του καναλιού (Chanel State 
information - CSI) σε ένα κεντρικό σταθμό βάσης, όπου οι υποφορείς και η κατανομή 
ισχύος προσδιορίζονται σύμφωνα με την κατάσταση του καναλιού των χρηστών και 
τη διαδικασία κατανομής των πόρων. Μόλις οι υποφορείς για κάθε χρήστη έχουν 
καθοριστεί, ο σταθμός βάσης πρέπει να ενημερώνει τον κάθε χρήστη ποιοι υποφορείς 
του έχουν χορηγηθεί. Αυτή η χαρτογράφηση των υποφορέων πρέπει να μεταδίδεται 
σε όλους τους χρήστες κάθε φορά που αλλάζει την κατανομή των πόρων. Συνήθως, η 
κατανομή των πόρων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το χρόνο συνοχής του καναλιού, 
αν και μπορεί να γίνεται πιο συχνά, αν πολλοί χρήστες ανταγωνίζονται για πόρους. 

 
Η κατανομή των πόρων συνήθως διατυπώνεται ως πρόβλημα βελτιστοποίησης 

με περιορισμούς, είτε (1) ελαχιστοποίηση της συνολική εκπεμπόμενη ισχύς, με 
περιορισμό του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων του χρήστη ή (2) μεγιστοποίηση τυο 
συνολικού ρυθμού μετάδοσης, με περιορισμό στην συνολική εκπεμπόμενη ισχύ. Ο 
πρώτος στόχος είναι κατάλληλος για εφαρμογές, όπως η φωνή που απαιτούν σταθερό 
ρυθμό μετάδοσης δεδομένων, ενώ ο δεύτερος στόχος είναι καταλληλότερος για 
bursty εφαρμογές, όπως μετάδοση δεδομένων και άλλες εφαρμογές IP. Αυτή η 
ενότητα, θα επικεντρωθεί στην κατηγορία 2, οι οποία έχει μεγαλύτερη σημασία για 
συστήματα WiMAX. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, γίνεται η υπόθεση σε αυτήν την 
ενότητα ότι ο σταθμός βάσης έχει αποκτήσει τέλεια εικόνα για την στιγμιαία 
κατάσταση όλων των χρηστών. Ο πίνακας 3.3 συνοψίζει τους συμβολισμούς που θα 
χρησιμοποιηθούν. 
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3.6.1  Αλγόριθμος Μεγιστοποίησης του Συνολικού Ρυθμού Μετάδοσης 
 

Όπως αναφέρει το όνομα: Maximum Sum Rate (MSR), σκoπός του 
αλγόριθμου, είναι να μεγιστοποιήσει το συνολικό ρυθμό μετάδοσης όλων των 
χρηστών, λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της συνολικής εκπεμπομένης ισχύος. 
Αυτός ο αλγόριθμος είναι βέλτιστος, αν ο στόχος είναι να παρθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερα δεδομένα μέσω του συστήματος. Το μειονέκτημα του αλγορίθμου MSR 
είναι, ότι είναι πιθανό, μόνο λίγοι χρήστες που είναι κοντά στο σταθμό βάσης, 
έχοντας άριστα κανάλια, να πάρουν το σύνολο των πόρων του συστήματος. Θα 
περιγραφούν περιληπτικά το SINR, ο ρυθμός μετάδοσης και η ανάθεση ισχύος και 
υποφορέων που επιτυγχάνει ο αλγόριθμος MSR. 

 Έστω Pk,l ορίζει την εκπεμπόμενη ισχύ του χρήστη k στον l υποφορέα. Το 
SINR (Signal-to-Interference-plus-Noise-Ratio) για τον χρήστη k στον l υποφορέα 
ορίζεται σαν SINRk,l 

 

 

μπορεί να εκφραστεί ως:  

 

Χρησιμοποιώντας τον τύπο χωρητικότητας καναλιού του Shannon ο 
αλγόριθμος MSR μεγιστοποιεί την ακόλουθη ποσότητα: 

 

 

 
 

Πίνακας 3.3 : Σύμβολα που χρησιμοποιούνται 
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με τον περιορισμό της ισχύος: 

 

 
Η μεγιστοποίηση της χωρητικότητας επιτυγχάνεται αν η συνολική απόδοση 

κάθε υποφορέα μεγιστοποιείται. Οπότε το πρόβλημα της μεγιστοποίησης του 
συνολικού  ρυθμού μετάδοσης μπορεί να αναχθεί σε L απλούστερα προβλήματα, ένα 
για κάθε υποφορέα. Ακόμα αν η χωρητικότητα του καναλιού του υποφορέα l, 
ορισμένη σαν Cl

 

 

  μπορεί να γραφτεί: 

 
όπου Ptot – Pk,l ορίζει την παρεμβολή των άλλων χρηστών στον χρήστη k στον 
υποφορέα l. Είναι εύκολο να δειχθεί ότι το Cl μεγιστοποιείται όταν όλη η διαθέσιμη 
ισχύς Ptot,l

 

 έχει εκχωρηθεί στον ένα χρήστη με το περισσότερο κέρδος στον υποφορέα 
l. Το αποτέλεσμα συμφωνεί με την διαίσθηση: Να δωθεί κάθε κανάλι στον χρήστη με 
το περισσότερο κέρδος σε εκείνο το κανάλι.. Αυτό συνήθως αναφέρεται ως greedy 
βελτιστοποίηση. Η βέλτιστη κατανομή ισχύος υλοποιείται με waterfilling αλγόριθμο 
και η μεγιστοποίηση της συνολικού ρυθμού μετάδοσης δεδομένων ορίζεται με το 
άθροισμα των ρυθμών των υποφορέων. 

 
3.6.2  Maximum Fairness Algorithm 

 
Ενώ η συνολική απόδοση μεγιστοποιείται με τον MSR αλγόριθμο, σε 

κυψελωτά συστήματα όπως είναι το WiMAΧ, όπου η εξασθένηση σήματος διαφέρει 
τάξεις μεγέθους μεταξύ των χρηστών, κάποιοι χρήστες θα υποεξυπηρετούνται από 
ένα αλγόριθμο MSR. Στην εναλλακτική ακραία περίπτωση, ο αλγόριθμος 
μεγιστοποίησης δικαιοσύνης σκοπεύει να αναθέσει τους υποφορείς και την ισχύ 
καταλλήλως ώστε να εξυπηρετηθεί ο χρήστης με τη μικρότερο ρυθμό μετάδοσης 
δεδομένων και να μεγιστοποιήσει το ρυθμό του. Αυτό ουσιαστικά απαντάει στην 
απαίτηση για εξίσωση των ρυθμών μετάδοσης όλων των χρηστών εξ’ού και το όνομα 
«Maximum Fairness» ή «Μεγιστοποίηση Δικαιοσύνης» . 

 
Αυτή η προσέγγιση πολλές φορές αναφέρρεται σαν “Max-Min” πρόβλημα, 

αφού ο στόχος είναι να μεγιστοποιηθεί (maximize) ο μικρότερος (minimum) ρυθμός 
μετάδοσης. Η βέλτιστη ανάθεση υποφορέα και ισχύος είναι πολύ πιο δύσκολο να 
εξασφαλιστεί από την περίπτωση του MSR, καθώς δεν υπάρχει αναλυτική 
μαθηματική λύση στο πρόβλημα βελτιστοποίησης. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να βρεθεί 
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ταυτόχρονα ο βέλτιστος υποφορέας και η κατάλληλη κατανομή ισχύος. Αυτός είναι 
και ο λόγος που προτείνονται υποβέλτιστοι αλγόριθμοι και γίνονται απαραίτητοι, 
όπου γίνεται ξεχωριστά η αναζήτηση και ανάθεση του κατάλληλου υποφορέα και της 
ανάθεσης της κατάλληλης ισχύος.  

 
Μια συνήθης προσέγγιση είναι η θεώρηση αρχικά της εκχώρησης ίσης ισχύος 

σε κάθε υποφορέα και αργότερα επαναλληπτικά να γίνεται η ανάθεση κάθε 
διαθέσιμου υποφορέα σε χρήστη με χαμηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων στο 
καλύτερο κανάλι. Εφόσον αυτή η γενικά υποβέλτιστη ανάθεση υποφορέων έχει 
ολοκληρωθεί. πραγματοποιείται βέλτιστη ανάθεση ισχύος με τον αλγόριθμο water-
filling. Έχει παρατηρηθεί ότι αυτή η υποβέλτιστη προσέγγιση είναι πολύ κοντά στην 
απόδοση, η οποία αποδίδεται έπειτα από εξαντλητική αναζήτηση για ταυτόχρονη 
ανάθεση του κατάλληλου υποφορέα και ισχύος, όσο αφορά και την απόδοση 
δικαιοσύνης μεταξύ των χρηστών όσο και της συνολικής απόδοσης του συστήματος. 

 
 

3.6.3 Proportional Rate Constraints Algorithm 
 
Ένα ελλάτωμα του max-min αλγόριθμου είναι ότι η κατανομή του ρυθμού 

μεταξύ των χρηστών δεν είναι ευέλικτη. Ακόμα, η συνολική απόδοση περιορίζεται 
αρκετά από τον χρήστη με το χειρότερο SINR, καθώς οι περισσότεροι πόροι 
ανατίθενται σε εκείνον τον χρήστη, το οποίο είναι ξεκάθαρα μια υποβέλτιστη 
προσέγγιση. Σε ένα ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο είναι αρκετά πιθανό διαφορετικοί 
χρήστες να χρειάζονται ρυθμούς μετάδοσης οι οποίοι διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους. 
εξαιτίας των απαιτήσεων των εφαρμογών που χρησιμοποιούν. Για παράδειγμα η 
μετάδοση μόνο φωνής σε μια VoIP κλήση έχει μικρότερες απαιτήσεις σε ταχύτητα 
από μια εφαρμογή video-on-demand ή μια κλήση video. Μια γενίκευση του 
αλγορίθμου μέγιστης κατανομής δικαιοσύνης είναι ο αλγόριθμος με αναλογικούς 
περιορισμούς δικαιοσύνης με βάση το ρυθμό μετάδοσης (Proportional Rate 
Constraints – PRC) του οποίου ο στόχος είναι να μεγιστοποιήση τη συνολική 
απόδοση, βάζοντας ταυτόχρονα αναλογικούς περιορισμούς στο ρυθμό μετάδοσης 
κάθε χρήστη με βάση προκαθορισμένες παραμέτρους του συστήματος και 
εκφράζεται μαθηματικά ως εξής: 

 

 

 
           

 

 

όπου ο αποδιδόμενος ρυθμός μετάδοσης κάθε χρήστη είναι: 
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και  μπορεί να πάρει την τιμή 0 ή 1, δείχνοντας αν χρησιμοποιείται το 
υποφέρων l από τον χρήστη k. Ξεκάθαρα έχει τό ίδιο στήσιμο με τον αλγόριθμο 
μεγιστοποίησης δικαιοσύνης αν  

 

. Το πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να 
επιτευχθούν οποιοιδήποτε αυθαίρετοι ρυθμοί μετάδοσης αλλάζοντας τις τιμές του  

Η βελτιστοποίηση του αλγορίθμου PRC είναι γενικά πολύ δύσκολο να λυθεί 
άμεσα, αφού περιλαμβάνει αμφότερα τη συνεχή μεταβλητή  και τη δυαδική 
μεταβλητή  και δεν υπάρχει αναλυτική μαθηματική λύση στο πρόβλημα 
βελτιστοποίησης. Όσον αφορά το θέμα της μεγιστοποίηση της απόδοσης 
δικαιοσύνης, μια συνετή προσέγγιση είναι ο διαχωρισμός του υποφορέα και της 
ανάθεσης ισχύος και να αρκεστεί στην ανάθεση ένός σχεδόν βέλτιστου υποφορέα και 
κατανομή ισχύος το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί με διαχειρίσιμη πολυπλοκότητα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Εικόνα 3.5 : Επισκόπηση του προβλήματος ανάθεσης ραδιοπόρων στα OFDMA 

Πίνακας 3.4: Σύγκριση Τεχνικών Ανάθεσης στο OFDMA 
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3.7 Συμπεράσματα   
 
 
 Από μαθηματική σκοπιά τα προβλήματα ανάθεσης ραδιοπόρων δεν είναι τίποτα 
άλλο από προβλήματα βελτιστοποίησης (engineering optimization problems), όπως 
φαίνεται καθαρά από τις σχετικές προτυποποιήσεις/διατυπώσεις. Η συνάρτηση 
κόστους (cost/objective function) της εκάστοτε διατύπωσης αντιστοιχεί στη συνολική 
μεταδιδόμενη ισχύ ή στον αθροιστικό ρυθμός μετάδοσης όλων των εξυπηρετούμενων 
χρηστών, ενώ οι ελάχιστοι απαιτούμενοι ρυθμοί μετάδοσης για κάθε χρήστη, τα 
ελάχιστα επίπεδα BER, η συνολική διαθέσιμη ισχύς του σταθμού βάσης και οι 
διάφοροι δείκτες δικαιοσύνης συνιστούν μία ή περισσότερες περιοριστικές 
συναρτήσεις (constraint functions). Οι διατυπώσεις margin και rate adaptive 
εμπεριέχουν πολύ μεγάλο πλήθος μεταβλητών προς βελτιστοποίηση ακέραιας ή 
δυαδικής μορφής (integer/binary design variables) καθώς και μη γραμμικές 
συναρτήσεις κόστους/περιορισμών, και επομένως ανήκουν στην κατηγορία μη 
γραμμικών ακέραιων προβλημάτων ευρείας κλίμακας (large scale non-linear integer 
optimization problems), τα οποία είναι εξαιρετικά επίπονο να επιλυθούν. Στην αγορά 
υπάρχουν λογισμικά τα οποία αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα, ωστόσο η 
απόπειρα επίλυσης σε πραγματικό χρόνο (λίγων msec) συνήθως αποτυγχάνει. Μία 
εναλλακτική λύση που απαντάται στη βιβλιογραφία είναι η εφαρμογή συγκεκριμένων 
μετασχηματισμών στις αρχικές μαθηματικές διατυπώσεις για τη μετατροπή σε 
πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού (linear programming) που είναι σαφώς 
ευκολότερο να επιλυθεί. Και στην περίπτωση αυτή όμως, οι χρόνοι εκτέλεσης μπορεί 
να είναι απαγορευτικοί. 
 

 Για τους παραπάνω λόγους η αναζήτηση των βέλτιστων λύσεων 
εγκαταλείφθηκε σχετικά νωρίς, και η έρευνα στράφηκε στην εύρεση προσεγγιστικών 
υποβέλτιστων τρόπων επίλυσης, οι οποίες θα μπρορούν να εκτελεστούν σε 
πραγματικό χρόνο και ταυτόχρονα η ποιότητα των τελικών λύσεων θα είναι αρκετά 
υψηλή. Αναφέρουμε συνοπτικά τις κυριότερες μεθόδους: (α) Ευριστικές 
επαναληπτικές τεχνικές τύπου greedy, οι οποίες εξαρτώνται από τη φύση του 
εκάστοτε προβλήματος και βασίζονται σε "διαισθητικές" παρατηρήσεις της 
συνολικής συμπεριφοράς της λύσης (β) Μέθοδοι στηριζόμενες στην "χαλάρωση" του 
πεδίου ορισμού των σχεδιαστικών μεταβλητών (continuous relaxation) με 
αποτέλεσμα να είναι πλέο ν δυνατή η εφαρμο γή των κλασσικών μεθό δων μη 
γραμμικού προγραμματισμού (non-linear programming, gradient/hessian – based 
algoritms), (γ) στη χαλάρωση των συναρτήσεων περιορισμού (Lagrangian 
Relaxation), και στην συνεπακόλουθη εφαρμογή μεθόδων convex optimization, (δ) 
Μεταευριστικές τεχνικές, όπως οι εξελικτικοί μηχανισμοί (γενετικοί αλγόριθμοι, ... ). 
Οι μέθοδοι αυτές αν και έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα ότι παρέχουν επιβεβαιωμένα 
την ολική βέλτιστη λύση, παρουσιάζουν αρκετά μεγάλους χρόνους επίλυσης. Στην 
παρούσα διπλωματική επιλέχθηκε η λύση μέσω υποβέλτιστων αλγορίθμων (α).   
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4  Τα ασύρματα κανάλια και χωρητικότητα καναλιού ΜΙΜΟ 
 
 
4.1  Εισαγωγή (Ορισμοί των SISO, SIMO, MISO και MIMO καναλιών) 
 
 Ένα ασύρματο σύστημα αποτελείται από τον πομπό, το δέκτη και φυσικά το 
ραδιοκανάλι. Αυτά τα συστήματα χωρίζονται σε ευρύτερες κατηγορίες ανάλογα με το 
πλήθος των εισόδων και των εξόδων τους. Ως είσοδοι και έξοδοι ενός ασύρματου 
συστήματος λαμβάνονται τα στοιχεία των στοιχειοκεραιών του πομπού και του 
δέκτη, ή ακόμη και οι διαφορετικές πολώσεις αυτών των κεραιών. Στη συνέχεια 
περιγράφονται οι κατηγορίες των συστημάτων SISO, MISO, SIMO και MIMO. Θα 
δωθει σε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν, το μαθηματικό υπόβαθρο των μοντέλων που 
χρησιμοποιήθηκαν για το κανάλι στην παρούσα διπλωματική, καθώς οι αλγόριθμοι 
είναι σχεδιασμένοι για MISO-OFDMA συστήματα. 
 
 

4.1.1 Σύστημα μιας εισόδου-μιας εξόδου (SISO) 
 
 Τα συστήματα SISO αποτελούν την πιο απλή μορφή τέτοιων συστημάτων και 
προϋποθέτουν μια απλή κεραία για πομπό και δέκτη όπως στο σχήμα 4.1. Η 
κρουστική απόκριση του καναλιού σε αυτή την περίπτωση, h(τ,t), αφορά στην πορεία 
του παλμού από την είσοδο στον περιοριστή του πομπού έως την έξοδό του από τον 
ολοκληρωτή του δέκτη. Γενικά h(τ,t) είναι η απόκριση του καναλιού τη χρονική 
στιγμή t σε κρουστικό παλμό που στάλθηκε τη χρονική στιγμή t-τ. 
 
 

 
Σχήμα 4.1: Υλοποίηση SISO καναλιού. Όπου Τx ο πομπός και Rx ο δέκτης.  
 
