
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Β’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: …………../2008
Μάρτης 2008



1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πιστοποιείται ότι η διπλωματική εργασία με θέμα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ

Της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών

Χριστοδούλου  Ευριδίκη του Ευσταθίου
(Α.Μ 5487)

Παρουσιάστηκε δημόσια και εξετάστηκε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων
μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στις 11.03.2008

Ο Επιβλέπων                                                      Ο Συνεξεταστής

Καθηγητής                                                          Καθηγητής

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                    ΣΤΑΥΡΟΣ  ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ



2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-Power line Communications

1.1Εισαγωγή.....................................................................................................4
1.2 Το κανάλι, η αρχιτεκτονική και τα πρωτόκολλα χρήσης του PL καναλιού..5
1.3 Μέθοδοι διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης............................................7
1.4 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα...........................................................10
1.5 Εφαρμογές................................................................................................11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2-OFDM

2.1 Εισαγωγή..................................................................................................13
2.2 Πλεονεκτήματα της OFDM........................................................................13
2.3 Βασικές αρχές της OFDM-Ορθογωνιότητα...............................................16

2.3.1 Ειδικότερη ανάλυση για τον IFFT και το κυκλικό πρόθεμα..........23
2.4  Παραθύρωση...........................................................................................26
2.5  Διάγραμμα πομποδέκτη OFDM...............................................................28
2.6  Επιλογή παραμέτρων και παραδείγματα συστημάτων OFDM................31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

3.1  Εισαγωγή.................................................................................................33
3.2  Σχέση κωδικοποίησης και διαμόρφωσης.................................................33
  3.3  FEC κωδικοποίηση

3.3.1  Block κώδικες.............................................................................36
3.3.2  Συνελικτικοί  κώδικες..................................................................37
3.3.3  Συνδυασμένοι  κώδικες..............................................................40

3.4  Interleaving..............................................................................................41
3.5  QAM Διαμόρφωση...................................................................................42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4-ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

4.1  Εισαγωγή.................................................................................................48
4.2  Περιγραφή του μοντέλου.........................................................................48

4.2.1 Η πηγή........................................................................................49
4.2.2 Ο Πομπός...................................................................................51
4.2.3 Ο Δέκτης.....................................................................................61
4.2.4 Το Κανάλι....................................................................................74

4.3  Ο αλγόριθμος bit-loading.........................................................................80



3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5-ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

5.1  Εισαγωγή  . .............................................................................................86
5.2  Γραφικές παραστάσεις για μία S-function................................................86
  5.3  Γραφικές παραστάσεις όταν εφαρμόζεται συγκεκριμένος τύπος
διαμόρφωσης..................................................................................................90

5.3.1 Συμπεράσματα και συγκρίσεις από την χρησιμοποίηση των
τύπων διαμόρφωσης……………………………………………………………..100
5.4  Μοντέλο δύο χρηστών και επίδραση καθυστέρησης…………...............101

5.4.1 Συμπεράσματα λόγω καθυστέρησης…............................109

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ……………………………………..……………………………111

ΠΕΡΙΛΗΨΗ……………………………………….……………………………….112



POWER LINE COMMUNICATIONS

4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Power line Communications

1.1-Εισαγωγή

     Τα δίκτυα μετάδοσης ενέργειας ή ισχύος αρχικά σχεδιάστηκαν για να
μεταφέρουν ενέργεια και όχι δεδομένα.  Τα τελευταία χρόνια όμως αρχίζει να
αναπτύσσεται μεγάλο ενδιαφέρον για την μετάδοση δεδομένων μέσα από ένα
φορέα ή γραμμή τάσης.  Το γεγονός αυτό και ειδικά η μετάδοση μέσα από
δίκτυα  χαμηλής τάσης αποτελεί ένα ελκυστικό τρόπο για να μεταδώσει
κάποιος πληροφορίες καθώς εφαρμόζεται πλέον για την κάλυψη πολλών
οικιακών, βιομηχανικών  και εμπορικών  υπηρεσιών. Αυτό ενισχύεται και από
μετρήσεις που δείχνουν ότι το PL (power line) κανάλι μπορεί  να
χρησιμοποιηθεί και για δίκτυα ευρείας ζώνης. Στόχος φυσικά είναι η όσο το
δυνατόν η αξιόπιστη μετάδοση η οποία θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες για
την επικοινωνία  για την οποία θα είναι δυνατός ο έλεγχος του συστήματος [1].
     Πολλά PL συστήματα έχουν εγκατασταθεί παγκοσμίως αρχικώς για
δοκιμαστικούς λόγους αλλά μετέπειτα και για ιδιωτική εφαρμογή εννοώντας
είτε κάποιον ιδιώτη μεμονωμένα είτε κάποια εταιρία. Συγκεκριμένα μεγάλες
εγκαταστάσεις τέτοιων εφαρμογών έχουν ήδη τοποθετηθεί σε χώρες όπως
στις Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία και Ελβετία, στις οποίες τίθενται στόχοι και
προκλήσεις αναφορικά με αυτές τις διατάξεις [2]. Σε κάθε περίπτωση όμως οι
PL εγκαταστάσεις πρέπει να  καλύπτουν και τις εξωκτηριακές και τις
ενδοκτηριακές απαιτήσεις του πελάτη.
      Μιλώντας για τις ενδοκτηριακό PL δίκτυο είναι χρήσιμο να καθοριστεί
το μέσο μετάδοσης το οποίο δεν είναι άλλο από την οικιακή καλωδίωση
ηλεκτροδότησης. Είναι δυνατή έτσι η οικιακή αυτοματοποίηση για την
διαχείριση του φωτός και των οικιακών συσκευών χωρίς την εγκατάσταση
επιπρόσθετων καλωδίων.
Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές είναι συνδεδεμένες με το PL  δίκτυο και όλες
μπορούν να ελεχθούν σε οποιοδήποτε σημείο που υπάρχει αυτό
εγκατεστημένο. Δεδομένου αυτού του γεγονότος είναι εφικτές έτσι πολλές
εφαρμογές ελέγχου και αυτοματισμού. Για παράδειγμα κάποιος μπορεί
χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο, που είναι συνδεδεμένο με το Internet, να
ανοίξει το κλιματιστικό πριν πάει σπίτι του ώστε αυτό να είναι ζεστό ή ακόμα
και να παραγγείλει τρόφιμα από το σπίτι  υποδεικνυόμενος από την ένδειξη
του ψυγείου του.
Είναι εφικτή όμως και η διασύνδεση οικιακών υπολογιστών και άλλων
συστημάτων  στο PL δίκτυο περιφερειακά σε ένα ολόκληρο κτήριο.  Με αυτό
τον τρόπο παρέχεται ευζωνικό Internet μέσω απλών γραμμών τάσης και το
μόνο που απαιτείται είναι ένα ειδικού τύπου modem (Broadband over power
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lines modem , BPL modem). Με αυτόν τον τρόπο το PL δίκτυο αποτελεί τον
κορμό ενός τοπικού δικτύου. Σε ένα κτήριο γραφείων, για παράδειγμα, οι
υπολογιστές, εκτυπωτές και τα τηλέφωνα μπορούν να διασυνδεθούν στο PL
δίκτυο και με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται για το καθένα συγκεκριμένη
υποδομή για επικοινωνία.
      Το φάσμα συχνοτήτων που είναι διαθέσιμο για επικοινωνία στα PL
δίκτυα είναι από 1  μέχρι 30  MHz.  Οι χαμηλότερες συχνότητες
χρησιμοποιούνται για εξωκτηριακή επικοινωνία και οι υψηλότερες για
ενδοκτηριακή [2]. Συγκεκριμένα για εξωκτηριακά PL χρησιμοποιούνται
συχνότητες από 1-10 MHz ενώ για ενδοκτηριακά  PL  από 15-30 MHz.

Μέχρι στιγμής έχουν δημιουργηθεί τρείς γενιές PL  τεχνολογίας.  Η
πρώτη γενιά PL, από το 2000-2002, υποστηρίζει ρυθμούς δεδομένων από 1-
4 Mbps. Η δεύτερη, από τα μέσα του 2001 μέχρι τα μέσα 2003, είναι ικανή να
υποστηρίξει, μέσω της OFDM  διαμόρφωσης (που θα αναπτυχθεί στο
δεύτερο κεφάλαιο), από 10 μέχρι 45 Mbps. Σε αυτή χρησιμοποιούνται έως και
1280 φορείς και ο ρόλος των υποκαναλιών είναι η αποτελεσματική
αξιοποίηση του φάσματος με στόχο την εξοικονόμηση του bandwidth. Τέλος η
τρίτη γενιά, μέχρι και το 2004, καλύπτει και ταχύτητες μεγαλύτερες των 100
Mbps με πολλαπλά πλεονεκτήματα στην ποιότητα εξυπηρέτησης, στο κόστος
και στην ευκολία  εγκατάστασης [3]. Πρόσφατα με την χρήση μικροκυμάτων
που μεταδίδονται μέσω ενός μηχανισμού διάδοσης επιφανειακών κυμάτων(E-
line) υπάρχει προοπτική για αμφίδρομη επικοινωνία με εύρος που ξεπερνά το
1 Gbps σε κάθε κατεύθυνση. Έχουν πραγματοποιηθεί πολλά κανάλια Wi-Fi
ταυτόχρονα με τηλεόραση σε μια μόνο κοινή γραμμή ρεύματος και υπάρχει
δυνατότητα να αποφύγουμε την αλληλεπίδραση που σχετίζεται με την
εκμετάλλευση του κοινού φάσματος.

1.2-Το κανάλι, η αρχιτεκτονική και τα πρωτόκολλα χρήσης του PL
καναλιού

Η χρησιμοποίηση των γραμμών τάσης σαν μέσα για μετάδοση
πληροφοριών επικοινωνίας αποτελεί μια πρόκληση καθώς το PL κανάλι έχει
κάποια χαρακτηριστικά που δεν είναι επιθυμητά. Τα φορτία που συνδέονται
σε αυτό συχνά ανοίγουν  και κλείνουν με μεγάλη συχνότητα, παράγουν
θόρυβο και μη γραμμικότητα, αποτελούν δηλαδή πηγές θορύβου. Έχουν γίνει
πολλές προσπάθειες να μοντελοποιηθεί το κανάλι σε σχέση με τις πηγές
θορύβου, την αντίσταση και την εξασθένιση. Όμως η μη προβλεπόμενη
παρεμπόδιση του μεταδιδόμενου σήματος, η γρήγορη αλλαγή των
χαρακτηριστικών, τα φαινόμενα της εξασθένισης και της ανάκλασης, η
παρεμβολή λόγω των διάφορων φορτίων, ο θόρυβος(που δεν είναι λευκός
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απαραίτητα) και άλλες μορφές παρεμβολής αποτελούν τα βασικότερα
προβλήματα του καναλιού  με αποτέλεσμα το πρόβλημα της  μοντελοποίησης
του μοντέλου να μην έχει ακόμα λυθεί. Έτσι δεν υπάρχει ένα παγκοσμίως
αναγνωρισμένο μοντέλο για το κανάλι.

Μια λύση  που έχει προταθεί από έρευνες για την αντιμετώπιση των
παραπάνω προβλημάτων είναι η χρησιμοποίηση τεχνικών διεύρυνσης του
φάσματος. Με αυτόν τον τρόπο το σήμα χρησιμοποιεί φάσμα μεγαλύτερο από
αυτό που πραγματικά χρειάζεται για να μεταδοθεί η πληροφορία. Μπορούν να
μεταδίδουν παραπάνω του ενός χρήστες στην ίδια συχνότητα και στον ίδιο
χρόνο αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούν διαφορετικούς ειδικούς κώδικες οι
οποίοι ονομάζονται ψευδοτυχαίοι. Η πιο σημαντική τεχνική τέτοιου είδους
είναι η CDMA (code division multiple access) η οποία έχει ευρεία χρήση στα
ασύρματα δίκτυα και στα κινητά τηλέφωνα και τελευταίως και στις power line
communications.
 Η συμπεριφορά της CDMA τεχνικής είναι γνωστή στα κλασσικά κανάλια
επικοινωνίας που βρίσκονται υπό το καθεστώς λευκού θορύβου. Αλλά για το
PL κανάλι, για το οποίο όπως αναφέρθηκε και πριν δεν υπάρχει ένα
τυποποιημένο μοντέλο, αυτό το  κανάλι επικοινωνίας δεν υφίσταται. Μια
προσέγγιση είναι η συλλογή μετρήσεων θορύβου από το PL κανάλι ώστε να
μπορέσει αυτό να μοντελοποιηθεί. Στο [4] παρουσιάζονται αποτελέσματα των
μετρήσεων και γραφικές παραστάσεις της προσομοίωσης που έγινε για να
εφαρμοστεί CDM (code division multiplexing) για power line communication
στις παρακάτω περιπτώσεις: κανάλι με λευκό θόρυβο μόνο, με ασύγχρονο
θόρυβο και με περιοδικό. Τα αποτελέσματα φυσικά ήταν πιο θετικά με την
χρήση της CDM τεχνικής για τους όλους τους τύπους θορύβου εκτός από τον
λευκό.

Λόγω της μεγάλης εξασθένισης είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε το
ενδοκτηριακό και εκτός κτηρίων PL. Το δεύτερο αναφέρεται σε δημόσιο χώρο
και καλύπτει απόσταση από τον τοπικό σταθμό μετασχηματισμού μέχρι το
HAP (house access point) ενώ το ενδοκτηριακό αναφέρεται σε ιδιωτικό –
προσωπικό χώρο ο οποίος είναι από το HAP μέχρι τις ηλεκτρικές συσκευές
μέσα σένα κτήριο.
Στον τοπικό σταθμό μετασχηματισμού υπάρχει το modem και το outdoor
master  (OM)  που ελέγχει το outdoor  access  point  (OAP)  που υπάρχει στο
κτήριο εσωτερικά. Σε πολλά κτήρια υπάρχει και ένα ανεξάρτητο PL που
ελέγχεται από έναν controller που ονομάζεται indoor controller (IC). Ο
ελεγκτής αυτός είναι υπεύθυνος για τους συνδέσμους IA (indoor adapters)
που προσφέρουν την διασύνδεση μεταξύ των τελικών χρηστών  όπως το
Ethernet και την απλή αναλογική τηλεφωνική γραμμή. Τελικά το ενδοκτηριακό
και εκτός κτηρίου PL  συνδέονται μέσω του Ethernet μεταξύ του OAP και IC.

Το PLC πρωτόκολλο περιλαμβάνει το φυσικό επίπεδο (PHY), το
medium access control (MAC) και το λογικό δίκτυο ελέγχου (LLC-logical link
control).
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Το PHY αναφορικά με το PLC βασίζεται στην GMSK (Gaussian minimum shift
keying) διαμόρφωση και χρησιμοποιεί εξισορροπιστές για να αντιμετωπίσει
την διασπορά.
Το MAC βασίζεται στον διαχωρισμό του χρόνου σε πλαίσια και αυτό
συμβαίνει σε κάθε φορέα. Η συμμετρία του δικτύου σε ένα μέσο μετάδοσης
στο οποίο η εξασθένιση εξαρτάται από την συχνότητα εξασφαλίζεται από την
χρησιμοποίηση του TDD (time division duplex)  ώστε κάθε συχνότητα να
χρησιμοποιείται και στις δύο κατευθύνσεις.
Τέλος, το LLC εξασφαλίζει μία αξιόπιστη μετάδοση πακέτων μέσω μιας
υπηρεσίας που μπορεί να ξαναστέλνει διεφθαρμένα πακέτα στο PL  δίκτυο με
αποτέλεσμα να μειώνεται η απώλεια TCP/IP πακέτων [2].

1.3-Μέθοδοι διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης

Η επιλογή του τρόπου διαμόρφωσης  για το PL  δίκτυο πρέπει να
γίνεται με βάση τρείς παράγοντες: την παρουσία του θορύβου που προκαλεί
χαμηλό SNR, την εξάρτηση της συχνότητας από τον χρόνο και την
ηλεκτρομαγνητική  παρεμβολή που περιορίζει το όριο της μεταδιδόμενης
ισχύος. Το πρόβλημα είναι αρκετά πολύπλοκο και ειδικά σε επίπεδο
ενδοκτηριακού PLC κρίνοντας από την ανάγκη το PL δίκτυο να έχει χαμηλό
κόστος σε σχέση με άλλα ασύρματα ή ενσύρματα δίκτυα.

Ο πρώτος τρόπος διαμόρφωσης που είναι και ο συμβατικός
χρησιμοποιήθηκε για επικοινωνία  χαμηλής ταχύτητας και ονομάζεται
διαμόρφωση ενός φορέα-καναλιού (single carrier method). Είναι μια
δελεαστική επιλογή δεδομένου της έλλειψης πολυπλοκότητας. Επειδή
εμφανίζονται φαινόμενα, όπως η διασυμβολική παρεμβολή, είναι απαραίτητες
τεχνικές ανίχνευσης και εξισορρόπησης. Παρόλα αυτά δεν χρησιμοποιούνται
γραμμικοί εξισωτές  καθώς εισάγουν θόρυβο και αυτό είναι σημαντικό
μειονέκτημα για ένα θορυβώδες κανάλι.
Από την άλλη πλευρά οι μη γραμμικοί εξισωτές παρουσιάζουν
πολυπλοκότητα η οποία είναι ανάλογη του μήκους της απόκρισης. Έτσι
εξισωτές με ανάδραση αποτελούν μια καλή επιλογή.
Για την διαμόρφωση, λοιπόν, ενός φορέα χρησιμοποιούνται μέθοδοι  όπως
διαμόρφωση πλάτους, διαμόρφωση συχνότητας και διαμόρφωση φάσης.
Επειδή όμως χρησιμοποιείται ένας μόνο φορέας για την μετάδοση απαιτείται
διαμόρφωση για μεγαλύτερη ταχύτητα μετάδοσης. Με μία πανομοιότυπη
μέθοδο που ονομάζεται επιλεγμένη διαμόρφωση ενός φορέα (selective single
carrier method) υπάρχει δυνατότητα για βελτίωση της ποιότητας επικοινωνίας
καθώς επιλέγεται ανάμεσα σε πολλούς ο φορέας με το επιθυμητό φάσμα
συχνότητας. Και πάλι χρησιμοποιούνται οι ίδιοι μέθοδοι διαμόρφωσης που
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αναφέρθηκαν στην προηγούμενη μέθοδο. Μια τελευταία μέθοδος, σε αυτή την
κατηγορία, με την οποία επιτυγχάνεται εξασθένιση του θορύβου και μείωση
της εξασθένισης του σήματος αποτελεί ο πολλαπλασιασμός του αρχικού
σήματος με μια συνάρτηση-μηχανισμό που καταλήγει  στην διεύρυνση του
φάσματος του σήματος (spread spectrum). Αυτό βέβαια μπορεί να οδηγήσει
στον περιορισμό  του μέγιστου ρυθμού μετάδοσης και έτσι οι εξισωτές είναι
απαραίτητοι. Ειδικότερα  μια τέτοια τεχνική είναι και η direct sequence  spread
spectrum (DSSS)  η οποία εφαρμόζεται σε ασύρματα δίκτυα και
εκμεταλλεύεται το χαμηλό σε πυκνότητα ενέργειας φάσμα με αποτέλεσμα να
περιορίζονται φαινόμενα παρεμβολής [5].
Στην πλευρά του δέκτη μπορούμε να ξαναπάρουμε το αρχικό σήμα αν
πολλαπλασιάσουμε με την αντίστροφη συνάρτηση.

Εξαιτίας των αλλαγών στην τεχνολογία και ειδικά στην ασύρματη
τεχνολογία η οποία έχει εισέλθει και στις power line communications
εφαρμόζονται νέοι τρόποι διαμόρφωσης όπως οι wide bandwidth spectrum
spread, multi-carrier modulation (πολυκαναλική διαμόρφωση) και OFDM  με
αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτητας και την αύξηση του φάσματος στην
επικοινωνία. Αναφορικά με την διαμόρφωση ευρέως φάσματος (wide band
modulations) υπάρχει το μειονέκτημα του ότι το σήμα εκτείνεται ή διαφορετικά
απλώνεται σε ένα ευρύ φάσμα με αποτέλεσμα την εξασθένιση της
πυκνότητας της ισχύος που τώρα δεν είναι συγκεντρωμένη σε ένα φορέα
(single carrier modulation). Στην power line τεχνολογία υπάρχει η δυνατότητα
προσαρμόσιμης ενέργειας μετάδοσης με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούμε το
απαραίτητο επίπεδο του σήματος για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
 Με την χρήση των πολλαπλών φορέων και της τεχνικής OFDM
εξασφαλίζονται η εξασθένιση του θορύβου, η αποτελεσματική χρήση του
φάσματος και η μείωση των λαθών μετάδοσης.
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Σχημα1 Τρόποι διαμόρφωσης πολυκαναλικών συστημάτων

Παραπάνω στο σχήμα 1 φαίνονται οι τρείς βασικές μέθοδοι
διαμόρφωσης που αναφέρθηκαν και πιο πάνω. Με την μετάδοση μέσω
πολλών φορέων αυξάνεται η ταχύτητα μετάδοσης αλλά επειδή πρέπει να
διασφαλιστεί το γεγονός του να μην υπάρχει παρεμβολή μεταξύ των φορέων
πρέπει να εξασφαλιστεί περισσότερο του διαθέσιμου φάσματος και έτσι δεν το
εκμεταλλευόμαστε σωστά.
Με την OFDM τεχνική υπάρχει το πλεονέκτημα ότι οι πολλαπλοί φορείς είναι
ορθογώνιοι μεταξύ τους με αποτέλεσμα να μην υπάρχει παρεμβολή και έτσι
υπάρχει εκμετάλλευση του φάσματος της συχνότητας.
Η τελευταία μέθοδος που φαίνεται στο σχήμα αναλύεται ως εξής:  Όταν ο
χρήστης στέλνει πληροφορία αυτή πολλαπλασιάζεται με μια ψευδοτυχαία
ακολουθία θορύβου για να απλωθεί το φάσμα. Με αυτόν τον τρόπο σήματα
στα 4 MHz μετατρέπονται στα 20 MHz και μεταφέρονται στην power line
γραμμή με μετατροπέα αποκωδικοποίηση  ακολουθεί την ίδια διαδικασία αλλά
αντίστροφα. Δηλαδή σήματα 4 στα 20ΜΗz λαμβάνονται μέσω μετατροπέα και
πολλαπλασιάζονται με ακολουθία για να δημιουργηθεί το στενό φάσμα του
αρχικού σήματος.
Τέλος, μια από τις μεθόδους διαμόρφωσης συχνότητας που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στο PLC είναι η GMSK (Gaussian minimum shift keying). Έχει
σαν σκοπό να διατηρήσει το πλεονέκτημα της MSK (minimum shift keying) και
ταυτόχρονα να κάνει και το bandwidth πιο στενό. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο
ένα ψηφιακό σήμα περνάει πριν την διαμόρφωση από ένα γκαουσιανό φίλτρο
(για να εξομαλύνει την αλλαγή της φάσης) που αποκόπτει τις υψηλές
συχνότητες και μετά ακολουθεί η διαδικασία της διαμόρφωσης MSK. Στην
περίπτωση των ψηφιακών σημάτων όπου η αλλαγή του σήματος από high σε
low γίνεται πολύ γρήγορα, το bandwidth θεωρητικά ακολουθεί μια άπειρη
μεταβολή και γι αυτό είναι απαραίτητο να το περιορίσουμε πριν και μετά την
διαμόρφωση. Έτσι ο ρόλος του φίλτρου που χρησιμοποιείται στην GMSK
είναι αυτός. Παρόλο που το bandwidth περιορίζεται με αυτή την μέθοδο
διαμόρφωσης, υπάρχει πολλή καλή εκμετάλλευση της μετάδοσης ενέργειας
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και του φάσματος της συχνότητας. Χρησιμοποιείται συχνά για τα κινητά
τηλέφωνα αλλά συχνά σε πολλές χώρες και για power line communications.

1.4 -Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στα προηγούμενα η power line τεχνολογία
αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα καθώς παρουσιάζει αρκετά
πλεονεκτήματα αλλά και σοβαρά μειονεκτήματα.

Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται:

Ø Η εξοικονόμηση κόστους. Αυτό δικαιολογείται αν σκεφτεί κανείς
ότι η υποδομή για να χρησιμοποιηθεί ένα power line δίκτυο
προϋπάρχει, διότι η μετάδοση πληροφορίας-δεδομένων γίνεται
μέσω των τοίχων των κτηρίων και συγκεκριμένα μέσω των ήδη
εγκατεστημένων καλωδίων. Γι αυτό κιόλας όλη αυτή η
τεχνολογία έχει ονομαστεί “no new wire” δηλαδή τεχνολογία που
δεν χρειάζεται εγκατάσταση καινούργιων καλωδίων. Επίσης δεν
χρειάζεται επιπρόσθετη εξωτερική τροφοδοσία για να
τροφοδοτηθούν και οι ηλεκτρικές συσκευές και το δίκτυο.

Ø Δυνατότητα ευρυζωνικού Internet
Ø Υψηλή ταχύτητα μέχρι 200 Mbps
Ø Συμβατότητα με άλλες τεχνολογίες όπως WLAN, Bluetooth, DSL
Ø Ευελιξία αναφορικά με το ότι για να συνδεθεί κανείς στο δίκτυο

αρκεί μόνο να τοποθετήσει ένα ειδικό modem σε μια απλή
πρίζα του τοίχου.

Ø Ευκολία χρησιμοποίησης
Ø Δεν χρησιμοποιούνται κεραίες που συνήθως αποτελεί και

κάποιο φόβο των ανθρώπων για πιθανά προβλήματα
Ø Δυνατότητα εφαρμογής νέων τεχνολογιών σε οικιακές συσκευές

όπως αυτοματοποίηση του σπιτιού, εφαρμογές ελέγχου,
εφαρμογές που πραγματοποιούνται online κτλ

Ø Διεύρυνση στον ερευνητικό τομέα

Φυσικά είναι σημαντική και η αναφορά των μειονεκτημάτων:

Ø Υψηλή εξασθένιση του σήματος λόγω του θορύβου που
εισάγουν τα φορτία-συσκευές και λόγω εξωτερικού θορύβου,
και της απόστασης. Ειδικότερα τα επίπεδα θορύβου
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μεταβάλλονται ανάλογα με τον χρόνο και το δίκτυο. Μέχρι
στιγμής έχουν προταθεί κάποιες λύσεις για να περιοριστούν τα
λάθη μετάδοσης που πιθανώς οφείλονται στον υψηλό θόρυβο
αλλά βεβαίως και σε άλλους παράγοντες. Διορθωτικοί κώδικες
όπως ο Reed-Solomon  (RS)  και άλλοι έχουν προταθεί για να
αυξηθεί η αξιοπιστία του συστήματος.

Ø Μη ισορροπημένη γραμμή δεδομένου ότι τα περισσότερα
φορτία μπορεί να συνδέονται και να βγαίνουν εκτός δικτύου σε
διάφορες χρονικές στιγμές.

Ø Παρεμπόδιση της μετάδοσης του φάσματος συχνοτήτων σε
βαθμό που δεν μπορεί να προβλεφθεί πάντα.

Ø Αρμονικές παραμορφώσεις και περιορισμός του bandwidth.
Ø Διασυμβολική και ηλεκτρομαγνητική  παρεμβολή μεταξύ των

καναλιών.
Ø Μη υπάρχουσα καθολική μοντελοποιημένη λύση για την

εξομοίωση του καναλιού.