 
 Αν το εκπεμπόμενο σήμα είναι το s(t) τότε το λαμβανόμενο σήμα δίδεται από 
τη σχέση: 
 

y(t) h( , t) s(t)= τ ⊗                                             (4.1.1) 
 

δηλαδή το αποτέλεσμα στο δέκτη δίνεται από τη συνέλιξη της κρουστική απόκρισης 
του καναλιού και του εκπεμπόμενου σήματος. 
 
 

    Τx     Rx 

h(τ,t) 
   y(t)  s(t) 
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4.1.2  Συστήματα μιας εισόδου- πολλαπλών εξόδων (SIMO) 
 
 Προκύπτουν με την εφαρμογή στοιχειοκεραίας στο δέκτη όπως φαίνεται στο 
σχήμα 4.2. 

 

 
 
Σχήμα 4.2: Υλοποίηση SIMO καναλιού 
 
 Ο πομπός στέλνει το σήμα μια φορά μέσω της απλής κεραίας του ενώ ο δέκτης 
λαμβάνει το ίδιο σήμα τόσες φορές όσες είναι και τα στοιχεία της στοιχειοκεραίας 
του. Έστω ΜR ο αριθμός των στοιχείων της κεραίας του δέκτη. Θεωρώντας την 
απλούστερη περίπτωση, που όπως θα αναλύσουμε με λεπτομέρεια παρακάτω, είναι 
αυτή κατά την οποία το SIMO σύστημα αντιμετωπίζεται ως ΜR

R

T

1 2 M( , t) h ( , t) h ( , t)...h ( , t)h  τ = τ τ τ 

 SISO κανάλια, το 
συνολικό SIMO κανάλι περιγράφεται από τον πίνακα: 

                              (4.1.2) 

 Με s(t) το εκπεμπόμενο σήμα, ο δέκτης των ΜR στοιχείων λαμβάνει το ΜR

R

T

1 2 M(t) y (t) y (t)...y (t)y  =  

×1 
διάνυσμα της μορφής:  

 

όπου yi

(t) ( , t) s(t)y h= τ ⊗

(t) είναι το λαμβανόμενο σήμα από το i-οστό στοιχείο της κεραίας του. Το 
λαμβανόμενο λοιπόν σήμα θα δίδεται από τη σχέση: 

                                            (4.1.3) 
 
 
 
4.1.3  Συστήματα πολλαπλών εισόδων – μιας εξόδου (MISO) 
 
 Πρόκειται για συστήματα που χρησιμοποιούν στοιχειοκεραία στην πλευρά του 
πομπού ενώ ο δέκτης διαθέτει απλή κεραία όπως στο σχήμα 4.3.  

 
 

 
 
 
Σχήμα 4.3: Υλοποίηση ΜISO καναλιού 

    Τx     Rx 
. 

 

    Τx     Rx 
. 
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Έστω ΜΤ ο αριθμός των στοιχείων της κεραίας του πομπού. Το σήμα στέλνεται 
ταυτόχρονα και από τα ΜΤ στοιχεία ενώ ο δέκτης λαμβάνει ένα συνδυασμό αυτών. 
Θεωρώντας πάλι την απλή περίπτωση όπου το MISO σύστημα λαμβάνεται ως ΜΤ

 

 
συστήματα SISO το κανάλι περιγράφεται από τον εξής πίνακα γραμμή: 

T1 2 M( , t) h ( , t) h ( , t)...h ( , t)h  τ = τ τ τ                                    (4.1.4) 

 
ενώ αν sj

 

(t) είναι το σήμα που εκπέμπεται από το j-οστό στοιχείο του πομπού τότε το 
λαμβανόμενο σήμα από τον πομπό θα είναι: 

TM

j j
j 1

y(t) h ( , t) s (t)
=

= τ ⊗∑                                          (4.1.5) 

 
ή σε συμπτυγμένη μορφή:            y(t) ( , t) (t)h s= τ ⊗  
 
 
4.1.4  Συστήματα πολλαπλών εισόδων – πολλαπλών εξόδου (MIΜO) 
 
 Τα συστήματα αυτά προϋποθέτουν στοιχειοκεραίες και στην πλευρά του 
πομπού και στην πλευρά του δέκτη όπως στο σχήμα 4.4. 
 
 

 
 
 
 
Σχήμα 4.4: Υλοποίηση ΜIΜO καναλιού 
 
 
 
 Υποθέτουμε ΜΤ τα στοιχεία του πομπού και ΜR τον αριθμό των στοιχείων του 
δέκτη. Ο πομπός στέλνει ΜΤ σήματα ταυτόχρονα, τα οποία λαμβάνονται από κάθε 
ένα στοιχείο της κεραίας του δέκτη, άρα ο δέκτης λαμβάνει συνολικά ΜΤ · ΜR

 

 
σήματα προς μετέπειτα επεξεργασία.  

 
 
 
 
 

    Τx     Rx 
. 

 

. 
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 Το κανάλι σε αυτήν την περίπτωση δίδεται από τον ΜR×ΜT

 
 πίνακα Η 

T

R R R T

1,1 1,2 1,M

2,1 2,2 2,3

M ,1 M ,2 M ,M

h ( , t) h ( , t) h ( , t)

h ( , t) h ( , t) h ( , t)
( , t)

h ( , t) h ( , t) h ( , t)

H

τ τ τ 
 

τ τ τ τ =  
 

τ τ τ  





   



                  (4.1.6) 

  
 Τα στοιχεία του πίνακα Η είναι μιγαδικοί που αντιπροσωπεύουν την 
εξασθένιση και της ολίσθηση φάσης που εισάγει το κανάλι στο σήμα που φτάνει στο 
δέκτη με καθυστέρηση τ. Το στοιχείο hi,j του πίνακα αποτελεί τη συνάρτηση 
μεταφοράς από το j-οστό στοιχείο του πομπού στο i-οστό στοιχείο του δέκτη, ενώ 
ταυτόχρονα θεωρείται και ένα υποκανάλι διάδοσης από τα ΜΤ · ΜR

 

 που υπάρχουν 
συνολικά. Έτσι το λαμβανόμενο από το δέκτη σήμα θα είναι: 

(t) ( , t) (t)y H s= τ ⊗                                             (4.1.7) 
 

όπου τα s(t) και y(t) είναι τα διανύσματα αποστολής και λήψης διαστάσεων ΜΤ×1 
και ΜR

 
×1 αντίστοιχα. 
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4.2 Χωρητικότητα MIMO συστήματος 
 
 
4.2.1 Εισαγωγή 
 
 Σε αυτό το κεφάλαιο μελετάται θεωρητικά η χωρητικότητα ενός ασύρματου 
καναλιού. Αρχικά περιγράφεται ο απλοποιημένος τύπος του Shannon για τη 
χωρητικότητα ενός ραδιοδιαύλου και οι υποθέσεις που έγιναν για να έχει ισχύ ο 
τύπος αυτός. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο εκτεταμένος τύπος Shannon για τη 
χωρητικότητα, που εφαρμόζεται σε συστήματα ΜΙΜΟ, όταν το κανάλι περιγράφεται 
με ντετερμινιστικά μοντέλα, ενώ εισάγεται και η έννοια της εργοδικής χωρητικότητας 
για την περίπτωση που το κανάλι είναι τυχαίο και περιγράφεται με στοχαστικά 
μοντέλα.  Η ανάλυση και για τα δύο είδη μοντέλων διαφοροποιείται όταν το κανάλι 
είναι γνωστό στον πομπό και όταν είναι άγνωστο.  
 
 Στο δεύτερο μέρος η ανάλυση επικεντρώνεται κυρίως στην παρουσίαση και 
περιγραφή των τύπων της χωρητικότητας για τα κανάλια τύπου Rayleigh και Rice τα 
οποία αφορούν και οι προσωμοιώσεις του τέταρτου κεφαλαίου. Στη συνέχεια 
δίνονται κάποια συμπεράσματα για τον τρόπο που επηρεάζουν τη χωρητικότητα του 
καναλιού ο αριθμός των στοιχείων του πομπού και του δέκτη, καθώς και η απόσταση 
μεταξύ τους. Για την τελευταία μάλιστα περίπτωση μελετάται συγκεκριμένα ο τρόπος 
που η απόσταση των στοιχείων της στοιχεκεραίας υπεισέρχεται στους τύπους της 
χωρητικότητας. 
 
 
4.2.2  Απλοποιημένος τύπος Shannon για τη χωρητικότητα 
 
 Ο Shannon ήταν ο πρώτος που εισήγαγε την έννοια της χωρητικότητας 
καναλιού. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήσε το μέγεθος αυτό για να συσχετίσει τις 
επιπτώσεις του λευκού θορύβου, της περιορισμένης ισχύος του πομπού και του 
περιορισμένου εύρους ζώνης με το δίαυλο. Για να καταλήξει σε έναν τύπο που να 
περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω παραμέτρους έκανε δύο υποθέσεις: Πρώτον, 
θεώρησε το κανάλι ιδανικό, χωρίς δηλαδή διαλείψεις, σκιάσεις ή παρεμβολές και 
δεύτερον θεώρησε ότι ο θόρυβος που επιδρά στο εκπεμπόμενο σήμα είναι λευκός 
θόρυβος1

 
.  

 Ο τύπος που κατέληξε τελικά ο Shannon για τη χωρητικότητα ενός απλού SISO 
συστήματος με τις προηγούμενες υποθέσεις είναι: 

o

PC B log 1
N B

 
= ⋅ + 

 
                                           (4.2.1) 

                                                           
1 Ο λευκός θόρυβος είναι μια ιδανική μορφή θορύβου όπου χρησιμοποιείται κυρίως στις 
τηλεπικοινωνίες και έχει την ιδιότητα η φασματική πυκνότητα ισχύος του να είναι ανεξάρτητη της 
συχνότητας λειτουργίας του. 
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όπου Β είναι το εύρος ζώνης του εκπεμπόμενου σήματος, Νο

 

 είναι μονόπλευρη 
φασματική πυκνότητα ισχύος του θορύβου και Ρ είναι η λαμβανόμενη ισχύς. Η 
χωρητικότητα C αποδίδεται σε bits/sec, το εύρος ζώνης σε Herz, η ισχύς σε Watts, 
και η πυκνότητα θορύβου σε Watt/Hz. Πρακτικά ο τύπος 4.2.1 δίνει ένα άνω όριο του 
ρυθμού μετάδοσης πληροφορίας. Aν ο ρυθμός πληροφορίας είναι μικρότερος από C 
bits/s τότε με την κατάλληλη κωδικοποίηση μπορεί να επιτευχθεί αξιόπιστη μετάδοση 
χωρίς σφάλματα, ενώ αν ο ρυθμός πληροφορίας είναι μεγαλύτερος από C bits/sec 
τότε ανεξάρτητα από την κωδικοποίηση του σήματος δεν δύναται να επιτευχθεί 
αξιόπιστη μετάδοση. 

 Ωστόσο το παραπάνω όριο στο οποίο κατέληξε ο Shannon είναι απόλυτα 
θεωρητικό και στην πράξη ανέφικτο. Συγκεκριμένα, οι αποκλίσεις που απαντώνται 
στα υπάρχοντα κυψελωτά τηλεπικοινωνιακά συστήματα μεταξύ θεωρητικού ορίου 
και εφικτής τιμής χωρητικότητας αγγίζουν το 90%. Οι λόγοι για αυτό είναι πρώτον, 
ότι στον υπολογισμό του θεωρητικού ορίου δε λήφθηκε υπόψη η χρονική 
μεταβλητότητα του διαύλου και φαινόμενα όπως η σκίαση, η πολύοδη διάδοση ή οι 
διαλείψεις και δεύτερον, ότι ανεξάρτητα από το δίαυλο, τόσο ο πομπός όσο και ο 
δέκτης δε χρησιμοποιούν βέλτιστες τεχνικές σηματοδοσίας ώστε να ανιχνεύουν τις 
προαναφερθείσες μεταβολές του διαύλου. 
 
 
4.2.3  Επέκταση του θεωρήματος Shannon για συστήματα ΜΙΜΟ 
 
 
4.2.3.1 Γενικός τύπος χωρητικότητας για ΜΙΜΟ κανάλι 

 
Ο τύπος της προηγούμενης παραγράφου επεκτείνεται στην περίπτωση όπου οι 

κεραίες του πομπού και του δέκτη είναι γραμμικές στοιχειοκεραίες με αριθμό 
τοιχείων ΜΤ και ΜR αντίστοιχα. Επίσης είναι φυσικό η χωρητικότητα του καναλιού 
στην περίπτωση του ΜΙΜΟ συστήματος να εξαρτάται και από το πίνακα Η του 
καναλιού. Για αυτό το λόγο σε όλη τη μετέπειτα ανάλυση γίνεται η βασική υπόθεση 
ότι η διάρκεια κάθε εκπεμπόμενου πακέτου από bits είναι αρκούντως μικρή ώστε να 
το κανάλι να θεωρείται σε αυτό το χρονικό διάστημα σταθερό2

 Βασισμένοι στην προηγούμενη υπόθεση μπορούμε να αποδώσουμε το 
λαμβανόμενο διάνυσμα, r(t) διαστάσεων Μ

.  

R×1, από το δέκτη με τη σχέση3

 
: 

( ) ( ) ( ) ( )t H t t t= ⊗ +r s n                                          (4.2.1.1) 

όπου n(t) είναι ο προσθετικός, λευκός θόρυβος Gauss, Η(t) είναι ο ΜR×ΜT πίνακας 
περιγραφής του καναλιού και s(t) είναι το διαστάσεων ΜT×1 

                                                           
2 Ωστόσο με την ίδια λογική, η διάρκεια του εκπεμπόμενου πακέτου οφείλει να είναι επίσης 
αρκούντως μεγάλη ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα με τη χρήση των συμπαγών κωδίκων. 

διάνυσμα εκπομπής. Αν 
θεωρήσουμε ότι το σήμα που εκπέμπεται είναι στενής ζώνης και το κανάλι μπορεί να 

3 Με ⊗ συμβολίζεται η πράξη της συνέλιξης. 
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θεωρηθεί επίπεδο ως προς τη συχνότητα τότε ο τύπος (4.2.1.1) μπορεί να γραφεί ως 
εξής: 

Hτ τ τr s n= +                                                  (4.2.1.2) 
 

όπου τ είναι ο δείκτης του διακριτού χρόνου.  
 

Η χωρητικότητα λοιπόν ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος που περιγράφεται 
από τη (4.2.1.1) και υπόκειται σε γνωστό περιορισμό ισχύος εκπομπής δίνεται από τη 
σχέση (4.1.2.2) .  
 

( )
ss

2 sstr(R ) p
C max log det I HR H

≤
 = + 

H                                 (4.2.1.3) 

 
όπου ΗΗ είναι ο αναστροφοσυζυγής του Η, Rss

 

 είναι ο πίνακας μεταβλητότητας του 
διανύσματος εκπομπής s και ρ είναι η μέγιστη κανονικοποιημένη μέση ισχύς 
εκπομπής.   

 Επειδή όπως έχουμε προαναφέρει το τηλεπικοινωνιακό σύστημα ΜΙΜΟ που 
αναλύουμε είναι γραμμικό, είναι δυνατό με μια επιπρόσθετη επεξεργασία, γραμμικής 
φύσεως, στον πομπό και στο δέκτη το ΜΙΜΟ σύστημα να μεταχηματιστεί σε ένα 
ισοδύναμο που αποτελείται από n = rank(H) ασύζευκτα SISO υποκανάλια, όπου 
rank(H) είναι ο  βαθμό ς το υ πίνακα το υ καναλιο ύ4

 

.   Το  απο τέλεσμα αυτής της 
επιπλέον επεξεργασίας μεταφράζεται και σε έναν πιο απλοποιημένο τύπο για την 
χωρητικότητα. Η διαδικασία που παρουσιάζεται στην επόμενη παράγραφο 
περιγράφει τα βήματα που πρέπει να γίνουν, ώστε το ΜΙΜΟ σύστημα να απλοποιηθεί 
και να γίνει ισοδύναμο με n SISO κανάλια.. 

 
4.2.3.2 Έκφραση της χωρητικότητας βάσει των ιδιοτιμών του Η 
 

Αρχικά εφαρμόζουμε στο μιγαδικό πίνακα Η του καναλιού singular value 
decomposition5

H UDV= H

  οπότε ο Η ισοδυναμεί με: 
                                                    (4.2.1.4) 

όπου U, V είναι ορθομοναδιαίοι πίνακες και D είναι διαγώνιος πίνακας με στοιχεία 
της διαγωνίου του τις singular values6 του Η. O πομπός πολλαπλασιάζει το προς 
εκπομπή διάνυσμα xτ με τον πίνακα V οπότε προκύπτει sτ=Vxτ

                                                           
4 Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι αν και το πιο λογικό θα ήταν ο αριθμός των 
υποκαναλιών να ισούνταν με n = rank(H) = min(MR,MT), ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο 
βαθμός του πίνακα προκύπτει μικρότερος από την ελάχιστη διάστασή του, οπότε εδώ λαμβάνουμε τη 
γενικότερη περίπτωση. 

 ενώ ο δέκτης 

5 Αν ο πίνακας των ιδιοδιανυσμάτων του Η ήταν τετραγωνικός θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε απλή 
διαγωνοποίηση, ωστόσο επιλέγουμε την singular value decomposition για να μελετήσουμε τη γενική 
περίπτωση. Εξάλλου η «αποσύνθεση» αυτή ισχύει πάντα αν ο πίνακας είναι μιγαδικός[26].  
6 Οι singular values ενός πίνακα Α προκύπτουν από την τετραγωνική ρίζα των ιδιοτιμών του πίνακα 
ΑΑΗ  
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πολλαπλασιάζει το λαμβανόμενο διάνυσμα, rτ,  με τον πίνακα UH, yτ = UHrτ

 

. οπότε 
προκύπτουν οι εξής αντικαταστάσεις: 

sτ = V xτ                                                         

 
(4.2.1.5) 

yτ = UHrτ                                       

 
                            (4.2.1.6) 

uτ = UHnτ

 
                                                      (4.2.1.7) 

 Η (4.2.1.7) προέκυψε στο δέκτη με τον πολλαπλασιασμό του διανύσματος του 
θορύβου με τον πίνακα UH. Με αντικατάσταση της (4.2.1.7) στην (4.2.1.2), ώστε να 
ληφθεί υπόψη η επεξεργασία στον πομπό, και με πολλαπλασιασμό της προκύπτουσας 
με UH

,

 

 ώστε να συνυπολογιστεί και η επεξεργασία στο δέκτη, προκύπτει η εξής 
περιγραφή για το λαμβανόμενο σήμα στο σύστημα ΜΙΜΟ που περιγράφουμε: 

U U HV Uτ τ τr x n= ⋅ + ⇒H H H
 

 
      U HVτ τy x uτ= ⋅ +H                                                (4.2.1.8) 

 
 Όμως από τον αρχικό μετασχηματισμό για τον πίνακα Η παίρνουμε: 

H UDV= ⇒H U HV U UDV V U HV D= ⇒ =H H H H  
 
δεδομένου ότι για τους ορθομοναδιαίους πίνακες U,V, ισχύει ότι U-1=UH, V-1=VH

 
.  

Έτσι η (4.2.1.8) καταλήγει στην: 
 

Dτ τy x uτ= ⋅ +                                                (4.2.1.9) 
 
 
 Αν λοιπόν συμβολίσουμε τα στοιχεία του D με εk, k= 1,2,...,n  και τις ιδιοτιμές 
του πίνακα  ΗΗΗ 2

kε με , k = 1,2, …,n  τότε ο πίνακας D θα είναι της μορφής: 
 

1

2

n

0 0
0 0

D
0 0

0 0

ε 
 ε =
 
 ε  





 



                                          (4.2.1.10) 
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 Βάσει της μορφής του D, η κάθε συνιστώσα που λαμβάνει ο δέκτης γράφεται 
ως εξής: 

 
k k

kτ

k
τy x u

τ
= ε ⋅ +                                                (4.2.1.11) 

 
 Από την τελευταία σχέση προκύπτει ότι το αρχικό (MT,MR

 

) ΜΙΜΟ σύστημα 
μετατράπηκε σε ένα ισοδύναμο με n=rank(H) SISO υποκανάλια,σχηματικά φαίνεται 
στο σχήμα 4.5. 

 
 
 
Σχήμα 4.5: Αναγωγή του MR×MT

 
 MIMO συστήματος σε n = rank(H) παράλληλα  υποκανάλια. 

 
 Έτσι, αν θεωρήσουμε ρk

 

 την ισχύ που αποδίδει ο πομπός στο k-οστό 
υποκανάλι η χωρητικότητα του ολικού συστήματος αποδίδεται από τη σχέση: 

( )
n

2
2 k k

k 1
C log 1 p

=

= + ε∑                                           (4.2.1.13) 

με τον περιορισμό (4.2.1.14) για την συνολική ισχύ εκπομπής: 
 

n

k
k 1

p p
=

≤∑                                                     (4.2.1.14) 

 
όπου p είναι η είναι η μέγιστη κανονικοποιημένη μέση ισχύς εκπομπής που 
χρησιμοποιήθηκε και στο γενικό τύπο (4.2.1.11).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Τx Rx 

 

 

1 

MT MR 

2 

n=rank(H) 
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4.2.3.3 Κανάλι άγνωστο στον πομπό 
 
 Σύμφωνα με τον τύπο 4.2.1.13 που καταλήξαμε στην προηγούμενη παράγραφο 
η χωρητικότητα του καναλιού πέρα από τον αριθμό των ανεξάρτητων υποκαναλιών 
που δημιουργούνται, εξαρτάται από την κατανομή των ιδιοτιμών 2

kε  και από τον 
τρόπο που κατανέμεται η ισχύς εκπομπής στα στοιχεία της κεραίας του πομπού. 
Θεωρώντας γνωστή την κατανομή των 2

kε , είτε επειδή το κανάλι είναι ντετερμινιστικό 
είτε επειδή ακολουθεί γνωστή κατανομή, η χωρητικότητα θα εξαρτηθεί από τον 
τρόπο που ο πομπός θα κατανέμει την ισχύ στα στοιχεία του.  
 

Όταν ο πομπός δεν έχει γνώση του καναλιού τότε η ισχύς εκπομπής 
ισοκατανέμεται στα στοιχεία του, μαθηματικά αυτό εκφράζεται με τις (4.2.1.15) και 
(4.2.1.16): 

 

k
T

pp
M

=                                                       (4.2.1.15) 

 
 

M TssR I=                                                       (4.2.1.16) 
 

στην (4.2.1.16) Rss

 

 είναι ο πίνακας μεταβλητότητας που χρησιμοποιείται στο γενικό 
τύπο της (4.2.1.3). Έτσι η έκφραση της χωρητικότητας σε αυτήν την περίπτωση 
γίνεται: 

 

2
T

pC log det I HH
M

  
= +  

  

H                                        (4.2.1.17) 

 
 

μπορούμε να εκφράσουμε την (4.2.1.1) και βάσει των ιδιοτιμών. Κατηλήγουμε έτσι 
στην (4.2.1.18). 
 

n
2

2 k
k 1 T

pC log 1
M=

 
= + ε 

 
∑                                           (4.2.1.18) 

 
 Η (4.2.1.18) αποτελεί την έκφραση της χωρητικότητας συναρτήσει των 

ιδιοτιμών του πίνακα ΗΗΗ

2
kε

 στην περίπτωση που ο  πο μπό ς δε γνωρίζει το  κανάλι. 
Συγκεκριμένα η 4.2.1.18 εκφράζει την χωρητικότητα του ΜΙΜΟ καναλιού ως το 
άθροισμα των χωρητικοτήτων n SISO καναλιών που το καθένα έχει κέρδος ισχύος  
και ισχύ εκπομπής p/ΜΤ

 
. 
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 Πρέπει να σημειωθεί ότι εφόσον η ισχύς εκπομπής ισοκατανεμηθεί στα 
στοιχεία του πομπού, ισχύουν δηλαδή οι  (4.2.1.15) και (4.2.1.16), η χωρητικότητα 
του ΜΙΜΟ καναλιού δεν εξαρτάται από τον πίνακα V. Η τελευταία ιδιότητα είναι 
εξαιρετικά χρήσιμη γιατί επιτρέπει την απλοποίηση του ΜΙΜΟ συστήματος με την 
μέθοδο που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο αν και ο πομπός δεν μπορεί 
να γνωρίζει τον πίνακα Η.  
 

Τέλος, επισημαίνεται ότι στις θεωρητικές αναλύσεις ο δέκτης συνήθως 
θεωρείται ότι έχει γνώση του καναλιού. Αυτή βέβαια η θεώρηση δεν απέχει από την 
πραγματικότητα, μιας και ο δέκτης, επιτελώντας λειτουργίες «tracking», γνωρίζει 
σχεδόν πάντα το κανάλι. 
 
 
4.2.3.4 Κανάλι γνωστό στον πομπό 
 

Σίγουρα σε ένα ΜΙΜΟ σύστημα όταν εκτός από το δέκτη έχει και ο πομπός 
γνώση του καναλιού τότε το άνω όριο της χωρητικότητας αυξάνεται όπως θα 
αποδείξουμε στη συνέχεια. Επίσης η γνώση του καναλιού σε ένα τέτοιο σύστημα 
δίνει τη δυνατότητα του beamforming ή του prefiltring. Αν το σύστημα τώρα είναι 
SISO, τότε η γνώση του καναλιού από τον πομπό χρησιμοποιείται για την απόκτηση 
του ρυθμού διαμόρφωσης ή για έλεγχο ισχύος. Τέλος, σε σύστημα ΜΙΜΟ 
πολλαπλών χρηστών7

 

 η γνώση του καναλιού στον πομπό δεν είναι μόνο επιθυμητή 
είναι απαραίτητη ώστε να μπορεί να στρέφει κατάλληλα το προς εκπομπή σήμα 
ανάλογα με τη χωρική κατανομή των χρηστών. Αρχικά όμως θα δώσουμε μια 
σύντομη περιγραφή των τρόπων με τους οποίους μπορεί ο πομπός να εκτιμήσει το 
κανάλι πριν από κάθε εκπομπή 

 

4.2.3.4.1 Έκφραση της χωρητικότητας όταν ο πομπός γνωρίζει την κατάσταση   
του καναλιού 
 

Όταν ο πομπός μπορεί να εκτιμήσει την κατάσταση του καναλιού τότε μπορεί 
να ακολουθηθεί ακριβώς η διαδικασία απλοποίησης που πραγματοποιήθηκε στην 
παράγραφο (4.2.3.2) και το ΜΙΜΟ κανάλι να αποσυντεθεί σε n παράλληλα SISO 
υποκανάλια. Δηλαδή ο πομπός μπορεί να ξέρει τον πίνακα V με τον οποίο θα 
πολλαπλασιάσει το προς εκπομπή σήμα και ο δέκτης γνωρίζει τον πίνακα UH

 

 με το 
οποίο πολλαπλασιάζει το σήμα που λαμβάνουν τα στοιχεία του καθώς και τον 
πρόσθετο λευκό θόρυβο. Παραστατικά τα προηγούμενα φαίνονται στο σχήμα 4.2. 

 
 

                                                           
7 Το σύστημα αυτό αναφέρεται συνήθως ως ΜΙΜΟ-ΜU ή SDMA.  
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Η χωρητικότητα σε αυτή την περίπτωση δίνεται από τον τύπο (4.2.1.19) 
. 

n
2i

2 k
k 1 T

pC log 1
M=

 γ ⋅
= + ε 

 
∑                                         (4.2.1.19)                      

 
 Παρατηρούμε ότι η μόνη διαφορά με τον τύπο 4.2.1.18 είναι ο συντελεστής γi

{ }2
i iE sγ =

. 
Ο συντελεστής αυτός εκφράζει το ποσοστό ισχύος που αποδίδεται στο i-οστό 
υποκανάλι, και ισούται με  

                                                  (4.2.1.20) 

 
ενώ αποδεικνύεται ότι ικανοποιεί και τη σχέση: 
 

n

i T
i 1

M
=

γ =∑                                                    (4.2.1.21) 

 
Ο σκοπός τώρα είναι να βρεθούν τα κατάλληλα γ i τα οποία μεγιστοποιούν την 

(4.2.1.19). Η μέθοδος που χρησιμοποιεται για τη βέλτιστη εκτίμηση των γ i

 

 καλείται 
“waterfilling method”. 

 
Σχήμα 4.7:  Σχηματική παρουσίαση του ΜΙΜΟ συστήματος όταν ο πομπός και ο δέκτης 

γνωρίζουν το κανάλι. 
 
 
4.2.3.5 Θεωρητικά συμπεράσματα πάνω στον τύπο της χωρητικότητας 
  

Σε αυτή την παράγραφο για ευκολία και απλούστευση των αποδείξεων 
θεωρούμε το κανάλι άγνωστο στον πομπό. Ξεκινώντας από τους τύπους (4.2.1.17) 
και (4.2.1.18), στους οποίους καταλήξαμε για την χωρητικότητα, μπορούμε με απλά 
συλλογιστικά βήματα να  οδηγηθούμε σε συμπεράσματα που αφορούν στα όρια της 
χωρητικότητας, στα ενεργά κανάλια του συστήματος καθώς και στο πώς επηρεάζει η 
ορθογωνιότητα των καναλιών τη χωρητικότητα. Παρακάτω αναλύονται ξεχωριστά τα 
τρία αυτά ζητήματα. 
 

    V     H     UH 

n 

x 
s r y 

ΠΟΜΠΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΚΑΝΑΛΙ 
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 (α) Πάνω και κάτω όριο για τη χωρητικότητα 
 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν στη συνέχεια (βλ. κεφάλαιο 5) και αφορούν 
στα όρια της χωρητικότητας σε σύστημα ΜΙΜΟ ενέχουν τέσσερις βασικές υποθέσεις 
οι οποίες αν και έχουν αναφερθεί στα προηγούμενα επαναλαμβάνονται εδώ για 
ευκολία.. 

 
• Τα παράλληλα υποκανάλια στα οποία αποσυντέθηκε το ΜΙΜΟ κανάλι 

θεωρούνται μεταξύ τους ανεξάρτητα. 
 

• Το κανάλι είναι άγνωστο στο πομπό. 
 

• Το κανάλι θεωρείται Rayleigh και ο πίνακας που το περιγράφει γίνεται Η=ΗW

 
. 

• Τα στοιχεία του πομπού λαμβάνονται λιγότερα ή ίσα από του δέκτη (ΜΤ≤ΜR

 
). 

 Επίσης για την εξαγωγή των ορίων χρησιμοποιούνται γνωστές αλγεβρικές 
ανισότητες που παρατίθονται συγκεντρωμένες στη συνέχεια.  

( ) ( )2 2

, ,det DD RR D R+ ≥ +∏H H
   



                               (Α) 

όπου D είναι διαγώνιος πίνακας και R άνω τριγωνικός. 
( ) ( )det I AB det I BA+ = +                                            (Β) 

( ) ( )det I QAQ det I A+ = +H                                          (Γ)  

όπου Α,Β είναι τετραγωνικοί πίνακες και Q ορθομοναδιαίος. 
( ) ,det X X≤∏  



                                                  (Δ) 

όπου Χ είναι ένας μη αρνητικός ορισμένος8

 
 πίνακας.   

Για τον πίνακα ΗW γίνεται ο μετασχηματισμός ΗW 

2χ

= QR με Q ορθομοναδιαίο 
και τον R άνω τριγωνικό. Σύμφωνα με το μετασχηματισμό αυτό που καλείται 
Householder tranformation τα στοιχεία πάνω από τη διαγώνιο του R είναι στατιστικά 
ανεξάρτητα μεταξύ τους και ακολουθούν την κανονική κατανομή, ενώ το τετράγωνο 
του μέτρου των στοιχείων της διαγωνίου του ακολουθεί την κατανομή . 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Ορισμένος, μη αρνητικός πίνακας καλείται ένας πίνακας Χ n×n, για τον οποίο ισχύει η σχέση 
yXy’≥0, όπου y∈Rn ,διάφορος του μηδενός και y’ ο συμπληρωματικός του (adjoint)[26]. 
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 Ξεκινώντας λοιπόν από την (4.2.1.17) λαμβάνουμε: 
 

( )

2 2
T T

(B) 2

2 2 ,
T T

M M

M M

p pC log det I HH log det I QRR Q

p pC log det I RR log 1 R

Γ      
= + = + ⇒      

      
      

= + ≥ + ⇒      
      

∏

H H H

H
 

  
 

TM
2

2 ,
1 TM

pC log 1 R
=

 
≥ + 

 
∑  


                                                                  (4.2.1.22) 

 
 
 H (4.2.1.23) αποτελεί το κάτω όριο για τη χωρητικότητα και πρακτικά δηλώνει 
ότι το κάτω όριο της χωρητικότητας δίνεται από το άθροισμα των χωρητικοτήτων ΜΤ

2χ
 

ανεξάρτητων υποκαναλιών με κέρδη ισχύος που ακολουθούν την κατανομή . 
 
Για την εύρεση του πάνω ορίου πάλι από την 4.2.1.17 λαμβάνουμε: 
 

TM

( )

2 2
T T

( ) 2 2

2 2 , ,m
m 1T T

M M

M M

p pC log det I HH log det I QRR Q

p pC log det I RR C log 1 R R

Γ

∆

= +

      
= + = + ⇒      

      
       

= + ⇒ ≤ + + ⇒              
∑∏

H H H

H
  



 

T TM M
2 2

2 , ,m
1 m 1TM

pC log 1 R R
= = +

  
≤ + +  

  
∑ ∑  
 

                                                    (4.2.1.23) 

 
η σχέση (4.2.1.23) αποτελεί το άνω όριο για τη χωρητικότητα στην περίπτωση που 
εξατάζουμε. Παρατηρούμε ότι και το πάνω όριο αποτελεί το άθροισμα των 
χωρητικοτήτων ΜΤ

2χ
 ανεξάρτητων υποκαναλιών με κέρδη ισχύος που ακολουθούν 

επίσης την κατανομή . Ωστόσο η κατανομή σε αυτή την περίπτωση έχει 
περισσότερους βαθμούς ελευθερίας. Το γεγονός ότι τα δύο όρια δε διαφέρουν 
αισθητά διαφαίνεται και από τη διαφορά των μέσων τιμών των ορίων που δεν 
ξεπερνά το 1bit/s ανά Hz ανά χωρική διάσταση.   
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(β)  Έκφραση της χωρητικότητας όταν τα υποκανάλια είναι ορθογώνια μεταξύ τους.  
 

Έστω ότι για απλοποίηση δεχόμαστε ότι ΜΤ=ΜR=Μ. Όταν τα υποκανάλια που 
δημιουργούνται μεταξύ πομπού και δέκτη είναι μεταξύ τους ορθογώνια τότε θα 
ισχύει η σχέση ΗΗΗ= ΗΗ

 

Η=αΙ, όπου α είναι μια σταθερά που εξαρτάται από τον 
περιορισμό ισχύος που έχει αποδοθεί στον πομπό, τότε η σχέση (4.2.1.18) γίνεται: 

 
 

M

2 2 2C log det I I log 1 C M log 1
M M M

α α
  ρ  ρ ρ     = + = + ⇒ = ⋅ + α                

      (4.2.1.24) 

 
 

 Η σχέση (4.2.1.23) αποτελεί τη μέγιστη τιμή για την εκτίμηση της 
χωρητικότητας σε ένα κανάλι. Ενώ με κατάλληλη επιλογή των στοιχείων του πίνακα 
Η μπορούμε να επιτύχουμε την ισότητα α = Μ, οπότε η (4.2.1.24) να γίνει 

( )2C M log 1= ⋅ + ρ , η οποία μεταφράζεται σε Μ φορές τη χωρητικότητας του SISO 

καναλιού όπως προκύπτει από τον απλοποιημένο τύπο.  
  

 Επίσης από την (4.2.1.24) παρατηρούμε ότι όταν Μ → ∞ τότε  

2M log 1 / ln(2)
M
ρ ⋅ + α →αρ 

 
, έχουμε δηλαδή μια γραμμική αύξηση της 

χωρητικότητας με το σηματοθορυβικό λόγο ρ. Στο σχήμα 4.8 φαίνεται η 
χωρητικότητα συναρτήσει του Μ όταν τα κανάλια είναι ορθογώνια για τυχαία τιμή 
του σηματοθορυβικού λόγο ρ. Είναι προφανής η σταθερή τιμή στην οποία τείνει η 
χωρητικότητα για μεγάλες τιμές του Μ. 