1.5-Εφαρμογές

Χωρίς αμφιβολία η PLC τεχνολογία έχει πολλές προδιαγραφές για να
εφαρμοστεί σε πολλές εφαρμογές.

Ø Οικιακές εφαρμογές: όλες οι ηλεκτρικές-οικιακές συσκευές είναι
διασυνδεδεμένες στο PL δίκτυο όπως η τηλεόραση, το
τηλέφωνο, ο υπολογιστής, το ψυγείο, το air condition κα. Το
σήμα που μεταφέρει την πληροφορία ακολουθεί την οδό από το
κυρίως δίκτυο έως το PL  modem  μέσα στο σπίτι,  και από εκεί
μεταφέρεται στις συνδεδεμένες συσκευές οι οποίες μπορούν
τώρα να ελεχθούν.
Μπορούμε να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα
τέτοιων εφαρμογών για να καταλάβει κανείς την σημαντικότητα
τους:

· Εφαρμογές αναφορικά με την υγεία: μετάδοση
πληροφοριών που αφορούν για παράδειγμα το βάρος ή
την πίεση του αίματος και απεικονίζονται στον
υπολογιστή όταν κάποιος χρησιμοποιεί το μπάνιο με
ειδικό εξοπλισμό.

· Εφαρμογές αναφορικά με την ασφάλεια του σπιτιού με
τοποθέτηση κάμερας σε κάποιο σημείο του σπιτιού και
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παρακολούθηση από κάποιο απομακρυσμένο σημείο
όπως για παράδειγμα από την δουλειά δια μέσου
υπολογιστή. Μπορεί επίσης κάποιος να ενημερωθεί δια
μέσου email, αν έχει τοποθετηθεί κάποιος αισθητήρας
και διαπιστώσει κάποια ανατάραξη.

· Δυνατότητα να παραγγείλει κανείς αγαθά για το σπίτι
ανάλογα με ενδείξεις που απεικονίζονται από τις
ηλεκτρικές συσκευές. Για παράδειγμα απεικόνιση στην
τηλεόραση ή στον υπολογιστή της έλλειψης τροφίμων και
παραγγελία αυτών από το super  market  δια μέσου
internet. Ακόμα και ταινίες-dvd μπορεί κανείς να
παραγγείλει από ένα video club χωρίς την χρήση
τηλεφώνου.

· Δυνατότητα διαφορετικής χρήσης τηλεφώνου, όταν απλά
το συνδέουμε σε κοινή πρίζα και γίνεται εφικτή η
επικοινωνία. Έτσι δεν υπάρχει η ανάγκη για εγκατάσταση
καλωδίων που αφορούν το τηλεφωνικό δίκτυο και επίσης
υπάρχει κέρδος αναφορικά με το κόστος.

Ø Εφαρμογές στην βιομηχανία και εμπόριο καθώς και γενική
εφαρμογή στις τηλεπικοινωνίες κυρίως από εταιρίες με
αποτέλεσμα την αυτοματοποίηση τους ή και την προσφορά
υπηρεσιών από αυτές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
OFDM

2.1-Εισαγωγή

Παρόλο που απαιτήσεις των τελευταίων χρόνων από  τον τομέα των
τηλεπικοινωνιών είναι συνυφασμένες με την απλή επικοινωνία μέσω
σταθερών ή κινητών τηλεφώνων  ή ακόμα και με την υψηλή ταχύτητα
σύνδεσης σε δίκτυα ασύρματα ή μη, είναι δεδομένο ότι η επόμενη γενιά
δικτύων ευρείας ζώνης (wireless broadband multimedia communications
systems-WBMCS) θα εκτελεί εφαρμογές οι οποίες θα είναι πολύ υψηλότερου
ρυθμού μετάδοσης από τους σημερινούς. Ήδη ο παλιός στόχος των 2Mbps
έχει ξεπεραστεί και συνεχώς δημιουργούνται καινούργιες απαιτήσεις.
Για τα δίκτυα που υποστηρίζουν τόσο μεγάλες ταχύτητες πρέπει να γίνει
προσεκτική επιλογή του τρόπου διαμόρφωσης που θα εφαρμοστεί. Η πιο
καλή λύση φαίνεται να αποτελεί η ορθογώνια διαμόρφωση συχνότητας ή
αλλιώς orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) η οποία
χρησιμοποιείται και για την υλοποίηση του PL δικτύου που βρίσκεται
εσωτερικά σε κτήρια και μελετάται εδώ.

2.2-Πλεονεκτήματα της OFDM

Ένας από τους βασικούς λόγους να χρησιμοποιηθεί η τεχνική OFDM είναι τα
πλεονεκτήματα που αυτή εμφανίζει. Αρχικά αναφορικά με την διάδοση σε
πολλά κανάλια (multipath propagation), των οποίων θα παραθέσουμε
περιληπτικά τα χαρακτηριστικά.
Έχουν γίνει αρκετές έρευνες σχετικά με την μοντελοποίηση καναλιών που
βρίσκονται εσωτερικά σε κτήρια. Σύμφωνα με αυτές που παρουσιάζονται στο
[6] η μέση λαμβανόμενη ισχύς όλων των καναλιών είναι ένας μειούμενος
παράγοντας σε σχέση με την καθυστέρηση και έτσι τα κανάλια παρουσιάζουν
κατανομή Rayleigh. Σύμφωνα με αυτό το συμπέρασμα καθορίζονται ισόποσες
καθυστερήσεις μεταξύ των καναλιών των οποίων τα πλάτη είναι ανεξάρτητες
Rayleigh μεταβλητές με κανονική κατανομή φάσεων [7].
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η καθυστέρηση διάδοσης η οποία
αναφέρεται σε δύο καθυστερήσεις. Στην μέση καθυστέρηση και στην μέγιστη
καθυστέρηση διάδοσης. Η δεύτερη παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από
την πρώτη για τα ασύρματα δίκτυα καθώς σε αυτά,  μας ενδιαφέρει η
λειτουργία του  δικτύου για την πλειοψηφία των καναλιών. Φυσικά  γενικά, η
καθυστέρηση διάδοσης εξαρτάται από την απόσταση που θα πρέπει να
διασχίσει το σήμα για να φτάσει στον δέκτη και ως εκ τούτου από το μέγεθος
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του κτηρίου. Όσο μεγαλύτερο είναι το κτήριο τόσο μεγαλύτερη είναι και η
καθυστέρηση λόγω των πολλαπλών ανακλάσεων.
Για μία δεδομένη καθυστέρηση η υλοποίηση του πομπού και του δέκτη μέσω
της OFDM είναι σαφώς λιγότερο πολύπλοκη (πλην του IFFT/FFT αλλά αυτό
πλέον δεν αποτελεί πρόβλημα) σε σύγκριση με την μετάδοση μέσω ενός
φορέα.

Σε ένα πολυκαναλικό σύστημα μετάδοσης με τεχνική διαμόρφωσης την
OFDM, ένα μοναδικό σήμα μεταδίδεται μέσω πολλών φορέων-καναλιών
χαμηλότερου ρυθμού μετάδοσης, δηλαδή μετάδοση Ν συμβόλων σε χρόνο Τ.
Με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούμε περίπου 1/Τ Ηz για κάθε σύμβολο. Ένα
από τα βασικά πλεονεκτήματα της, είναι ότι αυξάνει την αντοχή του καναλιού
σε περίπτωση εξασθένισης του σήματος. Με μετάδοση μέσω ενός φορέα, σε
περίπτωση εξασθένισης του σήματος  είναι πιθανό να καταρρεύσει όλο το
δίκτυο και αυτό έρχεται σε αντίθεση με την OFDM όπου σε παρόμοια
περίπτωση μόνο ένα ποσοστό των υποκαναλιών θα επηρεαστεί των οποίων
τα λάθη διορθώνονται από ειδικούς κώδικες.  Έτσι η τεχνική αυτή είναι
ανθεκτική σε στενής ζώνης παρεμβολή καθώς αυτή επηρεάζει ένα ποσοστό
των υποκαναλιών.

Με την OFDM ο εξισωτής στον δέκτη απλοποιείται σημαντικά διότι για
να ανακτήσουμε την αρχική πληροφορία χρειάζεται απλή διαίρεση με τον
Fourier του καναλιού και άρα αυτό που χρειάζεται είναι η σωστή εκτίμηση του.
Η προσαρμογή του εξισωτή είναι ακόμα πιο εύκολη ειδικά για κανάλια που
μεταβάλλονται γρήγορα.

Σε αντίθεση με την FDM (frequency division multiplexing), οι φορείς
μεταξύ τους είναι ορθογώνιοι.
Αυτό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα θετικά της τεχνικής αν την συγκρίνουμε
με την FDM. Με την τελευταία το φάσμα των συχνοτήτων χωρίζεται σε
υποκανάλια καθένα από τα οποία διαμορφώνεται ξεχωριστά και μετά
πολυπλέκονται. Δηλαδή χρησιμοποιείται  Ηz για κάθε σύμβολο. Για να
αποφευχθεί όμως η διασυμβολική παρεμβολή τα κανάλια αυτά απέχουν
κάποια απόσταση στο φάσμα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει απόλυτη
εκμετάλλευση του φάσματος. Με την ορθογωνιότητα μεταξύ των φορέων,
δηλαδή μέσω μια μαθηματικής σχέσης που συνδέει τους φορείς, υπάρχει
αποτελεσματικότητα απέναντι σε αυτό το πρόβλημα αφού τοποθετούνται ο
ένας δίπλα στον άλλο χωρίς να απέχουν κάποια απόσταση. Κάτι τέτοιο
παρουσιάζεται και στο παρακάτω σχήμα [8].
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Σχήμα 2.α)συνηθισμένη τεχνική διαμόρφωσης για πολυκαναλικά συστήματα β)
ορθογώνια διαμόρφωση συχνότητας για πολυκαναλικά συστήματα

Μέρος της διαδικασίας της διαμόρφωσης και της αποδιαμόρφωσης αποτελεί
και ο DFT (discrete Fourier  transform) ή ο FFT (fast Fourier  transform) που
θα χρησιμοποιήσουμε και είναι πιο αποτελεσματικός από τον DFT με την
έννοια ότι γίνονται πολύ λιγότερες πράξεις.

Στο σχήμα 3 παρουσιάζονται το φάσμα κάθε υποκαναλιού και το τελικό
φάσμα του OFDM σήματος αντίστοιχα. Φαίνεται ότι στο κέντρο της
συχνότητας του φάσματος κάθε υποκαναλιού  δεν υπάρχει παρεμβολή
απο άλλο υποκανάλι. Γι αυτό τον λόγο αν χρησιμοποιήσουμε  DFT στον δέκτη
και υπολογίσουμε την συσχέτιση στο κέντρο των συχνοτήτων κάθε φορέα
βλέπουμε ότι δεν υπάρχει παρεμβολή.

Σχήμα 3   α)Φάσμα OFDM υποκαναλιού β)Φάσμα OFDM σήματος
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Πέρα από τα προηγούμενα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω
μπορούμε επίσης να αναφέρουμε ότι με την OFDM είναι δυνατόν να
αυξήσουμε την δυνατότητα μετάδοσης, δηλαδή την εκπεμπόμενη ενέργεια,
υιοθετώντας  συγκεκριμένο ρυθμό μετάδοσης (χρησιμοποίηση διαφορετικού
μεγέθους ενέργειας σε κάθε φέρουσα) για κάθε υποκανάλι ανάλογα με τον
λόγο σήματος προς θόρυβο (SNR-signal to noise ratio) του συγκεκριμένου
υποκαναλιού.

Είναι όμως απαραίτητο να αναφερθούν και ορισμένα μειονεκτήματα
που υπάρχουν. Η OFDM είναι πιο ευαίσθητη σε απόκλιση συχνότητας
φέρουσας (carrier frequency offset) σε σχέση με μεθόδους διαμόρφωσης ενός
φορέα. Αν δεν δειγματοληπτήσουμε σωστά στην συχνότητα τότε έχουμε
διακαναλική παρεμβολή. Η απόκλιση συχνότητας φέρουσας εμφανίζεται όταν
το ρολόι του δέκτη δεν έχει την ίδια συχνότητα με αυτή του προσπίπτοντος
σήματος (κυρίως λόγω φαινομένου Doppler). Έτσι απαιτείται καλός
συγχρονισμός στον δέκτη. Ένα δεύτερο μειονέκτημα είναι ότι εμφανίζει ένα
αυξημένο peak to average ratio-PAR σε σχέση με τα «single carrier»
συστήματα. Το σήμα στην έξοδο του IFFT στον πομπό έχει μεγάλο λόγο
μέγιστης προς μέση τιμή. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στους ενισχυτές λόγω
μη γραμμικοτήτων και λόγω κατανάλωσης ισχύος.

2.3-Βασικές αρχές της OFDM-Ορθογωνιότητα

Η βασική αρχή της OFDM  είναι να διαχωρίζει ένα υψηλό ρυθμό
μετάδοσης σε πολλούς χαμηλούς  που μεταδίδονται ταυτόχρονα από πολλά
κανάλια ή αλλιώς από πολλούς φορείς. Η καθυστέρηση λόγω της μετάδοσης
από πολλά κανάλια δημιουργεί διασπορά η οποία μειώνεται λόγω του ότι η
διάρκεια του συμβόλου αυξάνεται για τους φορείς που μεταδίδουν με χαμηλό
ρυθμό μετάδοσης. Η διασυμβολική παρεμβολή σχεδόν εξαφανίζεται με την
διαδικασία της «απόστασης ασφαλείας» (ή αλλιώς guard time) που εισάγεται
σε κάθε OFDM σύμβολο και με αυτό εννοούμε την εισαγωγή του κυκλικού
προθέματος που θα εξηγηθεί παρακάτω.

Ας αναφερθούμε καταρχήν στην διαδικασία  δημιουργίας του OFDM
συμβόλου. Όπως είπαμε αυτό αποτελείται από ένα άθροισμα από φορείς οι
οποίοι διαμορφώνονται χρησιμοποιώντας είτε διαμόρφωση φάσης (phase
shift keying-PSK) είτε ορθογώνια διαμόρφωση πλάτους(quadrature amplitude
modulation-QAM).
Αν id  είναι τα μιγαδικά QAM σύμβολα, NV  είναι ο αριθμός των υποκαναλιών,

 είναι η διάρκεια του συμβόλου και cf  η  φέρουσα συχνότητα τότε το OFDM
σύμβολο που μεταδίδεται στην st t=  μπορεί να γραφτεί σαν:
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ή εναλλακτικά σαν:

Σε αυτή την σχέση, που αποτελεί ουσιαστικά το βαθυπερατό ισοδύναμο
μετατοπισμένο κατά  ,  το QAM  σήμα που αποτελείται από το
πραγματικό και το φανταστικό σήμα πολλαπλασιάζεται με το ημίτονο ή
συνημίτονο μιας επιθυμητής συχνότητας του φορέα για να δημιουργηθεί το
OFDM σήμα. Το σχήμα 4 δείχνει αυτή ακριβώς την δημιουργία.

Ουσιαστικά η σχέση αυτή αντιπροσωπεύει τον IFFT (inverse fast Fourier
transform) μετασχηματισμό των NV συμβόλων. Με τον IFFT μειώνεται

δραματικά ο αριθμός των πράξεων δηλαδή για παράδειγμα η διαφορά μεταξύ
IDFT (inverse discrete Fourier  transform) και IFFT είναι μείωση της τάξης του
8! Με χρήση του δεύτερου και η διαφορά αυτή αυξάνεται με την αύξηση των
καναλιών. Ο αριθμός αυτός των πράξεων μπορεί να μειωθεί ακόμα
περισσότερο με χρήση του αλγορίθμου radix-4.
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Σχήμα 4. OFDM διαμόρφωση

Η ορθογωνιότητα μεταξύ των φορέων, που αποτελεί και το μεγαλύτερο
πλεονέκτημα του OFDM σήματος μπορεί να δειχτεί με δύο τρόπους [8] σε
σχέση με τις μαθηματικές σχέσεις που παρουσιάσαμε παραπάνω.
Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται τέσσερις φορείς που αποτελούν το
τελικό σήμα και παρόλο που φαίνεται να έχουν την ίδια φάση και πλάτος,
στην πραγματικότητα  μπορεί αυτοί να έχουν διαμορφωθεί με διαφορετικό
τρόπο.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο κάθε υποφορέας έχει περίοδο που
αποτελείται από ακέραιο αριθμό κύκλων και ο αριθμός των περιόδων μεταξύ
των φορέων διαφέρει μόνο μία μονάδα.

Σχήμα 5. παράδειγμα με τέσσερις υποφορείς ενός OFDM σήματος
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Αν ο j υποφορέας αποδιαμορφωθεί  με συχνότητα j/  και μετά το τελικό σήμα
ολοκληρωθεί για  χρόνο τότε το αποτέλεσμα είναι:

Και όπως φαίνεται η ολοκλήρωση δίνει το επιθυμητό QAM σύμβολο
πολλαπλασιασμένο με τον παράγοντα Τ. Για όλους τους υπόλοιπους
υποφορείς  η ολοκλήρωση δίνει πάντα μηδέν καθώς η διαφορά
δίνει ένα ακέραιο αριθμό περιόδων.
Αναφορικά με τον δεύτερο τρόπο που φαίνεται η ορθογωνιότητα θα
χρησιμοποιήσουμε την πρώτη σχέση . Σε αυτήν φαίνεται ότι το OFDM
σήμα περιέχει φορείς που έχουν μη μηδενική απόκριση σε χρόνο Τ και έτσι το
φάσμα ενός μόνο φορέα μπορεί να προκύψει από την συνέλιξη από ένα
σύνολο παλμών Dirac που βρίσκονται στις συχνότητες του υποφορέα,  με το
φάσμα ενός παλμού που είναι μη μηδενικό για μια περίοδο χρόνου  και είναι
μηδενικό αλλού. Το πλάτος αυτού του παλμού είναι ίσο με  και έχει
μηδενικά για συχνότητες που είναι ακέραια πολλαπλάσια του
Αυτό φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα όπου καταρχήν ικανοποιείται το
κριτήριο του Nyquist  για μηδενική διασυμβολική παρεμβολή και στο  μέγιστο
κάθε φάσματος κάθε υποφορέα, το φάσμα όλων των υπόλοιπων φορέων
είναι μηδενικό.

Σχημα6 Φάσματα ξεχωριστών υποφορέων-καναλιών
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Επειδή ο OFDM δέκτης υπολογίζει τις τιμές του φάσματος που αντιστοιχούν
στο μέγιστο του φάσματος των ξεχωριστών υποκαναλιών, μπορεί να
αποδιαμορφώσει χωρίς να υπάρχει διασυμβολική παρεμβολή από τα άλλα
υποκανάλια.

Ένα άλλο πλεονέκτημα της OFDM που την καθιστά αποτελεσματική
μέθοδο διαμόρφωσης είναι ότι χρησιμοποιώντας την μειώνεται η
καθυστέρηση διάδοσης. Χωρίζοντας την πληροφορία ή τα δεδομένα εισόδου
σε  υποκανάλια, η διάρκεια του συμβόλου μειώνεται κατά  και έτσι η
καθυστέρηση διάδοσης, που είναι ανάλογη της διάρκειας συμβόλου, μειώνεται
κατά τον ίδιο παράγοντα. Για να εξαλειφθεί εντελώς η διασυμβολική
παρεμβολή εισάγεται στο OFDM σύμβολο μια «απόσταση ασφαλείας» ή
αλλιώς κυκλικό πρόθεμα. Αυτή είναι πιθανό να μην περιέχει καθόλου σήμα
και έτσι δημιουργείται το πρόβλημα της παρεμβολής μεταξύ των φορέων το
οποίο σημαίνει ότι δεν είναι πια ορθογώνιοι μεταξύ τους και αυτό
παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα:

Σχήμα7 Μετάδοση μηδενικού σήματος κατά την διάρκεια της απόστασης ασφαλείας.
Ο δεύτερος καθυστερημένος φορέας προκαλεί παρεμβολή στον πρώτο και
αντίστροφα

Παραπάνω μπορούμε να δούμε με την καθυστερημένη μορφή ενός
υποκαναλιού όπου δημιουργεί παρεμβολή κατά την αποδιαμόρφωση του
πρώτου φορέα. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει ακέραια διαφορά περιόδων
μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου φορέα. Αντίστοιχα θα υπάρχει
παρεμβολή του πρώτου φορέα στον δεύτερο.
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα απλό παράδειγμα [9]:
Υποθέτουμε ότι στέλνουμε ένα σήμα της μορφής  ,όπου τα

σηνιμήτονα διαρκούν απο 0 έως  με , στο κανάλι. Έστω το κανάλι αυτό

δεν έχει διασυμβολική παρεμβολή. Οι  είναι μεταξύ τους
ορθογώνιες στο [0, ] γιατί το διάστημα [0, ] περιέχει ακέραιο αριθμό
περιόδων
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Σχήμα8 Οι διάφοροι φορείς που αποτελούν το OFDM  σήμα του παραδείγματος

Έστω τώρα το κανάλι με  που έχει διασυμβολική
παρεμβολή. Αν πολλαπλασιάσουμε και ολοκληρώσουμε πχ με την
θα συμπεριλάβουμε ακέραιο αριθμό περιόδων των ,όχι όμως των

 και έτσι θα υπάρχει διακαναλική παρεμβολή των υπόλοιπων
φορέων  στον πρώτο .

Σχήμα9 Οι διάφοροι φορείς που αποτελούν το OFDM  σήμα αφού περάσουν από το
κανάλι
Ας υποθέσουμε ότι στην αρχή των  προσθέτουμε ένα τμήμα ίσο με
για  t  δηλαδή,
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Σχήμα10 Οι διάφοροι φορείς μαζί με το κυκλικό πρόθεμα

Το τμήμα αυτό το ονομάζουμε κυκλικό πρόθεμα (CP-cyclic prefix). Με αυτόν
τον τρόπο φαίνεται ότι αν πολλαπλασιάσουμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα
με  ολοκληρώσουμε στο διάστημα από [0, ] θα συμπεριλάβουμε
ακέραιο αριθμό περιόδων για όλες τις συναρτήσεις  και δεν θα υπάρχει
διακαναλική παρεμβολή.
Παρόμοιο παράδειγμα παρουσιάζεται και στο σχήμα 11 [8] όπου
παρουσιάζεται διπλής κατεύθυνσης κανάλι με την λιγότερο έντονη γραμμή να
είναι μια καθυστερημένη μορφή του βασικού σήματος του αντίστοιχου φορέα
κάθε φορά λόγω μιας πιθανής ανάκλασης. Το OFDM σήμα είναι το άθροισμα
των τριών κυματομορφών των φορέων που όπως φαίνεται και από το σήμα
είναι διαμορφωμένοι κατά BPSK. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε
μεταβάσεις φάσης μέχρι και 180 μοιρών. Εδώ η καθυστέρηση διάδοσης είναι
μικρότερη από την απόσταση ασφαλείας ή αλλιώς guard time  που σημαίνει
ότι δεν υπάρχουν μεταβάσεις φάσης κατά την διάρκεια της διαδικασίας του
FFT. Έτσι ο δέκτης βλέπει το άθροισμα καθαρών ημιτόνων με κάποιο offset
στην φάση. Δεν καταστρέφεται η ορθογωνιότητα μεταξύ των φορέων αλλά
εισάγει διαφορετική φάση για κάθε φορέα. Αν η καθυστέρηση διάδοσης ήταν
μεγαλύτερη από την απόσταση  ασφαλείας τότε οι μεταβολές της φάσης θα
γινόντουσαν κατά την διάρκεια του FFT και έτσι το άθροισμα που θα έβλεπε ο
δέκτης δεν θα ήταν καθαρές ορθογώνιες ημιτονικές κυματομορφές οδηγώντας
έτσι σε κάποιο επίπεδο παρεμβολής.

Συμπερασματικά για να  μην υπάρχει παρεμβολή μεταξύ των
συμβόλων η απόσταση ασφαλείας  διαλέγεται να είναι μεγαλύτερη από την
αναμενόμενη καθυστέρηση διάδοσης ενώ για να μην υπάρχει παρεμβολή
μεταξύ των φορέων προσθέτουμε κυκλικό πρόθεμα κατά την διάρκεια της
απόστασης ασφαλείας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι
καθυστερημένοι φορείς του OFDM συμβόλου έχουν ακέραιο αριθμό κύκλων
κατά τον υπολογισμό του FFT.

Σχήμα11 OFDM  σύμβολο με τρείς φορείς σε διπλής κατεύθυνσης κανάλι.
Παρουσίαση κυκλικού  προθέματος(guard time)
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2.3.1-Ειδικότερη ανάλυση για τον IFFT και το κυκλικό πρόθεμα

Ας εξετάσουμε εδώ πως γίνεται η διαδικασία εισαγωγής των δειγμάτων
στον IFFT. Χωρίζουμε τον χρόνο  σε Ν δείγματα ( όπου

οι υποφορείς. Τότε με τον IFFT το σήμα δίνεται από την :

Άν επεκτείνουμε το  ώστε να έχει μέγεθος  τότε

Oι παραπάνω σχέσεις αντιπροσωπεύουν τον IDFT αλλά η υλοποίηση γίνεται
με IFFT που όπως αναφέραμε παρουσιάζει χαμηλή πολυπλοκότητα στην
υλοποίηση.  Αυτό φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα 12  όπου τα
κωδικοποιημένα σήματα  που αναφέραμε πριν αντιπροσωπεύονται από τα

 και επίσης όπου =2 .  Τα δείγματα αυτά μετά την χρήση του IFFT
(μεγέθους  που είναι άθροισμα του γινομένου των  με τις
μιγαδικές εισόδους) γίνονται πραγματικά [10].

Σχήμα12 Διαδικασία εισαγωγής διαμορφωμένων δειγμάτων στον IFFT
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Το κυκλικό πρόθεμα αποτελείται από την αντιγραφή των τελευταίων
 τιμών από κάθε σύμβολο και την τοποθέτηση τους με την ίδια σειρά

στην αρχή του συμβόλου. Αν αυτό έχει μήκος τότε το τελικό πλαίσιο έχει
 δείγματα. Η πρόσθεση του κυκλικού προθέματος μεγέθους ν σε κάθε

σύμβολο που αποτελεί έξοδο του IFFT, λύνει το πρόβλημα και της
διασυμβολικής αλλά και της διακαναλικής παρεμβολής. Απαραίτητη
προϋπόθεση γι αυτό είναι το μήκος του cyclic prefix ν, να είναι μεγαλύτερο
από το μήκος του καναλιού για το οποίο υποθέτουμε ότι η απόκριση του
καναλιού έχει ένα γνωστό μήκος .

Σχήμα13 Διαδικασία εισαγωγής cyclic prefix μεγέθους ν στα σύμβολα που βγαίνουν
απο τον IFFT

Όταν ένα σήμα  μήκους  το οποίο όπως είπαμε αποτελεί έξοδο του IFFT,
περάσει από ένα κανάλι με κρουστική απόκριση  μήκους , και προστεθεί
και θόρυβος  τότε το τελικό σήμα  έχει μήκος με .

Σχήμα14 Σήμα περνάει από  κανάλι με κρουστική απόκριση

Είναι προφανές ότι μεταξύ δύο συμβόλων  υπάρχει διασυμβολική
παρεμβολή.
Η γραμμική συνέλιξη δίνεται από τον παρακάτω τύπο:
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O FFT του και του είναι αντίστοιχα

Ο δέκτης επεξεργάζεται πλαίσια ορισμένου μήκους (  δειγμάτων). Έτσι
και στο πεδίο του χρόνου κάτι που είναι

ουσιαστικά η κυκλική συνέλιξη του  με το  και είναι διαφορετικό απο την
γραμμική συνέλιξη, . Επομένως .

Αν τώρα προσθέσουμε το κυκλικό πρόθεμα μεγέθους ν στην αρχή του
συμβόλου (το τελικό σήμα  έχει τώρα  μήκος  με )  η
συνέλιξη του σήματος με την απόκριση του καναλιού στο τέλος του συμβόλου
δεν επηρεάζει ουσιαστικά κάποια πραγματικά δεδομένα στην αρχή του
επόμενου συμβόλου. Αυτό παρουσιάζεται στο σχήμα 15 α και 15 β όταν δεν
έχουμε cyclic prefix και αντίστοιχα όταν έχουμε

Σχήμα15 α Διασυμβολική παρεμβολή όταν δεν έχουμε κυκλικό πρόθεμα

Σχήμα15 β Εξάλειψη της διασυμβολικής παρεμβολή όταν βάζουμε κυκλικό πρόθεμα
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Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αφού αφαιρεθεί το κυκλικό πρόθεμα,
αποδεικνύεται μετά από πράξεις ότι η κυκλική συνέλιξη ταυτίζεται με την
γραμμική.  Αφού η κυκλική συνέλιξη απευθείας αντιστοιχεί στον
πολλαπλασιασμό στο πεδίο της συχνότητας ισχύει τώρα η ισότητα

.

2.4 -Παραθύρωση

Στο σχήμα 11 αναλύσαμε τις μεταβολές της φάσης που συμβαίνουν
στα όρια των συμβόλων. Ειδικότερα ένα OFDM σήμα σαν αυτό του σχήματος
11 αποτελείται από ένα αριθμό QAM υποφορείς, με αποτέλεσμα η ισχύς στο
τμήμα του φάσματος που βρίσκεται στην άκρη του αποσβεννύοντος
συστήματος να μειώνεται με αργό ρυθμό λόγω της  συνάρτησης, η οποία

έξω από την περιοχή [0, ] δεν αποσβένεται άμεσα. Το OFDM  σύμβολο τότε

προκαλεί παρεμβολές σε γειτονικές συχνότητες. Αυτό παρουσιάζεται και στο
παρακάτω σχήμα:

Σχήμα16 Πυκνότητα του φάσματος ισχύος χωρίς παραθύρωση για 16,64,256
φορείς.

Όπως μπορούμε να δούμε για μεγαλύτερο αριθμό υποφορέων το φάσμα
μειώνεται πιο γρήγορα στην αρχή. Αυτό συμβαίνει λόγω της διακριτικότητας
στο φάσμα εξαιτίας του FFT. Έτσι όταν έχουμε μεγάλο αριθμό υποφορέων
δεν υπάρχει ενέργεια μεταξύ των γειτονικών συχνοτήτων.
Στόχος της παραθύρωσης είναι να ελαττωθεί με γρήγορο ρυθμό η ισχύς  του
φάσματος στην άκρη του αποσβεννύοντος συστήματος (out-of-band
spectrum). Με αυτόν τον τρόπο το πλάτος πέφτει ομαλά στο μηδέν στα
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σύνορα των συμβόλων.  Ένας  συνηθισμένος τύπος παραθύρου αποτελεί το
υψωμένο συνημίτονο που μπορεί να οριστεί σαν:

με  να είναι ο χρόνος  του συμβόλου και είναι μικρότερος από την ολική
διάρκεια του συμβόλου επειδή επιτρέπουμε την επικάλυψη των συμβόλων
στην roll off περιοχή. Με την παραθύρωση πολλαπλασιάζουμε το OFDM
σύμβολο με το  και έτσι το φάσμα είναι συνέλιξη  της συνάρτησης του
παραθύρου με ένα σύνολο παλμών στις συχνότητες των υποκαναλιών.
Μετά την έξοδο των δειγμάτων από τον IFFT τα τελευταία δείγματα ( )

τοποθετούνται στην αρχή του συμβόλου και τα πρώτα ( ) στο τέλος. Το

OFDM σύμβολο μετά πολλαπλασιάζεται με το την συνάρτηση παραθύρου
 και προστίθεται στην έξοδο ενός προηγούμενου συμβόλου με

καθυστέρηση  ώστε να υπάρχει επικάλυψη στην roll  off  περιοχή  όπου
το  είναι ο roll off παράγοντας του υψωμένου συνημίτονου. Κάτι τέτοιο
φαίνεται στο σχήμα 17 όπου  χρόνος του FFT, ο χρόνος της απόστασης
ασφαλείας.

Σχήμα17 Κυκλικό πρόθεμα και παραθύρωση στην OFDM.

Γενικότερα όσο μεγαλύτερος είναι ο roll off παράγοντας τόσο πιο απότομη
μείωση του out-of-band φάσματος μπορεί να επιτευχθεί. Παρόλα αυτά με
χρησιμοποίηση μη ορθογωνίου παραθύρου ( )  το σήμα
παραμορφώνεται.
Ένας άλλος τρόπος μείωσης του out-of band αποτελεί η χρησιμοποίηση
τεχνικών φιλτραρίσματος. Με το φιλτράρισμα η συνέλιξη γίνεται στο πεδίο του
χρόνου και το OFDM φάσμα πολλαπλασιάζεται με την συνάρτηση μεταφοράς
του φίλτρου. Οι τεχνικές φιλτραρίσματος είναι πιο πολύπλοκες από την
παραθύρωση καθώς απαιτούν τουλάχιστον κάποιους υπολογισμούς  ανά
δείγμα ενώ η τεχνική της  παραθύρωσης απαιτεί  υπολογισμούς ανά σύμβολο
και συγκριμένα σε δείγματα που βρίσκονται στην roll off περιοχή. Επειδή το
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ποσοστό των δειγμάτων στην roll off περιοχή είναι μικρό καταλαβαίνουμε γιατί
η παραθύρωση είναι πιο απλή διαδικασία [8].

2.5 –Διάγραμμα πομποδέκτη OFDM

Σε αυτήν την υποενότητα θα αναφερθούμε στα τμήματα από τα οποία
αποτελείται ο OFDM πομπός και δέκτης. Στο σχήμα 18 το πάνω τμήμα
αποτελεί την αλυσίδα του πομπού ενώ το κάτω τμήμα αποτελεί η αλυσίδα του
δέκτη.

Σχήμα18 OFDM πομπός και δέκτης.

Αναφορικά με τον πομπό,  στο κέντρο βλέπουμε την διάταξη του IFFT
(μεγέθους ,  με έξοδο πραγματικών τιμών)  ο οποίος διαμορφώνει τα
κωδικοποιημένα κατά QAM μιγαδικά σύμβολα. O διαμορφωτής (QAM
encoder) παίρνει επίσης πληροφορία από έναν αλγόριθμο που θα εξηγηθεί
αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο και ονομάζεται bit loading, ο οποίος καθορίζει
τον αριθμό των bits που θα μεταδοθούν σε κάθε υποκανάλι (ανάλογα με τον
λόγο σήματος προς θόρυβο-SNR που είναι διαφορετικός για κάθε υποκανάλι)
με αποτέλεσμα να έχουμε διαφορετικό constellation (4, 8, 16, 64 κτλ σημεία)
σε κάθε υποκανάλι, όπως φαίνεται και στο παράδειγμα του σχήματος 19 [10].
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Σχήμα19 Απεικόνιση του αριθμού των bits για κάθε υποκανάλι και αντίστοιχα
constellation διαγράμματα

Οι λειτουργίες που εκτελούνται πριν τον IFFT  είναι εξής:  Αρχικά
χρησιμοποιείται εξωτερικός κωδικοποιητής (outer encoder-συνήθως FEC).
Αυτός αποτελείται από την αλληλουχία ενός Reed-Solomon(RS) εξωτερικού
κώδικα και ενός συνελικτικού εσωτερικού κώδικα (για την κωδικοποίηση θα
μιλήσουμε στο κεφάλαιο 3) του οποίου η υλοποίηση φαίνεται στο παρακάτω
σχήμα:

Σχήμα20 Υλοποίηση συνελικτικού κώδικα

Όλα τα κωδικοποιημένα bits από την έξοδο του FEQ οδηγούνται στον
εξωτερικό πεμπλοκέα ή αλλιώς interleaver. Αυτός καθορίζεται από αλλαγές
δύο βημάτων. Κατά το πρώτο βήμα τα γειτονικά κωδικοποιημένα bits
αντιστοιχίζονται σε μη γειτονικούς φορείς και κατά το δεύτερο αντιστοιχίζονται
διαδοχικά σε περισσότερο ή λιγότερο σημαντικά bits του constellation
διαγράμματος αποφεύγοντας έτσι μεγάλες ακολουθίες από μη αξιόπιστα bits.
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Τα bites/bytes που εξέρχονται απεικονίζονται σε σύμβολα QAM, προστίθενται
οι πιλότοι και χρησιμοποιούνται διατάξεις S/P και P/S  πριν και μετά τον IFFT
αντίστοιχα. Παράδειγμα S/P και P/S διατάξεων παρουσιάζεται στο σχήμα 21.

Σχήμα21 Παραδείγματα S/P και P/S.Μια ακολουθία bits  εισέρχεται και εξέρχονται
δύο «bit-λέξεις» και αντίστροφα.

Οι πιλότοι χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί η απόκριση συχνότητας του
καναλιού στον δέκτη. Ουσιαστικά πρόκειται για γεννήτρια πιλότων που εισάγει
υποφορείς στον OFDM σήμα. Αυτοί οι φορείς τροφοδοτούνται με μια
ψευδοτυχαία δυαδική ακολουθία. Η τυχαία ακολουθία επαναπροσδιορίζεται
κάθε φορά με μια προ εγκατεστημένη ακολουθία bits που είναι διαφορετική
για τις uplink και downlink πλευρές [20].

Σχήμα22 Γεννήτρια πιλότων.

Τέλος ακολουθούν οι διαδικασίες προσθήκης του κυκλικού προθέματος και
της χρήσης  μετατροπέα ψηφιακού σε αναλογικό(DAC).

Στον δέκτη ακολουθείται αντίστροφη διαδικασία. Μετά την αναλογική σε
ψηφιακή μετατροπή (ADC) ακολουθεί διάταξη για συγχρονισμό της
συχνότητας, με στόχο τον συγχρονισμό των δειγμάτων και του πλαισίου. Σε
μερικά συστήματα DSL (συνήθως σε βρόγχους μεγάλου μήκους) υπάρχει
πριν από αυτό και TEQ-time equalizer που προσπαθεί να ελαττώσει το μήκος
του καναλιού για να ελαττωθεί και το μήκος του κυκλικού προθέματος. Αφού
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αφαιρεθεί το κυκλικό πρόθεμα, ο FFT(μεγέθους ) αποδιαμορφώνει τους
αντίστοιχους φορείς και δίνει  έξοδο που  αποτελείται από QAM τιμές οι
οποίες αποκωδικοποιούνται και εισέρχονται στον εξωτερικό απεμπλοκέα και
αποκωδικοποιητή (outer deinterleαver και decoder αντίστοιχα). Για να γίνει
σωστά η αντιστοίχηση μιγαδικών τιμών-bits στον QAM αποκωδικοποιητή
παρεμβάλλεται διόρθωση του καναλιού ή αλλιώς FEQ (frequency equalizer)
που ουσιαστικά αντιστρέφει το κανάλι.

Σχήμα23 Στον FEQ εισέρχονται Ν/2 υποφορείς(αν ο FFT έχει μέγεθος Ν) για να γίνει
σωστά η QAM  αποκωδικοποίηση

2.6 –Επιλογή παραμέτρων και παραδείγματα συστημάτων OFDM

Η επιλογή των παραμέτρων ενός συστήματος OFDM πρέπει να είναι
τέτοια ώστε να ικανοποιούνται απαιτήσεις, πολλές φορές αντικρουόμενες. Οι
παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η επιλογή των παραμέτρων είναι:

· Το διαθέσιμο εύρος ζώνης(bandwidth)
· Ο ρυθμός μετάδοσης που επιθυμούμε και
· Το μήκος κρουστικής απόκρισης του καναλιού (delay spread), η οποία

καθορίζει και την απόσταση ασφαλείας δηλαδή το κυκλικό πρόθεμα
Το μήκος του κυκλικού προθέματος πρέπει να είναι περίπου δύο με

τέσσερις φορές μεγαλύτερο από το μήκος κρουστικής απόκρισης του
καναλιού. Η τιμή αυτή εξαρτάται από τον τύπο κωδικοποίησης και την QAM
διαμόρφωση. Μεγαλύτερης τάξης QAM (πχ 64-QAM) είναι πιο ευαίσθητη σε
διακαναλική και διασυμβολική παρεμβολή σε σχέση με την QPSK.
Η διάρκεια του συμβόλου θέλουμε να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σε
σχέση με την διάρκεια του κυκλικού προθέματος, ώστε να μειωθούν οι
απώλειες του λόγου σήματος προς θόρυβο λόγω κυκλικού προθέματος.
Βέβαια δεν είναι δυνατόν να είναι αυθαίρετα μεγάλη επειδή με αυτόν τον
τρόπο έχουμε μικρό εύρος υποφέρουσας. Δημιουργείται έτσι πρόβλημα σε
συστήματα με Doppler ή μεγάλο carrier frequency offset. Με πολύ μεγάλη
διάρκεια συμβόλου  έχουμε πολυπλοκότερη υλοποίηση και αυξημένη
ευαισθησία σε μεταβολές φάσης και έτσι αυξημένο PAR.  Τυπικά μια καλή
επιλογή είναι η διάρκεια συμβόλου να είναι τουλάχιστον πέντε φορές
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μεγαλύτερη από την διάρκεια του κυκλικού προθέματος, με απώλειες SNR
περίπου 1 Db [8], [9].

Τέλος αφού έχει καθοριστεί η διάρκεια του συμβόλου και η διάρκεια του
κυκλικού προθέματος, ας αναφερθούμε στον αριθμό των υποκαναλιών. Ο
αριθμός, λοιπόν, των φερουσών είναι ίσος με το πηλίκο του  συνολικού
bandwidth διά την διάρκεια του συμβόλου. Ένας άλλος τρόπος υπολογισμού
είναι να διαιρέσουμε τον επιθυμητό ρυθμό μετάδοσης με τον ρυθμό
μετάδοσης ανά φορέα, ο οποίος καθορίζεται από τον τύπο διαμόρφωσης, τον
ρυθμό κωδικοποίησης (coding rate) και το SNR.

Ορισμένα παραδείγματα συστημάτων OFDM αποτελούν τα παρακάτω:
Α) ADSL (asymmetric digital subscriber loop). Τα συστήματα αυτά κατανέμουν
την ενέργεια με βάση το κανάλι, επομένως κάθε υποφέρουσα μπορεί να έχει
QAM διαφορετικού μεγέθους. Οι ταχύτητες που μπορούν να επιτευχθούν είναι
500-12Mbps downstream,  Χρησιμοποίηση 256 φορέων

(tones),  και συχνότητα δειγματοληψίας

ΜΗz. Το κυκλικό πρόθεμα είναι μέχρι και 40 δείγματα δηλαδή 512+40=552
δείγματα/σύμβολο. Για upstream έχουμε  32 tones (έως και 138 KHz). Με
κυκλικό πρόθεμα 5 δείγματα φτάνουμε στα 64+5=69 δείγματα/σύμβολο αν η
δειγματοληψία γίνει στα 276 KHz. Η μέγιστη ισχύς που μπορεί να μεταφερθεί
είναι 20.5 dBm downstream και 14.5 dBm upstream.
Να αναφέρουμε εδώ ότι το σύστημα DMT (discrete multitone) είναι ένα
σύστημα OFDM με βελτιστοποίηση εκπομπής.
B) 802.1a WLAN, με έως και 54 Mbps συμμετρικό ρυθμό μετάδοσης. Η
μετάδοση γίνεται στην περιοχή των 56 Hz με Ν=64 υποκανάλια από τα οποία
κάποια χρησιμοποιούνται σαν πιλότοι για να μειωθεί η παρεμβολή σε
γειτονικά κανάλια. Τελικά χρησιμοποιούνται 48 υποφέρουσες για μετάδοση
δεδομένων στις οποίες χρησιμοποιείται η ίδια διαμόρφωση. Με την χρήση
συνελικτικού κώδικα βοηθούμαστε στην μετάδοση και στην ανάκτηση
δεδομένων παρ όλο που ο στιγμιαίος SNR σε μερικές  υποφέρουσες
ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλός λόγω διαλείψεων (fading). Το εύρος ζώνης
του καναλιού είναι 20 MHz και το εύρος ζώνης υποφέρουσας

. Το κυκλικό πρόθεμα αποτελείται από 16 δείγματα και έτσι

έχουμε 64+16=80  μιγαδικά δείγματα/σύμβολο.
Γ)DVB-T. Χρησιμοποιεί τις τηλεοπτικές συχνότητες (>50 MHz).
Χρησιμοποιούνται 2058 ή 8192 υποκανάλια (μειωμένο Doppler) και το
κυκλικό πρόθεμα έχει μεταβαλλόμενο μήκος ανάλογα με το κανάλι(delay
spread). Το πλάτος υποφέρουσας είναι  1.116 KHz ή 4.464 KHz ενώ οι
ρυθμοί μετάδοσης έχουν όρια τα 4.98 Mbps-31.67 Mbps.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

3.1 –Εισαγωγή

Εξηγήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο πώς με την τεχνική OFDM
αποφεύγουμε την διασυμβολική παρεμβολή όταν μεταδίδουν ταυτόχρονα όλοι
οι υποφορείς, χρησιμοποιώντας κυκλικό πρόθεμα. Έτσι όμως δημιουργείται
ένα άλλο πρόβλημα. Όλοι οι υποφορείς θα φτάσουν στον δέκτη με
διαφορετικά πλάτη. Στην πραγματικότητα κάποιοι από τους φορείς μπορεί να
χαθούν εντελώς λόγω μεγάλης εξασθένισης. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι
ενώ πολλοί φορείς ανιχνεύονται χωρίς λάθη  ο ρυθμός σφαλμάτων (BER)
αυξάνεται κυρίως λόγω κάποιων φορέων με πολύ μικρό πλάτος,  για τους
οποίους το  BER μπορεί να είναι κοντά και στο 0.5. Για να αποφευχθεί τέτοιο
ποσοστό λάθους εισάγονται διαδικασίες διόρθωσης των λαθών, οι οποίες
διορθώνουν λάθη των «αδύναμων» φορέων ως ένα βαθμό που καθορίζεται
από την κωδικοποίηση του καναλιού. Μια ασφαλής κωδικοποίηση αποτελεί
αυτή που εξασφαλίζει την εξάρτηση της απόδοσης ενός OFDM  δικτύου από
την μέση λαμβανόμενη ισχύ κυρίως και όχι από την ισχύ των πιο αδύναμων
φορέων.

3.2 –Σχέση κωδικοποίησης και διαμόρφωσης

Όταν η κωδικοποίηση εφαρμόζεται σε ένα QAM σήμα είναι σημαντικό
να καθοριστεί η σχέση κωδικοποίησης και διαμόρφωσης. Έχουν γίνει πολλές
αναφορές για τον κώδικα Trellis με την χρήση του οποίου μπορεί να αυξηθεί
το κέρδος μέχρι κάποιο σημείο χωρίς διεύρυνση του bandwidth αλλά με
αύξηση του μεγέθους του constellation διαγράμματος. Μια τεχνική που
χρησιμοποιείται για την αύξηση του κέρδους είναι ο χωρισμός του
constellation σε μικρότερα υποδίκτυα με μεγάλη ευκλείδεια απόσταση σε κάθε
υποδίκτυο. Η ελάχιστη ευκλείδεια απόσταση μεταξύ διαφορετικών
υποδικτύων είναι πολύ μικρότερη. Έτσι όταν εφαρμόζεται κωδικοποίηση για
να καθοριστεί ο αριθμός των υποδικτύων, η ελάχιστη ευκλείδεια απόσταση
από το κωδικοποιημένο σήμα γίνεται ίση με την απόσταση για κάθε
υποδίκτυο.

Παρ όλα αυτά το πρώτο μειονέκτημα του κώδικα Trellis  είναι ότι
παρόλο που οι κώδικες έχουν μια μεγάλη ελάχιστη ευκλείδεια απόσταση, η
ελάχιστη Hamming  απόσταση είναι μόνο 1 και έτσι αν ένα σύμβολο
κωδικοποιημένο κατά Trellis  χαθεί τότε αυτό οδηγεί σε ένα ή περισσότερα
λάθη bits. Αναφέρουμε εδώ ότι με τον όρο ελάχιστη απόσταση Hamming
εννοούμε τον ελάχιστο αριθμό των διαφορετικών συμβόλων μεταξύ ενός
ζευγαριού από κωδικές λέξεις.
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Καταλαβαίνουμε από τα παραπάνω ότι η ευκλείδεια απόσταση δεν αποτελεί
την μόνη παράμετρο για την επιλογή ενός κώδικα για OFDM σύστημα. Ένα
κριτήριο αποτελεί η ευκλείδεια απόσταση να είναι διευρυμένη σε όσα
περισσότερα σύμβολα γίνεται ώστε πιθανή απώλεια συμβόλων να έχει μικρό
αντίκτυπο στην πιθανότητα λάθους. Συνεπώς, σε κανάλια που παρουσιάζουν
μεγάλη εξασθένιση είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται μεγάλης τάξης
QAM constellations με χαμηλού ρυθμού κωδικοποίηση.

Ένα δεύτερο μειονέκτημα των  κωδίκων Trellis είναι ότι αυτοί
σχεδιάζονται για συγκεκριμένα constellation και έτσι απαιτείται διαφορετικός
κωδικοποιητής και αποκωδικοποιητής για διαφορετικά  constellation. Μια
λύση σε αυτό είναι η χρήση η χρήση δεδομένων δυαδικών κωδίκων μαζί με
QAM με κωδικοποίηση κατά Gray. Για παράδειγμα, η χρήση δεδομένου
δυαδικού συνελικτικού κώδικα  μαζί με 16-QAM. Αυτό μπορεί να προεκταθεί
σε ορθογώνια QAM με μετατροπή των δυαδικών δεδομένων εισόδου σε QAM
σύμβολα με Gray κώδικα. Στον δέκτη τα σύμβολα πρέπει να μετατραπούν σε
τιμές μια διάστασης με αντίστοιχα μέτρα για τον Viterbi αποκωδικοποιητή. Για
την περίπτωση της 16 QAM η αποδιαμόρφωση αντιμετωπίζεται σαν
αποδιαμόρφωση 4PAM σημάτων τα οποία με την σειρά τους
αποδιαμορφώνονται σε δύο τιμές. Αυτό φαίνεται και στο σχήμα 24 όπου οι
τιμές εισόδου είναι κανονικοποιημένες ώστε το 2 αντιστοιχεί σε επίπεδο
απόφασης, πάνω από το οποίο το b1 είναι μηδέν. Η κλίμακα για τις τιμές
εξόδου αντιστοιχούν στο απαιτούμενο επίπεδο κβάντισης του Viterbi
αποκωδικοποιητή που τυπικά κυμαίνεται από 3  έως 8  bits.  Παρατηρούμε,
τέλος από το σχήμα ότι το μέτρο του b0 μπορεί να είναι διπλάσιο από το b1
στην περίπτωση που η τιμή εισόδου είναι +3 ή -3. Αυτό υποδηλώνει ότι το b0
είναι πιο αξιόπιστο σε σχέση με το b1 καθώς η ευκλείδεια απόσταση μεταξύ
διαφορετικών τιμών b0 είναι διαφορετική και μπορεί να είναι και μεγαλύτερη
από αυτήν μεταξύ δύο διαφορετικών b1 που είναι πάντα 2.

Σχήμα24 Αποδιαμόρφωση 4 PAM



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

35

Το γεγονός αυτό της διαφοράς στην αξιοπιστία των bits γίνεται ακόμα
εντονότερο για μεγαλύτερης τάξης QAM.

Το σχήμα 25 παρουσιάζει τα διάφορα BER σε σχέση με το  για

διάφορους συνδιασμούς ρυθμούς κωδικοποίησης και QAM σε ένα  AWGN
κανάλι. Για BER για παράδειγμα  το κέρδος κωδικοποίησης για  ½
κώδικα είναι 5.5, 7 και 8.5 dB για QPSK, 16-QAM και για 64-QAM αντίστοιχα.
Δηλαδή παρατηρούμε ότι για μεγαλύτερα constellation το κέρδος είναι
μεγαλύτερο. Αυτό συμβαίνει γιατί ενώ η πιθανότητα λάθους όπου δεν έχει
χρησιμοποιηθεί κωδικοποίηση εξαρτάται από τα λιγότερο σημαντικά bits στην
κατά Gray αντιστοίχηση, όταν έχει  χρησιμοποιηθεί κωδικοποίηση αυτή
εξαρτάται από ένα συνολικό κωδικοποιημένο αριθμό bits. Σαν αποτέλεσμα η
ελάχιστη ευκλείδεια απόσταση μεταξύ διαφορετικών QAM είναι μεγαλύτερη σε
σχέση με αυτήν όπου μόνο τα λιγότερο σημαντικά bits έχουν μεταδοθεί. Έτσι
τελικά το κέρδος κωδικοποίησης είναι μεγαλύτερο σε σχέση με την QPSΚ ή
την BPSK όπου όλα τα bits έχουν το ίδιο βάρος.

Σχήμα25 BER σε σχέση με σε ένα AWGN κανάλι για συνελικτικό κώδικα με

α)QPSK ρυθμού ½ b) QPSK ρυθμού ¾ c)16-QAM ρυθμού ½ d) 16-QAM ρυθμού  ¾
e)64-QAM ρυθμού 1/2 f) 64-QAM ρυθμού ¾

Είναι εφικτό επίσης να δούμε το κέρδος κωδικοποίησης, για έναν
συγκεκριμένο τύπο  διαμόρφωσης κωδικοποιημένο συγκρινόμενο με κάποιον
αλλά χωρίς κωδικοποίηση, ώστε να έχουμε τον ίδιο ρυθμό δεδομένων.
Συγκρίνοντας το σχήμα 25 και το σχήμα 26 βλέπουμε ότι η 16-QAM με ρυθμό
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½ σε σχέση με την QPSK του σχήματος 26  έχουν τον ίδιο ρυθμό δεδομένων,
2 bps/Hz, και έτσι για BER  η κωδικοποιημένη 16-QAM  έχει κέρδος
περίπου 3 dB σε σχέση με την QPSK.