 
 

 
Σχήμα 4.8: Απεικόνιση της χωρητικότητας όταν το κανάλι περιγράφεται από ορθογώνιο πίνακα. 
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(γ)  Ενεργά κανάλια του συστήματος 
 

Αποδείξαμε παραπάνω (σχέση 4.2.1.18) ότι το ΜΙΜΟ (MR,MT) σύστημα 
μπορεί να αποδομηθεί σε n = rank(H) SISO υποκανάλια όπου το καθένα παρουσιάζει 
κέρδος ισχύος ίσο προς την ιδιοτιμή του πίνακα ΗΗΗ. Σε αυτό το σημείο θα δειχθεί 
γιατί ο βαθμός του Η δε συμπίπτει με την ελάχιστη διάσταση του Η, γιατί δηλαδή σε 
όλους τους προηγούμενους τύπους δε χρησιμοποιήθηκε η ισότητα n=min(MR,MT

 
).  

 Έστω λοιπόν ότι n=min(MR,MT

( )2
k TM 1ρε 

), θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ένα 
ΜΙΜΟ σύστημα (n,n) θα παρουσίαζε γραμμική σχεδόν αύξηση με το n για δοσμένο 
σηματοθορυβικό λόγο ρ, αφού για την περίπτωση που ισχύει η συνθήκη 

η χωρητικότητα που δίδεται από τη (4.2.1.18) μπορεί να προσεγγιστεί 

από τη σχέση: 

( )
2n
k

2
k 1 T

C log
M=

 ρε
ρ ≈  

 
∑                                           (4.2.1.25) 

 
 Ωστόσο η συνθήκη για την (4.2.1.25) δεν ισχύει πάντα. Συγκεκριμένα ο 
σηματοθορυβικός λόγος στο δέκτη, ρ, αποδεικνύεται μικρός στις περιπτώσεις όπου η 
εκπομπή έγινε από κινητό τερματικό, το οποίο γενικά έχει χαμηλές ικανότητες 
ισχύος, και όταν η επικοινωνία πομπού – δέκτη ενέχει μεγάλες αποστάσεις διάδοσης. 
Πέρα όμως από τις προφανείς αυτές περιπτώσεις που η (4.2.1.25) δεν ισχύει, στο ίδιο 
αποτέλεσμα καταλήγουμε και όταν κάποιες ιδιοτιμές 2

k 0ε → .  
 
 Η τελευταία περίπτωση συναντάται όταν κάποια από τα σήματα που φτάνουν 
στο δέκτη μέσω των n υποκαναλιών παύουν να είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και 
παρουσιάζονται συσχετισμένα. Τότε τα ιδιοδιανύσματα του Η δεν είναι μεταξύ τους 
γραμμικώς ανεξάρτητα όπως υποθέσαμε σε όλη την προηγούμενη ανάλυσή μας και 
κάποιες από τις ιδιοτιμές εk εμφανίζονται να τείνουν στο μηδέν. Με αποτέλεσμα το 
κέρδος ισχύος για τα υποκανάλια αυτά να είναι επίσης μηδενικό. Έτσι εισάγεται η 
έννοια των ενεργών βαθμών ελευθερίας (effective degrees of freedom) ενός 
συστήματος [17], πρόκειται για μια πραγματική παράμετρο που λαμβάνει τιμές στο 
διάστημα [0, n = min(MT,MR

  

)] και δείχνει τον αριθμό των υποκαναλιών που 
μετέχουν στη μετάδοση πληροφορίας από τον πομπό στο δέκτη με κέρδος ισχύος 
διάφορο του μηδενός. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκε στους τύπους της 
χωρητικότητας ο βαθμός του πίνακα Η και όχι η ελάχιστη διάστασή του. 

 
4.2.3.6 Χωρητικότητα καναλιών ΜΙSO – SIMO 
 
 Όπως είναι αναμενόμενο, οι χωρητικότητες των καναλιών MISO και SIMO 
είναι υποπεριπτώσεις της χωρητικότητας του ΜΙΜΟ καναλιού και όσων 
αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους. Στη συνέχεια δίνουμε περιληπτικά 
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τις εκφράσεις της χωρητικότητας για τα δύο αυτά είδη καναλιών και εξηγούμε τους 
τύπους που προκύπτουν. 
 
 

4.2.3.6.1  Χωρητικότητα SIMO καναλιού 
 

Σε ένα κανάλι SIMO ο πομπός διαθέτει κεραία με ένα στοιχείο οπότε ΜΤ = 1 
και ο πίνακας περιγραφής του καναλιού γίνεται διαστάσεως ΜR

 

×1. Είναι προφανές 
ότι το SIMO κανάλι μεταδίδει πληροφορία που προέρχεται μόνο από ένα στοιχείο.  
Επίσης η παράμετρος n = rank(H) λαμβάνει την τιμή 1  και έτσι ο  τύπο ς της 
χωρητικότητας σε αυτή την περίπτωση γίνεται: 

( )2
SIMO 2 1C log 1= +ρ⋅ε                                          (4.2.1.26) 

 
Αν θεωρήσουμε ότι |hi,j|2 2

1ε = 1, τότε = ΜR

( )SIMO 2 RC log 1 M= +ρ⋅

 , αντικαθιστώντας στην 4.2.1.26 
παίρνουμε: 

                                        (4.2.1.27) 

 
η τελευταία σχέση δηλώνει μια λογαριθμική μόνο αύξηση της χωρητικότητας του 
SIMO καναλιού με την αύξηση των στοιχείων του δέκτη. Επίσης μπορούμε να 
παρατηρήσουμε ότι ακόμη και αν ο πομπός γνωρίζει την κατάσταση του καναλιού 
αυτό δε συνεπάγεται επιπλέον χωρητικότητα για το κανάλι. 
 
 
4.2.3.6.2 Χωρητικότητα MISO καναλιού 
 
 Σε ένα κανάλι MISO ο δέκτης διαθέτει κεραία με ένα στοιχείο οπότε ΜR = 1 
και ο πίνακας περιγραφής του καναλιού γίνεται διαστάσεως 1× Μ Τ. Σε αντίθεση με 
προηγουμένως, bit πληροφορίας μπορούν να εισέρχονται στο MISO κανάλι από ΜΤ

2
MISO 2 1

T

C log 1
M

 ρ
= + ε 

 

 
διαφορετικές χωρικά πηγές. Επίσης και όπως θα δειχθεί στη συνέχεια, σε αυτό το 
είδο ς καναλιο ύ η γνώση ή ό χι της κατάστασής το υ από  το ν πο μπό  επηρεάζει την 
έκφραση της χωρητικότητας. Πάλι ισχύει ότι n = 1, οπότε ο τύπος της χωρητικότητας  
όταν το κανάλι είναι άγνωστο στον πομπό γίνεται: 

                                        (4.2.1.28) 

 
Αν θεωρήσουμε |hi,j |2 2

1ε = 1 τότε,  = ΜΤ

( )MISO 2C log 1= +ρ

. Ο τύπος γίνεται τότε: 

                                             (4.2.1.29) 
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Η έκφραση (4.2.1.29) είναι αντίστοιχη αυτής ενός SISO καναλιού. Επίσης 
παρατηρώντας τις σχέσεις (4.2.1.28) και (4.2.1.26) συμπεραίνουμε ότι, όταν ο πομπός 
δεν έχει εκτίμηση του καναλιού CMISO < CSIMO

 

 για το ίδιο περιβάλλον διάδοσης, 
αναλογικά η διαφορά των δύο καναλιών φαίνεται στο σχήμα 4.9. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Σχήμα 4.9: Συγκριτική γραφική παράσταση της χωρητικότητας συναρτήσει του 
σηματοθορυβικού  λόγου των καναλιών SIMO και MISO για ΜT

 
 = 5.  

  
Όταν η κατάσταση του καναλιού είναι γνωστή στον πομπό τότε η χωρητικότητά του 
θα προκύψει από τη σχέση (4.2.1.19) για n = 1 και από την 4.2.1.21 για γ1=ΜΤ

   

, όπως 
εμφανίζεται στη (4.2.1.30). 

( )2
2 1C log 1= +ρ⋅ε                                           (4.2.1.30) 

 Παρατηρούμε ότι για γνωστό κανάλι και για ίδιο 2
1ε  έχουμε CMISO = CSIMO. Αν 

θαωρήσουμε όπως προηγουμένως |hi,j|2 2
1ε = 1 τότε = ΜΤ

( )2 TC log 1 M= + ⋅ρ

 και η 3.30 γίνεται: 

                                            (4.2.1.31) 

από όπου συμπεραίνουμε ότι και εδώ η χωρητικότητα αυξάνει λογαριθμικά με την 
αύξηση των στοιχείων του πομπού.  
 
 
 4 .2.4 Έκφραση της χωρητικότητας για ειδικές περιπτώσεις καναλιών 
 
 Στην παράγραφο αυτή θα μελετηθεί θεωρητικά η χωρητικότητα βασικών 
καναλιών και θα παρουσιασθούν οι εκφράσεις για τη χωρητικότητα των καναλιών 
Rayleigh, Rice καθώς και για την περίπτωση που το κανάλι προκαλεί σύζευξη των 
λαμβανόμενων σημάτων λόγω ανεπαρκούς απόστασης των στοιχείων των κεραίων 
πομπού-δέκτη. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι σε όλη την ανάλυση που ακολουθεί 
η κατάσταση του καναλιού θεωρείται άγνωστη στον πομπό οπότε ισχύουν οι σχέσεις 

k
T

pp
M

= , M TssR I=   και ο  τύπο ς χωρητικό τητας από  ό πο υ θα ξεκινά κάθε φο ρά η 

ανάλυση θα είναι ο 2
T

pC log det I HH
M

  
= +  

  

H
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i, jH Normal(0,1 ) jNormal(0,1 )= +  

4.2.4.1 Χωρητικότητα καναλιού Rayleigh 
 
 Όταν το περιβάλλον σκέδασης είναι εξαιρετικά έντονο τότε το ασύρματο 
κανάλι μπορεί να περιγραφεί με το μοντέλο Rayleigh. Αν επίσης θεωρήσουμε ότι τα 
στοιχεία των στοιχειοκεραιών πομπού και δέκτη απέχουν μεταξύ τους τόσο ώστε να 
μην αναιρούν την ανεξαρτησία των λαμβανόμενων-εκπεμπόμενων σημάτων που τους 
παρέχει το πλούσιο περιβάλλον σκέδασης, τότε ο πίνακας Η που περιγράφει το 
κανάλι ισούται με τον ΗW. Ο ΗW

  
 περιγράφεται στον τύπο 

 
 

και οι ιδιότητές του στους τύπους: 
{ }W i, jE [H ] 0=  

αφορά στη μέση τιμή των στοιχείων του πίνακα είναι μηδενική 

 

{ }2

W i, jE [H ] 1= αφορά στο είδος της κανονικοποίησης των στοιχείων 

 
{ }*

W i, j W m,nE [H ] [H ] 0=  
αφορά στη συσχέτισή τους.

 
 
Έτσι αντικαθιστώντας ΗW

2
T

pC log det I HH
M

  
= +  

  

H

→H στον  

 

προκύπτει η σχέση  

2 W W
T

pC log det I H (H )
M

  
= +  

  

H                                  (4.2.1.32) 

 
η οποία αποτελεί και τον τύπο που θα χρησιμοποιηθεί και στις προσομοιώσεις. 
 
 Ενδιαφέρον έχει το όριο της χωρητικότητας όταν το ΜΤ

 

 παρουσιάζει μεγάλη 
αύξηση. Με βάση το νόμο των μεγάλων αριθμών αποδεικνύεται ότι  

RW W M
T

1 H (H ) I
M

→H όταν ΜΤ 

 

→ ∞                               (4.2.1.33) 

άρα το όριο της (4.2.1.32) με τη βοήθεια της (4.2.1.33) βρίσκεται ότι είναι: 
 

 ( ) ( ) ( )R

R R2 M M 2 R 2C log det I I log 1 M log 1Μ  → +ρ = +ρ = ⋅ + ρ ⇒     
 
 ( )R 2C M log 1→ ⋅ +ρ                                                                           

(4.2.1.34) 
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 Από την τελευταία σχέση διαπιστώνεται ότι για μεγάλο αριθμό στοιχείων στην 
κεραία του πομπού η χωρητικότητα αποκτά γραμμική εξάρτηση από τον αριθμό των 
στοιχείων του δέκτη. Αυτή η διαπίστωση θα γίνει και με τη βοήθεια των 
προσομοιώσεων. 
 
 
4.2.4.2 Χωρητικότητα καναλιού Rice 
 
 Στην περίπτωση κατά την οποία ο δέκτης λαμβάνει μια ισχυρή συνιστώσα 
σήματος η οποία προέρχεται κυρίως από διάδοση οπτικής επαφής η περιβάλλουσα 
του λαμβανόμενου σήματος ακολουθεί τότε την Rice κατανομή ενώ το κανάλι 
καλείται Ricean.  Το σύστημα ΜΙΜΟ σε ένα Ricean κανάλι περιγράφεται από τη 
σχέση:  

j
Rice LOS Rayleigh

K 1e
K 1 K 1

H H Hοφ= +
+ +

                          (4.2.1.35) 

με τον παράγοντα Κ να παίρνει τιμές από 0, για καθαρά κανάλι Rayleigh, έως ∞ για 
κανάλι στο οποίο διαδίδεται μόνο η LOS συνιστώσα. Η χωρητικότητα σε αυτή την 
περίπτωση θα προκύψει αντικαθιστώντας τον πίνακα HRice

2
T

pC log det I HH
M

  
= +  

  

H

 της σχέσης (4.2.1.35) 
στην  

 
4.3 Συμπεράσματα 

 
 Οι αποκλίσεις που απαντώνται στα υπάρχοντα κυψελωτά τηλεπικοινωνιακά 
συστήματα μεταξύ θεωρητικού ορίου και εφικτής τιμής χωρητικότητας αγγίζουν το 
90%. Το ΜΙΜΟ σύστημα απλοποιείται και γίνεται ισοδύναμο με n SISO κανάλια. Η 
χωρητικότητα του καναλιού στην περίπτωση του ΜΙΜΟ συστήματος εξαρτάται και 
από το πίνακα Η του καναλιού. Σε σύστημα ΜΙΜΟ πολλαπλών χρηστών  η γνώση 
του καναλιού στον πομπό δεν είναι μόνο επιθυμητή, είναι απαραίτητη, ώστε να 
μπο ρεί να στρέφει κατάλληλα το  προ ς εκπο μπή σήμα ανάλο γα με τη χωρική 
κατανομή των χρηστών. Η παράμετρος των ενεργών βαθμών ελευθερίας (EDOF) 
καθορίζεται κυρίως από τον τρόπο που το κανάλι προκαλεί εξασθένιση στο σήμα. 
Όσο πιο ασυσχέτιστα είναι τα υποκανάλια που δημιουργούνται από την πολύοδη 
διάδοση τόσο μεγαλύτερη είναι η παράμετρος EDOF. Επίσης εξαρτάται και από το 
σηματο-θορυβικό λόγο που προκύπτει στο δέκτη. Συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερος 
είναι ο SNR τόσο αυξάνεται και η παράμετρος EDOF. Όπως είναι αναμενόμενο, οι 
χωρητικότητες των καναλιών MISO και SIMO είναι υποπεριπτώσεις της 
χωρητικότητας του ΜΙΜΟ καναλιού. Όταν το περιβάλλον σκέδασης είναι εξαιρετικά 
έντονο τότε το ασύρματο κανάλι μπορεί να περιγραφεί με το μοντέλο Rayleigh. Στην 
περίπτωση κατά την οποία ο δέκτης λαμβάνει μια ισχυρή συνιστώσα σήματος η 
οποία προέρχεται κυρίως από διάδοση οπτικής επαφής η περιβάλλουσα του 
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λαμβανόμενου σήματος ακολουθεί τότε την Rice κατανομή ενώ το κανάλι καλείται 
Ricean. 
5  Μελέτη της κατερχόμενης ζεύξης των ΜΙΜΟ 
 
 
5.1  Εισαγωγή 
 
 Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξεταστεί το πρόβλημα της επιλογής χρήστη και της 
κατανομής των διαθέσιμων ραδιοπόρων στην κατερχόμενη ζεύξη των ασύρματων 
συστημάτων τα οποία λειτουργούν μέσω καναλιών επιλεκτικών στις συχνότητες. 
Έχει θεωρηθεί ότι ο σταθμός βάσης έχει εξοπλιστεί με πολλές κεραίες, ο εκάστοτε 
χρήστης διαθέτει μια κεραία (MISO) και χρησιμοποιείται το OFDMA ως σχήμα 
πολλαπλής πρόσβασης. Θα παρουσιαστεί η γενική μαθηματική διατύπωση της οποίας 
η βέλτιστη λύση παρουσίαζει πολύ υψηλό υπολογιστικό κόστος. Για αυτό το λόγο για 
πρακτική υλοποίηση θα προταθούν υποβέλτιστες αλλά αποτελεσματικές τεχνικές 
κατανομής των ραδιοπόρων [12-15] οι οποίες βασίζονται στο σχηματισμό δέσμης 
επιβολής μηδενικών και στη χωρική συσχέτιση και είναι λιγότερο πολύπλοκες από 
άλλες προσεγγίσεις.  
 
 Συγκεριμένα προτείνονται 3 αλγόριθμοι κατανομής των ραδιοπόρων. Οι δυο 
πρώτοι αλγόριθμοι σκοπεύουν τη μεγιστοποίηση του συνολικού ρυθμού μετάδοσης 
δεδομένων των χρηστών κάτω από τους περιορισμούς στη συνολική διαθέσιμη ισχύ 
του σταθμού βάσης και την αναλογική δικαιοσύνη μεταξύ των ρυθμών μεταδόσεως 
δεδομένων των χρηστών. Ο τρίτος αλγόριθμος αντί για τον περιορισμό της 
αναλογικής δικαιοσύνης θα εφαρμόσει τον περιορισμό στον ελάχιστο ρυθμό 
μετάδοσης των δεδομένων κάθε χρήστη. Για την απόδειξη ότι οι προτεινόμενοι 
αλγόριθμοι μπορούν να ικανοποιήσουν τα κριτήρια δικαιοσύνης, παρέχονται 
αποτελέσματα προσομοίωσης. 
 
 Οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι καλύπτουν επομένως τις προδιαγραφές για να 
χρησιμοποιηθούν στα ασύρματα δίκτυα τελευταίας γενιάς, όπως το WiMAX, που 
παρέχουν εγγυήσεις ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως 
μεγάλους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων και ταυτόχρονα υψηλή ευελιξία στη 
μετακίνηση.  
 
 Όταν η πληροφορία για την κατάσταση του καναλιού είναι γνωστή τόσο στον 
εκπομπό όσο και στο δέκτη ο σταθμός βάσης χρειάζεται ανα εκπέμψει σε πολλούς 
χρήστες ταυτόχρονα σε κάθε υποκανάλι χρησιμοποιώντας DPC ώστε να επιτευχτεί 
επικοινωνία στο όριο της περιοχής χωρητικότητας [22, 23]. Στην εργασία [24] 
προτείνεται ένας επαναληπτικός αλγόριθμος για τον υπολογισμό του συνολικού 
ρυθμού μετάδοσης δεδομένων. Στις εργασίες [25, 26] το DPC συνδυάζεται με την 
ανάλυση QR σε σκοπό την εξάλειψη της παρεμβολής μεταξύ των εκπεμπόμενων 
χρηστών πλήρως. Έχουν προταθεί υποβέλτιστες αλλά αποτελεσματικές τεχνικές με 
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μικότερη πολυπλοκότητα καθώς οι τεχνικές οι οποίες βασίζονται στο DPC 
παρουσιάζουν μεγάλη πολυπλοκότητα. 
 
 Μια  πο λλά υπο σχό μενη λύση για την κατανο μή πό ρων η ο πο ία διατηρεί τα 
πλεονεκτήματα της διάδοσης ΜΙΜΟ με χαμηλότερη πολυπλοκότητα απο τις τεχνικές 
που βασίζονται στο DPC [27], είναι η τεχνική πολλαπλής πρόσβασης SDMA η οποία 
χρησιμοποιεί σχηματισμό δέσμης εκπομπής. Στην SDMA, μια ομάδα συμβατών 
χρηστών μοιαράζονται τους κοινούς πόρους βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα 
του συστήματος αλλά η εκπομπή σε έναν απο αυτούς επηρεάζει την εκπομπή  σε 
όλους τους υπόλοιπους. Χρησιμοποιείται ο σχηματισμός δέσμης ZF [28] ώστε να 
διαχωριστούν οι χρήστες στην κατερχόμενη ζεύξη. Στις εργασίες [29, 30] προτείνεται 
ένας υποβέλτιστος αλγόριθμος επιλογής χρηστών για την περίπτωση MISO και η 
συγκεκριμένη ιδέα γενικεύεται στην περίπτωση ΜΙΜΟ στις εργασίες [31-33]. Στην 
εργασία [34] περιγράφεται το πιο ρεαλιστικό σενάριο όπου εφαρμόζονται 
περιορισμοί στην ισχύ κάθε κεραίας. Επιπλέον στην εργασία [35] παρουσιάζεται ένας 
χαμηλής πολυπλοκότητας προγραμματισμού χρόνου, χώρου και συχνότητας, ενώ 
στην εργασία [36] αναλύεται ο διαφορισμός πολλών χρηστών σε συστήματα ΜΙΜΟ 
με επιλογή κεραίας. Το πρόβλημα της μεγιστοποίησης του ρυθμού μετάδοσης 
δεδομένων σε τέτοια συστήματα μελετήθηκε για πρώτη φορά στην εργασία [38] 
χωρίς να χρησιμοποιείται η SDMA πολλαπλή πρόσβαση. Η εργασία [39] παρουσιάζει 
καλύτερα αποτελέσματα από την εργασία [38]. Στην εργασία [40] ελαχιστοποιείται η 
συνολική κατανάλωση ισχύος ενώ στην εργασία [41] μεγιστοποιείται ο συνολικός 
ρυθμός μετάδοσης δεδομένων του συστήματος, εντούτοις κάποιοι χρήστες μπορεί να 
μη μεταδίδουν καθόλου. Ακόμη, στην εργασία [42]  η προτεραιότητα των χρηστών 
ρυθμίζεται δυναμικά και στην εργασία [43] προσπαθείται η μεγιστοποίηση του 
ρυθμού μετάδοσης δεδομένων ενός MISO-OFDMA συστήματος με περιορισμούς 
στη συνολική εκπεμπόμενη ισχύ και στο BER με ταυτόχρονη υποστήριξη ενός είδους 
δικαιοσύνης. 
 
 Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τρεις αλγόριθμοι επιλογής χρηστών και 
κατανομής πόρων στην κατερχόμενη ζεύξη των συστημάτων MISO-OFDMA οι 
οποίοι είναι λιγότερο πολύπλοκοι από άλλες προσεγγίσεις και ενσωματώνουν τη 
δικαιοσύνη μεταξύ των ρυθμών μετάδοσης δεδομένων των χρηστών. Στους 2 
πρώτους αλγόριθμους [12-14] χρησιμοποιούνται αναλογικοί περιορισμοί δικαιοσύνης 
στους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων των χρηστών. Στον τρίτο αλγόριθμο [15] 
χρησιμοποιούνται ελάχιστοι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων των χρηστών.  
Xρησιμοποιείται σε κάθε υποφορέα, όπου κάθε χρήστης υπόκειται σε επίπεδη 
διάλειψη ο σχηματισμός δέσμης των εργασιών [29], [20], [37] αλλά η διαδικασία 
επιλογής χρήστη λαμβάνει υπόψη τη δικαιοσύνη. Η αποτελεσματικότητα των 
προτεινόμενων αλγορίθμων στην κατανομή του συνολικού ρυθμού μετάδοσης 
δεδομένων δίκαια μεταξύ των χρηστών επιβαβαιώνεται από τα αποτελέσματα 
προσομοίωσης τα οποία θα δειχθούν παρακάτω. 
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Γενικά το κεφάλαιο είναι οργανωμένο ώς εξής:  
 

Στην παράγραφο 5.2 περιγράφεται το μοντέλο ενός συστήματος  MISO – 
OFDMA . 

 
Στην παράγραφο 5.3 παρουσιάζεται το πρόβλημα μεγιστοποίησης του 

συνολικού ρυθμού μετάδοσης δεδομένων είτε με αναλογικούς περιορισμούς 
δικαιοσύνης ή με περιορισμούς στους ελάχιστους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων.  

 
Στην παράγραφο 5.4 παρουσιάζονται οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι. 
 
Στην παράγραφο 5.5 περιέχεται η ανάλυση της πολυπλοκότητας των 

προτεινόμενων αλγόριθμων και η σύγκριση της με τις αντίστοιχες πολυπλοκότητες 
άλλων αλγορίθμων.  

 
Στην παράγραφο 5.6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, μια 

ανάλυση και μια σύγκριση ανάμεσα στους προτεινόμενους αλγόριθμους.  
 
Τέλος, στην παράγραφο 5.7 καταγράφονται όλα τα σχόλια και τα 

συμπεράσματα από την εξομοίωση των παραπάνω αλγορίθμων. 
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5.2  Μαθηματική περιγραφή του μοντέλου του Συστήματος (MISO – OFDMA)  
 
 Θεωρούμε μια OFDMA μετάδοση κατερχόμενης ζεύξης σε ένα κελί με N 
υποφορείς, T κεραίες εκπομπής στο σταθμό βάσης και K ενεργούς χρήστες με κάθε 
έναν από αυτούς να είναι εξοπλισμένος με μία κεραία λήψης. Επίσης, έστω B είναι το 
συνολικό διαθέσιμο εύρος ζώνης και hk,n = [h1

k,n ... hT
k,n]T

 

 το T x 1 ισοδύναμο 
διάνυσμα κέρδους του καναλιού μεταξύ του ΣΒ και του χρήστη k στον υποφορέα n. 
Επομένως για κάθε υποφορέα n, το ισοδύναμο μοντέλο μπορεί να γραφτεί ως εξής: 

yn= Hnxn + zn     

όπου o 
(5.1) 

      Hn = [h1,n h2,n …  hK,n]
T

 

              
(5.2) 

 αποτελεί έναν  K x T πίνακα με μιγαδικά στοιχεία, 
 
  το xn = [ x1,n … xT,n ]T

 

 είναι το T×1 διάνυσμα του σήματος εκπομπής στον 
υποφορέα n,  

 το yn= Hnxn + zν

 

 είναι ένα K×1 διάνυσμα το οποίο περιέχει το σήμα λήψης 
κάθε χρήστη και 

 το zn = [ z1,n … zT,n ]T

(ο θόρυβος θεωρείται ανεξάρτητος i.i.d. κυκλικά γκαουσιανός, με μηδενική μέση 
τιμή και πίνακα συνδιασποράς σ

 είναι ένα Κ×1 διάνυσμα το οποίο δηλώνει το θόρυβο. 

2Ι
 

Κ 

 Θεωρώ επίσης ότι τα διανύσματα του καναλιού είναι στατιστικά ανεξάρτητα 
και ότι έχουν συνεχή κατανομή. Άρα ο βαθμός του πίνακα rank(Hn

 
)  =  min(T,K).  

 Θα ισχύει επίσης ότι Κ ≥ Τ όπως προστάζει η πρακτικότητα. Επομένως  
rank(Hn

 
)= T. 

 Η συνολική ισχύ εκπομπής σε ολόκληρο το σύμβολο OFDM, είναι Ptot

 
.  

 Κάθε υποφορέας έχει μοιραστεί ίση ισχύ με τους υπόλοιπους υποφορείς.  
 
 Άρα για το ίχνος του Cn  ισχύει [Cn ] ≤ , όπου Cn = E | [xn (xn)* ] είναι ο 
πίνακας συνδιασποράς του εκπεμπόμενου σήματος  xn 

  

. 
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Σχήμα 5.1 : Σύστημα MISO-OFDMA κατερχόμενης ζεύξης 
 
 
 Έχοντας χρησιμοποιήσει μόνο σχηματισμό δέσμης εκπομπής (υποβέλτιστη 
στρατηγική)  παίρνουμε το ακόλουθο μοντέλο. 
 
Έστω  wk,n = [  ]T 

 y

 είναι το Τ×1 διά νυσμα με τα βάρη σχηματισμού 
δέσμης για το χρήστη k στον υποφορέα n. Τότε το ισοδύναμο μοντέλο του σχήματος 
5.1 γράφεται ως εξής:  

n = HnWnDnsn + zn

 
                               (5.3) 

όπου  
Wn = [w1,n w2,n … wK,n ]         (5.4) 
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είναι ο Τ×Κ πίνακας με τα βάρη σχηματισμού δέσμης, 
 
το sn = [s1,n … sK,n]T

O πίνακας  D

 είναι ένα Κ×1 διάνυσμα το οποίο περιέχει τα σήματα τα οποία 
προορίζονται σε κάθε χρήστη. 

n

 

 =              (5.5) 

αντιστοιχεί στην κατανομή ισχύος σε κάθε υποφορέα n μεταξύ των Κ χρηστών. 
 
 Σύμφωνα τώρα με τη σχέση (5.3), το προκύπτον διάνυσμα με το σήμα λήψης 
για τον χρήστη k στον υποφορέα n δίνεται από την παρακάτω σχέση: 
 
   

 

 
           

      
 

 

                    (5.6) 
 
όπου ο όρος στην τρίτη γραμμή παριστάνει την παρεμβολή των χρηστών η οποία 
προκαλείται από την ταυτόχρονη εκπομπή δεδομένων στους άλλους χρήστες στον 
υποφορέα n. Θεωρώντας τη σχέση (5.6) παραπάνω δίδεται μια γραφική απεικόνιση 
του συστήματος MISO-OFDMA στο Σχήμα 5.1. 
 
 
5.3  Διατύπωση του προβλήματος 
       
 Για να μηδενιστούν τα παρεμβαλόμενα σήματα των υπολοίπων χρηστών στις 
ασύρματες επικοινωνίες, επεξεργαζόμαστε με το μετασχηματισμό της δέσμης ZF το 
χωρικό σήμα στον εκπομπό ο οποίος αποτελείται από πολλές κεραίες. Για να 
δημιουργηθούν ορθογώνια κανάλια μεταξύ του εκπομπού και του δέκτη 
αντιστρέφουμε τον πίνακα του καναλιού. Επιλέγονται λοιπόν τα διανύσματα 
σχηματισμού δέσμης ώστε να ισχύει:  
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    hi,n · wj,n

για i ≠ j η σχέση (5.6) γίνεται 
 =0. 

  
    (5.7) 

 
 Είναι λοιπόν πιθανό να κωδικοποιηθούν οι χρήστες ανεξάρτητα και με 
μικρότερη πολυπλοκότητα σε σύγκριση με το DPC. To ZF στον εκπομπό επιφέρει 
μία υπερβολική κατανάλωση ισχύος στις τάξεις του ZF-DPC και του (βέλτιστου) 
σχήματος εκπομπής MMSE-DPC. Αν K < T και rank(Hn) = K, ο πίνακας του 
σχηματισμόύ δέσμης ZF είναι ο ψευδοαντίστροφος του Hn

 
, δηλαδή 

            Wn = Hn(HnHn
*)-1

 
    (5.8) 

 Παρ' όλα αυτά, αν K > Τ, δεν είναι εφικτή η χρήση της σχέσης (5.8) επειδή ο 
πίνακας HnHn

* είναι ιδιάζων και επομένως είναι απαραίτητες προσεγγίσεις SDMA 
χαμηλής πολυπλοκότητας. Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητη η επιλογή t  ≤ Τ 
από τους K χρήστες σε κάθε υποφορέα. Αρα, υπάρχουν I πιθανοί συνδυασμοί 
χρηστών οι οποίοι εκπέμπουν στον ίδιο υποφορέα, οι οποίοι δηλώνονται ως Ai

 
 όπου:  

 Ai  {1,2, … K} , 0 < |Ai| ≤ T, όπου το |Ai | δηλώνει τον αριθμό των στοιχείων 

του συνόλου Αi

  

 και Ι =   . 

 Έστω ένα σύνολο χρηστών Αi = {s1 … st

 

 } οι οποίοι σχηματίζουν έναν πίνακα 
καναλιού με λιγότερες γραμμές 

Hn(Ai) = [ hs1,n hs2,n … hst,1 ]T
 

 
    (5.9) 

σε κάθε υποφορέα. 
 
 Όταν ο ZF χρησιμοποιείται, ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων του χρήστη k  Αi

 

 
στον υποφορέα n, δίνεται από τη σχέση: 

rk,i,n = log2 ( μnck,n (Ai

 
) )    (5.10) 

όπου 
                                       ck,n (Ai) = { [ ( Hn(Ai) Hn(Ai)*  )-1 ]k,k }-1

 
                      (5.11)  

και η παράμετρος μn

 

 

(5.12) 

 υπολογίζεται λύνοντας την εξίσωση water filling 
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Τότε η κατανομή ισχύος είναι: 
 

pk,i,n = ck,n (Ai)  Ai

 Εφαρμόζοντας τους παραπάνω περιορισμούς, το γραμμικό πρόβλημα 
βελτιστοποίησης σχηματισμού δέσμης, το οποίο πραγματοποιεί επιλογή χρήστη σε 
κάθε υποφορέα και κατανομή πόρων σε όλο το σύμβολο OFDMA, μοντελοποιείται 
ως: 

 

(5.14) 

    (5.13) 

υπό τους περιορισμούς  
 

    (5.15) 
 

 
    (5.16) 

 

 

    (5.17) 

 

    (5.18) 
            R1 : R2 :  …  : RK = γ1 : γ2 : ... : γΚ ή Rk ≤ mrk

 
 ,       (5.19) 

όπου ρk,i,n είναι ο δείκτης κατανομής υποφορέων ώστε ρk,i,n = 1 αν ο χρήστης k  Ai 

και το σύνολο Ai επιλέγεται στον υποφορέα n, αλλιώς ρk,i,n 

I=1,2,…,I και n=1,2,…,N. Ο συνολικός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων του χρήστη k,  
= 0, k = 1,2,…,K,  

ο οποίος συμβολίζεται με Rk

 

 

     (5.20) 

, ορίζεται ως:  

 
με  είναι οι αναλογικοί περιορισμοί στους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων και 
mrk είναι η ελάχιστη απαίτηση του χρήστη k, k = 1,2, … , K, σε ρυθμό μετάδοσης 
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δεδομένων. Ο αλγόριθμος επιλογής χρήστη και κατανομής πόρων με χρήση των 
κριτηρίων βελτιστοποίησης (5.14-5.19) είναι ένα NP-hard συνδυαστικό πρόβλημα 
βελτιστοποίησης με μη γραμμικούς περιορισμούς. Η βέλτιστη λύση μπορεί να βρεθεί 
με εξαντλητική αναζήτηση όλων των πιθανών συνόλων χρηστών σε όλους τους 
υποφορείς αλλά η πολυπλοκότητα είναι ΙΝ

 

, η οποία είναι εξαιρετικά μεγάλη ακόμα 
και για λογικό αριθμό χρηστών Κ και υποφορέων Ν. Η πολυπλοκότητα γίνεται ακόμα 
μεγαλύτερη χωρίς την κατανομή ίσης ισχύος μεταξύ των υποφορέων. 

 
5.4  Προτεινόμενοι αλγόριθμοι διαχείρισης κατανομής πόρων 
  
 
 Προτείνονται τρεις χαμηλής πολυπλοκότητας υποβέλτιστοι αλγόριθμοι [12-14] 
επιλογής χρήστη και κατανομής ραδιοπόρων, στους οποίους επιλέγονται χρήστες 
ανεξάρτητα σε κάθε υποφορέα υποφορέα και βασίζονται στο σχηματισμό δέσμης ZF.  
Έστω λοιπόν U = {1, 2,...K} δηλώνει το σύνολο των K χρηστών και Ai={s1,..., st} U 
δηλώνει to σύνολο των t επιλεγμένων χρηστών (|Ai

 

| = t, t < Τ) οι οποίοι μοιράζονται 
έναν υποφορέα. 

 
5.4.1  Ύποβέλτιστος αλγόριθμος με αναλογικούς περιορισμούς δικαιοσύνης 
 
Ο προτεινόμενος αλγόριθμος [12] αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα 
 
1. Αρχικοποίηση: 
 

• Θέσε S = {1... N}, Rk = 0,  k    U, ρk,i,n

 
 = 0, k  U, i = 1, 2,...,Ι και n  S. 

• Θέσε {γ
 

k , τους αναλογικούς περιορισμούς δικαιοσύνης.  

2. Καθώς |S| ≠ 0: 
 

• Βρες τo χρήστη k ο οποίος ικανοποιεί τη σχέση  , 1  i  K. 

• Βρες τον υποφορέα n =    || hk,j 

• Θέσε t = 1, ρ

||,  όπου || · || αναπαριστά την 
ευκλείδια νόρμα. 

k,i,n = 1, Ai = {k} και υπολόγισε Rk

• 

, σύμφωνα με τις σχέσεις 
(5.10), (5.20) 

Για t = 2 έως T: 

Βρες ένα χρήστη, st  Ai (t - 1), τέτοιον ώστε 
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και  

 

όπου D είναι παράμετρος του συστήματος η οποια υποδεικνύει τη σχέση 
μεταξύ της αναλογικής δικαιοσύνης μεταξύ των ρυθμών μετάδοσης 
δεδομένων των χρηστών και του συνολικού ρυθμού μετάδοσης δεδομένων. 

Άν ο χρήστης st βρεθεί, θέσε Ai(t) = Ai(t-1)  st και υπολόγισε Rk, 
k  Ai

• Θέσε S = S – {n}. 

(t) σύμφωνα με τη σχέση (5.10). 

 

 
5.4.2   Εναλλακτικός υποβέλτιστος αλγόριθμος με αναλογικούς περιορισμούς 
δικαιοσύνης 
  

 Ο προτεινόμενος αλγόριθμος [13],[14] βασίζεται εκτός από το σχηματισμό 
δέσμης ZF και στη χωρική συσχέτιση μεταξύ των δαιφόρων χρηστών η οποία 
ορίζεται ως  
 

 

 
όπου  είναι η χωρική συσχέτιση μεταξύ του χρήστη l και του χρήστη m στον 
υποφορέα n. Όσο μεγαλύτερη είναι ή χωρική συσχέτιση , τόσο περισσότερη 
ισχύς χρειάζεται για την εξάλειψη της παρεμβολής μεταξύ των χρηστών l, m και τόσο 
λιγότερος συνολικός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων επιτυγχάνεται. 
 

Ο προτεινόμενος αλγόριθμος επιλέγει χρήστες επαναληπτικά βασιζόμενος στη 
χωρική συσχέτιση μεταξύ  και των υπολοίπων χρηστών. Σε κάθε επανάληψη, 
σχηματίζεται ένα σύνολο υποψήφιων χρηστών, Q, το οποίο έχει μέγεθος L και 
σχηματίζεται από το σύνολο U - Ai

 

. Τα μέλη του συνόλου Q έχουν τη μικρότερη 
χωρική συσχέτιση με τους χρήστες του συνόλου Ai. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος 
αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα. 

1. Αρχικοποίηση: 
 

• Θέσε S = {1... N}, Rk = 0,  k    U, ρk,i,n

• Θέσε {γ
 = 0, k  U, i = 1, 2,...,Ι και n S. 

 
k , τους αναλογικούς περιορισμούς δικαιοσύνης.  

2. Καθώς |S| ≠ 0: 
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• Θέσε U = {1,2... K}, Ai

• Βρες το χρήστη k ο οποίος ικανοποιεί τη σχέση  , 1 i K 
 =  

• Βρες τον υποφορέα η =    || hk,j 

• Θέσε t = 1, ρ

||,  όπου || · || αναπαριστά την 
ευκλείδια νόρμα. 

k,i,n = 1, Ai = {k} υπολόγισε Rk

• Θέσε U = U – {k} 

, σύμφωνα με τις σχέσεις (5.10), 
(5.20) 

• Για t=2 έως T: 
- Για κάθε Ι  Ai (t - 1)  και m  U, υπολόγισε nl,m

- Υπολόγισε τη μέση συσχέτιση μεταξύ των ήδη επιλεγμένων χρηστών Α
 σύμφωνα με τη σχέση (5.21) 

i

- Σχημάτισε το σύνολο Q, των υποψηφίων το οποίο περιέχει τους L χρήστες με 
τις μικρότερες τιμές , m  U. 

 (t - 1) 

και κάθε υποψηφίου χρήστη m  U, σύμφωνα με τη σχέση . 

- Βρές ένα χρήστη st

 

και  

 

 , τέτοιον ώστε  

 
όπου D είναι μια παράμετρος του συστήματος η οποία υποδεικνύει τη σχέση 
μεταξύ των ρυθμών μετάδοσης δεδομένων των χρηστών και του συνολικού 
ρυθμού μετάδοσης δεδομένων. 
 

- Άν ο χρήστης st βρεθεί, θέσε Ai(t) = Ai(t-1)  s
- Θέσε U = U – {s

t 
t

- Υπολόγισε R

} 

k, k  Ai

- Θέσε S = S – {n}. 

(t) σύμφωνα με τη σχέση (5.10). 

 

 

 Οι προηγούμενοι δύο προτεινόμενοι αλγόριθμοι κατανέμουν τους χρήστες και 
την ισχύ ανεξάρτητα σε κάθε υποφορέα, αλλά η σειρά σύμφωνα με την οποία οι 
υποφορείς λαμβάνονται υπόψη προσδιορίζεται βάσει των ρυθμών μετάδοσης 
δεδομένων μετά από κάθε επανάληψη. 

 Πιο συγκεκριμένα, οι αλγόριθμοι προσδιορίζουν ποιόν από τους Κ χρήστες 
μεταχειρίζεται πιο «άδικα» το σύστημα μετά την τελευταία επανάληψη 

 

υπολογίζοντας την ποσότητα  . 
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 Εξαίρεση αποτελεί η πρώτη επανάληψη όπου όλοι οι χρήστες έχουν μηδενικό 
ρυθμό μετάδοσης δεδομένων και μπορεί να επιλεγεί οποιοσδήποτε από αυτούς. Μετά 
τον προσδιορισμό του χρήστη k και αν αυτός εξέπεμπε σε κάποιον υποφορέα n θα 
επιλεγεί αυτός μεταξύ των διαθέσιμων ο οποίος θα μεγιστοποιεί το ρυθμό μετάδοσης. 

 
 Για να επιλεχθούν επιπλέον χρήστες στον υποφορέα n χρησιμοποιούνται 2 

κριτήρια παρόμοια με τις εργασίες [29],[30]. Το ένα είναι η αύξηση του συνολικού 
ρυθμού μετάδοσης και το δεύτερο είναι η επιτυχία του δίκαιου ρυθμού μετάδοσης 
από ένα νέο χρήστη st, συγκρινόμενος με τους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων των 
υπόλοιπων χρηστών, οι οποίοι ήδη χρησιμοποιούν τον υποφορέα, σύμφωνα με την 
παράμετρο του συστήματος D. Στο δεύτερο αλγόριθμο το μέγεθος του συνόλου Q 
ορίζεται να είναι ίσο με L = min{U,T}, επειδή φαίνεται να οδηγεί σε καλές επιδόσεις 
στε περισσότερα σενάρια προσομοίωσης Ai

 

(t) σημαίνει το αποτέλεσμα της 
κατανομής του βήματος τ. επομένως, τουλάχιστο ένας και το  πο λύ Τ χρήστες 
μπορούν να εκπέμπουν στον ίδιο υποφορέα. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
χρηστών, η συνολική ισχύς σε κάθε υποφορέα είναι ίση με .  

 
5.4.3  Ύποβέλτιστος Αλγόριθμος με Ελάχιστες Απαιτήσεις Ρυθμών Μετάδοσης 
Δεδομένων 

 
 Σε αυτή την παράγραφο προτείνεται ένας υποβέλτιστος αλγόριθμος [15] ο 

οποίος αποτελείται από δύο βήματα και εγγυάται τις ελάχιστες απαιτήσεις στους 
ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων των χρηστών. 

 
 Βήμα 1: Αλγόριθμος χωρίς ελάχιστους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων 

(Αποτελεί τροποποίηση του προτεινόμενου αλγορίθμου στις εργασίες [29],[30], 
υλοποιημένος σε κάθε υποφορέα).  

- Θέσε Rk = 0, k ρk,i,n

- Για n=1,2, … , N : 

 = 0, k, i και n  S. 

• Θέσε U= {1,2, …. K}, | Ai,n 

• Βρες το χρήστη k =  || h

| = 0 

j,n

• Θέσε t=1, ρ

 || 

k,i,n = 1 , Ai,n(t) = {k} , U = U – {k} και υπολόγισε Rk σύμφωνα με 
τις σχέσεις (5.10) και (5.20). Το Ai,n 

• Για t = 2,3,…, T : 

σημαίνει το αποτέλεσμα της κατανομής 
του βήματος t στον υποφορέα n. 

- Βρες ένα χρήστη, st

-  

   U τέτοιον ώστε  

-      Άν ο χρήστης st βρεθεί, θέσε Ai(t) = Ai(t-1)  s
-      Θέσε U = U – {s

t 
t} 
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- Υπολόγισε Rk, k  Ai

 
(t) σύμφωνα με τη σχέση (5.10). 

 Μετά την αρχικοποίηση, ο αλγόριθμος βρίσκει το χρήστη k με την καλύτερη 
κατάσταση καναλιού στον υποφορέα n. Στη συνέχεια, ο υποφορέας n ανατίθεται σε 
επιπλέον χρήστες αν ο συνολικός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων στον υποφορέα n 
αυξάνεται [29], [30]. Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι χρήστες st 

Βήμα 2: Ανακατανομή υποφορέων. Στο βήμα 1, θα εξασφαλιστεί μια λύση 
κατανομής υποφορέων η οποία δεν εγγυάται την εκπλήρωση των απαιτήσεων κάθε 
χρήστη.για ελάχιστο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων. Επομένως, κάποιοι υποφορείς θα 
χρειαστεί να κατανεμηθούν στους χρήστες των οποίων οι ελάχιστες απαιτήσεις δεν 
έχουν εκπληρωθεί. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία προκαλεί μια αναπόφευκτη 
μείωση στο συνολικό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων αφού αυτοί οι υποφορείς έχουν 
αρχικά ανατεθεί στους χρήστες με το καλύτερο κανάλι σε αυτούς.  

σε 
κάθε βήμα, επέλεξε τον έναν με το μέγιστο άθροισμα ρυθμών δεδομένων. Η 
διαδικασία θα συνεχιστεί για όλους τους υποφορείς. 

 
Κάθε ανακατανομή υποφορέα πρέπει να προκαλεί την ελάχιστη μείωση στο 

συνολικό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων κατα τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανακατανομής. Επομένως η: 

 
 

 

            
ορίζεται ως η συνάρτηση κόστους ανακατανομής του υποφορέα n στο χρήστη k, 
σχηματίζονατ το σύνολο  αντί για τον αρχικό χρήστη t. Αν ο αρχικός χρήστης k 
καταλάβει τον υποφορέα n, αντί για τον χρήστη t, τότε ο ρυθμός μετάδοσης 
δεδομένων και των υπόλοιπων χρηστών οι οποίοι καταλαμβάνουν τον υποφορέα n 
( )  θα επηρεαστεί. 
 
 Επομένως η συνάρτηση μεταβολής του κόστους (5.22) λαμβάνει υπόψη τη 
μεταβολή του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων όλων των χρηστών σε κάθε υποφορέα. 
Επιπλέον, η συνάρτηση max, στη σχέση (5.22), αποτελείται το πολύ από Τ στοιχεία. 
Το  σημαίνει το ρυθμό μετάδοσης του χρήστη  και οι δύο στον 
υποφορέα n. Ο αλγόριθμος ανακατανομής υποφορέων είναι ο ακόλουθος: 
 

• Για k=1,2,…,K : 
- Θέσε S={1,2,…, N) 
- Καθώς Rk < mr
 Υπολόγισε τη συνάρτηση κόστους σύμφωνα με τη σχέση (5.22) 

k 

 Βρες [t*, n*] =  
 Αν  ≥ m  και Rm ≥ mrm , (  : Θέσε =0 , 

=1 ,   S = S – {n} ,   
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 Υπολόγισε Rm

 Αλλιώς S = S – {n} 
 σύμφωνα με τις σχέσεις (5.10), (5.20) 

 Αν S = : break 
 

 Στο Βήμα 2, τα Rk

 

, , και  , είναι γνωστά από το Βήμα 1. Η 
ανακατανομή υποφορέων πραγματοποιείται ανά χρήστη για όλους τους χρήστες οι 
οποίοι στο Βήμα 1 δεν έχουν ικανοποιηθεί ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις σε 
ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων. 

 Ας θεωρήσουμε το χρήστη k ως παράδειγμα. Σε κάθε στάδιο, επιλέγονται ο 
χρήστης t* και ο υποφορέας n*, με τη μικρότερη συνάρτηση κόστους, μια διαδικασία 
η οποία προκαλεί τη μικρότερη μείωση στο συνολικό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων 
των χρηστών. Ο υποφορέας n* ανατίθεται στο χρήστη k αντί στον αρχικό χρήστη t*, 
αν αυτή η διαδικασία ανακατανομής δεν προκαλέι  < m  και Rm <mrm

 

 , 
. Αλλιώς η ανακατανομή δεν πραγματοποιείται και ο νέος χρήστης 

t* και ο νέος υποφορέας n* θα προσδιοριστούν. Η διαδικασία ανακατανομής 
υποφορέων επαναλαμβάνεται για το χρήστη k μέχρι η απαίτησή του για ελάχιστο 
ρυθμό μετάδοσης δεδομένων να ικανοποιηθεί, αλλιώς επέρχεται διακοπή στη 
διαδικάσία.  

 
5.5  Ανάλυση πολυπλοκότητας 
 
 Για να αναλυθεί η υπολογιστική πολυπλοκότητα των προτεινόμενων 
αλγορίθμων, υπενθυμίζεται ότι η παράμετρος K αναφέρεται στο συνολικό αριθμό 
χρηστών του συστήματος και η παράμετρος Τ αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των 
κεραιών εκπομπής του ΣΒ. Η παράμετρος Ν αναφέρεται στο συνολικό αριθμό 
υποφορέων, ο οποίος είναι πολύ μεγαλύτερος από Κ και Τ.  

 
Το βήμα αρχικοποίησης του προτεινόμενου αλγορίθμου της υποπαραγράφου 

5.5.1 απαιτεί σταθερό χρόνο. Στο βρόχο «while», ο οποίος τρέχει για κάθε υποφορέα 
του συνόλου S, βρίσκεται ο καλύτερος χρήστης k μεταξύ των Κ χρηστών για τους Ν 
υποφορείς, στη χειρότερη περίπτωση. Επομένως απαιτούνται Ο(ΚΝ) χειρισμοί. Αφού 
προσδιοριστεί ο καλύτερος χρήστης k για τον υποφορέα n, το πολύ άλλοι Τ-1 χρήστες 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον υποφορέα n. Η λειτουργία αυτή απαιτεί τον 
υπολογισμό το πολύ Τ ρυθμών μετάδοσης δεδομένων rk,i,n. Για τον υπολογισμό των 
ρυθμό μετάδοσης δεδομένων rk,i,n, χρειάζεται η αντιστροφή του πίνακα Hn(Ai(t-1)  
st ) Hn(Ai(t-1)  st )* (5.11) η οποία μπορεί να γίνει σε χρόνο Ο(Τ2

 

), στη χειρότερη 
περίπτωση όπου Τ χρήστες χρησιμοποιούν κάθε υποφορέα, χρησιμοποιώντας το 
λήμμα αντιστροφής πίνακα όπως περιγράφεται στις εργασίες [29], [30].  

Επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία για το πολύ Τ-1 χρήστες (st Ai(t-1)) σε 
κάθε ένα από τα t=2 έως Τ βήματα και για όλους τους υποφορείς του συνόλου S, η 
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πολυπλοκότητα είναι Ο(ΚΝΤ3). Επομένως, η συνολική υπολογιστική πολυπλοκότητα 
του προτεινόμενου αλγόριθμου της υποπαραγράφου 5.5.1 είναι Ο(ΚΝΤ3

 
). 

Ο προτεινόμενος αλγόριθμους της υποπαραγράφου 5.5.2 ενώ επιλύει το ίδιο 
πρόβλημα με τον αλγόριθμο της υποπαραγράφου 5.5.1 παρουσιάζει μικρότερο 
υπολογιστικό κόστος. Η διαφορά υπάρχει γιατί η αναζήτηση το πολύ Τ-1 άλλων 
χρηστών για να χρησιμοποιήσουν τον υποφορέα n απαιτεί πλέον τον υπολογισμό της 
μέσης συσχέτισης  μεταξύ κάθε υποψήφιου χρήστη ( m U) και των ήδη 
επιλεγμένων χρηστών (Ai(t-1)) σε κάθε ένα από τα t=2 έως Τ βήματα. Ο υπολογισμός 
της χωρικής συσχέτισης nl,m για κάθε ζευγάρι χρηστών (l,m) μπορεί να γίνει σε χρόνο 
Ο(Τ) αφού κυρίως περιλαμβάνει τον υπολογισμό ενός εσωτερικού γινομένου και μια 
διαίρεση. Επιπλέον, ο υπολογισμός της ποσότητας  χρειάζεται Ο(ΚΤ) χρόνο στη 
χειρότερη περίπτωση. Ακόμα, απαιτείται ο υπολογισμός το πολύ Τ ρυθμών 
μετάδοσης δεδομένων rk,i,n μια διαδικασία απαιτεί Ο(Τ2) χρόνο, στη χειρότερη 
περίπτωση, όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Επναλαμβάνοντας τη 
διαδικασία για το πολύ L χρήστες (st ) κάθε ένα από τα t=2 έως Τ βήματα και για 
όλους τους υποφορείς του συνόλου S, η πολυπλοκότητα είναι Ο([ΚΤ + LΤ2]ΤΝ). 
Δεδομένου ότι LT<Κ , η πολυπλοκότητα γίνεται Ο(Κ ΝΤ2). Επομένως, η συνολική 
υπολογιστική πολυπλοκότητα του προτεινόμεου αλγορίθμου της υποπαραγράφου 
5.5.2 είναι Ο(Κ ΝΤ2

 
).  