Σχήμα26 BER σε σχέση με  για α)BPSK/QPSK b)16-QAM c) 64-QAM

3.3 –FEC κωδικοποίηση

3.3.1- Block κώδικες

Ένας block κώδικας κωδικοποιεί ένα block των k συμβόλων εισόδου σε
ένα block n κωδικοποιημένων συμβόλων με . Ο σκοπός της πρόσθεσης
των   συμβόλων είναι να αυξηθεί η ελάχιστη απόσταση Hamming. Για
μια  ελάχιστη απόσταση Hamming , ο κώδικας μπορεί να διορθώσει t
λάθη όπου t:

Η ελάχιστη απόσταση Hamming έχει σαν πάνω όριο:

το οποίο συγκεκριμένοι δυαδικοί κώδικες μπορούν να πετύχουν.
Για μη δυαδικούς κώδικες το συγκεκριμένο όριο μπορεί να επιτευχθεί

μόνο με τους κώδικες Reed-Solomon, οι οποίοι εμφανίζουν καλά
χαρακτηριστικά αναφορικά με την απόσταση και την διαθεσιμότητα
αποτελεσματικών αλγορίθμων κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης. Γι
αυτό αποτελούν και την πιο συνηθισμένη επιλογή κωδίκων. Καθορίζονται για
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block  συμβόλων με m bits ανά σύμβολο όπου το μέγεθος του κώδικα, n,
σχετίζεται με το m ως εξής:

Ο αριθμός των k συμβόλων εισόδου σχετίζεται  με το m και την απαιτούμενη
ελάχιστη απόσταση Hamming ως:

Ο Reed-Solomon κώδικας μπορεί εύκολα να περιοριστεί σε οποιοδήποτε
αυθαίρετο μήκος αφήνοντας ένα αριθμό εισερχομένων bits μηδέν και
διαγράφοντας το ίδιο αριθμό εξερχόμενων bits. Είναι επίσης δυνατόν να
διευρυνθεί ο κώδικας σε δύναμη του 2. Τέλος όπως βλέπουμε και από τις
σχέσεις 3.1 και 3.2 ο Reed-Solomon κώδικας μπορεί να διορθώσει μέχρι και

 σύμβολα. Κάθε σύμβολο περιέχει m bits και έτσι η μέγιστη

ποσότητα λανθασμένων bits που μπορούν να διορθωθούν είναι .

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το τελευταίο έχει εφαρμογή μόνο αν όλα τα
λανθασμένα bits συμβαίνουν στον μέγιστο αριθμό διορθώσιμων συμβόλων.
Αν για παράδειγμα ένας Reed-Solomon έχει σχεδιαστεί για να διορθώνει μέχρι
και δύο σύμβολα όπου το καθένα περιλαμβάνει 8 bits ανά σύμβολο, δεν
μπορεί να διορθώσει έναν αυθαίρετο συνδυασμό των 3 bits γιατί αυτά τα λάθη
μπορεί να συμβαίνουν σε τρία διαφορετικά σύμβολα. Οι κώδικες Reed-
Solomon έχοντας αυτό το χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι σε κανάλια
όπως αυτά ενός OFDM δικτύου γιατί με την μεγάλη εξασθένιση που εμφανίζει
το κανάλι, τα λάθη συγκεντρώνονται σε λίγα υποκανάλια με μεγάλη
εξασθένιση.

3.3.2- Συνελικτικοί κώδικες

Ένας συνελικτικός κώδικας αντιστοιχεί k bits μιας συνεχόμενης
ακολουθίας εισόδου από n bits όπου η αντιστοίχηση πραγματοποιείται με την
συνέλιξη της ακολουθίας εισόδου bits  με μια δυαδική κρουστική απόκριση. Η
συνελικτική κωδικοποίηση υλοποιείται με απλούς καταχωρητές και αθροιστές
τύπου modulo-2. Όπως φαίνεται και από το σχήμα 20 στον κωδικοποιητή  με
ρυθμό ½ (που είναι και από τους πιο συνηθισμένους) εισέρχεται μια μοναδική
ακολουθία εισόδου και εξέρχονται δύο,  και , όπου περιπλέκονται για να
δώσουν μια κωδική σειρά εξόδου { }.  Κάθε ζευγάρι από τα bits
εξόδου {  εξαρτάται από επτά bits εισόδου, δηλαδή από το τρέχον και από
τα υπόλοιπα έξι που είναι αποθηκευμένα στους καταχωρητές.

Η αποκωδικοποίηση των συνελικτικών κωδίκων πραγματοποιείται
συχνά με αποκωδικοποίηση κατά soft decision Viterbi που είναι ένας
αποτελεσματικός τρόπος για να ανακτηθεί η αρχική προς κωδικοποίηση
ακολουθία. Η πολυπλοκότητα της τεχνικής Viterbi μεγαλώνει με εκθετικό
ρυθμό σε σχέση με περιορισμένο μήκος( constrained length), που δεν είναι
άλλο από τον αριθμό των καταχωρητών προσθέτοντας και την μονάδα.
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Δηλαδή πρακτικές υλοποιήσεις δεν ξεπερνούν ένα constrained length της
τάξης του 10. Παρ’ όλα αυτά αποκωδικοποίησης με μεγαλύτερο αριθμό από
το 10 είναι υλοποιήσιμες με υποβέλτιστες τεχνικές.

Επειδή οι συνελικτικοί κώδικες δεν έχουν δεδομένο μέγεθος, είναι πιο
δύσκολο να καθοριστεί η απόδοση τους σε σχέση με την απόσταση Hamming
και τον αριθμό των λαθών που μπορούν να διορθωθούν.  Ένα μέτρο που
χρησιμοποιείται λέγεται free distance,  που είναι η ελάχιστη απόσταση
Hamming μεταξύ αυθαίρετα μεγάλων, διαφορετικών κωδικών ακολουθιών
που ξεκινούν και τελειώνουν με την ίδια κατάσταση του κωδικοποιητή. Η
κατάσταση του κωδικοποιητή καθορίζεται ανάλογα με το περιεχόμενο των
καταχωρητών του κωδικοποιητή. Για παράδειγμα ο κώδικας του σχήματος 20
έχει free distance 10 και έτσι μπορούν διορθωθούν μέχρι και

=4 bit λανθασμένα από κάθε group  από κωδικοποιημένα
bits  με μήκος από 3 έως και 5 φορές μεγαλύτερο από το περιορισμένο μήκος.
Παρακάτω στον πίνακα 1 βλέπουμε την έξοδο του κωδικοποιητή για
διαφορετικά rates και διαφορετική free distance [20]. Το «1» αντιστοιχεί σε
χρησιμοποίηση της αντίστοιχης εξόδου του κωδικοποιητή ενώ το «0» στην μη
χρησιμοποίηση.

Πίνακας 1-Έξοδος του κωδικοποιητή ανάλογα με τον ρυθμό κωδικοποίησης

Ένα περισσότερο αποδοτικό μέτρο είναι το coding gain, το οποίο καθορίζεται
σαν το κέρδος του  σε σχέση με ένα μη κωδικοποιημένο σύστημα ώστε να

αποκτηθεί ένα συγκεκριμένο BER. Το  κέρδος ισοδυναμεί  με το κέρδος του

εισερχόμενου SNR μείον του ρυθμού απώλειας σε dB λόγω των
πλεοναζόντων bits. Για παράδειγμα στο σχήμα 27 φαίνεται  η καμπύλη του
BER  σε σχέση με το  για τις περιπτώσεις της κωδικοποιημένης και μη

,QPSK  με περιορισμένο μήκος 7.  Παρατηρούμε ότι για  BER  10^-4  η
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κωδικοποιημένη QPSK χρειάζεται περίπου 5 dB λιγότερο   σε σχέση με την

μη κωδικοποιημένη.

Σχήμα 27.BER συναρτήσει  για κωδικοποιημένη και όχι QPSK σε AWGN
κανάλι

Το  (με  να είναι η ενέργεια του bit)  είναι ίσο με τον λόγο της
ισχύος του σήματος προς την ισχύ του θορύβου σε ένα bandwidth ίσο με τον
ρυθμό του bit , , όπου το  είναι η διάρκεια του bit. To SNR εισόδου και
το  , με  να είναι η ενέργεια του συμβόλου,  καθορίζονται απο τις
παρακάτω σχέσεις:

με  να είναι το SNR για τους μεμονωμένους φορείς συν  την απώλεια λόγω

cyclic  prefix  σε dB.  Το Β είναι το φάσμα του εισερχόμενου θορύβου,  b  ο
αριθμός των κωδικοποιημένων bits ανά φορέα,  ο αριθμός των υποφορέων

και r ο ρυθμός κωδικοποίησης. Ουσιαστικά το είναι το πηλίκο

πολλαπλασιασμένο με το πηλίκο του ρυθμού μετάδοσης και του bandwidth. Η
αποδοτικότητα του φάσματος εξαρτάται από τον αριθμό των bits ανά
υποκανάλι b (ο οποίος καθορίζεται από το μέγεθος του constellation), από
τον ρυθμό κωδικοποίησης r και από την απόσταση ασφαλείας ή αλλιώς guard
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time  που εμφανίζεται στην  σαν τμήμα του ,  της διάρκειας του
συμβόλου δηλαδή.

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται παραδείγματα από διαφορετικούς
τύπους διαμόρφωσης και ρυθμών κωδικοποίησης των οποίων  ο συνδυασμός
δίνει σαν αποτέλεσμα το Rate ID. Τα 6 αυτά rate ID υποστηρίζονται και
καθορίζονται στο 802.16α. Τέλος στον πίνακα 3 [20] φαίνονται οι ρυθμοί
δεδομένων που μπορούν να επιτευχθούν ανάλογα με τον συνδυασμό
διαμόρφωσης και ρυθμού κωδικοποίησης και ανάλογα και με την συχνότητα.

Πίνακας 2:Λίστα  παραδειγμάτων για το μήκος κωδικοποιημένων και μη block
κωδίκων που υποστηρίζονται στο 802.16α

Πίνακας 3:Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων ανάλογα με την συχνότητα και την
διαμόρφωση
3.3.3- Συνδυασμένοι  κώδικες

Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσουμε έναν κώδικα block  ή
συνελικτικό κώδικα είναι πιθανό να συνδυάσουμε δύο κώδικες. Το κύριο
πλεονέκτημα ενός συνδυασμένου κώδικα σε σχέση με ένα μόνο κώδικα, είναι
ότι μπορεί να μας παρέχει ένα μεγάλο κέρδος κωδικοποίησης με λιγότερη
πολυπλοκότητα αναφορικά με την υλοποίηση. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται
το μπλοκ διάγραμμα ενός συνδυασμένου κώδικα.
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Σχήμα 28.Block διάγραμμα συνδυασμένης κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης

Τα bit εισόδου πρώτα κωδικοποιούνται και ανακατεύονται (με εναλλαγή
μεταξύ τους) από εξωτερικό κωδικοποιητή και πεμπλοκέα και στην συνέχεια
ακολουθεί η ίδια διαδικασία με εσωτερικό αποκωδικοποιητή και απεμπλοκέα.
Συνήθως ο εσωτερικός κώδικας είναι συνελικτικός και ο εξωτερικός είναι block
κώδικας όπως για παράδειγμα ο Reed-Solomon. Ο ρόλος των πεμπλοκέων
είναι να «σπάσουν» τις ριπές των λαθών όσο είναι αυτό είναι δυνατόν. Στην
περίπτωση του εξωτερικού πεμπλοκέα είναι προτιμότερο να χωρίζονται τα
σύμβολα σε μήκος μεγαλύτερο από αυτό του εξωτερικού κωδικοποιητή.
Συμπερασματικά αν συγκρίνουμε τους συνδυασμένους κώδικες με τους
ξεχωριστούς, υπάρχει το μειονέκτημα της καθυστέρησης που εμφανίζεται σε
συστήματα με συνδυασμένη κωδικοποίηση και αυτό λόγω της περαιτέρω
περίπλεξης.

3.4 –Interleaving

Εξαιτίας της εξασθένισης του καναλιού η οποία είναι διαφορετική, τα
OFDM υποκανάλια εμφανίζουν διαφορετικές τιμές πλατών. Μεγάλες
εξασθενίσεις στο φάσμα συχνοτήτων μπορούν να προκαλέσουν αναξιοπιστία
αναφορικά με κάποιους υποφορείς σε σχέση με άλλους λόγω ριπών
σφαλμάτων και όχι τυχαία διασκορπισμένων σφαλμάτων. Οι διορθωτικοί
κώδικες που περιγράφηκαν στο τμήμα 3.3 δεν είναι σχεδιασμένοι να
αντιμετωπίζουν ριπές σφαλμάτων και έτσι η διαδικασία του interleaving έχει
σαν σκοπό να διασκορπίζει τυχαία τα λάθη πριν την αποκωδικοποίηση.
Στον πομπό τα κωδικοποιημένα bits εναλλάσσονται με συγκεκριμένο τρόπο
έτσι ώστε μεταξύ γειτονικών bits παρεμβάλλονται και άλλα μετά το
interleaving. Στον δέκτη η αντίστροφη εναλλαγή πραγματοποιείται πριν την
αποκωδικοποίηση. Μια υλοποίηση του interleaver  είναι ο block interleaver
όπου τα bits εισόδου αναγράφονται ανά στήλες αλλά διαβάζονται ανά σειρές.
Στο σχήμα 29 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα interleaver για μέγεθος block 48
bits. Αφού αυτά καταγραφούν ανά στήλες όπως φαίνεται μετά διαβάζονται
ανά σειρά και έτσι στην έξοδο έχουμε 0, 8, 16, 24, 32, 40, 1, 9,17,..., 47 [8].
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Σχήμα 29.Παράδειγμα block interleaver

Αντί για bits η μέθοδος μπορεί να πραγματοποιηθεί και για σύμβολα. Δηλαδή
ο πίνακας μπορεί να γεμίσει με 48 σύμβολα μιας QAM διαμόρφωσης πχ 16-
QAM  που περιέχει 4  bits  ανά σύμβολο  και άρα ο interleaver  αλλάζει την
σειρά των συμβόλων και όχι των bits που αποτελούν κάθε σύμβολο. Είναι
σημαντικό να τονιστεί ότι αυτό το ανακάτεμα των συμβόλων είναι ιδιαίτερα
χρήσιμο σε κώδικες όπως ο Reed-Solomon καθώς αυτοί λειτουργούν
καλύτερα σε σύμβολα και όχι σε bits. Ένας Reed-Solomon κώδικας μπορεί να
διορθώσει μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό λανθασμένων συμβόλων για
κάποιο μήκος του block και έτσι το ανακάτεμα των συμβόλων πρέπει να
γίνεται για διάφορα μήκη block ώστε να διασκορπίζονται οι ριπές των λαθών
σε ένα αριθμό διαφορετικών Reed-Solomon blocks.

Μια διαφορετική υλοποίηση του interleaver είναι ο συνελικτικός
interleaver. Σε αυτόν τον τύπο τα σύμβολα ή bits εισόδου γράφονται κυκλικά
σε Κ καταχωρητές που εισάγουν μια καθυστέρηση της τάξης από 0 έως κ-1
συμβόλων. Οι καταχωρητές στην συνέχεια διαβάζονται κυκλικά ώστε στην
έξοδο να έχουμε ανακατεμένα σύμβολα σε σχέση με αυτά της εισόδου.

3.5 –QAM (quadrature amplitude modulation) Διαμόρφωση

Από τους συνηθισμένους τρόπους διαμόρφωσης στην OFDM αποτελεί
η QAM. Ακολουθούν τα διαμορφωμένα σήματα για την  QAM που είναι:

και

Ο διαμορφωμένος φορέας δίνεται από την παρακάτω σχέση:

Στο σχήμα 30 φαίνεται το block διάγραμμα ενός QAM αποδιαμορφωτή, όπου
φαίνονται τα σήματα εξόδου που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Ανάλογο είναι
και αυτό του διαμορφωτή.
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Σχήμα 30.Διάγραμμα QAM αποδιαμορφωτή
Η επιλογή του μεγέθους του constellation (διάγραμμα αστερισμού)

ουσιαστικά εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ πομπού και δέκτη και από
την κατάσταση του καναλιού (επίπεδο θορύβου, παρεμβολές, μεγάλη/μικρή
εξασθένιση).
Ένα παράδειγμα QAM διαμόρφωσης που έχει ουσιαστικά και μικρότερο
μέγεθος constellation διαγράμματος αποτελεί η 4-QAM όπου  και

. Αυτό φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα:

Σχήμα 31.Constellation διάγραμμα για 4 QAM
Η ισχύς του διαμορφωμένου σήματος είναι ίση με . Το παραπάνω
παράδειγμα είναι γνωστό και σαν π/4-QPSK και είναι συχνά
χρησιμοποιούμενο σε εφαρμογές τηλεπικοινωνιών. Ανάλογο είναι και το
constellation για την 16-QAM (σχήμα 32) με  και

. Η QAM  διαμόρφωση καθίσταται γενικώς πιο
αποτελεσματική σε σχέση με την ASK και PSK επειδή εμφανίζει μικρότερο
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ρυθμό λαθών κατά την μετάδοση. Από την άλλη πλευρά όμως η τεχνική είναι
πιο ευαίσθητη σε μη γραμμικές παραμορφώσεις που δημιουργούνται από
τους ενισχυτές ισχύος, όπως φαίνεται στο σχήμα 33. Παρουσιάζεται επίσης
στο σχήμα 34, το constellation διάγραμμα της 4-QAM όπως αυτό προκύπτει
υπό την επίδραση προσθετικού γκαουσιανού θορύβου.

Μια ενδιαφέρουσα αναλογία μπορεί να προκύψει μεταξύ του θορύβου
και της θερμότητας που εκλύεται λόγω κινητικής ενέργειας του συστήματος.
Αν τα σημεία του  constellation διαγράμματος αποκτήσουν «θερμότητα», τότε
μέσω της κινητικής ενέργειας αρχίζουν να μετακινούνται από την αρχική τους
θέση. Επειδή η μετακίνηση είναι γρήγορη και τυχαία είναι πιο δύσκολο η
ακριβής αναγνώριση της θέσης τους.

Σχήμα 32.Constellation διάγραμμα για 16-QAM

Σχήμα 33.Constellation διάγραμμα για 16-QAM αλλοιωμένο λόγω μη γραμμικοτήτων
του καναλιού
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Σχήμα 34.Constellation διάγραμμα για 4-QAM με προσθετικό θόρυβο
Παρακάτω φαίνεται το πως επηρεάζεται ένα QAM  σήμα από την

εξασθένιση του πλάτους.  Το γεγονός της εξασθένισης εξαρτάται κυρίως από
την μείωση της απόστασης μεταξύ των συμβόλων που ουσιαστικά είναι
αύξηση του BER του συστήματος. Η πιθανότητα λάθους των συμβόλων
ελέγχεται συνήθως με την επιλογή μικρότερης απόστασης μεταξύ των
συμβόλων του constellation. Οι καμπύλες που δείχνουν την πιθανότητα
λάθους (BER) είναι εκθετικά μειούμενες σε σχέση με τον λόγο σήματος προς
θόρυβο (SNR) [ή τον λόγο της ενέργειας ανά bit προς την ισχύ του θορύβου

], και ήδη έχουν παρουσιαστεί στο σχήμα 26.

Σχήμα 35.Constellation διάγραμμα για 4-QAM σήμα που υπόκειται σε εξασθένιση.
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Τέλος στο τελευταίο σχήμα αυτής της υποενότητας παρουσιάζεται η μεταβολή
του constellation όταν υπάρχει απώλεια συγχρονισμού, δηλαδή όταν το
τοπικό σύστημα συγχρονισμού δεν είναι δυνατόν να ακολουθήσει απόλυτα τις
μεταβολές φάσης του λαμβανόμενου σήματος. Αυτό εισάγει τυχαιότητα στην
διαδικασία της ανίχνευσης αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα λάθους. Στο 36β
δεν είναι καν δυνατή η ανίχνευση και το constellation μοιάζει με κύκλο  γιατί τα
σύμβολα περιστρέφονται πολύ γρήγορα.

Σχήμα 36α.Constellation διάγραμμα για 4-QAM ,λόγω jitter.

Σχήμα 36β.Constellation διάγραμμα για 4-QAM σήμα που υπόκειται σε ολική
απώλεια συγχρονισμού.
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Γενικά τα ορθογώνια constellation είναι εύκολο να υλοποιηθούν αφού
μπορούν να χωριστούν σε ξεχωριστά ανεξάρτητα PAM (pulse amplitude
modulated) συστατικά  και για τα μέρη  της φάσης αλλά και του πλάτους.
Πολλές φορές είναι απαραίτητο να κανονικοποιηθούν  τα constellation
διαγράμματα. Για να τα κανονικοποιήσουμε στην μονάδα, υποθέτοντας ότι
όλα τα σημεία είναι το ίδιο πιθανό να συμβούν, κάθε constellation πρέπει να
πολλαπλασιαστεί με ένα παράγοντα κανονικοποίησης που φαίνεται στον
πίνακα 4 [8].

Πίνακας 4:Παράγοντες κανονικοποίησης και κανονικοποιημένη διαφορά ευκλείδειων
αποστάσεων

Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζεται και η ελάχιστη ευκλείδεια απόσταση μεταξύ
δύο σημείων στο διάγραμμα αστερισμού διαιρούμενη με το κέρδος του
ρυθμού μετάδοσης, της αντίστοιχης QAM, σε σχέση με την BPSK. Αυτή η τιμή
δίνει την μέγιστη απώλεια του ,  σε σχέση με την BPSK που χρειάζεται
για να αποκτηθεί ένα συγκεκριμένο BER  σε ένα μη κωδικοποιημένο QAM
δίκτυο.



ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

48

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

4.1 –Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί αναλυτικά το μοντέλο OFDM που
δημιουργήθηκε στο Simulink με σκοπό να μπορέσουμε τελικά να βγάλουμε
συμπεράσματα αναφορικά με τον τύπο διαμόρφωσης που εναλλακτικά
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο επόμενο κεφάλαιο. Θα παρουσιαστούν
αναλυτικά τα τμήματα του πομπού και του δέκτη και θα αναλυθούν οι λόγοι
για τους οποίους χρησιμοποιηθήκαν τα συγκεκριμένα blocks. Όπως ήδη
αναφέρθηκε η τεχνική OFDM παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την τεχνική
διαμόρφωσης DMT (discrete multitone) και γι αυτό το παρουσιαζόμενο
μοντέλο εμφανίζει παρόμοια υλοποίηση με αυτήν.

4.2 –Περιγραφή του μοντέλου.

Παρακάτω παρουσιάζεται το μοντέλο όπως πραγματοποιήθηκε στο
Matlab  και συγκεκριμένα στο Simulink:

Σχήμα37.Γενική παρουσίαση του μοντέλου που κατασκευάστηκε

               Στο παραπάνω σχήμα φαίνονται τα blocks από τα οποία αποτελείται
το μοντέλο. Αρχικά αποτελείται από μία πηγή που παράγει τυχαία ακεραίους
αριθμούς ομαδοποιημένους σε frames, από τον πομπό που αποτελείται από
64 υποκανάλια (ή φορείς όπως τους έχουμε αναφέρει στα προηγούμενα
κεφάλαια), από το κανάλι που παρουσιάζει χαρακτηριστικά OFDM καναλιού
και από τον δέκτη που επίσης αποτελείται από 64 υποκανάλια και λαμβάνει
τα δεδομένα της πηγής. Τέλος τα τελευταία blocks που φαίνονται είναι το error
rate calculation και το block του bit loading. Το πρώτο χρησιμοποιείται με
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σκοπό να συγκρίνει τα δεδομένα της πηγής και αυτά που τελικά λαμβάνονται
και να υπολογίζει τον ρυθμό των δημιουργούμενων λαθών. Το δεύτερο είναι
ένα block που θα παρουσιαστεί αναλυτικά σε επόμενη ενότητα και έχει ειδικό
ρόλο. Στις επόμενες υποενότητες θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τον ρόλο
όλων των τμημάτων από τα οποία αποτελείται το μοντέλο.

4.2.1 –Η πηγή

Η πηγή που δημιουργεί τα frames όπως βλέπουμε παίρνει σαν είσοδο
μια σταθερή τιμή που εδώ είναι ένας πίνακας.  Αυτός ο πίνακας είναι
αποτέλεσμα του λεγόμενου bit loading που θα αναλυθεί παρακάτω.

Συγκεκριμένα με τον πίνακα αυτόν καθορίζεται ο αριθμός των bits που
μπορεί να μεταδοθεί από κάθε υποκανάλι και άρα καθορίζει το μέγεθος του
constellation. Δηλαδή αν για παράδειγμα στην πρώτη θέση του πίνακα
υπάρχει ο αριθμός 2 αυτό σημαίνει ότι στο πρώτο υποκανάλι θα μεταδοθούν
μέχρι 2 bit και με αυτό συνεπάγεται ότι η διαμόρφωση που θα υποστηρίξει το
συγκεκριμένο υποκανάλι θα είναι 4-QAM (βλέπε σχήμα 31 όπου το κάθε
σημείο αναπαριστά 2 bits) σύμφωνα με την σχέση  όπου b  είναι ο
αριθμός των bits. Το μοντέλο υποστηρίζει μέχρι και μετάδοση 4 bits δηλαδή
μέχρι και διαμόρφωση 16-QAM για κάθε υποκανάλι στον διαμορφωτή που
βρίσκεται στον Πομπό.

Τα παραπάνω αποτελούν μια σύντομη αναφορά στο τι ακριβώς είναι
αυτή η είσοδος που παίρνει η πηγή δημιουργίας τυχαίων ακεραίων οι οποίοι
όπως θα δούμε δημιουργούνται ανάλογα με την είσοδο-πίνακα. Συγκεκριμένα
δημιουργούνται από την πηγή αριθμοί από 0 έως και 15 οι οποίοι όπως θα
δούμε στον πομπό θα μετατραπούν στο δυαδικό ισοδύναμο τους. Οι αριθμοί
αυτοί ουσιαστικά αποτελούν την αναπαράσταση των συμβόλων στα QAM
constellation. Έτσι στο 4-QAM διάγραμμα που υπάρχουν 4 σημεία-σύμβολα
(το καθένα από τα οποία αποτελεί αναπαράσταση διαφορετικών συνδυασμών
2  bits) πρέπει να παράγονται από την πηγή οι αριθμοί 0 έως 3 γιατί όλοι οι
υπόλοιποι αποτελούν απαγορευμένους συνδυασμούς. Αυτό συμβαίνει γιατί
μετέπειτα οι αριθμοί 0 έως 3 θα μετατραπούν στο δυαδικό ισοδύναμο
(αποτελούμενο εδώ από 2 bits) που είναι αντίστοιχα 00, 01, 10, 11.
Επομένως δεν θα μπορούσε να παραχθεί για παράδειγμα ο αριθμός 15 για το
υποκανάλι που υποστηρίζει 4-QAM (αυτό καθορίζεται από τον αντίστοιχο
αριθμό στον πίνακα που αποτελεί  αποτέλεσμα του αλγορίθμου bit-loading).
Ακολουθώντας αυτή την λογική για το 8-QAM και το 16-QAM constellation
διάγραμμα,  οι επιτρεπόμενοι αριθμοί είναι από 0  έως 7  και από 0  έως 16
αντίστοιχα. Την αναπαράσταση των ακεραίων από bits θα την δούμε
παρακάτω.