Στον προτεινόμενο αλγόριθμο της υποπαραγράφου 5.5.3 αντί για αναλογική 
δικαιοσύνη μεταξύ των ρυθμων μετάδοσης δεδομένων των χρηστών υπάρχουν 
απαιτήσεις σε ελάχιστους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων των χρηστών. Σύμφωνα με 
όσα αναφέρθηκαν για τους προτεινόμενους αλγορίθμους στις υποπαραγράφους 5.5.1, 
5.5.2 η συνολική πολυπλοκότητα του Βήματος 1 είναι Ο(Κ ΝΤ3). Στο βήμα 2, ο 
βρόχος «while» τρέχει το πολύ Ν φορές για κάθε χρήστη. Σε κάθε επανάληψη, η 
συνάρτηση κόστους υπολογίζεται, μια διαδικασία η οποία απαιτεί Τ συγκρίσεις για 
τη συνάρτηση max, Ο(ΝΤ2) χρόνο για τους ρυθμούς μτάδοσης δεδομένων (rk,i,n, rk*,i,n, 
rk*,i’,n), σύμφωνα με το λήμμα αντιστροφής πίνακα όπως περιγράφεται  στις εργασίες 
[29], [30], για όλους τους υποφορείς και για ΝΤ πολλαπλασιασμούς. Επομένως, η 
συνάρτηση κόστους απαιτεί Ο(Ν2Τ4) χρόνο. Η εύρεση των t*,n* απαιτεί Ο(ΝΤ) 
χρόνο. Άρα, η πολυπλοκότητα του Βήματος 2 είναι Ο(Κ Ν2Τ4

 

) η οποία είναι και η 
πολυπλοκότητα όλου του προτεινόμενου αλγορίθμου της υποπαραγράφου 5.5.3.  

 Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 5.4, η πολυπλοκότητα τους αλγόριθμου 
εξαντλητικής αναζήτησης για την εύρεση της βέλτιστης λύσης του αρχικού 
προβλήματος δίνεται από τη σχέση ΙΝ, όπου Ι= . Εναλλακτικά, η 
πολπλοκότητα είναι Ο(ΚΝΤ) και είναι απαγορευτική ακόμα και για μικρές τιμές των 
Κ, Ν, Τ. Η πολυπλοκότητα του προτεινόμενου αλγορίθμου στην εργασία [41] είναι 
Ο(ΚΤΝ) ενώ η πολυπλοκότητα του προτεινόμενου αλγορίθμου στις εργασίες [29], 
[30] για κανάλι αεπίπεδης διάλειψης είναι Ο(ΚΤ3). Υλοποιώντας τον σε κάθε 
υποφορέα, για να συγκριθεί με τη δικιά μας προσέγγιση, η πολυπλοκότητά του 
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γίνεται Ο(Κ ΝΤ3). Επιπλέον, η πολυπλοκότητα του προτεινόμενου αλγορίθμου στην 
εργασία [43] είναι , όπου sn= 1,2, ..., Τ. Στη χειρότερη περίπτωση, όπου 
υπάρχουν Τ χρήστες οι οποίοι εκπέμπουν σε κάθε υποφορέα, η πολυπλοκότητα 
γίνεται , η οποία είναι Ο(ΚΤ

 
Ν).  

 
Παρατηρούμε ότι και οι τρεις προτεινόμενοι αλγόριθμοι παρουσιάζουν 

δραστική μείωση στην πολυπλοκότητα συγκρινόμενοι με την πολυπλοκότητα του 
αλγορίθμου εξαντλητικής αναζήτησης η οποία είναι Ο(ΚΝΤ

 

). Ο πίνακας 5.1 συνοψίζει 
τις πολυπλοκότητες των αλγορίθμων οι  οποίες αναλύθηκαν στην παρούσα 
υποπαράγραφο.  

 
Πίνακας 5.1: Υπολογιστική πολυπλοκότητα αλγορίθμων MISO-OFDMA κατερχόμενης ζεύξης. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αλγόριθμος Πολυπλοκότητα 
Εξαντλητική Αναζήτηση Ο(ΚΝΤ) 

Προτεινόμενος Αλγόριθμος 5.5.1 Ο(ΚΝΤ3) 

Προτεινόμενος Αλγόριθμος 5.5.2 Ο(ΚΝΤ2) 

Προτεινόμενος Αλγόριθμος 5.5.3 Ο(ΚΝ2Τ4) 

Προτεινόμενος Αλγόριθμος στις Εργασίες [29] [30] Ο(ΚΝΤ3) 

Προτεινόμενος Αλγόριθμος στην Εργασία [41] Ο(ΚΤΝ) 

Προτεινόμενος Αλγόριθμος στην Εργασία [43] Ο(ΚΤΝ) 
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5.6   Αποτελέσματα προσομοίωσης και σχόλια επ’αυτών 
 

Σε αυτό το τμήμα, αποτιμάται η απόδοση των προτεινόμενων αλγορίθμων 
χρησιμοποιώντας προσομοίωση. Οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι συγκρίνονται με τον 
προτεινόμενο αλγόριθμο στις εργασίες [39], [30] (Dimic et al.), εφαρμόζοντάς τον σε 
κάθε υποφορέα, με τον αλγόριθμο μεγιστοποίησης του συνολικού ρυθμού μετάδοσης 
δεδομένων της εργασίας [41] (Chan et al.), το δίκαιο αλγόριθμο κατανομής πόρων 
της εργασίας [43] (Kai et al.), τον αλγόριθμο RR, και με τον αλγόριθμο σύμφωνα με 
τον οποίο μόνο ο χρήστης με το καλύτερο κανάλι εκπέμπει, χρησιμοποιώντας MRC. 
Στον αλγόριθμο των εργασιών [29], [30] δείχνεται μέσω προσομοίωσης, ότι ο 
συνολικός ρυθμός μετόδοσης δεδομένων υποβέλτιστων αλγορίθμων με σχηματισμό 
δέσμης ZF μπορεί να προσεγγίσει τον αντίστοιχο του DPC ακόμα και για μικρό 
αριθμό χρηστών. Παρόλ’αυτά ένα μειονέκτημα του κριτηρίου μεγιστοποίησης του 
συνολικού ρυθμού μετάδοσης δεδομένων χωρίς περιορισμό είναι η έλλειψη 
δικαιοσύνης, επειδή μερικοί χρήστες μπορεί ναμην εκπέμπουν καθόλου. Κάτι τέτοιο 
αντιμετωπίζεται χρησιμοποιώντας κριτήρια δικαιοσύνης, όπως οι αναλογικοί 
περιορισμοί και οι ελάχιστες απαιτήσεις σε ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων. Στον 
αλγόριθμο RR, οι χρήστες μοιράζονται το κανάλι με δίκαιο τρόπο ανεξάρτητα από 
την κατάσταση του καναλιού και Τ χρήστες επιλέγονται σε κάθε υποφορέα. Επίσης, 
χρησιμοποιείται τόσο η ομοιόμορφη κατανομή ισχύος (EQ) όσο και η κατανομή 
ισχύος water-filling (WF).  

 
Σε όλες τις προσομοιώσεις που παρουσιάζονται σε αυτό το τμήμα, το 

επιλεκτικό στις συχνότητες κανάλι αποτελείται από έξι ανεξάρτητα στοιχεία Rayleigh 
πολλαπλής διαδρομής (taps) για κάθε κατερχόμενη διάδοση μεταξύ κάθεμιας από τις 
Τ κεραίες εκπομπής και των χρηστών. Κάθε στοιχείο πολλαπλής διαδρομής 
χρησιμοποιώντας το μοντέλο του Jakes. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θεωρούμε ένα 
εκθετικά μειούμενο προφίλ καθυστέρησης ισχύος με το λόγο της ενέργειας του l tap 
προς το λόγο του πρώτου tap να είναι . Για κάθε προσομοίωση του καναλιού  
χρησιμοποιούνται οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι για την κατανομή πόρων και 
υπολογίζονται οι ρυθμοί μετάδοσης κάθε χρήστη. Επίσης θεωρούμε μέγιστη 
εξάπλωση καθυστέρησης 5μs και μέγιστο Doppler 30 MHz. Για την ενημέρωση της 
κατανομής πόρων πραγματοποιείται δειγματολειψία της πληροφορίας του καναλιού 
κάθε 0.5 ms. Ο ΣΒ αποτελείται από Τ=4 κεραίες εκπομπής και ο αριθμός υποφορέων 
κάθε συμβόλου OFDM είναι Ν=64 στις προσομοιώσεις οι οποίες αφορούν στους 
προτεινόμενους αλγόριθμους των υποπαραγράφων 5.5.1, 5.5.2 και Ν=128 για τις 
προσομοιώσεις οι οποίες αφορούν στον προτεινόμενο αλγόριθμο της υποπαραγράφου 
5.5.3.  

 
Επίσης, στις προσομοιώσεις οι οποίες αφορούν στους προτεινόμενους 

αλγόριθμους των υποπαραγράφων 5.5.1, 5.5.2  ο αριθμός των προσομοιώσεων του 
καναλιού είναι 1000 και 100 χρονικά διαστήματα χρησιμοποιούνται για κάθε 
προσομοίωση του καναλιού και για κάθε χρήστη, ενώ στις προσομοιώσεις οι οποίες 
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αφορούν στον προτεινόμενο αλγόριθμο της υποπαραγράφου 5.5.3, το κανάλι 
προσομοιώνεται 105

 
 φορές. 

 Στον προτεινόμενο αλγόριθμο της υποπαραγράφου 5.5.3 οι ελάχιστες 
απαιτήσεις των χρηστών σε ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων είναι mrk

 

=1.5 bits/s/Hz 
k, ενώ στους αλγορίθμους των υποπαραγράφων 5.5.1, 5.5.2 για κάθε προσομοίωση 

καναλιού, μια ομάδα αναλογικών σταθερών ανατίθεται στους χρήστες. Οι σταθερές 
αυτές ακολουθούν τη συνάρτηση μάζας πιθανότητας 

p

 

γk                                                      (5.23) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Σχήμα 5.2: Επιλογή της παραμέτρου D του συστήματος. 

 
 Στο σχήμα 5.2 φαίνεται η απόδοση των προτείνόμενων αλγορίθμων των 
υποπαραγράφων 5.5.1, 5.5.2  για διάφορες τιμές της παραμέτρου D του συστήματος, 
όταν υπάρχουν Κ=16 διαθέσιμοι χρήστες στο σύστημα και SNR=15. Ο δείκτης 
νοημοσύνης (fairness pointer) δηλώνει με τη μέγιστη  διαφορά μεταξύ των ρυθμών 
μετάδοσης δεδομένων των χρηστών και των αντίστοιχων περιορισμών δικαιοσύνης. 
Δείχνεται ότι καθώς η παράμετρος του συστήματος αυξάνεται, ο συνολικός ρυθμός 
μετάδοσης δεδομένων των χρηστών επίσης αυξάνεται, αλλά το κριτήριο δικαιοσύνης 
είναι πιο χαλαρό. Επομένως, η παράμετρος του συστήματος δηλώνει τη σχέση μεταξύ 
του συνολικού ρυθμού μετάδοσης δεδομένων και της δικαιοσύνης η οποία 
επιτυγχάνεται στο σύστημα. 
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 Στα σχήματα 5.3-5.5 η τιμή της παραμέτρου D του συστήματος είναι D=0.1, η 
οποία επιλέγεται ώστε να υπάρχει μια λογική σχέση μεταξύ του συνολικού ρυθμού 
μετάδοσης δεδομένων και της δικαιοσύνης η οποία επιτυγχάνεται στο σύστημα. Στο 
σχήμα 5.3, ο αριθμός των χρηστών μεταβάλλεται από 4-16 κατά 2 χρήστες κάθε 
φορά, ενώ στα σχήμα 5.4, 5.5 υπάρχουν Κ=16 παρόντες χρήστες στο σύστημα. Στα 
σχήματα 5.3, 5.5 ισχύει ακόμα ότι SNR=15. 

 
 Στο σχήμα 5.3 μπορεί κανείς να δει το λογικό τίμημα το οποίο πληρώνουμε 
χρησιμοποιώντας τους προτεινόμενους αλγόριθμους των υποπαραγράφων 5.5.1, 5.5.2 
για την εξασφάλιση των αναλογικών περιορισμών μεταξύ των ρυθμών μετάδοσης 
δεδομένων των χρηστών. Καθώς ο αριθμός των χρηστών αυξάνεται, αυξάνεται και η 
διαφορά του συνολικού ρυθμού μετάδοσης δεδομένων μεταξύ των διαφόρων 
αλγορίθμων επειδή είναι διαθέσιμος επιπλέον διαφορισμός πολλών χρηστών 
χρησιμοποιώντας τους προτεινόμενους αλγόριθμους των εργασιών [29], [30], [41] 
στους οποίους στόχος αποτελεί η μεγιστοποίηση του συνολικού ρυθμού μετάδοσης 
δεδομένων χωρίς αναλογικούς περιορισμούς δικαιοσύνης. Από την άλλη μεριά, οι 
περισσότεροι χρήστες θέτουν και περισσότερους περιορισμούς στους προτεινόμενους 
αλγόριθμους, επειδή οι νέοι χρήστες χρειάζεται να μοιραστούν τους ίδιους πόρους με 
τους υπόλοιπους. Επιπλέον, ο συνολικός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων των χρηστών 
των προτεινόμενων αλγορίθμων είναι σημαντικά μεγαλύτερος συγκρινόμενος με τους 
αντίστοιχους των αλγορίθμων RR-WF και RR-EQ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 5.3  Συνολικός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων χρηστών συναρτήσει του αριθμού χρηστών.  
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Σχήμα 5.4  Συνολικός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων των χρηστών συναρτήσει του SNR. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 5.5  Δείκτης νοημοσύνης συναρτήσει του αριθμού των χρηστών. 
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 Ο αλγόριθμος MRC αποτελεί το κάτω όριο των προτεινόμενων αλγορίθμων 
καθώς στον αλγόριθμο MRC κάθε υποφορέας ανατίθεται σε έναν μόνο χρήστη. Ο 
συνολικός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων των χρηστών της εργασίας [43] είναι 
μικρότερος συγκρινόμενος με τον αντίστοιχο των εργασιών [29], [30], [41] και 
μεγαλύτερος σε σχέση με τους άλλους αλγόριθμους. Αυτό συμβαίνει επειδή 
επιβάλλει ένα είδος δικαιοσύνης μεταξύ των ρυθμών μετάδοσης δεδομένων των 
χρηστών.  

 
 Τα ίδια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν και από το σχήμα 5.4 , όπου ο 
συνολικός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων των χρηστών είναι συνάρτηση του SNR. 
Φαίνεται ακόμα ότι ο MRC είναι μια καλή επιλογή μόνο στην περιοχή με χαμηλό 
SNR.  

 
 Στο σχήμα 5.5 ο δείκτης Fp 

                                                             

 

(5.24) 

 είναι μια παραλλαγμένη έκδοση του δείκτη ο 
οποίος παρουσιάστηκε στην εργασία [31] και ορίζεται ως 

 
όπου Fp

 

  είναι ένας πραγματικός αριθμός στο διάστημα (0,1] με τη μέγιστη τιμής 1 
για την περίπτωση που οι λόγοι των ρυθμών μετάδοσης δεδομένων των χρηστών 
είναι ίσοι με το προκαθορισμέμο σύνολο . Χρησιμοποιώντας τους 
προτεινόμεους αλγόριθμους στις εργασίες [29], [30], [41] δεν παρέχονται εγγυήσεις 
για την αναλογική δικαιοσύνη μεταξύ των ρυθμών μετάδοσης δεοδμένων των 
χρηστών. Επιπλέον, καθώς ο αριθμός των χρηστών αυξάνεται, ο δείκτης νοημοσύνης 
μειώνεται. Οι αλγόριθμοι RR-WF, RR-EQ και [43] υπόκεινται περίπου στον ίδιο 
δείκτη νοημοσύνης ανεξάρτητα από τον αριθμό των χρηστών. Κάτι τέτοιο συμβαίνει 
επειδή αυτοί οι αλγόριθμοι πετυχαίνουν σχεδόν ίσους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων 
μεταξύ των χρηστών . Χρησιμοποιώντας τόσο τους προτεινόμενους αλγόριθμους όσο 
και τον MRC ο συνολικός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων κατανέμεται στους χρήστες 
σύμφωνα με τους αναλογικούς περιορισμούς τους το οποίο είναι και το κύριο σημείο 
τους. Παρόλ’αυτά ο MRC αλγόριθμος δεν εκμεταλλεύεται τους Τ=4 βαθμούς 
ελευθερίας οι οποίοι είναι διαθέσιμοι σε κάθε υποφορέα. 
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Σχήμα 5.6  Συνολικός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων των χρηστών συναρτήσει του συνολικού 
αριθμού χρηστών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 5.7  Πιθανότητα διακοπής συναρτήσει του αριθμού των χρηστών. 
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 Ο προτεινόμενος αλγόριθμος της υποπαραγράφου 5.5.3 συγκρίνεται με τους 
προτεινόμενους αλγορίθμους στις εργασίες [13], [14]  (Prop. Alg. 2)  [29], [30] 
(Dimic et al.), [41] (Chan et al.), [43] (Kai et al.), τον αλγόριθμο RR και τον 
αλγόριθμο MRC. Στον αλγόριθμο των εργασιών [13], [14] οι αναλογικοί περιορισμοί 
είναι: 

 

 
k και οι παράμετροι του συστήματος είναι D=0.1, L=Τ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 5.8  Συνολικός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων των χρηστών συναρτήσει του SNR. 
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Σχήμα 5.9 Πιθανότητα διακοπής συναρτήσει του SNR. 
 
 

 
 Στα σχήματα 5.6, 5.7 ο αριθμός των χρηστών K μεταβάλλεται από 4-16 κατά 2 
χρήστες κάθε φορά και SNR=20, ενώ στα σχήματα 5.8, 5.9 ο αριθμός των χρηστών 
είναι Κ=16. Επίσης, τα σχήματα 5.6, 5.7 απεικονίζουν το συνολικό ρυθμό μετάδοσης 
δεδομένωντων χρηστών ως συνάρτηση του αριθμού των χρηστών καιτου μέσου SNR, 
αντίστοιχα και τα σχήματα 5.8 και 5.9 απεικονίζουν την πιθανότητα διακοπής για 
διάφορες τιμές του αριθμού των χρηστών και του μέσου SNR αντίστοιχα. Η 
πιθανότητα διακοπής ορίζεται ως ο λόγος των χρηστών οι οποίοι δεν έχουν 
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις τους σε ελάχιστους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων προς 
το συνολικό αριθμό των χρηστών Κ. 