Ο κώδικας που χρησιμοποιείται από την πηγή για την παραπάνω
διαδικασία είναι ο εξής:
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ
/*generator*/

//generates a psuedo-random integer between 0 and max//
int i;
int max1=3;
int max2=7;
int max3=15;
for (i=0;i<64;i++)
{

if (M[i]==2)

        {
            integer_value[i] = max1*rand ()/ (RAND_MAX);

        }

else if (M[i]==3)

        {
            integer_value[i] = max2*rand ()/ (RAND_MAX);

        }

else if (M[i]==4)

        {
            integer_value[i] = max3*rand ()/ (RAND_MAX);

        }

}

όπου το M είναι ο πίνακας που αναφέραμε και μπορεί να πάρει τιμές 2, 3 ή 4.
Όπως βλέπουμε και παραπάνω με το for loop  ο πίνακας σκανάρεται στις 64
θέσεις του δηλαδή όσος  είναι και ο αριθμός των υποκαναλιών και ανάλογα
τον αριθμό των bits που είναι προς μετάδοση για το αντίστοιχο υποκανάλι
γίνεται και διαφορετική λειτουργία και μέσω της rand παράγονται αριθμοί με
συγκεκριμένα όρια που αναφέρθηκαν πιο πριν. Στα σχήματα 38 α και 38  β
φαίνονται η είσοδος της πηγής (ο πίνακας αποτέλεσμα bit loading με 64
θέσεις) και η έξοδος της (παραγωγή ακεραίων που αποτελούν frame 64
δειγμάτων που θα αποτελέσουν είσοδο για τον διαμορφωτή στον πομπό)

Σχήμα 38 α.Η είσοδος της πηγής
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Σχήμα 38β.Η έξοδος της πηγής

4.2.2 –Ο Πομπός

Στο σχήμα 39 παρουσιάζονται αναλυτικά τα blocks που αποτελούν τον
πομπό, με κύριο το τμήμα που πραγματοποιεί την κωδικοποίηση και
αναπαράσταση των εισερχόμενων δεδομένων που όπως είπαμε στο 4.2.1
είναι frames των 64 samples. Όλο το block αυτό ονομάζεται εδώ
64_chan_modulation  και στο σχήμα 40 φαίνεται από τι αποτελείται
αναλυτικά. Συγκεκριμένα αποτελείται από 64 κανάλια τα οποία έχουν χωριστεί
σε blocks ή banks των 16 υποκαναλιών. Έτσι έχουμε 4 banks από 16
υποκανάλια. Το καθένα από αυτά τα υποκανάλια είναι μια S-function όπως
είναι και το block της πηγής, που σημαίνει ότι δεν είναι δεδομένο block του
simulink αλλά είναι κώδικας σε  δεδομένη γλώσσα προγραμματισμού και
συγκεκριμένα σε C. Κάθε μία από τις 64 S-functions παίρνει δύο εισόδους
όπως θα δούμε παρακάτω.

Σχήμα 39. Αναλυτικό σχηματικό διάγραμμα των τμημάτων του πομπού
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Σχήμα 40. Αναλυτικό διάγραμμα του διαμορφωτή όπου παρουσιάζονται 4 banks από
16 υποκανάλια η καθεμία

Για να κατανοήσει κανείς την λειτουργία της Sfunction  που
αντιπροσωπεύει την διαμόρφωση που γίνεται, πρέπει να τονιστεί ότι η
είσοδος που όπως είπαμε είναι ένας συγκεκριμένος ακέραιος μετατρέπεται σε
δυαδικό ισοδύναμο. Όπως προαναφέραμε υπάρχουν συγκεκριμένοι ακέραιοι
που δημιουργούνται ανάλογα με την είσοδο του πίνακα Μ, που είναι
αποτέλεσμα του bit loading. Δημιουργείται έτσι το εξής πρόβλημα, το οποίο
παρουσιάζεται μέσω του ακόλουθου παραδείγματος: Έστω ένα υποκανάλι
υποστηρίζει 16-QAM διαμόρφωση και από την πηγή παράγεται ο δεκαδικός
αριθμός 2. Η δυαδική αναπαράσταση του 2 μπορεί να είναι 10 ή 010 ή 0010.
Εδώ επειδή έχουμε 16-QAM πρέπει να έχουμε 4 bit προς διαμόρφωση.
Δηλαδή ανάλογα με τον τύπο διαμόρφωσης πρέπει να έχουμε και ανάλογο
αριθμό bits και άρα η δυαδική αναπαράσταση αλλάζει. Αν δηλαδή έχουμε 4-
QAM το 2 θα αναπαρασταθεί με 10, αν έχουμε 8–QAM θα αναπαρασταθεί με
010 και τέλος αν έχουμε 16-QAM θα αναπαρασταθεί με 0010. Η επιλογή αυτή
καθορίζεται από τον πίνακα Μ.
Αυτή η λογική ακολουθείται για όλους τους επιτρεπόμενους ακεραίους προς
μετάδοση κάθε φορά.  Στους πίνακες 5,  6 και 7 παρουσιάζονται αναλυτικά οι
αντιστοιχίες των επιτρεπόμενων δεκαδικών με τα δυαδικά τους ισοδύναμα για
4,  8  και 16  QAM  αντίστοιχα.  Βλέπουμε ότι για τις συγκεκριμένες
διαμορφώσεις τα bits που θα κωδικοποιηθούν ανά σύμβολο κάθε φορά είναι
2, 3 και 4
ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ     ΔΥΑΔΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
0 0 0
1 0 1
2 1 0
3 1 1
Πίνακας 5:Δυαδικά ισοδύναμα για τους επιτρεπόμενους ακεραίους για 4-QAM
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ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ     ΔΥΑΔΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

0 0 0  0
1 0 0  1
2 0 1  0
3 0 1  1
4 1 0  0
5 1 0  1
6 1 1  0
7 1 1  1

Πίνακας 6:Δυαδικά ισοδύναμα για τους επιτρεπόμενους ακεραίους για 8-QAM

ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ     ΔΥΑΔΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

0 0 0 0  0
1 0 0 0  1
2 0 0 1  0
3 0 0 1  1
4 0 1 0  0
5 0 1 0  1
6 0 1 1  0
7 0 1 1  1
8 1 0 0  0
9 1 0 0  1
10 1 0 1  0
11 1 0 1  1
12 1 1 0  0
13 1 1 0  1
14 1 1 1  0
15 1 1 1  1

Πίνακας 7:Δυαδικά ισοδύναμα για τους επιτρεπόμενους ακεραίους για 16-QAM

Αφού εξηγήθηκε αναλυτικά η αντιστοίχηση ακεραίων και δυαδικών το
επόμενο βήμα είναι η τοποθέτηση των συμβόλων στο αντίστοιχο
constellation. Το κάθε σύμβολο αναπαρίσταται από έναν μιγαδικό που έχει
πραγματικό μέρος την αντίστοιχη τιμή στον οριζόντιο άξονα του
ορθοκανονικού συστήματος συντεταγμένων και φανταστικό μέρος την
αντίστοιχη τιμή στον κάθετο άξονα. Όπως είναι προφανές και από τα
παραπάνω για την 4-QAM θα υπάρχουν 4 σύμβολα και για τις 8 και 16-QAM
αντίστοιχα 8 και 16 σύμβολα. Στα σχήματα 41 έως 43 παρουσιάζεται η
διάταξη των συμβόλων που αναπαρίσταται με αριθμούς (η αντιστοιχία των
οποίων σε bits φαίνεται στους πίνακες 5 έως 7)[11].
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Σχήμα 41. Constellation διάγραμμα και διάταξη συμβόλων για 4-QAM

Σχήμα 42. Constellation διάγραμμα και διάταξη συμβόλων για 8-QAM

Σχήμα 43. Constellation διάγραμμα και διάταξη συμβόλων για 16-QAM

Παρακάτω παραθέτουμε τον κώδικα που χρησιμοποιείται για τις παραπάνω
διαδικασίες με σχόλια για τι συμβαίνει σε κάθε τμήμα του. Οι τιμές x0, x1, x2,
x3 είναι μιγαδικοί παράμετροι των συναρτήσεων και έχουν τιμές 1+1i,  1-1i,  -
1+1i, -1-1i αντίστοιχα. Αρχικά μετατρέπεται ο επιτρεπόμενος εισερχόμενος
δεκαδικός σε δυαδικό και έπειτα ανάλογα με την τιμή του πίνακα Μ γίνεται η
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αντίστοιχη κωδικοποίηση. Σε αυτήν ελέγχονται αναλυτικά οι τιμές των bits και
ανάλογα την  σειρά των άσσων και των μηδενικών αποδίδεται σε μια δυάδα ή
τριάδα ή τετράδα (αυτό καθορίζεται από τι κωδικοποίηση υποστηρίζει κάθε
υποκανάλι) το κατάλληλο μιγαδικό σύμβολο σύμφωνα με τους πίνακες.
Τα μιγαδικά αυτά σύμβολα όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει από τον
κώδικα διαιρούνται με μία τιμή (τιμή κανονικοποίησης) η οποία είναι
διαφορετική ανάλογα με τον τύπο κωδικοποίησης. Για 4, 8 και 16-QAM οι
τιμές είναι ,  και  αντίστοιχα και χρησιμοποιούνται για να είναι τα
σύμβολα κανονικοποιημένα. Με αυτόν τον τρόπο όλα τα constellation
διαγράμματα έχουν μέση ισχύ συμβόλου ίση με ένα,  κάτι που αποτελεί
πλεονέκτημα καθώς με την εισαγωγή ενός κέρδους μπορεί πολύ εύκολα να
τροποποιηθεί η ισχύς σε επιθυμητές τιμές. Στο σχήμα 44 φαίνεται η είσοδος
και η έξοδος του διαμορφωτή:

Σχήμα 44. Είσοδοι(decimal_value,M) και Έξοδος(y0) του διαμορφωτή.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ

/*antistoixhsh-dekadikos-dyadikos-*/
//arxikopoihsh//
int o,k,q;
int index;
int temp_value;
int j,i,h;

int u0[2];
int u1[3];
int u2[4];

int g[4]={0,0,2,2};
int l[4]={0,2,0,2};

int binary_value[4];

for (o=0;o<1;o++)
{
   k=decimal_value[o];
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q=0;
            index=3;

while(index>=0)
            {

// temp_value=decimal_value/pow(2,index)
                temp_value=k/(1<<index);

if(temp_value>0)
                  {
                binary_value[q]=temp_value;

// decimal_value=decimal_value%pow(2,index)

                 k=fmod((k),(1<<index));

                  }
else if(temp_value==0)

                       {
                        binary_value[q]=0;
                       }

               q++;
               index--;
               }
            }

for(h=0;h<1;h++)
{

//NOT TRANSMIT//
if(M[h]==0)

    {
for (i=0;i<1;i++)

       {
                y0[i].re=0;
                y0[i].im=0;

       }    }
 //4QAM-MODULATION//

if(M[h]==2)
    {

int m=0;
for(j=0;j<1;j++)

          {

           u0[m]=binary_value[j+2];
           u0[m+1]=binary_value[j+3];
           m++;

           }
for (i=0;i<2;i++)

    {

if((u0[i]==0)&&(u0[i+1]==0))
    {
    y0[i].re=x0[i].re/sqrt(2);
    y0[i].im=x0[i].im/sqrt(2);
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    }

if((u0[i]==0)&&(u0[i+1]==1))

    {

    y0[i].re=x1[i].re/sqrt(2);
    y0[i].im=x1[i].im/sqrt(2);
    }

if((u0[i]==1)&&(u0[i+1]==0))
    {
    y0[i].re=x2[i].re/sqrt(2);
    y0[i].im=x2[i].im/sqrt(2);
    }

if((u0[i]==1)&&(u0[i+1]==1))
    {
    y0[i].re=x3[i].re/sqrt(2);
    y0[i].im=x3[i].im/sqrt(2);

    }
}

 }
//8QAM-MODULATION//

else if(M[h]==3)
      {

int n=0;
for(j=0;j<1;j++)

          {
            u1[n]=binary_value[j+1];
            u1[n+1]=binary_value[j+2];
            u1[n+2]=binary_value[j+3];
            n++;

           }
for (i=0;i<3;i++)

       {

if ((u1[i]==0))
            {

if((u1[i+1]==0)&&(u1[i+2]==0))
                {
                y0[i].re=(x2[i].re-2)/sqrt(6);
                y0[i].im=x2[i].im/sqrt(6);
                }

else if((u1[i+1]==1)&&(u1[i+2]==0))

               {
               y0[i].re=x2[i].re/sqrt(6);
               y0[i].im=x2[i].im/sqrt(6);
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               }

else if((u1[i+1]==0)&&(u1[i+2]==1))
                {
                y0[i].re=(x3[i].re-2)/sqrt(6);
                y0[i].im=x3[i].im/sqrt(6);
                }

else if((u1[i+1]==1)&&(u1[i+2]==1))

                {
                y0[i].re=x3[i].re/sqrt(6);
                y0[i].im=x3[i].im/sqrt(6);
                }
         }

else if ((u1[i]==1))
            {

if((u1[i+1]==0)&&(u1[i+2]==0))
                {
                y0[i].re=(x0[i].re+2)/sqrt(6);
                y0[i].im=x0[i].im/sqrt(6);
                }

else if((u1[i+1]==1)&&(u1[i+2]==0))

   {

                y0[i].re=x0[i].re/sqrt(6);
                y0[i].im=x0[i].im/sqrt(6);
                }

else if((u1[i+1]==0)&&(u1[i+2]==1))
                {
                y0[i].re=(x1[i].re+2)/sqrt(6);
                y0[i].im=x1[i].im/sqrt(6);
                }

else if((u1[i+1]==1)&&(u1[i+2]==1))

                {

                y0[i].re=x1[i].re/sqrt(6);
                y0[i].im=x1[i].im/sqrt(6);
                }

          }
       }

    }

//16QAM MODULATION//

else if(M[h]==4)
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      {
int k=0;
for(j=0;j<1;j++)

          {
            u2[k]=binary_value[j];
            u2[k+1]=binary_value[j+1];
            u2[k+2]=binary_value[j+2];
            u2[k+3]=binary_value[j+3];
            k++;

         }

for(i=0;i<4;i++)
       {

if ((u2[i]==0)&&(u2[i+1]==0))
             {

if((u2[i+2]==0)&&(u2[i+3]==0))
                {
                y0[i].re=(x0[i].re+g[0])/sqrt(10);
                y0[i].im=(x0[i].im+l[0])/sqrt(10);

                }
else if ((u2[i+2]==0)&&(u2[i+3]==1))

                {
                y0[i].re=(x0[i].re+g[1])/sqrt(10);
                y0[i].im=(x0[i].im+l[1])/sqrt(10);
                }

else if ((u2[i+2]==1)&&(u2[i+3]==0))
                {
                y0[i].re=(x0[i].re+g[2])/sqrt(10);
                y0[i].im=(x0[i].im+l[2])/sqrt(10);
                }

else if ((u2[i+2]==1)&&(u2[i+3]==1))
                {
                y0[i].re=(x0[i].re+g[3])/sqrt(10);
                y0[i].im=(x0[i].im+l[3])/sqrt(10);
                }
            }

/*symvola 0,1,2,3*/
else if ((u2[i]==0)&&(u2[i+1]==1))

            {

if((u2[i+2]==0)&&(u2[i+3]==0))
                {
                y0[i].re=(x1[i].re+g[0])/sqrt(10);
                y0[i].im=(x1[i].im+l[0]-2)/sqrt(10);

                }
else if ((u2[i+2]==0)&&(u2[i+3]==1))

                {
                y0[i].re=(x1[i].re+g[1])/sqrt(10);
                y0[i].im=(x1[i].im+l[1]-2)/sqrt(10);
                }

else if ((u2[i+2]==1)&&(u2[i+3]==0))
                {
                y0[i].re=(x1[i].re+g[2])/sqrt(10);
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                y0[i].im=(x1[i].im+l[2]-2)/sqrt(10);

}
else if ((u2[i+2]==1)&&(u2[i+3]==1))

                {
                y0[i].re=(x1[i].re+g[3])/sqrt(10);
                y0[i].im=(x1[i].im+l[3]-2)/sqrt(10);
                }
            }

/*symvola 4,5,6,7*/
else if ((u2[i]==1)&&(u2[i+1]==0))

            {

if((u2[i+2]==0)&&(u2[i+3]==0))
                {
                y0[i].re=(x2[i].re+g[0]-2)/sqrt(10);
                y0[i].im=(x2[i].im+l[0])/sqrt(10);

                }
else if ((u2[i+2]==0)&&(u2[i+3]==1))

                {
                y0[i].re=(x2[i].re+g[1]-2)/sqrt(10);
                y0[i].im=(x2[i].im+l[1])/sqrt(10);
                }

else if ((u2[i+2]==1)&&(u2[i+3]==0))
                {
                y0[i].re=(x2[i].re+g[2]-2)/sqrt(10);
                y0[i].im=(x2[i].im+l[2])/sqrt(10);
                }

else if ((u2[i+2]==1)&&(u2[i+3]==1))
                {
                y0[i].re=(x2[i].re+g[3]-2)/sqrt(10);
                y0[i].im=(x2[i].im+l[3])/sqrt(10);
                }
            }

/*symvola 8,9,10,11*/
else if ((u2[i]==1)&&(u2[i+1]==1))

            {

if((u2[i+2]==0)&&(u2[i+3]==0))
                {
                y0[i].re=(x3[i].re+g[0]-2)/sqrt(10);
                y0[i].im=(x3[i].im+l[0]-2)/sqrt(10);

                }
else if ((u2[i+2]==0)&&(u2[i+3]==1))

                {
                y0[i].re=(x3[i].re+g[1]-2)/sqrt(10);
                y0[i].im=(x3[i].im+l[1]-2)/sqrt(10);
                }

else if((u2[i+2]==1)&&(u2[i+3]==0))
                {
                y0[i].re=(x3[i].re+g[2]-2)/sqrt(10);
                y0[i].im=(x3[i].im+l[2]-2)/sqrt(10);
                }

else if ((u2[i+2]==1)&&(u2[i+3]==1))
                {
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                y0[i].re=(x3[i].re+g[3]-2)/sqrt(10);
                y0[i].im=(x3[i].im+l[3]-2)/sqrt(10);
                }
            }
           }
          }
         }
/*symvola 12,13,14,15*/

Αφού αναλύσαμε την λειτουργία του διαμορφωτή αναλυτικά, ας
αναφερθούμε και στα υπόλοιπα Blocks που αποτελούν τον OFDM πομπό.
Όπως φαίνεται και στο σχήμα 39 αρχικά επιτελείται η διαδικασία για την
εισαγωγή των δειγμάτων στον IFFT. Για να γίνει αυτό στην πρώτη θέση πριν
τον IFFT τοποθετείται σταθερή τιμή 0, στην συνέχεια ακολουθούν τα 63
δείγματα.  Γνωρίζουμε ότι ο IFFT πρέπει να έχει διπλάσιο μέγεθος από αυτό
των υποκαναλιών. Αυτό δημιουργείται με πρόσθεση στα αρχικά 64 δείγματα,
άλλων 64 δειγμάτων που είναι συμμετρικά ως προς τα πρώτα. Αντιστρέφουμε
λοιπόν τα αρχικά 64 δείγματα (δημιουργούνται έτσι τα συμμετρικά τους)
διαλέγουμε τα 63 (με το block selector) και πάλι στην πρώτη θέση βάζουμε 0.
Έχουμε με αυτόν τον τρόπο 128 δείγματα (με το πρώτο και το 65ο να γίνονται
μηδέν) όπου θα αποτελέσουν την μιγαδική είσοδο στον IFFT του οποίου η
έξοδος θα είναι τελικά πραγματική.

Μετά την χρήση του IFFT προσθέτουμε το κυκλικό πρόθεμα. Ειδική
ανάλυση και επεξήγηση των λειτουργιών του IFFT και του κυκλικού
προθέματος έγινε στο υποκεφάλαιο 2.3.1. Το κυκλικό πρόθεμα έχει μέγεθος
46 δειγμάτων και αυτό γιατί όπως είπαμε πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το
μήκος του καναλιού που εδώ αποτελείται από 41 συντελεστές ,

όπως θα δούμε και παρακάτω.
Το τελικό frame που είναι έξοδος του πομπού αποτελείται από 174

δείγματα (128+46)  τα οποία θα περάσουνε από το κανάλι που εδώ έχει τα
χαρακτηριστικά power line καναλιού και θα προστεθεί σε αυτά γκαουσιανός
θόρυβος.

4.2.3 –Ο Δέκτης

Μετά την έξοδο των frames από το κανάλι αυτά εισέρχονται στον
Δέκτη. Στο σχήμα 45 παρουσιάζονται αναλυτικά τα blocks του. Το κύριο
ενδιαφέρον παρουσιάζει το block που κάνει την αποδιαμόρφωση και την
αντιστοίχηση μιγαδικών τιμών σε bits που όπως καταλαβαίνουμε αποτελεί
αντίστροφη διαδικασία από αυτήν του διαμορφωτή. Το block αυτό ονομάζεται
demodulation_64_ch και παρουσιάζεται στο σχήμα 46 που όπως και στον
πομπό αποτελείται από 4 blocks των 16 υποκαναλιών το καθένα.

Τα blocks που βρίσκονται πρίν τον αποδιαμορφωτή έχουν στόχο να
κάνουν τέτοιες διεργασίες ώστε η είσοδος στον αποδιαμορφωτή να έχει το ίδιο
μέγεθος με την έξοδο του διαμορφωτή. Αρχικά αφαιρείται το κυκλικό πρόθεμα
μέσω ενός selector που επιλέγει τα δείγματα απο το 47ο μέχρι το 174ο, και
αυτό γιατί όπως προαναφέραμε  το κυκλικό πρόθεμα έχει 46 δείγματα
μέγεθος.
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Στην συνέχεια τα frames που τώρα αποτελούνται απο 128 δείγματα
εισέρχονται σον FFT  και από την έξοδο του επιλέγονται τα πρώτα 64.  Το
frame των 64 δειγμάτων πολλαπλασιάζεται με ένα επίσης frame 64 θέσεων
που αποτελεί έξοδο του FEQ (frequency domain equalizer).
Αυτό το block  έχει σαν στόχο να εξαλείψει την παραμόρφωση που έχουν
υποστεί τα δείγματα λόγω του καναλιού και συγκεκριμένα λόγω της
συνάρτησης μεταφοράς του καναλιού. Γι αυτό αφού βρεθεί ο FFT της
συνάρτησης μεταφοράς του καναλιού που έχει μέγεθος διπλάσιο απο τον
αριθμό των υποκαναλιών, ο FDE τελικά αποτελείται απο την αντίστροφη αυτή
μήτρα που επιλέγεται να έχει μέγεθος σύμφωνα με τον αριθμό των
υποκαναλιών, δηλαδή 64 .Αφού γίνει ο πολλαπλασιασμός των δύο μητρών Α
και D που φαίνονται και στο παρακάτω σχήμα,  τα frames με 64 δείγματα το
κάθενα εισέρχονται στον αποδιαμορφωτή.

Σχήμα 45. Αναλυτικό σχηματικό διάγραμμα των blocks του Δέκτη
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Σχήμα 46. Αναλυτικό διάγραμμα του αποδιαμορφωτή όπου παρουσιάζονται 4 banks
από 16 υποκανάλια η καθεμία.

Η δομή του κάθε υποκαναλιού στον δέκτη παρουσιάζεται στο σχήμα 47.
Βλέπουμε ότι και πάλι έχουμε δύο εισόδους, η μία είναι  μιγαδική (αποτελεί
έξοδο του FFT) και η άλλη είναι η αντίστοιχη με το υποκανάλι θέση του πίνακα
Μ, που όπως είπαμε είναι αποτέλεσμα του bit-loading.

Είναι σημαντικό να τονιστεί εδώ πως πριν τον αποδιαμορφωτή, που
έχει παρόμοια λογική υλοποίησης με το αντίστοιχο block του διαμορφωτή
στον πομπό, υπάρχει ένα άλλο block (εδώ ονομάζεται διόρθωση) ρόλος του
οποίου είναι να αποφασίζει ποιο σύμβολο έχει φτάσει. Συγκεκριμένα,
αναφέραμε ότι στα δείγματα προσθέτουμε θόρυβο,  και όπως είναι γνωστό ο
θόρυβος παραμορφώνει τα σύμβολα με αποτέλεσμα να μετατοπίζονται από
τις αρχικές τους θέσεις πολύ ή λίγο ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του
θορύβου. Επειδή ο θόρυβος είναι απλός προσθετικός, λευκός και
γκαουσιανός, η μέση τιμή του είναι μηδέν και συνεπώς αυτό που μεταβάλλεται
είναι η διασπορά του η οποία είναι  αυτή που καθορίζει το μέγεθος της
παραμόρφωσης.
Έτσι όταν φτάνει ένα σύμβολο παραμορφωμένο πρέπει να παρθεί κάποια
απόφαση για το ποιο σύμβολο είναι στην πραγματικότητα, ποιο σύμβολο έχει
στείλει ο πομπός.
Το κριτήριο για την επιλογή του σωστού συμβόλου ονομάζεται κριτήριο
ελάχιστης απόστασης. Δηλαδή υπολογίζεται η ευκλείδεια απόσταση του
λαμβανόμενου συμβόλου από όλα τα υπόλοιπα σύμβολα που υποστηρίζει ο
συγκεκριμένος τύπος κωδικοποίησης, και επιλέγεται τελικά το σύμβολο που
έχει την μικρότερη απόσταση από το λαμβανόμενο σύμβολο. Μπορεί κανείς
να καταλάβει ότι δεν θα δημιουργείται πρόβλημα όταν ο θόρυβος είναι μικρός
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και τα λαμβανόμενα σύμβολα έχουν μικρή απόκλιση από τα αυτά που θα
έπρεπε κανονικά να λάβει ο δέκτης. Όταν όμως ο θόρυβος είναι αρκετά
μεγάλος τότε μπορεί να παρθεί και λάθος απόφαση. Αυτό μπορεί να δειχθεί
και με ένα παράδειγμα. Αν ένα υποκανάλι υποστηρίζει 4-QAM διαμόρφωση
και ο πομπός στέλνει το σύμβολο 0  (που έχει μιγαδική τιμή 1+1i)  τότε αυτό
μετά το κανάλι αφού έχει προστεθεί ο θόρυβος έχει αλλάξει θέση στο
καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων. Αν το μέγεθος του θορύβου είναι τέτοιο
ώστε να το μετατοπίσει στο δεύτερο, για παράδειγμα, τεταρτημόριο κοντά στο
σύμβολο 2 (που έχει μιγαδική τιμή -1+1i) τότε η ευκλείδεια απόσταση του από
αυτό είναι μικρότερη από αυτήν που έχει σε σχέση με το σύμβολο 0 και
επιλέγεται το σύμβολο 2 ως λαμβανόμενο από τον δέκτη κάτι που αποτελεί
λάθος απόφαση. Με το παραπάνω καταλαβαίνουμε την κρισιμότητα που έχει
το μέγεθος του θορύβου και την άμεση εξάρτηση του ρυθμού λαθών από
αυτόν.

Σχήμα 47.Πλήρης δομή ενός υποκαναλιού στον Δέκτη

Η δομή του block διόρθωση φαίνεται στο σχήμα 48. Βλέπουμε ότι ανάλογα
την τιμή της εισόδου που είναι η τιμή του αριθμού των bits  που υποστηρίζει
κάθε υποκανάλι (στο σχήμα 47  είναι η τιμή Μ3  για το τρίτο υποκανάλι)  το
σύστημα μπαίνει σε διαφορετική S-function κάθε μία από τις οποίες
υπολογίζει τις αποστάσεις από τα σύμβολα του αντίστοιχου constellation που
φαίνονται στους πίνακες 5, 6 και 7.
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Σχήμα 48. Δομή του τμήματος που υπολογίζει την απόσταση του λαμβανόμενου
συμβόλου από όλα τα σύμβολα του κάθε constellation που υποστηρίζει το υποκανάλι

Κάθε μία από αυτές τις S-functions  παίρνει σαν είσοδο (u1)  το
παραμορφωμένο λαμβανόμενο σύμβολο που είναι μιγαδικό και έχει έξοδο
(y1) το σύμβολο που αποφασίζει ότι εστάλη που επίσης είναι μιγαδικό, όπως
φαίνεται και παρακάτω:

 Σχήμα 49. Είσοδος και έξοδος των S-functions που περιέχουν τον κώδικα για την
απόφαση λήψης

Παραθέτουμε παρακάτω τον κώδικα των S-functions που επιτελούν τις
λειτουργίες που προαναφέρθηκαν και είναι διαφορετικός ανάλογα με τον τύπο
διαμόρφωσης που υποστηρίζει κάθε υποκανάλι:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗΣ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ 4-QAM ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
int i,m,p,w;
double  n[4]={1,1,-1,-1};
double  g[4]={1,-1,1,-1};
double min,l;
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double  k[4];

for(m=0;m<1;m++)
{

for (p=0;p<4;p++)
{

k[p]=sqrt(pow((u1[m].re-n[p]/sqrt(2)),2)+pow((u1[m].im-
g[p]/sqrt(2)),2));

}

min=k[0];

for (i=0;i<4;i++)
{
if(k[i]<=min)
{
min=k[i];

}}
l=min;
for (w=0;w<4;w++)
{

if (k[w]==l)

{
y1[m].re=(n[w]/sqrt(2));
y1[m].im=(g[w]/sqrt(2));
}

}}

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗΣ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ 8-QAM ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
int i,m,p,w;
int n[8]={1,1,-1,-1,-3,1,-1,3};
int g[8]={1,-1,1,-1,1,3,-3,-1};
double min,l;
double k[8];

for(m=0;m<1;m++)
{

for (p=0;p<8;p++)
  {
  k[p]=sqrt(pow((u1[m].re-n[p]/sqrt(6)),2)+pow((u1[m].im-
g[p]/sqrt(6)),2));

  }

  min=k[0];
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for (i=0;i<8;i++)
  {

if(k[i]<=min)
       {
           min=k[i];

       }

  }
  l=min;

for (w=0;w<8;w++)
  {

if (k[w]==l)

           {
           y1[m].re=(n[w]/sqrt(6));
           y1[m].im=(g[w]/sqrt(6));
           }
  }
  }

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗΣ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ 16-QAM ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
int i,m,p,w;
int k[16]={1,1,3,3,1,1,3,3,-3,-3,-1,-1,-3,-3,-1,-1};
int l[16]={1,3,1,3,-3,-1,-3,-1,1,3,1,3,-3,-1,-3,-1};
double h[16];
double min,q;

for(m=0;m<1;m++)
{
for (w=0;w<16;w++)

   {
 h[w]=sqrt(pow((u1[m].re-k[w]/sqrt(10)),2)+pow((u1[m].im-
l[w]/sqrt(10)),2));

   }
    min=h[0];

for(i=0;i<16;i++)
   {if(h[i]<min)
       {
           min=h[i];
       }

   }
     q=min;

for (p=0;p<16;p++)
   {

if (h[p]==q)

         {
        y1[m].re=(k[p]/sqrt(10));
        y1[m].im=(l[p]/sqrt(10));
        }
   }}
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗΣ ΟΤΑΝ Ο ΠΟΜΠΟΣ ΔΕΝ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ
int i;
for(i=0;i<1;i++)
{
y1[i].re=0;
y1[i].im=0;
}

Ο σκοπός της χρησιμοποίησης του αποδιαμορφωτή είναι να μετατρέψει τα
λαμβανόμενα μιγαδικά σύμβολα σε bits που εξέρχονται από αυτόν σε μορφή
ζεύγους, τριπλέτας ή τετράδας ανάλογα με το αν έχουμε 4, 8 ή 16-QAM
αποδιαμόρφωση. Για να γίνει αυτό ελέγχεται σε πρώτη φάση η τιμή του
πίνακα Μ στην ανάλογη θέση που αντιπροσωπεύει τον επιτρεπόμενο αριθμό
bits για το κάθε υποκανάλι. Ανάλογα με την τιμή αυτή ο κώδικας μπαίνει σε
διαφορετική ρουτίνα και ελέγχει το πραγματικό και το φανταστικό μέρος του
μιγαδικού συμβόλου. Ο διαφορετικός συνδυασμός τους κάθε φορά δίνει και
διαφορετική ακολουθία bits. Αφού συμβεί αυτό τα bits εισέρχονται στον
πίνακα binary value που έχει τέσσερις θέσεις.  Έτσι αν έχουμε 4-QAM στις 2
πρώτες θέσεις του πίνακα μπαίνουν μηδενικά και στις δύο επόμενες το ζεύγος
των bits που έχει αποκωδικοποιηθεί. Το τμήμα αυτό του κώδικα
παρουσιάζεται παρακάτω.

for(q=0;q<1;q++)
          {
           binary_value[m]=0;
           binary_value[m+1]=0;
           binary_value[m+2]=y0[q];
           binary_value[m+3]=y0[q+1];
           m++;

           }

Όλο αυτό γίνεται γιατί το μετέπειτα block  που χρησιμοποιείται για να
μετατρέψει τους δυαδικούς σε ακεραίους δέχεται σαν είσοδο 4 bits πάντα και
ανάλογα με την σειρά των άσσων και των μηδενικών δίνει  το δεκαδικό
ισοδύναμο:

Αφού ολοκληρωθεί και το τελευταίο αυτό βήμα πλέον στην έξοδο του δέκτη
έχουμε frames των 64 δειγμάτων ακεραίων τιμών.

ΑΠΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

int h,j,i,p,n,q,t,f,r;
int y0[2];
int y1[3];
int y2[4];
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int k[4]={0,0,2,2};
int l[4]={0,2,0,2};

double w,o;
for(h=0;h<1;h++)
{
if(M[h]==0)
            { //OXI METADVSH//

for (r=0;r<4;r++)
                {

if((u0[r].re==0)&&(u0[r].im==0))
                    {

for(i=0;i<1;i++)
                    {
                    y0[i]=0;
                    y0[i+1]=0;
                    y0[i+2]=0;
                    y0[i+3]=0;
                    }
                    }
                }

            }

/*apodikopoihsh 4QAM*/
else if(M[h]==2)
{

int m=0;
for (r=0;r<4;r++)
{

if((u0[r].re!=0)&&(u0[r].im!=0))
  {
    w=u0[r].re;
    o=u0[r].im;
for(i=0;i<1;i++)
    {
if(w>0)
{
   y0[i]=0;

if((w==x0[i].re/sqrt(2))&&(o==x0[i].im/sqrt(2)))
    {
    y0[i+1]=0;
    }

else if((w==x1[i].re/sqrt(2))&&(o==x1[i].im/sqrt(2)))
    {
    y0[i+1]=1;
    }

}
if(w<0)
{
y0[i]=1;

if((w==x2[i].re/sqrt(2))&&(o==x2[i].im/sqrt(2)))
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     {
     y0[i+1]=0;
     }

else if((w==x3[i].re/sqrt(2))&&(o==x3[i].im/sqrt(2)))
     {
     y0[i+1]=1;
     }
}
  }
}
}

for(q=0;q<1;q++)
          {
           binary_value[m]=0;
           binary_value[m+1]=0;
           binary_value[m+2]=y0[q];
           binary_value[m+3]=y0[q+1];
           m++;

           }}
/*apodikopoihsh 8 QAM*/

else if(M[h]==3)
      {

int p=0;

for (t=0;t<4;t++)
{

if((u0[t].re!=0)&&(u0[t].im!=0))
  {
    w=u0[t].re;
    o=u0[t].im;
for(i=0;i<1;i++)

    {
if (w>0)
{

if ((w==(x0[i].re)/sqrt(6))&&(o==(x0[i].im)/sqrt(6)))
       {
       y1[i]=0;
       y1[i+1]=0;
       y1[i+2]=0;

       }
else if ((w==(x1[i].re)/sqrt(6))&&(o==(x1[i].im)/sqrt(6)))

       {
        y1[i]=0;
        y1[i+1]=0;
        y1[i+2]=1;

       }
else if ((w==(x1[i].re+2)/sqrt(6))&&(o==(x1[i].im)/sqrt(6)))

       {
       y1[i]=1;
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       y1[i+1]=1;
       y1[i+2]=1;
       }

else if ((w==(x0[i].re)/sqrt(6))&&(o==(x0[i].im+2)/sqrt(6)))
       {
       y1[i]=1;
       y1[i+1]=0;
       y1[i+2]=1;
       }

}
else if(w<0)
{

if ((w==(x2[i].re-2)/sqrt(6))&&(o==(x2[i].im)/sqrt(6)))
       {
       y1[i]=1;
       y1[i+1]=0;
       y1[i+2]=0;
       }

else if ((w==(x3[i].re)/sqrt(6))&&(o==(x3[i].im-2)/sqrt(6)))
       {
       y1[i]=1;
       y1[i+1]=1;
       y1[i+2]=0;
       }

else if ((w==(x2[i].re)/sqrt(6))&&(o==(x2[i].im)/sqrt(6)))
       {
       y1[i]=0;
       y1[i+1]=1;
       y1[i+2]=0;

       }
else if ((w==(x3[i].re)/sqrt(6))&&(o==(x3[i].im)/sqrt(6)))

       {
        y1[i]=0;
        y1[i+1]=1;
        y1[i+2]=1;

       }

}
}
}
}

for(q=0;q<1;q++)
          {
            binary_value[p]=0;
            binary_value[p+1]=y1[q];
            binary_value[p+2]=y1[q+1];
            binary_value[p+3]=y1[q+2];
            p++;

         }
 }
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/*16-QAM apokwdikopoihsh */
else if(M[h]==4)

      {
int j=0;
for (f=0;f<4;f++){

if((u0[f].re!=0)&&(u0[f].im!=0))
  {
    w=u0[f].re;
    o=u0[f].im;
for(n=0;n<1;n++)

{

if((w>0)&&(o>0))
      {
      y2[n]=0;
    y2[n+1]=0;

if
((w==(x0[n].re+k[0])/sqrt(10))&&(o==(x0[n].im+l[0])/sqrt(10)))
        {
        y2[n+2]=0;
        y2[n+3]=0;
        }

else if
((w==(x0[n].re+k[1])/sqrt(10))&&(o==(x0[n].im+l[1])/sqrt(10)))
        {
        y2[n+2]=0;
        y2[n+3]=1;
        }

else if
((w==(x0[n].re+k[2])/sqrt(10))&&(o==(x0[n].im+l[2])/sqrt(10)))
        {
        y2[n+2]=1;
        y2[n+3]=0;
        }

else if
((w==(x0[n].re+k[3])/sqrt(10))&&(o==(x0[n].im+l[3])/sqrt(10)))
        {
        y2[n+2]=1;
        y2[n+3]=1;
        }
}
/*symvola 0,1,2,3*/
if ((w>0)&&(o<0))
{

   y2[n]=0;
   y2[n+1]=1;

if ((w==(x1[n].re+k[0])/sqrt(10))&&(o==(x1[n].im+l[0]-2)/sqrt(10)))
       {
        y2[n+2]=0;
        y2[n+3]=0;
         }
else if ((w==(x1[n].re+k[1])/sqrt(10))&&(o==(x1[n].im+l[1]-
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2)/sqrt(10)))
        {
        y2[n+2]=0;
        y2[n+3]=1;
        }
else if ((w==(x1[n].re+k[2])/sqrt(10))&&(o==(x1[n].im+l[2]-
2)/sqrt(10)))
        {
        y2[n+2]=1;
        y2[n+3]=0;
        }
else if ((w==(x1[n].re+k[3])/sqrt(10))&&(o==(x1[n].im+l[3]-
2)/sqrt(10)))
        {
        y2[n+2]=1;
        y2[n+3]=1;
        }
}

/*symvola 4,5,6,7*/
if ((w<0)&&(o>0))
{

        y2[n]=1;
        y2[n+1]=0;

if ((w==(x2[n].re+k[0]-
2)/sqrt(10))&&(o==(x2[n].im+l[0])/sqrt(10)))

{
        y2[n+2]=0;
        y2[n+3]=0;
         }

else if ((w==(x2[n].re+k[1]-
2)/sqrt(10))&&(o==(x2[n].im+l[1])/sqrt(10)))
        {
         y2[n+2]=0;
         y2[n+3]=1;
         }

else if ((w==(x2[n].re+k[2]-
2)/sqrt(10))&&(o==(x2[n].im+l[2])/sqrt(10)))
        {
         y2[n+2]=1;
         y2[n+3]=0;
        }

else if ((w==(x2[n].re+k[3]-
2)/sqrt(10))&&(o==(x2[n].im+l[3])/sqrt(10)))
        {
         y2[n+2]=1;
         y2[n+3]=1;
        }
}

/*symvola 8,9,10,11  */
if ((w<0)&&(o<0))
{

        y2[n]=1;
        y2[n+1]=1;

if ((w==(x3[n].re+k[0]-2)/sqrt(10))&&(o==(x3[n].im+l[0]-
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2)/sqrt(10)))
       {
           y2[n+2]=0;
           y2[n+3]=0;
         }

else if ((w==(x3[n].re+k[1]-2)/sqrt(10))&&(o==(x3[n].im+l[1]-
2)/sqrt(10)))
        {
           y2[n+2]=0;
           y2[n+3]=1;
         }

else if ((w==(x3[n].re+k[2]-2)/sqrt(10))&&(o==(x3[n].im+l[2]-
2)/sqrt(10)))
        {
         y2[n+2]=1;
         y2[n+3]=0;
        }

else if ((w==(x3[n].re+k[3]-2)/sqrt(10))&&(o==(x3[n].im+l[3]-
2)/sqrt(10)))
        {
        y2[n+2]=1;
        y2[n+3]=1;
         }
}

}

}}
/*symvola 12,13,14,15*/

for(q=0;q<1;q++)
          {
            binary_value[j]=y2[q];
            binary_value[j+1]=y2[q+1];
            binary_value[j+2]=y2[q+2];
            binary_value[j+3]=y2[q+3];
            j++;

       }
    }
}

4.2.4 –Το Κανάλι

Το κανάλι OFDM μέσα από το οποίο περνάνε τα frames του πομπού για να
πάνε στον Δέκτη έχει την ακόλουθη μορφή:

Σχήμα 50. Δομή των blocks του Καναλιού.
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Όπως βλέπουμε το κανάλι αποτελείται από ένα FIR   φίλτρο με
συγκεκριμένους συντελεστές (εδώ τους ονομάζουμε transfer_funct που
ισοδυναμεί με τους συντελεστές της συνάρτησης h1:
h1=fir2(Norder,f_dec,TFdec1);) και είναι αντιπροσωπευτικοί για OFDM
κανάλι που χρησιμοποιούμε εδώ με FFT μήκους 128. Στο σχήμα 51 φαίνονται
και οι δυνατότητες που παρουσιάζονται με το FIR φίλτρο.

Σχήμα 51. Block σχήμα του FIR φίλτρου

Είναι σημαντικό εδώ να τονίσουμε ότι κάθε υποκανάλι έχει διαφορετική
συνάρτηση μεταφοράς , , και άρα διαφορετικό SNR ανάλογα με το οποίο
καθορίζεται και το bit-loading. Αυτό παρουσιάζεται και στο σχήμα 52
σύμφωνα με το [12], όπου βλέπουμε  υποκανάλια έχουν διαφορετική
έξοδο της οποίας η διαφορετικότητα διαμορφώνεται ανάλογα με την
διαφορετική συνάρτηση μεταφοράς  κάθε υποκαναλιού. Κανονικά  στην σχέση
της εξόδου που φαίνεται παρακάτω προστίθεται και ο θόρυβος του AWGN
block που στην περίπτωση της πολυκαναλικής μετάδοσης μπορεί να έχει
διαφορετική διασπορά για κάθε υποκανάλι.
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Σχήμα 52. Έξοδος ενός πολυκαναλικού συστήματος μετάδοσης, η οποία καθορίζεται
από την συνάρτηση μεταφοράς του κάθε υποκαναλιού

Το διαφορετικό SNR κάθε υποκαναλιού, δηλαδή με

την ισχύ του θορύβου και  την μέση ισχύ του εκάστοτε συμβόλου για κάθε
constellation (που εδώ έχουμε επιλέξει να είναι ίση με ένα για όλα τα σύμβολα
σε όλα τα constellation, σταθερή δηλαδή), καθορίζει όπως θα δούμε και
παρακάτω τον αριθμό bits που μπορούν να μεταδοθούν από κάθε υποκανάλι,

σύμφωνα με το αλγόριθμο bit loading [12]. Στο σχήμα 53, στο πρώτο
διάγραμμα, παρουσιάζεται και η μορφή του καναλιού που χρησιμοποιούμε, η
συνάρτηση μεταφοράς του δηλαδή όπου με  τις κουκκίδες φαίνεται  η
προσπάθεια για όσο το δυνατόν ακριβή αναπαράσταση της ακριβής
συνάρτησης μεταφοράς. Στο δεύτερο σχήμα του πρώτου σχήματος φαίνεται
το διαφορετικό SNR για τα 64 υποκανάλια  όπως ορίζεται στον κώδικα
δηλαδή ως ,  όπου Γ είναι το SNR gap, όπως ονομάζεται.

Για να οριστεί το Γ πρέπει να αναφερθούμε σε κάποιες χρήσιμες
σχέσεις σύμφωνα με το [12]. Η πιθανότητα για να γίνει λάθος σε σύμβολο
στην  QAM, για κανάλι με συνάρτηση μεταφοράς  και απαλαγμένο απο
διασυμβολική παρεμβολή, ορίζεται ως , όπου  είναι η

ελάχιστη απόσταση μεταξύ των σημείων σε ένα constellation διάγραμμα και
δίνεται από  με   να είναι η απόσταση μεταξύ των σημείων σε
μη κωδικοποιημένο constellation.
Μια τυπική πιθανότητα λάθους συμβόλων ανά διάσταση ( ) είναι 10^-7 για
εφαρμογές DSL. Για να έχουμε μια τέτοια πιθανότητα πρέπει να έχουμε:

To  ονομάζεται κέρδος κωδικοποίησης για κάθε εφαρμοζόμενο κώδικα, ενώ
το  είναι το margin μια ποσότητα που δείχνει την παραπάνω ποσότητα που
θα εξασφαλίσει την αποδεκτή απόδοση στην παρουσία κάποιων
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ανασταλτικών παραγόντων στο κανάλι. Όταν το  και το  είναι μηδέν τότε
το QAM σύστημα είναι μη κωδικοποιημένο και χρειαζόμαστε 14.5 dB σαν
όρισμα την Q συνάρτηση για να πάρουμε πιθανότητα λάθους . Αλλά
όταν το σύστημα μας είναι κωδικοποιημένο, τότε μειώνουμε τα 14.5 dB τόσο
όσο το κέρδος κωδικοποίησης  που είναι η ποσότητα όπου η ελάχιστη
απόσταση, ,  θα εμφανιστεί να έχει αυξηθεί με την διαδικασία της
κωδικοποίησης. Όταν επιθυμούμε να έχουμε margin αυξάνουμε τα 14.5 dB
κατά αυτή την ποσότητα. Μια τυπική τιμή του margin είναι 6 dB.
Έπειτα από πράξεις καταλήγουμε στις σχέσεις ότι αν ξέρουμε τα  και
μπορούμε να βρούμε το Γ που φαίνεται παρακάτω στην για

, και άρα τον αριθμό bits σύμφωνα με την

H  ξαναγράφεται χρησιμοποιώντας την  [λαμβάνοντας υπόψη ότι
έχουμε μετάδοση μέσω ενός φορέα άρα ένα κοινό SNR]

και άρα  το margin είναι

Παρακάτω φαίνεται και ο αριθμός των bits (μέχρι bit max 4) για κάθε
υποκανάλι. Τέλος τα 2 σχήματα είναι για 2 διαφορετικά κανάλια με
διαφορετικούς συντελεστές και άρα διαφορετικές συναρτήσεις μεταφοράς.
Στο μοντέλο χρησιμοποιούμε το πρώτο. Οι συντελεστές για να υπολογιστεί η
συνάρτηση μεταφοράς φορτώνονται από ένα mat αρχείο που περιέχει τιμές
για Power line κανάλια με FFT 1024. Χρησιμοποιείται η εντολή load
Results_ChannEst_INT_s2.mat.
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Σχήμα 53. Διαγράμματα για την  μορφή της συνάρτησης μεταφοράς για όλα τα
υποκανάλια, για το SNR και το bit loading για 2 κανάλια

Σχήμα 54. Αρχείο όπου υπάρχουν τα αποτελέσματα για power line κανάλια με FFT
1024

Ακολουθεί ο κώδικας που δημιουργεί το κανάλι του μοντέλου και δίνει τον
πίνακα M που έχουμε αναφέρει στις δύο προηγούμενες υποενότητες και είναι
ο πίνακας αποτέλεσμα του bit loading όπου κάθε θέση του περιέχει και έναν
αριθμό που δείχνει τα bits που μπορούν να μεταδοθούν στο αντίστοιχο
υποκανάλι. Στον κώδικα  ο αριθμός αυτός των bits υπολογίζεται από τις
παρακάτω εντολές αφού έχει υπολογιστεί το SNR κάθε υποκαναλιού.
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B1=floor(log2(1+SNR1))'; % discrete bit loading
A1=floor(2*rand(1,Nsc2)); % random subchannel allocation vector for 1st user
B1=B1.*A1; % bit-loading vector for 1st user (values 0-bmax)
t=(B1<bmax); % upper bound by bmax
B1=B1.*t+bmax*(~t);

ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΓΙΑ FFT=128 ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ BIT-LOADING

clear all;
close all;
clc;

load Results_ChannEst_INT_s2.mat;

% -------------------------------------------------------------------
% % parameters
% -------------------------------------------------------------------

fs=20.48*10^6; % sampling frequency
deltaf=20*10^3; % subchannel spacing
Nfft=fs/deltaf; % FFT size (1024)
Nsc=Nfft/2; % number of subchannels
f=(0:Nsc)*deltaf/(fs/2); % normalized freq. vector from 0 to fs/2
Kmax=16; % maximum QAM constellation size
bmax=log2(Kmax); % muximum bits per subchannel

sqabsTF_dB=Net_ChannResp_s2(1,1:463); % squared absolut transfer function
TF1=sqrt(10.^(sqabsTF_dB/10)); % absolut Transfer function up to  fs/2
TF1=[zeros(1,Nsc-462) TF1]; % add zeros for 513 vector

% -------------------------------------------------------------------
% % decimation
% -------------------------------------------------------------------

Nfft2=128;
Nsc2=Nfft2/2;
fdec=Nfft/Nfft2;
TFdec1=TF1(1:fdec:513);
f_dec=f(1:fdec:513);

% -------------------------------------------------------------------
% % generate FIR channels
% -------------------------------------------------------------------
Ncoef=41; % number of coefficients
Norder=Ncoef-1; % filter order
h1=fir2(Norder,f_dec,TFdec1); % calculate 1st user impulse response
[Hch1,fch]=freqz(h1,1,Nsc2,fs); % frequency response from 0 to fs/2

% -------------------------------------------------------------------
% % SNR profiles
% -------------------------------------------------------------------
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P=1; % average symbol power
W=10^-3; % noise power
G=9.8+2; % SNR gap (dB)
Gw=10^(G/10); % absolut SNR gap
SNR1=P*(abs(Hch1).^2)/W/Gw; % 1st user SNR

% -------------------------------------------------------------------
% Bit Loading
% -------------------------------------------------------------------

B1=floor(log2(1+SNR1))'; % discrete bit loading
A1=floor(2*rand(1,Nsc2)); % random subchannel allocation vector for 1st user
B1=B1.*A1; % bit-loading vector for 1st user (values 0-bmax)
t=(B1<bmax); % upper bound by bmax
B1=B1.*t+bmax*(~t);

% -------------------------------------------------------------------
% plots
% -------------------------------------------------------------------
figure;
subplot(3,1,1)
hold on;box on;
    plot(10*log10(abs(TFdec1).^2),'k.')
    plot(10*log10(abs(Hch1).^2),'b')
    axis([1 Nfft2/2 -40 0])
    xlabel('subchannels')
    ylabel('channel gain (dB)')
    title('User 1')
subplot(3,1,2)
hold on;box on;
    plot(10*log10(SNR1),'b')

for bit=1:bmax
        plot(10*log10((2^bit-1)*ones(1,Nsc2)),'k')

end
    axis([1 Nfft2/2 0 30])
    xlabel('subchannels')
    ylabel('SNR (dB)')
subplot(3,1,3)
hold on;box on;
    plot(B1,'b')
    plot(bmax*ones(1,Nsc2),'k')
    axis([1 Nfft2/2 0 bmax+2])
    xlabel('subchannels')
    ylabel('bit loading')

4.3.Ο αλγόριθμος bit-loading

Στην υποενότητα αυτή θα αναλυθεί πως λειτουργεί ο αλγόριθμος bit-
loading ώστε να έχει σαν αποτέλεσμα τον βέλτιστο αριθμό bits προς
μετάδοση για κάθε υποκανάλι, για δεδομένη τιμή θορύβου, αφού γίνει μια
εισαγωγή για κάποια μεγέθη όπως το SNR και το margin για τα πολυκαναλικά
συστήματα.
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Από την προηγούμενη υποενότητα και τη σχέση  μπορούμε να πούμε ότι
ο συνολικός αριθμός bits που μεταδίδονται είναι το άθροισμα των επιμέρους
bits που μεταδίδονται στο κάθε υποκανάλι .

και ο ρυθμός μετάδοσης είναι  όπου Τ είναι η περίοδος του QAM
συστήματος.
Μια εναλλακτική σχέση με την είναι  (σύμφωνα με το [12]):

Και ορίζοντας μια “μέση τιμή του SNR”, ,

Μπορούμε να ξαναγράψουμε την  ως

Από την τελευταία σχέση προκύπτει ότι η μέση τιμή των SNR από όλα τα
υποκανάλια μπορεί να συγκριθεί με την τιμή SNR για ένα μη πολυκαναλικό
σύστημα που χρησιμοποιεί τον ίδιο αριθμό bits ανά σύμβολο:
Με την σχέση  είναι επίσης εφικτό να υπολογίσουμε το margin αφού
παρατηρήσουμε ότι οι όροι «1+» και «-1» στην  μπορούν να
παραληφθούν και έτσι η μέση τιμή του SNR προκύπτει ως:

όπου δεν περιλαμβάνει το SNRgap, γνωστό ως Γ.
Για να υπολογίσουμε το margin πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν πρέπει να
συμπεριλάβουμε κανάλια που έχουν ενέργεια εισόδου μηδέν και έτσι
προκύπτει:
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Ο αλγόριθμος bit-loading σχετίζεται με δύο υποπροβλήματα
βελτιστοποίησης που ονομάζονται μεγιστοποίηση του margin (margin
maximization) και μεγιστοποίηση του ρυθμού μετάδοσης (rate maximization).
Εδώ χρησιμοποιούμε αλγόριθμο που σχετίζεται με μεγιστοποίηση του margin
σύμφωνα με το [13]

Η μεγιστοποίηση του margin έχει σχέση με την ελαχιστοποίηση της
ισχύος σε σχέση με ένα δεδομένο ρυθμό μετάδοσης ενώ η μεγιστοποίηση του
ρυθμού μετάδοσης καθορίζει ένα minimum margin. Και στις δύο περιπτώσεις
υπάρχουν περιορισμοί που αφορούν το συνολικό διαθέσιμο ποσό ενέργειας,
το μέγιστο ρυθμό δημιουργίας λαθών, το μέγιστο μέγεθος των constellation
των κωδικοποιητών QAM  και την πυκνότητα του φάσματος της ισχύος (PSD-
power spectral density mask). Υπάρχουν πολλοί αλγόριθμοι bit-loading που
αφορούν έναν user για DMT modems αλλά δεν είναι όλοι βέλτιστοι και σε
μερικούς δεν συμπεριλαμβάνονται οι παραπάνω περιορισμοί. Στο [14]-[16] το
διακριτό bit-loading  πρόβλημα λύνεται χρησιμοποιώντας αλγόριθμους τύπου
greedy bit-filling  ή bit-removal και οδηγώντας έτσι σε βέλτιστες λύσεις.