 
 Στα σχήματα 5.6, 5.8 μπορει κανείς να δει το λογικό τίμημα το οποίο 
πληρώνουμε χρησιμοποιώντας τον προτεινόμενο αλγόριθμο της υποπαραγράφου 
5.5.3 για την εξασφάλιση των ελαχίστων απαιτήσεων των χρηστών σε ρυθμούς 
μετάδοσης δεδομένων. Καθώς ο αριθμός των χρηστών αυξάνεται, αυξάνεται και η 
διαφορά του συνολικού ρυθμου μετάδοσης δεδομένων μεταξύ διαφόρων αλγορίθμων 
επειδή είναι διαθέσιμος επιπλέον διαφορισμός πολλών χρηστών χρησιμοποιώντας 
τους προτεινόμενους αλγόριθμους των εργασιών [29], [30], [41] στους οποίους 
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στόχος αποτελεί η μεγιστοποίηση του συνολικού ρυθμού μετάδοσης δεδομένων 
χωρίς περιορισμούς σε ελάχιστους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων. Από την άλλη 
μεριά, οι περισσότεροι χρήστες θέτους και περισσότερους περιορισμούς στον 
προτεινόμενο αλγόριθμο, επειδή οι νέοι χρήστες χρειάζεται να μοιραστούν τους 
ίδιους πόρους με τους υπόλοιπους. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος στις εργασίες [29] 
[30] αποτελεί το πρώτο Βήμα του προτεινόμενου αλγόριθμου όπου οι ελάχιστες 
απαιτήσεις των χρηστών σε ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων δε λαμβάνονται ακόμα 
υπόψη, ενώ και εδώ ο αλγόριθμος MRC αποτελεί το κάτω όριο του προτεινόμενου 
αλγορίθμου καθώς στον MRC κάθε υποφορέας ανατίθεται μόνο σε ένα χρήστη. Στον 
προτεινόμενο αλγόριθμο των εργασιών [29], [30], παρ’όλο που ισχύει γk

 

=  k 

δε σημαίνει ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις ικανοποιούνται, όπως φαίνεται στα σχήμα 
5.7, 5.9.  

 Επιπλέον, ο συνολικός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων των χρηστών του 
προτεινόμενου αλγόριθμου είναι σημαντικά μεγαλύτερος συγκρινόμενος με τους 
αντίστοιχους ρυθμούς μετάδοσης των αλγορίθμων RR-WF και RR-EQ, οι οποίοι δεν 
εκμεταλλεύονται την πληροφορία για το κέρδος του καναλιού. Ακόμα στο σχήμα 5.7, 
η πιθανότητα διακοπής του προτεινόμενου αλγόριθμου είναι μικρότερη από την 
αντίστοιχη των άλλων αλγορίθμων. Τέλος, στο σχήμα 5.9 δείχνεται επίσης ότι η 
πιθανότητα διακοπής του προτεινόμενου αλγορίθμου μειώνεται συναρτήσει του 
μέσου SNR και είναι μικρότερη από τους άλλους αλγορίθμους. 
 
 
5.7  Συμπεράσματα 
 

Στο κεφάλαιο αυτό προτάθηκαν και αναλύθηκαν τρεις αλγόριθμοι δίκαιης 
κατανομής ραδιοπόρων στην κατερχόμενη ζεύξη ασύρματων δικτύων MISO μέσω 
καναλιών επιλεκτικών στις συχνότητες. Σκοπός των δύο πρώτων αποτελεί η 
μεγιστοποίηση του συνολικού ρυθμού μετάδοσης δεδομένων των χρηστών με 
αναλογικούς περιορισμούς στους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων των χρηστών ενώ o 
σκοπός του τρίτου αλγορίθμου αποτελεί τη μεγιστοποιήση του συνολικού ρυθμού 
μετάδοσης δεδομένων των χρηστών με ελάχιστες απαιτήσεις σε ρυθμούς μετάδοσης 
δεδομένων. Οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι βασίζονται στο σχηματισμό δέσμης ZF ενώ 
στο δεύτερο αλγόριθμο χρησιμοποιείται και η χωρική συσχέτιση (5.21). Παρ’όλο που 
και οι τρεις αλγόριθμοι είναι υποβέλτιστοι, η απώλεια σε συνολικό ρυθμό μετάδοσης 
δεδομένων είναι λογική εφόσον πρωταρχικός σκοπός αποτελεί η εξασφάλιση της 
δικαιοσύνης. Και οι τρεις προτεινόμενοι αλγόριθμοι εν τέλει παρουσιάζουν 
ικανοποιητική πολυπλοκότητα. 
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99 
 

6 Γενικά συμπεράσματα 
 
 

Η έρευνα στις ασύρματες τηλεπικοινωνίες κινείται προς την κατεύθυνση της 
επίτευξης υψηλής κινητικότητας και ταυτόχρονα προς τη μεγιστοποίηση των 
δυνατοτήτων του ραδιοδιαύλου όσον αφορά τη χωρητικότητα της γραμμής και την 
ταυτόχρονη εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού χρηστών. Φαίνεται από την εξέλιξη της 
τεχνολογίας ότι το ασύρματο δίκτυο του μέλλοντος θα διαθέτει ταχύτατη 
εξυπηρέτηση χρηστών και με μικρό ποσοστό σφαλμάτων. 

 
Στόχος είναι η υποστήριξη IMT-Advanced (4G) ταχυτήτων της τάξης των 100 

Μbps στην κάτω ζεύξη και 50 Μbps στη άνω με τη μέση φασματική από δο ση να 
είναι 3 με 4 φορές καλύτερη από την αντίστοιχη του HSPA. Για να επιτευχθούν τόσο 
οι υψηλές ταχύτητες όσο και η φασματική αποδοτικότητα θα πρέπει στο φυσικό 
στρώμα μετάδοσης να εφαρμοστούν τεχνικές ΟFDM/OFDMA και MIMO, όπως 
αντίστοιχα συμβαίνει και στο WiMAX. Οι συσκευές που κανουν χρήση του WiFi 
δικτύου δεν είναι σχεδιασμένες να παρέχουν υπηρεσίες σε χρήστες που βρίσκονται εν 
κινήσει. Εντούτοις ένα σημαντικό πλεονέκτημα των Wi-Fi συστημάτων έναντι των 
3G είναι η ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών σε ένα μεγάλο αριθμό τερματικών. Η 
πλήρης όμως αξιοποίηση του WiΜΑΧ επιτυγχάνεται μέσω των ασύρματων κινητών 
συστημάτων όπου δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να απολαμβάνουν 
ευρυζωνικές υπηρεσίες ανεξαρτήτου τοποθεσίας και κίνησης. Το μέλλον δείχνει προς 
την κατεύθυνση του WiMAX και είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει τον κυρίαρχο τρόπο 
δικτύωσης των συσκευών που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα. 

 
Όσον αφορά τον ευρυζωνικό ασύρματο δίαυλο παρατηρήθηκαν τα εξής 

σημαντικά: α) Η διασυμβολική παρεμβολή προκαλεί υψηλούς ρυθμούς σφαλμάτων 
BER που δεν μειώνονται με την αύξηση της ισχύος. Άμεση συνέπεια της 
διασυμβολικής παρεμβολής (ISI) είναι η χρήση χαμηλών ρυθμών μετάδοσης ώστε η 
χρονική διασπορά να είναι μικρότερη της διάρκειας του bit. β) Οι τιμές της 
λαμβανόμενης ισχύος μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικές από τη μέση τιμή που 
προβλέπεται από το μαθηματικό μοντέλο. Στην πράξη, ικανοποιητικές τιμές της 
σκίασης είναι σshadow

 
 = 8 dB.  

Οι τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης επιτρέπουν στους χρήστες να μοιράζονται 
το διαθέσιμο εύρος ζώνης με ελάχιστη παρουσία κάθε χρήστη σε κάποιο κλάσμα των 
συνολικών πόρων του συστήματος. Η πείρα έχει δείξει ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν 
δραματικές διαφορές στις επιδόσεις  μεταξύ των διαφόρων στρατηγικών πολλαπλής 
πρόσβασης. Οι πιο κοινοί τρόποι για κατανομή των διαθέσιμων διαστάσεων μεταξύ 
των πολλών χρηστών είναι μέσω της χρήσης  πολύπλεξης χρόνου, συχνότητας ή 
διάσπασης κώδικα. Η ορθογωνιότητα δεν είναι δυνατή στα πυκνά ασύρματα 
συστήματα. Οι τεχνικές εγγυώνται ορθογωνιότητα μόνο μεταξύ των χρηστών στο ίδιο 
κελί, ενώ οι χρήστες σε διαφορετικά, ενδεχομένως γειτονικά κύτταρα θα μπορεί να 
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τους έχει δοθεί η ίδια θυρίδα χρόνου ή συχνότητας. Περαιτέρω, η ορθογωνιότητα 
θυσιάζεται λόγω ατελούς bandpass φιλτραρίσματος (FDMA), πολυδιαδρομικών 
καναλιών και ατελούς συγχρονισμού (στο TDMA και ιδιαίτερα στο CDMA). Στην 
πράξη, κάθε τεχνική πολλαπλής πρόσβασης (FDMA, TDMA, CDMA) περιλαμβάνει 
έναν κατάλογο από πλεονεκτήμάτα και των μειονεκτήμάτα. Ένα από τα κύρια 
πλεονεκτήματα του OFDMA είναι ότι πολλά από τα καλύτερα χαρακτηριστικά της 
κάθε τεχνικής μπορούν να επιτευχθούν. 

 
Συνοψίζοντας το ΟFDMA κληρονομεί όλα τα υπέρ και τα κατά του ΟFDM: Α) 

Είναι ανθεκτικό στην πολυδιαδρομική μετάδοση. Β) Η υλοποίησή του στο ψηφιακό 
πεδίο είναι εύκολη μέσω της χρήσης ΙFFT ολοκληρωμένων. Γ) Ο διαμελισμός του 
εύρους ζώνης σε υποφέροντα προσφέρει νέες δυνατότητες για το επίπεδο υπηρεσιών 
και τη διαχείριση ραδιοπόρων.Δεν υπάρχουν παρεμβολές μεταξύ τους παρά το 
γεγονός ότι επικαλύπτονται. Ένα σημαντικό μειονέκτημα της ΟFDM τεχνολογίας 
είναι το πρόβλημα του λόγου της μέγιστης ισχύος προς την μέση (peak-to-average-
power ratio). Το ΟFDM σήμα αποτελείται από Ν ανεξάρτητα διαμορφωμένα σήματα 
τα οποία, όταν προστίθενται με την ίδια φάση, έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία 
ισχύος εξόδου Ν φορές μεγαλύτερη από τη μέση. Αυτές οι διακυμάνσεις του σήματος 
ισχύος αποτελούν σημαντικό πρόβλημα στον σχεδιασμό τόσο των RF ενισχυτών 
όσος και των AD/DA μετατροπέων. Επιπλέον, τα νέα πλεονεκτήματα του ΟFDMA 
είναι: 1) Προσφέρει πολυχρηστική ποικιλία (multiuser diversity) 2) Προσφέρει 
ευελιξία 3) Μειώνει τον λόγο της μέγιστης ισχύος προς την μέση PAPR (peak-to-
average-power ratio), με ένα βασικό μειονέκτημα του ΟFDMA τις διακαναλικές 
παρεμβολές, οι οποίες είναι αναπόφευκτες στο πολυχρηστικό περιβάλλον. Συνεπώς 
απαιτείται η αναζήτηση τεχνικών για την κατάλληλη διαχείριση των ραδιοπόρων με 
σκοπό την ελαχιστοποίηση της επίδρασης μεταξύ των χρηστών. Στα πλαίσια του 
ΟFDMA, η διαχείριση ραδιοπόρων απαιτεί την σωστή ανάθεση υποφέροντων στους 
χρήστες, κατάλληλο bit loading στα υποφέροντα και έλεγχο της ισχύος ανά 
υποφέρον. 

 
Όσον αφορά τη χωρητικότητα του καναλιού επισημαίνεται οτι οι αποκλίσεις 

που απαντώνται στα υπάρχοντα κυψελωτά τηλεπικοινωνιακά συστήματα μεταξύ 
θεωρητικού ορίου και εφικτής τιμής χωρητικότητας αγγίζουν το 90%. Το ΜΙΜΟ 
σύστημα απλοποιείται και γίνεται ισοδύναμο με n SISO κανάλια. Η χωρητικότητα 
του καναλιού στην περίπτωση του ΜΙΜΟ συστήματος να εξαρτάται και από το 
πίνακα Η του καναλιού. Σε σύστημα ΜΙΜΟ πολλαπλών χρηστών  η γνώση του 
καναλιού στον πομπό δεν είναι μόνο επιθυμητή, είναι απαραίτητη, ώστε να μπορεί να 
στρέφει κατάλληλα το προς εκπομπή σήμα ανάλογα με τη χωρική κατανομή των 
χρηστών. Όταν το περιβάλλον σκέδασης είναι εξαιρετικά έντονο τότε το ασύρματο 
κανάλι μπορεί να περιγραφεί με το μοντέλο Rayleigh (εφαρμόστηκε και στο 
μοντέλο). Διαπιστώνεται μαθηματικά και από τις προσομοιώσεις ότι για μεγάλο 
αριθμό στοιχείων στην κεραία του πομπού η χωρητικότητα αποκτά γραμμική 
εξάρτηση από τον αριθμό των στοιχείων του δέκτη.  

Οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι συγκρίνονται με τον προτεινόμενο αλγόριθμο στις 
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εργασίες [39], [30], εφαρμόζοντάς τον σε κάθε υποφορέα, με τον αλγόριθμο 
μεγιστοποίησης του συνολικού ρυθμού μετάδοσης δεδομένων της εργασίας [41], το 
δίκαιο αλγόριθμο κατανομής πόρων της εργασίας [43], τον αλγόριθμο RR, και με τον 
αλγόριθμο σύμφωνα με τον οποίο μόνο ο χρήστης με το καλύτερο κανάλι εκπέμπει, 
χρησιμοποιώντας MRC. Στον αλγόριθμο των εργασιών [29], [30] δείχνεται μέσω 
προσομοίωσης, ότι ο συνολικός ρυθμός μετόδοσης δεδομένων υποβέλτιστων 
αλγορίθμων με σχηματισμό δέσμης ZF μπορεί να προσεγγίσει τον αντίστοιχο του 
DPC ακόμα και για μικρό αριθμό χρηστών. Παρόλ’αυτά ένα μειονέκτημα του 
κριτηρίου μεγιστοποίησης του συνολικού ρυθμού μετάδοσης δεδομένων χωρίς 
περιορισμό είναι η έλλειψη δικαιοσύνης, επειδή μερικοί χρήστες μπορεί να μην 
εκπέμπουν καθόλου. Κάτι τέτοιο αντιμετωπίζεται χρησιμοποιώντας κριτήρια 
δικαιοσύνης, όπως οι αναλογικοί περιορισμοί και οι ελάχιστες απαιτήσεις σε ρυθμούς 
μετάδοσης δεδομένων.  

 
Το λογικό τίμημα το οποίο πληρώνεται χρησιμοποιώντας τους δυο 

προτεινόμενους αλγόριθμους των υποπαραγράφων 5.5.1, 5.5.2 για την εξασφάλιση 
των αναλογικών περιορισμών μεταξύ των ρυθμών μετάδοσης δεδομένων των 
χρηστών φαίνεται στο σχήμα 5.3. Καθώς ο αριθμός των χρηστών αυξάνεται, 
αυξάνεται και η διαφορά του συνολικού ρυθμού μετάδοσης δεδομένων μεταξύ των 
διαφόρων αλγορίθμων επειδή είναι διαθέσιμος επιπλέον διαφορισμός πολλών 
χρηστών χρησιμοποιώντας τους προτεινόμενους αλγόριθμους των εργασιών [29], 
[30], [41] στους οποίους στόχος αποτελεί η μεγιστοποίηση του συνολικού ρυθμού 
μετάδοσης δεδομένων χωρίς αναλογικούς περιορισμούς δικαιοσύνης. Επιπλέον, ο 
συνολικός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων των χρηστών των προτεινόμενων 
αλγορίθμων είναι σημαντικά μεγαλύτερος συγκρινόμενος με τους αντίστοιχους των 
αλγορίθμων RR-WF και RR-EQ. 

 
Στα σχήματα 5.6, 5.8 παρατηρείται το λογικό τίμημα που πληρώνουμε 

χρησιμοποιώντας τον προτεινόμενο αλγόριθμο της υποπαραγράφου 5.5.3 για την 
εξασφάλιση των ελαχίστων απαιτήσεων των χρηστών σε ρυθμούς μετάδοσης 
δεδομένων. Καθώς ο αριθμός των χρηστών αυξάνεται, αυξάνεται και η διαφορά του 
συνολικού ρυθμου μετάδοσης δεδομένων μεταξύ διαφόρων αλγορίθμων επειδή είναι 
διαθέσιμος επιπλέον διαφορισμός πολλών χρηστών χρησιμοποιώντας τους 
προτεινόμενους αλγόριθμους των εργασιών [19], [30], [41] στους οποίους στόχος 
αποτελεί η μεγιστοποίηση του συνολικού ρυθμού μετάδοσης δεδομένων χωρίς 
περιορισμούς σε ελάχιστους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων.  

 
Επιπλέον, ο συνολικός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων των χρηστών του 

προτεινόμενου αλγόριθμου είναι σημαντικά μεγαλύτερος συγκρινόμενος με τους 
αντίστοιχους ρυθμούς μετάδοσης των αλγορίθμων RR-WF και RR-EQ, οι οποίοι δεν 
εκμεταλλεύονται την πληροφορία για το κέρδος του καναλιού. Ακόμα (σχ. 5.7), η 
πιθανότητα διακοπής του προτεινόμενου αλγόριθμου είναι μικρότερη από την 
αντίστοιχη των άλλων αλγορίθμων.  
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Τέλος, παρουσιάζεται ότι η πιθανότητα διακοπής του προτεινόμενου 
αλγορίθμου μειώνεται συναρτήσει του μέσου SNR και είναι μικρότερη από τους 
άλλους αλγορίθμους. 
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