 Στο [17] χρησιμοποιείται και αναλύεται αναλυτικά η μέθοδος και ο
αλγόριθμος του water-filling αναφορικά με το rate maximization, ,
όταν ο ρυθμός συμβόλου είναι 1/Τ δεδομένος και απαιτείται μεγιστοποίηση
του b που δίνεται από την σχέση ,

.

Σε αυτήν το SNR κάθε υποκαναλιού δίνεται από την σχέση  με
  το οποίο ονομάζεται λόγος σήματος προς θόρυβο

υποκαναλιού. Ενώ το  είναι σταθερό το  μπορεί να μεταβληθεί ώστε
μεγιστοποιηθεί ο αριθμός b υπό τον περιορισμό

  ,
Για να γίνει αυτό χρησιμοποιούνται Lagrange πολλαπλασιαστές και τελικά για
να μεγιστοποιηθεί η   πρέπει

Ας σημειωθεί εδώ ότι αλγόριθμοι τύπου water-filling με χρήση
πολλαπλασιαστών Lagrange οδηγούν σε ημι-βέλτιστη λύση δίνοντας
πραγματικές τιμές για το b [18].
Όταν το Γ είναι 1 (0 dB) τότε ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης πραγματοποιείται.
Η μέθοδος ονομάζεται «water filling» γιατί κάποιος μπορεί με γραφικό τρόπο
να δείξει την λύση χρησιμοποιώντας τον ανεστραμμένο λόγο σήματος προς
θόρυβο και «γεμίζοντας» τον με την αντίστοιχη ενέργεια έως μια σταθερή τιμή,
όπως στο σχήμα 55. Σε αυτό παρατηρούμε ότι 4 από τα 6 υποκανάλια έχουν
θετική ενέργεια ενώ για τα υπόλοιπα 2  έχουν τέτοια ισχύ θορύβου που
υπερβαίνει την συνεχή τιμή. Όταν το Γ δεν είναι ίσο με 1 τότε η μορφή του
water-fill  είναι ίδια  με πριν αρκεί το Γ να είναι ίδιο για όλα τα υποκανάλια.
Επειδή με την παραπάνω μέθοδο μπορούμε να πάρουμε οποιαδήποτε
πραγματική  τιμή για το , είναι προφανές ότι υλοποίηση με μη ακέραιες τιμές
των bits είναι πολύ δύσκολη. Έτσι στο [17] παρουσιάζονται και βέλτιστοι
αλγόριθμοι που δίνουν διακριτές-ακέραιες τιμές και είναι βέλτιστοι όπως ο
Chow’s algorithm και οι Levin-Campello (LC) algorithms  που εφαρμόζονται
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και για rate maximization και margin maximization (ή power minimization) που
θα αναλυθεί παρακάτω.

Σχήμα 55. Υλοποίηση του water-filling για 6 υποκανάλια για rate maximization

Σε πολλά συστήματα μετάδοσης δεν επιθυμούμε μεταβλητό ρυθμό
μετάδοσης και σε τέτοιες περιπτώσεις μια καλή σχεδίαση θα μεγιστοποιήσει
το margin σε ένα δεδομένο ρυθμό μετάδοσης, διαδικασία γνωστή σαν margin
maximization. Ουσιαστικά αυτό ισοδυναμεί με ελαχιστοποίηση της συνολικής
ενέργειας:

Υπό το περιορισμό:

Η καλύτερη επιλογή του margin θα είναι τότε

Και πάλι εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος water-filling μόνο που
αυτή την φορά η ενέργεια εισέρχεται («ρίχνεται όπως το νερό») μόνο αν ο
αριθμός των bits ανά σύμβολο (που υπολογίζεται βάση της  και μετά
προστίθεται για όλα τα υποκανάλια) είναι ίσος με τον δεδομένο ρυθμό της
σχέσης . Κάθε υποκανάλι αυξάνει την ενέργεια του ανάλογα με την
μείωση του αθροίσματος των ενεργειών κατά ένα παράγοντα του max margin.
Η ελαχιστοποίηση της ενέργειας είναι ουσιαστικά η μεγιστοποίηση του margin
και αυτό γιατί οποιαδήποτε άλλη κατανομή των bit θα απαιτούσε περισσότερη
ενέργεια για να επιτύχει τον επιθυμητό ρυθμό μετάδοσης. Αυτή η περισσότερη
ενέργεια θα άφηνε σίγουρα λιγότερη ενέργεια να κατανεμηθεί ανάμεσα στα
υποκανάλια αν η νέα κατανομή χρησιμοποιούσε περισσότερο ή ίδιο αριθμό
υποκαναλιών.

Τέλος στο [17] γίνεται και αναφορά για δυναμικό bit-loading με την
έννοια ότι το SNR κάθε υποκαναλιού μπορεί να μεταβάλλεται με τον χρόνο
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και έτσι  η κατανομή της ενέργειας και των bits πιθανόν να χρειάζεται αλλαγές.
Αυτή η μεταβολή στην κατανομή της ενέργειας και των bits ονομάζεται
DRA(dynamic rate adaption) ή DMA(dynamic margin adaption).

Στο [13] γίνεται αναφορά σε έναν καινούργιο αποτελεσματικό
αλγόριθμο για διακριτό bit-loading με στόχο την  ελαχιστοποίηση της
ενέργειας. Για Ν ορθογώνια υποκανάλια ο αριθμός των bits δίνεται από σχέση
παρόμοια με την

Με την διαφορά ότι ορίζεται ο λόγος σήματος προς θόρυβο, , για

κάθε υποκανάλι κάτι που αναφέρθηκε πιο πριν ως . To  ορίζεται ως η
ισχύς και το Γ είναι το SNR gap. Το πρόβλημα ορίζεται ως

Με  να είναι ο ρυθμός που θέλουμε να επιτευχθεί,  να είναι η

διαθέσιμη ισχύς και  ο μέγιστος αριθμός bits που μπορεί να μεταδοθεί από
κάθε υποκανάλι σύμφωνα με την

όπου  αντιστοιχεί στο μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος των QAM constellations
και το  είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς καθοριζόμενη από την PSD
mask. Καθορίζονται επίσης τα αντίστοιχα ποσά ισχύος: το ποσό που
χρειάζεται για να μεταδοθεί ένα παραπάνω bit στο i υποκανάλι που μεταδίδει

 και το ποσό που αποθηκεύεται όταν αφαιρείται ένα bit από το i υποκανάλι.
Οι βέλτιστοι αλγόριθμοι bit filling και bit removal ακολουθούν την

ακόλουθη λογική.
Ο πρώτος ξεκινά με αρχική μετάδοση μηδέν bits σε όλα τα υποκανάλια και
στην συνέχεια υπολογίζει την συνάρτηση κόστους για όλα τα υποψήφια
υποκανάλια. Αυτή δίνεται από τον τύπο:

Και ουσιαστικά είναι η ενέργεια που χρειαζόμαστε για να μεταδώσουμε ένα
παραπάνω bit σε κάθε υποκανάλι. Ο αλγόριθμος έπειτα αρχίζει να προσθέτει
ένα bit  στο κανάλι με το μικρότερο κόστος και ελέγχει εάν επιτεύχθηκε ο
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επιθυμητός ρυθμός μετάδοσης. Αν όχι επαναλαμβάνει την διαδικασία μέχρι να
επιτευχθεί αυτός ο ρυθμός.
Ο δεύτερος ξεκινά με αρχική μέγιστη μετάδοση bits στο κάθε υποκανάλι,

,  και ακολουθεί την ίδια διαδικασία με τον πρώτο με την
διαφορά ότι η συνάρτηση κόστους είναι η ενέργεια που πρέπει να
αποβάλλεται όταν αφαιρούμε ένα bit  σε κάθε υποκανάλι:

Στην συνέχεια η διαδικασία συνεχίζεται αφαιρώντας ένα bit από το κανάλι με
το μεγαλύτερο κόστος και ελέγχεται και πάλι αν επιτεύχθηκε ο επιθυμητός
ρυθμός μετάδοσης.
 Μπορεί να αποδειχθεί ότι και οι δύο μέθοδοι καταλήγουν στην ίδια δέσμευση
bits για κάθε υποκανάλι αλλά μερικές φορές έχουν διαφορετική ταχύτητα.

Με τον νέο αλγόριθμο ο επιθυμητός ρυθμός μετάδοσης (target rate bit
allocation) μπορεί να επιτευχθεί με τρία βήματα. Αρχικά υπολογίζονται τα
CNR των υποκαναλιών και υπολογίζονται οι αρχικές τιμές των bits και άρα το
αρχικό bit allocation (initial bit allocation) σύμφωνα με τους περιορισμούς του
συστήματος. Στην συνέχεια ο αλγόριθμος συγκρίνει αυτόν τον ρυθμό
μετάδοσης με τον επιθυμητό και έτσι ακολουθούν πολλαπλές εισαγωγές ή
εξαγωγές bits για να αποκτηθεί η επιθυμητή κατανομή bits. Είναι σημαντικό
να τονιστεί ότι ανά υποκανάλι η διαφορά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του
ένα bit (intermediate bit allocation). Στο τελευταίο βήμα χρησιμοποιείται bit-
filling ή bit removal για να φτάσουμε στον επιθυμητό ρυθμό μετάδοσης. Αυτό
παρουσιάζεται και στο παρακάτω σχήμα:

Σχήμα 56.Παράδειγμα των βημάτων για το τελικό bit loading
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

5.1-Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν αποτελέσματα της
προσομοίωσης του μοντέλου που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 4. Ειδικότερα
θα παρουσιαστούν γραφικές παραστάσεις που θα δείχνουν την σχέση BER-
SNR ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση μεταξύ των διάφορων τύπων
διαμόρφωσης/αποδιαμόρφωσης.

5.2-Γραφικές παραστάσεις για μία S-function

Είναι σημαντικό να πιστοποιηθεί ότι κάθε μία από τις συναρτήσεις που
υλοποιεί την διαμόρφωση και την αποδιαμόρφωση (των οποίων τον κώδικα
παραθέσαμε στο κεφάλαιο 4) λειτουργεί σωστά.
Για να γίνει αυτό πρέπει να εξετάσουμε τις καμπύλες BER  (bit  error   rate)
συναρτήσει του SNR(signal to noise ratio). Αυτό γίνεται με την σύγκριση τιμών
που προκύπτουν αν τρέξουμε το μοντέλο, με τις θεωρητικές τιμές που
σχηματίζουν καμπύλη. Για  να αποκομίσουμε τις τιμές αυτές από την
προσομοίωση κατασκευάστηκε ξεχωριστά ένα μοντέλο με μια πηγή, μια
συνάρτηση που πραγματοποιεί την κωδικοποίηση (έχουμε δηλαδή ένα
υποκανάλι), το κανάλι που προσθέτει λευκό γκαουσιανό προσθετικό θόρυβο
στις κωδικοποιημένες μιγαδικές τιμές, μία συνάρτηση που πραγματοποιεί την
αποκωδικοποίηση και τέλος ένα block που υπολογίζει τον ρυθμό λαθών
(σχήμα 57).
Το μοντέλο προσομοιώνεται μέσω ενός κώδικα που τον παραθέτουμε
παρακάτω ο οποίος ταυτόχρονα υπολογίζει και την  αναμενόμενη θεωρητική
καμπύλη.

Σχήμα 57.Μοντέλο για την εξαγωγή τιμών BER-SNR για ένα υποκανάλι
Οι θεωρητικές καμπύλες για 4, 8 και 16 QAM αναπαρίστανται

παρακάτω στα 58, 59 και 60 σχήματα αντίστοιχα,  με συνεχή γραμμή και οι
τιμές που παίρνουμε από την προσομοίωση του μοντέλου με αστεράκια. Στον
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κατακόρυφο άξονα αναπαρίσταται ο ρυθμός λαθών σε λογαριθμική κλίμακα
ενώ στον οριζόντιο αναπαρίστανται οι τιμές του  SNR  σε dB ανά bit.

Σχήμα 58  .Θεωρητική καμπύλη και προσομοιωμένες τιμές μιας συνάρτησης
που υποστηρίζει τύπο 4-QAM

Σχήμα 59.Θεωρητική καμπύλη και προσομοιωμένες τιμές μιας συνάρτησης
που υποστηρίζει τύπο 8-QAM
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Σχήμα 60.Θεωρητική καμπύλη και προσομοιωμένες τιμές μιας συνάρτησης
που υποστηρίζει τύπο 16-QAM

Παρατηρούμε από τις παραπάνω γραφικές ότι οι τιμές που παίρνουμε
από την προσομοίωση για μία S-function προσεγγίζουν τις θεωρητικές τιμές
που αναμένουμε.
Αναφορικά με τι θεωρητικές καμπύλες, στο [19] η πιθανότητα σωστής
απόφασης για ένα M-ary QAM σύστημα είναι:

όπου  είναι η πιθανότητα λάθους ενός  PAM,

με  είναι το μέσο SNR ανά σύμβολο. Έτσι η πιθανότητα λάθους σε ένα

σύμβολο για το Μ-ary QAM σύστημα είναι

και περιορίζεται από το πάνω όριο ως:

για κάθε , με  είναι το μέσο SNR ανά bit. Την (5.4)
χρησιμοποιούμε και στον παρακάτω κώδικα για να υπολογιστούν οι
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θεωρητικές καμπύλες.  Αλλάζοντας την τιμή του K  και ρυθμίζοντας τις τιμές
των παραμέτρων sim_time και SNRinDB1 για τις διαφορετικές διαμορφώσεις
4-qam, 8-qam και 16-qam παίρνουμε τις καμπύλες που παρουσιάστηκαν
παραπάνω

ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΠΜΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΥΠΟΚΑΝΑΛΙ

echo on;
clear all;
K=2;
sim_time=10^6;
SNRinDB1=0:1:11;
SNRinDB2=0:0.1:15;

if(K==4) %theorotikh kai simulated kampylh 16 qam%
for i=1:length(SNRinDB1)
    clc;
    Eav=1;
    snr=10^((SNRinDB1(i))/(10));
    variance=(Eav/(8*snr));
    sim('ckeck_Sfunc1');
    smld_err_prob(i)=received((sim_time+1),1);
end
semilogy(SNRinDB1,smld_err_prob,'*');
hold;

M=16;
k=log2(M);

for i=1:length(SNRinDB2)

SNR=exp(SNRinDB2(i)*log(10)/10);
theo_err_prob16(i)=4*qFunc(sqrt(3*k*SNR/(M-1)));

end

semilogy(SNRinDB2,theo_err_prob16,'blue')
xlabel('SNRb (dB)')
ylabel('BER')
title('ber-snr όταν έχουμε 16-qam σε ένα υποκανάλι')
grid on;
end

if (K==3) %theorotikh kai simulated kampylh 8 qam%

for i=1:length(SNRinDB1)
        clc;
        Eav=1;
        snr=10^((SNRinDB1(i))/10);
        variance=(Eav/(6*snr));
        sim('ckeck_Sfunc1');
        smld_err_prob1(i)=received((sim_time+1),1);



ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

90

end
        semilogy(SNRinDB1,smld_err_prob1,'*');
        hold;
 M1=8;
 k1=log2(M1);

for i=1:length(SNRinDB2)
        SNR1=exp(SNRinDB2(i)*log(10)/10);
        theo_err_prob8(i)=4*QFunc(sqrt(3*k1*SNR1/(M1-1)));

end

semilogy(SNRinDB2,theo_err_prob8,'green')
xlabel('SNRb (dB)')
ylabel('BER')
title('ber-snr όταν έχουμε 8-qam σε ένα υποκανάλι')
grid on;
end
if (K==2) %theorotikh kai simulated kampylh 4 qam%

for i=1:length(SNRinDB1)
    clc;
    Eav=1;
    snr=10^((SNRinDB1(i))/10);
    variance=(Eav/(4*snr));
    sim('ckeck_Sfunc1');
    smld_err_prob2(i)=received((sim_time+1),1);

end
semilogy(SNRinDB1,smld_err_prob2,'*');
hold;

 M2=4;
 k2=log2(M2);

for i=1:length(SNRinDB2)
            SNR2=exp(SNRinDB2(i)*log(10)/10);
            theo_err_prob4(i)=4*QFunc(sqrt(3*k2*SNR2/(M2-1)));

end
semilogy(SNRinDB2,theo_err_prob4,'red')
xlabel('SNRb (dB)')
ylabel('BER')
title('ber-snr όταν έχουμε 4-qam σε ένα υποκανάλι')
grid on;

end

5.3-Γραφικές παραστάσεις όταν εφαρμόζεται συγκεκριμένος τύπος
διαμόρφωσης

Στην υποενότητα αυτή θα εξετάσουμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις και θα
εξάγουμε συμπεράσματα.

Αρχικά τι συμβαίνει όταν στο μοντέλο που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 4
εφαρμόσουμε ίδιο τύπο διαμόρφωσης δηλαδή εάν σε όλα τα 64 κανάλια
εφαρμόσουμε 4-qam ή 8-qam ή 16-qam για συγκεκριμένη τιμή θορύβου στο
κανάλι δηλαδή για συγκεκριμένο SNR.
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Στην δεύτερη περίπτωση θα εξετάσουμε τι συμβαίνει όταν
εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο bit-loading και πως αλλάζουν οι γραφικές
παραστάσεις των προηγούμενων περιπτώσεων

Αναφορικά με την πρώτη περίπτωση πρέπει να αναφερθεί ότι το SNR
του οριζόντιου άξονα που παρουσιάζεται στις γραφικές παραστάσεις,
ουσιαστικά είναι η μέση τιμή των διαφορετικών SNR των 64 υποκαναλιών η
οποία δίνεται από τον τύπο:

όπου  είναι τα υποκανάλια,  είναι η μέση ισχύς συμβόλου που
απεικονίζεται στο εκάστοτε constellation, η συνάρτηση μεταφοράς του
κάθε υποκαναλιού και η διασπορά του προσθετικού γκαουσιανού θορύβου.
Έτσι στα σχήματα 61 έως και 63 φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις όταν σε
όλα τα υποκανάλια υιοθετήσουμε για την διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση
τις 4-qam, 8-qam και 16-qam αντίστοιχα όταν ο χρόνος προσομοίωσης είναι

 δηλαδή για παραπάνω από  δείγματα. Από αυτό καταλαβαίνουμε
ότι οι μετρήσεις που παίρνουμε για μεγάλα SNR και ειδικά για χαμηλής τάξης
constellation δεν είναι απόλυτα ακριβείς αλλά στόχος μας είναι η σύγκριση με
τις καμπύλες που προκύπτουν από την εφαρμογή του bit-loading για το οποίο
ο χρόνος προσομοίωσης είναι επίσης .

Σχήμα 61.Προσομοιωμένη καμπύλη όταν όλα τα υποκανάλια κωδικοποιούν
δείγματα των 2bits και αποκωδικοποιούν σύμβολα σε 2bits
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Σχήμα 62.Προσομοιωμένη καμπύλη όταν όλα τα υποκανάλια κωδικοποιούν
δείγματα των 3bits και αποκωδικοποιούν σύμβολα σε 3bits

Σχήμα 63.Προσομοιωμένη καμπύλη όταν όλα τα υποκανάλια κωδικοποιούν
δείγματα των 4bits και αποκωδικοποιούν σύμβολα σε 4bits
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Ο κώδικας που χρησιμοποιούμε για να πάρουμε τις παραπάνω καμπύλες
δίνεται παρακάτω όπου αλλάζοντας κάθε φορά τον πίνακα C δίνουμε
διαφορετική είσοδο στα υποκανάλια και υλοποιείται διαφορετική διαμόρφωση
4 ,8 ή 16 qam. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η μέση ισχύς των συμβόλων σε
όλων των ειδών τα constellations είναι ίση με 1(P=1).

ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΩΝ BER-SNR ΟΤΑΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΝΑΛΙΑ

clear all;
close all;
clc;

load Results_ChannEst_INT_s2.mat;

% -------------------------------------------------------------------
% % parameters
% -------------------------------------------------------------------
fs=20.48*10^6; % sampling frequency
deltaf=20*10^3; % subchannel spacing
Nfft=fs/deltaf; % FFT size (1024)
Nsc=Nfft/2; % number of subchannels
f=(0:Nsc)*deltaf/(fs/2); % normalized freq. vector from 0 to fs/2
Kmax=16; % maximum QAM constellation size
bmax=log2(Kmax); % muximum bits per subchannel

sqabsTF_dB=Net_ChannResp_s2(1,1:463);
% squared absolut transfer function

TF1=sqrt(10.^(sqabsTF_dB/10));
% absolut Transfer function up to  fs/2

TF1=[zeros(1,Nsc-462) TF1];
% add zeros for 513 vector

% ------------------------------------------------------------------------
--
% % decimation
% ------------------------------------------------------------------------
--

Nfft2=128;
Nsc2=Nfft2/2;
fdec=Nfft/Nfft2;
TFdec1=TF1(1:fdec:513);
f_dec=f(1:fdec:513);

% ------------------------------------------------------------------------
% % generate FIR channels
% ------------------------------------------------------------------------
Ncoef=41; % number of coefficients
Norder=Ncoef-1; % filter order
h1=fir2(Norder,f_dec,TFdec1);
% calculate 1st user impulse response
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[Hch1,fch]=freqz(h1,1,Nsc2,fs);
% frequency response from 0 to fs/2

% ------------------------------------------------------------------------
--
%Kampylh SNR-BER-PROSWMOIWSH
% ------------------------------------------------------------------------
--

sim_time=10^4;
P=1;
C1=[2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2];
C2=[3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3];
C3=[4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4];
C=C1;
transfer_funct=h1;
HTR_f=Hch1;
Nfft2=128;
Nsc2=Nfft2/2;
for i=1:Nsc2
X(i)=(abs(Hch1(i)).^2);
end
Y=(1/Nsc2)*sum(X)*P;

SNRinDB1=0:2:18;
for i=1:length(SNRinDB1)
    snr=10^((SNRinDB1(i))/(10));
    W1=Y/(2*snr);

     sim('MODEL_final1b');
    smld_err_prob(i)=received(sim_time+1,1);

end

semilogy(SNRinDB1,smld_err_prob,':b*')
  axis([0 18 10^-2 1])
  xlabel('SNR (dB)')
  ylabel('BER')
  title('ber-snr με 4-qam για 64 subchannels')

grid on;

Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν γραφικές παραστάσεις που
προκύπτουν όταν εφαρμοστεί ο αλγόριθμος bit-loading που περιγράφηκε
αναλυτικά στο 4.3. Σύμφωνα με την σχέση 4.4 υπολογίζεται το Γ για να
επιθυμητό ber  ενώ η τιμή του θορύβου είναι προγραμματιζόμενη. Οι
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επόμενες καμπύλες στα σχήματα 65, 66 και 67 έχουν παρθεί για Γ
υπολογισμένο έτσι ώστε να προκύπτει ber 10^-2,  10^-3 και 10^-4 αντίστοιχα
για μια συγκεκριμένη τιμή θορύβου. Συγκεκριμένα η τιμή θορύβου για την
οποία αναμένουμε κάθε φορά το προγραμματιζόμενο ber είναι η διασπορά
0.0011 η οποία αντιστοιχεί σε SNR 18 dB για το δεδομένο σύστημα με τις
δεδομένες συναρτήσεις μεταφοράς των υποκαναλιών. Όλα αυτά
παρουσιάζονται στον παρακάτω τμήμα του κώδικα:

P=1; % average symbol power
W=0.0011; % noise power

X=QFUNCINV(0.5*(10^-3));
G1=(20*log10(X))-(10*log10(3));
G1b=G1+2; %υπολογισμός Γ για ber 10^-3%
Gw1=10^(G1b/10); % absolute SNR gap

SNR1b=P*(abs(Hch1).^2)/W/Gw1; % 1st user SNR

B1b=floor(log2(1+SNR1b))'; % discrete bit loading

Αλλάζοντας το όρισμα στην αντίστροφη Q συνάρτηση μπορούμε να πάρουμε
το Γ για διαφορετικά αναμενόμενα ber. Για τον υπολογισμό των σχέσεων που
δίνουν το Γ χρησιμοποιήσαμε τις σχέσεις της υποενότητας 4.2.4. Αναλυτικά
όλος ο κώδικας παρουσιάζεται παρακάτω :

ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΩΝ BER-SNR ΟΤΑΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ BIT-LOADING

clear all;
close all;
clc;
load Results_ChannEst_INT_s2.mat;

% -------------------------------------------------------------------
% % parameters
% -------------------------------------------------------------------
fs=20.48*10^6; % sampling frequency
deltaf=20*10^3; % sub channel spacing
Nfft=fs/deltaf; % FFT size (1024)
Nsc=Nfft/2; % number of sub channels
f=(0:Nsc)*deltaf/(fs/2);
% normalized freq. vector from 0 to fs/2
Kmax=16;
% maximum QAM constellation size
bmax=log2(Kmax);
% maximum bits per sub channel

sqabsTF_dB=Net_ChannResp_s2(1,1:463);
% squared absolute transfer function
TF1=sqrt(10.^(sqabsTF_dB/10)); %
 absolute Transfer function up to  fs/2
TF1=[zeros(1,Nsc-462) TF1]; % add zeros for 513 vector
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% -------------------------------------------------------------------
% % decimation
% -------------------------------------------------------------------

Nfft2=128;
Nsc2=Nfft2/2;
fdec=Nfft/Nfft2;
TFdec1=TF1(1:fdec:513);
f_dec=f(1:fdec:513);

% -------------------------------------------------------------------
% % generate FIR channels
% -------------------------------------------------------------------
Ncoef=41; % number of coefficients
Norder=Ncoef-1; % filter order
h1=fir2(Norder,f_dec,TFdec1); % calculate 1st user impulse
response
[Hch1,fch]=freqz(h1,1,Nsc2,fs); % frequency response from 0
to fs/2

% -------------------------------------------------------------------
% % SNR profiles
% -------------------------------------------------------------------
P=1; % average symbol power
W=0.0011; % noise power

X=QFUNCINV(0.5*(10^-3));
G1=(20*log10(X))-(10*log10(3));
G1b=G1+2; % SNR gap (dB) για ber 10^-3%

Gw1=10^(G1b/10); % % absolute SNR gap
SNR1b=P*(abs(Hch1).^2)/W/Gw1; % 1st user SNR

% -------------------------------------------------------------------
% Bit Loading
% -------------------------------------------------------------------
B1b=floor(log2(1+SNR1b))'; % discrete bit loading

A1=floor(2*rand(1,Nsc2));
% random subchannel allocation vector for 1st user
B1b=B1b.*A1;
% bit-loading vector for 1st user (values 0-bmax)

t=(B1b<bmax); % upper bound by bmax
B1b=B1b.*t+bmax*(~t);

%-------------------------------------------------------------------
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%Kampylh SNR-BER-PROSWMOIWSH
%--------------------------------------------------------------------

sim_time=10^3;
P=1;
C=B1b;
transfer_funct=h1;
HTR_f=Hch1;
Nfft2=128;
Nsc2=Nfft2/2;
for i=1:Nsc2
X(i)=(abs(Hch1(i)).^2);
end
Y=(1/Nsc2)*sum(X)*P;
SNRinDB1=0:2:18;
for i=1:length(SNRinDB1)
    snr=10^((SNRinDB1(i))/(10));
    W1=Y/(snr);
    sim('MODEL_final1');
    smld_err_prob(i)=received(sim_time+1,1);

end

semilogy(SNRinDB1,smld_err_prob,':b*')
  xlabel('SNR (dB)')
  ylabel('BER')
  title('ber-snr με Γ υπολογισμένο για ber 10^-3 όταν το snr είναι 18
dB')

grid on;

% -------------------------------------------------------------------
% plots
% -------------------------------------------------------------------
figure;
subplot(3,1,1)
hold on;box on;
    plot(10*log10(abs(TFdec1).^2),'k.')
    plot(10*log10(abs(Hch1).^2),'b')
    axis([1 Nfft2/2 -40 0])
    xlabel('subchannels')
    ylabel('channel gain (dB)')
    title('User 1')
subplot(3,1,2)
hold on;box on;
    plot(10*log10(SNR1),'b')

for bit=1:bmax
        plot(10*log10((2^bit-1)*ones(1,Nsc2)),'k')

end
    axis([1 Nfft2/2 0 30])
    xlabel('subchannels')
    ylabel('SNR (dB)')
subplot(3,1,3)
hold on;box on;
    plot(B1,'b')
    plot(bmax*ones(1,Nsc2),'k')
    axis([1 Nfft2/2 0 bmax+2])
    xlabel('subchannels')
    ylabel('bit loading')
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Αρχικά ο κώδικας όπως έχουμε ξαναπεί προσεγγίζει την συνάρτηση
μεταφοράς του καναλιού και ανάλογα με το SNR του κάθε υποκαναλιού
υπολογίζεται ο αριθμός των bits που θα σταλούν στο κάθε υποκανάλι. Αυτό
φαίνεται στο σχήμα 64.

Σχήμα 64.Προσέγγιση της συνάρτησης μεταφοράς του καναλιού, καμπύλη
SNR ανάλογα με τα υποκανάλια και διαμόρφωση του bit-loading
Οι καμπύλες που παίρνουμε ανάλογα με το αναμενόμενο ber φαίνονται
παρακάτω.

Σχήμα 65.Καμπύλη ber-snr  όταν εφαρμόζεται bit-loading και αναμένουμε τιμή
ber 10^-2 όταν τo snr είναι 18 dB



ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

99

Σχήμα 66.Καμπύλη ber-snr  όταν εφαρμόζεται bit-loading και αναμένουμε τιμή
ber 10^-3 όταν τo snr είναι 18 dB

Σχήμα 67.Καμπύλη ber-snr  όταν εφαρμόζεται bit-loading και αναμένουμε τιμή
ber 10^-4 όταν τo snr είναι 18 dB
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Παρατηρούμε ότι για SNR 18 dB που αντιστοιχεί στην τιμή θορύβου για την
οποία αναμένουμε το επιθυμητό κάθε φορά ber οι καμπύλες αποτελούν πολύ
καλή προσέγγιση του αναμενόμενου θεωρητικού αποτελέσματος.

5.3.1-Συμπεράσματα και συγκρίσεις από την χρησιμοποίηση
διαφορετικών τύπων διαμόρφωσης

Από τις γραφικές παραστάσεις των σχημάτων 61 έως και 63 μπορούμε να
εξάγουμε σημαντικά συμπεράσματα:

· Όσο αυξάνεται η τάξη του constellation είναι δυνατόν να μεταδώσουμε
περισσότερα bits ανά σύμβολο. Παρόλα αυτά αν η μέση ισχύς
συμβόλου παραμένει ίδια (για να κάνουμε «δίκαιη» σύγκριση), κάτι που
συμβαίνει εδώ τα σημεία βρίσκονται σε περισσότερο κοντινή απόσταση
και έτσι είναι πιο ευάλωτα στον θόρυβο. Με αυτόν τον τρόπο το bit
error rate (ber) γίνεται χειρότερο σε σχέση με χαμηλότερης τάξης
constellation και έτσι υψηλότερης τάξης qam μπορούν να μεταδώσουν
περισσότερα δεδομένα αλλά με λιγότερη αξιοπιστία σε σχέση με
χαμηλότερης τάξης qam.

·  Όλες οι καμπύλες παρουσιάζουν μορφή ευθείας ενώ κανονικά θα
περιμέναμε καμπύλη. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλά κανάλια μεταδίδουν
παραπάνω αριθμό bits από όσα μπορούν να «αντέξουν» λόγω του
SNR τους. Αν για παράδειγμα ένα υποκανάλι δεδομένου του χαμηλού
SNR του μπορεί να μεταδώσει μέχρι 2 bits και εμείς του επιτρέπουμε
μετάδοση 4 bits είναι λογικό να συμβούν περισσότερα λάθη.

Για τα σχήματα 65 έως και 67 συμπεραίνουμε ότι:

· Με την εφαρμογή του αλγορίθμου bit-loading για προγραμματιζόμενη
τιμή θορύβου παίρνουμε το αναμενόμενο θεωρητικό ber. Με αυτόν τον
τρόπο μπορούμε καθορίζοντας τον θόρυβο (και άρα το SNR)  να
επιτύχουμε επιθυμητό ρυθμό λαθών.

· Μπορεί μέσω του Bit-loading να μην στέλνουμε την μέγιστη δυνατή
πληροφορία αφού ορισμένα κανάλια μεταδίδουν λιγότερο από τον
μέγιστο δυνατό αριθμό bits αλλά με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε
βελτιωμένο ρυθμό λαθών σε σχέση αυτόν που δημιουργείται σε
μέγιστη μετάδοση δεδομένων

5.4- Μοντέλο δύο χρηστών και επίδραση καθυστέρησης
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Για να μελετηθεί η επίδραση που έχει ένας μη συγχρονισμένος
πομποδέκτης σε έναν άλλο όταν χρησιμοποιείται κοινό κανάλι
προσομοιώθηκε ένα μοντέλο με δύο πομπούς ένας από τους οποίους
εμφανίζει κάποια καθυστέρηση δειγμάτων και δεν είναι με αυτόν τον τρόπο
συγχρονισμένος με τον δέκτη του. Η σκοπιμότητα της εφαρμογής αυτής είναι
εμφανής καθώς σε ένα Power line δίκτυο πολλές συσκευές είναι
συνδεδεμένες και θα ήταν χρήσιμο να δούμε πως επηρεάζει η απώλεια
συγχρονισμού ενός φορτίου τα υπόλοιπα φορτία.
Για να εξαχθούν συμπεράσματα η προσομοίωση κινήθηκε στην βάση του ότι
ο πρώτος δέκτης μεταδίδει στα πρώτα 32 υποκανάλια και ο δεύτερος δέκτης
μεταδίδει στα υπόλοιπα 32. Τα frames που προκύπτουν από τους δύο
πομπούς έπειτα προστίθενται, περνούν μέσα από το Power line κανάλι και
προστίθεται γκαουσιανός θόρυβος για να καταλήξουν τελικά στους δέκτες
όπου θα πραγματοποιηθεί η αποδιαμόρφωση. Το μοντέλο των 2 χρηστών
παρουσιάζεται στο σχήμα 68.
Για να εισαχθεί η καθυστέρηση των δειγμάτων στον δεύτερο δέκτη περνάμε
το σύστημα από διάταξη unbuffer και μετά φυσικά στους δύο δέκτες από
διάταξη buffer. Οι διατάξεις αυτές έχουν σαν σκοπό να αρχικά να
«μετατρέψουν» το εισερχόμενο frame  σε δείγματα (έτσι ώστε μετά να
μπορούμε να μιλάμε για καθυστέρηση δειγμάτων) και στην συνέχεια να
μαζέψουν τα δείγματα σε frame. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται δύο
συχνότητες συγχρονισμού στο μοντέλο μας. Η συχνότητα που συγχρονίζονται
τα δείγματα μεταξύ τους (μέσω buffer και unbuffer) και η συχνότητα που
συγχρονίζονται τα frame μεταξύ τους (μετά τον buffer). Όταν λοιπόν δεν
υπάρχει κάποια καθυστέρηση δεν δημιουργείται πρόβλημα στην διαδικασία
της αποδιαμόρφωσης στους δέκτες καθώς αυτοί γνωρίζουν τα όρια των
frames. Όταν όμως προστεθεί μια καθυστέρηση στον δέκτη τότε αυτή
προστίθεται στο σήμα και ο δέκτης χάνει τον συγχρονισμό του ο  οποίος για
να ανακτηθεί χρειάζεται βαθμίδα συγχρονισμού. Έτσι εδώ θα εξετάσουμε την
επίδραση που έχει αυτή η καθυστέρηση στον πρώτο χρήστη και πως
επηρεάζονται τα σωστά λαμβανόμενα (χωρίς καθυστέρηση) σύμβολα στον
πρώτο δέκτη τα οποία μεταδίδονται στα πρώτα 32 κανάλια. Είναι σημαντικό
να αναφερθεί ότι οι διατάξεις buffer και unbuffer δημιουργούν κάποια
καθυστέρηση στο μοντέλο και κυρίως ο buffer οποίος συγκεντρώνει κάποιο
αριθμό δειγμάτων σε frames και έχει σαν έξοδο ψηλότερο ρυθμό
δειγματοληψίας σε σχέση με την είσοδο κάτι που είναι αντίστροφο με τον
unbuffer. Αυτή η καθυστέρηση υπολογίζεται για να είναι σωστός ο
υπολογισμός των λαθών στο block error rate calculation.
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Σχήμα 68.Το μοντέλο των δύο χρηστών

Μετά την προσομοίωση του μοντέλου παίρνουμε καμπύλες ber-snr για τις
περιπτώσεις όπου παντού χρησιμοποιούμε 4-qam ή 8-qam ή 16-qam για
καθυστέρηση 5, 10,1 5, 20 και 25 καθώς επίσης και όταν χρησιμοποιήσουμε
τον αλγόριθμο bit-loading.

Σχήμα 69.BER-SNR για καθυστέρηση δεδομένων δειγμάτων όταν
εφαρμόζεται 4-qam σε όλα τα υποκανάλια
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Σχήμα 70.BER-SNR για καθυστέρηση δεδομένων δειγμάτων όταν
εφαρμόζεται 8-qam σε όλα τα υποκανάλια

Σχήμα 72.BER-SNR για καθυστέρηση δεδομένων δειγμάτων όταν
εφαρμόζεται 16-qam σε όλα τα υποκανάλια



ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

104

Στα σχήματα 71 και 72 τα χρώματα των ευθειών που αντιπροσωπεύουν  την
εκάστοτε καθυστέρηση δειγμάτων αντιστοιχούν στο label του σχήματος 70.Ο
κώδικας για αυτές είναι όπου αλλάζοντας κάθε φορά τον πίνακα C
πραγματοποιούμε κάθε φορά διαφορετική διαμόρφωση:

ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΩΝ BER-SNR ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΠΟΚΑΝΑΛΙΑ 4 ‘Η 8 Ή
16 QAM

clear all;
close all;
clc;

load Results_ChannEst_INT_s2.mat;

% -------------------------------------------------------------------
% % parameters
% -------------------------------------------------------------------
fs=20.48*10^6; % sampling frequency
deltaf=20*10^3; % subchannel spacing
Nfft=fs/deltaf; % FFT size (1024)
Nsc=Nfft/2; % number of subchannels
f=(0:Nsc)*deltaf/(fs/2);
% normalized freq. vector from 0 to fs/2
Kmax=16;
% maximum QAM constellation size
bmax=log2(Kmax); % muximum bits per subchannel

sqabsTF_dB=Net_ChannResp_s2(1,1:463);
% squared absolut transfer function
TF1=sqrt(10.^(sqabsTF_dB/10));
% absolut Transfer function up to  fs/2
TF1=[zeros(1,Nsc-462) TF1]; % add zeros for 513 vector

% -------------------------------------------------------------------
-------
% % decimation
% -------------------------------------------------------------------
-------

Nfft2=128;
Nsc2=Nfft2/2;
fdec=Nfft/Nfft2;
TFdec1=TF1(1:fdec:513);
f_dec=f(1:fdec:513);

% -------------------------------------------------------------------
% % generate FIR channels
% -------------------------------------------------------------------
Ncoef=41; % number of coefficients
Norder=Ncoef-1; % filter order
h1=fir2(Norder,f_dec,TFdec1);
% calculate 1st user impulse response
[Hch1,fch]=freqz(h1,1,Nsc2,fs);
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% frequency response from 0 to fs/2
% -------------------------------------------------------------------
%Kampylh SNR-BER-PROSWMOIWSH
% -------------------------------------------------------------------
sim_time=10^3;
P=1;
C1=[2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2];
C2=[3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3];
C3=[4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4];
transfer_funct=h1;
HTR_f=Hch1;
Nfft2=128;
Nsc2=Nfft2/2;
for i=1:Nsc2
X(i)=(abs(Hch1(i)).^2);
end
Y=(1/Nsc2)*sum(X)*P;
SNRinDB1=0:2:18;

for i=1:length(SNRinDB1)
    C=C1;
    delay_samples=5;
    snr=10^((SNRinDB1(i))/(10));
    W1=Y/(2*snr);
    sim('MODEL_final2USERS');
    smld_err_prob5(i)=received(sim_time+1,1);
end

for i=1:length(SNRinDB1)
    C=C1;
    delay_samples=10;
    snr=10^((SNRinDB1(i))/(10));
    W1=Y/(2*snr);
    sim('MODEL_final2USERS');
    smld_err_prob10(i)=received(sim_time+1,1);

end

for i=1:length(SNRinDB1)
    C=C1;
    delay_samples=15;
    snr=10^((SNRinDB1(i))/(10));
    W1=Y/(2*snr);
    sim('MODEL_final2USERS');
    smld_err_prob15(i)=received(sim_time+1,1);

end
for i=1:length(SNRinDB1)
    C=C1;
    delay_samples=20;
    snr=10^((SNRinDB1(i))/(10));
    W1=Y/(2*snr);
    sim('MODEL_final2USERS');
    smld_err_prob20(i)=received(sim_time+1,1);

end
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for i=1:length(SNRinDB1)
    C=C1;
    delay_samples=25;
    snr=10^((SNRinDB1(i))/(10));
    W1=Y/(2*snr);
    sim('MODEL_final2USERS');
    smld_err_prob25(i)=received(sim_time+1,1);

end

semilogy(SNRinDB1,smld_err_prob5,':b*',SNRinDB1,smld_err_prob10,':r*'
,SNRinDB1,smld_err_prob15,':c*',SNRinDB1,smld_err_prob20,':g*',SNRinD
B1,smld_err_prob25,':m*')
axis([0 18 10^-2 1])
xlabel('SNR (dB)')
ylabel('BER')
title('ber-snr με 4-qam στα 64 υποκανάλια όταν έχουμε καθυστέρηση
κάποιων δειγμάτων')
legend('5 δειγμάτων','10 δειγμάτων','15 δειγμάτων','20 δειγμάτων','25
δειγμάτων');
grid on;

Όταν εφαρμοστεί ο αλγόριθμος bit-loading παίρνουμε διαφορετικές καμπύλες.
Στο σχήμα 73 θεωρητικά θα περιμέναμε για μηδενική καθυστέρηση και για
τιμή θορύβου που αντιστοιχεί σε SNR 18 dB τιμή BER 10^-3 (σχήμα 66).
Παρόλα αυτά βλέπουμε πως μεταβάλλονται οι καμπύλες όταν υπάρχει
καθυστέρηση ακόμα και πέντε δειγμάτων.

Σχήμα 73.BER-SNR για καθυστέρηση δεδομένων δειγμάτων όταν
εφαρμόζεται bit-loading
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Τέλος το μοντέλο προσομοιώθηκε και για να παρθούν γραφικές παραστάσεις
ber συναρτήσει της καθυστέρησης δειγμάτων όταν εφαρμόζεται δεδομένη
διασπορά θορύβου οι οποίες ακολουθούν καθώς και ο κώδικας από τον
οποίον προκύπτουν.

Σχήμα 74. BER- καθυστέρηση δειγμάτων για δεδομένη διασπορά όταν
εφαρμόζεται 4qam

Σχήμα 75. BER-  καθυστέρηση δειγμάτων για δεδομένη διασπορά όταν
εφαρμόζεται 8qam
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Σχήμα 76. BER- καθυστέρηση δειγμάτων για δεδομένη διασπορά όταν
εφαρμόζεται 16qam

ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΩΝ BER-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΘΟΡΥΒΟΥ

%Kampylh SNR-BER-PROSWMOIWSH
% -------------------------------------------------------------------
sim_time=10^3;
P=1;
C1=[2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2];
C2=[3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3];
C3=[4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4];
transfer_funct=h1;
HTR_f=Hch1;
Nfft2=128;
Nsc2=Nfft2/2;
del=0:5:30;
j=0;
for i=1:length(del)

    W1=0.0011;
    C=C1;
    delay_samples=j;
    sim('MODEL_final2USERS');
    smld_err_prob(i)=received(sim_time+1,1);
    j=j+5;
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end
k=0;
for i=1:length(del)
    W1=0.03;
    C=C1;
    delay_samples=k;
    sim('MODEL_final2USERS');
    smld_err_prob2(i)=received(sim_time+1,1);
    k=k+5;
end
l=0;
for i=1:length(del)
    W1=0.05;
    C=C1;
    delay_samples=l;
    sim('MODEL_final2USERS');
    smld_err_prob3(i)=received(sim_time+1,1);
    l=l+5;
end

semilogy(del,smld_err_prob,':b*')
axis([0 30 10^-3 1])
xlabel('καθυστέρηση δειγμάτων')
ylabel('BER')
legend('διασπορά 0.001')
title('ber-snr με 4qam στα 64 υποκανάλια όταν έχουμε δεδομένη
διασπορά θορύβου')
grid on;

5.4.1-Συμπεράσματα λόγω καθυστέρησης

Από τις καμπύλες λόγω κάποιας καθυστέρησης δειγμάτων στον
δεύτερο δέκτη προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:

· Σε όλους τους τύπους διαμόρφωσης (4, 8 και 16 qam) όσο αυξάνεται ο
αριθμός των δειγμάτων που καθυστερούνται αυξάνεται και το ber.
Φυσικά ισχύει και εδώ ότι όσο αυξάνεται και η τάξη του constellation
τόσο γίνεται και χειρότερο το ber.

·  Για μεγάλη καθυστέρηση δειγμάτων δηλαδή για καθυστέρηση 20 και
25 δειγμάτων η μορφή της ber-snr καθορίζεται κυρίως από την
καθυστέρηση και όχι από τον θόρυβο ή ισοδύναμα από το snr. Αυτό το
καταλαβαίνουμε αν παρατηρήσουμε ότι για μεγάλο αριθμό δειγμάτων
καθυστέρησης το ber παραμένει σε μια πολύ υψηλή τιμή σχεδόν
σταθερή παρόλο που αυξάνουμε το snr.

· Όταν εφαρμόσουμε bit-loading τα αποτελέσματα είναι πολύ πιο
βελτιωμένα σε σχέση με την εφαρμογή ενός τύπου διαμόρφωσης για
όλα τα υποκανάλια αλλά παρόλα αυτά δεν παίρνουμε την αναμενόμενη
τιμή ber για δεδομένο snr επειδή έχουμε καθυστέρηση. Επίσης
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παρατηρούμε και ότι η μορφή των καμπυλών είναι διαφορετική,
δηλαδή δεν είναι ευθεία και αυτό γιατί σίγουρα ο ρυθμός λαθών είναι
πιο βελτιωμένος λόγω του ότι τροφοδοτούμε το κάθε υποκανάλι με
έναν αριθμό bits ανάλογα με το snr του.

· Από τις καμπύλες ber-καθυστέρηση δειγμάτων για δεδομένη διασπορά
θορύβου συμπεραίνουμε ότι για μικρό θόρυβο το ber μεταβάλλεται και
χειροτερεύει πολύ πιο απότομα σε σχέση με μεγάλο θόρυβο, κυρίως
για τιμές καθυστέρησης μεγαλύτερης των 10 δειγμάτων. Για
μεγαλύτερο θόρυβο το ber γίνεται σαφώς χειρότερο και για μεγάλη
καθυστέρηση της τάξης των 30 δειγμάτων οι τιμές των ber συγκλίνουν
για όλες τις τιμές θορύβου που προσομοιώσαμε το σύστημα. Κάτι
τέτοιο δείχνει ότι για μεγάλες τιμές καθυστέρησης το ber επηρεάζεται
κυρίως από αυτές και όχι τόσο από τον θόρυβο. Καταλαβαίνουμε
λοιπόν πόσο σημαντικός είναι ο συγχρονισμός για όλα τα φορτία που
απαρτίζουν ένα PL δίκτυο.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι επικοινωνίες μέσω γραμμές χαμηλής τάσης εμφανίζουν πολύ
μεγάλα πλεονεκτήματα όπως το χαμηλό κόστος δεδομένου ότι υπάρχει ήδη η
υποδομή για την εφαρμογή τους. Η χρησιμοποίηση τους για οικιακές χρήσεις
οδηγούν στην αυτοματοποίηση και στην διευκόλυνση πολλών διεργασιών ενώ
οι υψηλοί ρυθμοί μετάδοσης καθιστούν δυνατή την μετάδοση δεδομένων σε
υψηλή ποιότητα και με αξιοπιστία.
Παρόλο που το power line κανάλι υποφέρει από την υψηλό θόρυβο και την
εξασθένιση του σήματος προσπάθεια γίνεται για να αντιμετωπιστούν όσο το
δυνατόν περισσότερο ώστε η πληροφορία να λαμβάνεται λιγότερο
αλλοιωμένη.

Η πιο συνηθισμένη τεχνική διαμόρφωσης που χρησιμοποιείται για
αυτήν την τεχνολογία είναι η ορθογώνια διαμόρφωση συχνότητας ή αλλιώς
OFDM. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της είναι ότι οι φορείς είναι ορθογώνιοι
μεταξύ τους και με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει διασυμβολική παρεμβολή
αξιοποιώντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο το φάσμα.  Το σήμα για να φτάσει
στον προορισμό του περνάει από τον κωδικοποιητή (συνήθως αυτός
αποτελείται  από εξωτερικό reed-Solomon κώδικα και από εσωτερικό
συνελικτικό κώδικα), τον interleaver που έχει σαν σκοπό να εισάγει τυχαιότητα
στα δεδομένα για να δημιουργούνται ριπές σφαλμάτων, τον διαμορφωτή
(συνήθως QAM διαμόρφωση) και  από τον IFFT (μεγέθους 128) ο οποίος
εμφανίζει πολύ λιγότερη πολυπλοκότητα σε σχέση με τον IDFT.  Τέλος στο
σήμα πριν αυτό εισέλθει στο power line κανάλι προστίθεται το κυκλικό
πρόθεμα διαδικασία που αποτρέπει την διασυμβολική παρεμβολή και
επιτρέπει την διαδικασία εισαγωγής του FEQ (frequency equalizer) στον δέκτη
για να εξαλειφθεί η παραμόρφωση του καναλιού. Στον δέκτη ακολουθείται η
αντίστροφη διαδικασία και μπορεί να υπάρχουν και άλλα block πριν τον FFT
όπως ο TEQ (time equalizer) που προσπαθεί να περιορίσει το μήκος του
καναλιού.

Για να συγκρίνουμε τις μεθόδους διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης
παραμετροποιούμε με μορφή κώδικα τον διαμορφωτή και αποδιαμορφωτή
ώστε να πραγματοποιούν διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση αντίστοιχα
ανάλογα με τον αριθμό bits που μπορεί να μεταδώσει κάθε υποκανάλι ο
οποίος δεν είναι σταθερός. Ο αριθμός αυτός είναι αποτέλεσμα του
αλγορίθμου bit loading και λαμβάνει υπ όψιν το λόγο σήματος προς θόρυβο
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κάθε υποκαναλιού  ώστε το σύστημα τελικά να έχει επιθυμητό ρυθμό
μετάδοσης λαθών με προγραμματιζόμενη τιμή θορύβου.

Για την προσομοίωση του μοντέλου παίρνουμε καμπύλες BER-SNR
όταν εφαρμόσουμε σε όλα τα υποκανάλια(64) μία συγκεκριμένη τάξη
διαμόρφωσης (4,8,16 qam) και όταν εφαρμόσουμε τα αποτελέσματα του
αλγορίθμου bit loading που δίνει τον βέλτιστο αριθμό bits που μπορεί να
μεταδώσει κάθε υποκανάλι. Επίσης για να δούμε την επίδραση που έχει η
απώλεια συγχρονισμού δημιουργούμε μοντέλο με δύο χρήστες (ο καθένας
μεταδίδει στα μισά υποκανάλια όλου του μοντέλου, δηλαδή σε 32), ένας εκ
των οποίων εμφανίζει κάποια καθυστέρηση δειγμάτων και δεν συγχρονίζεται
έτσι με τον δέκτη του. Παίρνουμε καμπύλες BER-SNR πάλι για τις παραπάνω
περιπτώσεις που αναφέραμε για διάφορες τιμές καθυστέρησης και καμπύλες
BER-καθυστέρηση δειγμάτων για δεδομένες τιμές θορύβου.

Από τις προσομοιωμένες καμπύλες βγάζουμε πολύ χρήσιμα
συμπεράσματα. Όσο αυξάνεται η τάξη της διαμόρφωσης μπορεί να
μεταδίδουμε περισσότερη πληροφορία, η αξιοπιστία όμως μειώνεται. Η
μετάδοση του μέγιστου αριθμού bits από υποκανάλια που εμφανίζουν χαμηλό
λόγο σήματος προς θόρυβο αυξάνει τον ρυθμό λαθών. Με την εφαρμογή του
bit loading, παρόλο που δεν μεταδίδουμε την μέγιστη δυνατή πληροφορία, ο
ρυθμός λαθών είναι πολύ καλύτερος και για δεδομένο SNR(και άρα
προγραμματιζόμενη τιμή θορύβου) παίρνουμε τον αναμενόμενο-θεωρητικό
ρυθμό λαθών. Για μοντέλο με δύο πομποδέκτες, με την απώλεια
συγχρονισμού και την καθυστέρηση κάποιων δειγμάτων του δεύτερου δέκτη,
όλες οι καμπύλες χειροτερεύουν αναφορικά με το BER και για πολύ μεγάλες
καθυστερήσεις της τάξης των 20-25 δειγμάτων το BER καθορίζεται κυρίως
από αυτή την καθυστέρηση και όχι από τον θόρυβο του καναλιού. Για όλες τις
προσομοιωμένες τιμές θορύβου για μεγάλη καθυστέρηση της τάξης των 30
δειγμάτων το BER έχει παρόμοιες τιμές κάτι που δείχνει πόσο πολύ
επηρεάζεται αυτό από την απώλεια συγχρονισμού ανεξαρτήτως της τιμής
θορύβου.


