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Πρόλογος

Τα ασύρµατα συστήµατα που χρησιµοποιούν συστοιχίες κεραιών στον ποµπό

και το δέκτη είναι γνωστά ως συστήµατα πολλών εισόδων - εξόδων (Multiple

Input Multiple Output  MIMO). Η µελέτη των συστηµάτων αυτών ξεκίνησε

σχετικά πρόσφατα και µέχρι σήµερα έχει αποδειχθεί ότι µπορούν να οδηγή-

σουν σε σηµαντική αύξηση της χωρητικότητας των ασύρµατων συστηµάτων. Η

χρήση συστηµάτων MIMO αποτελεί σήµερα ένα από τα ϐασικά µέτωπα ανά-

πτυξης των τηλεπικοινωνιών, ενώ η πρακτική εφαρµογή τους σε πραγµατικά

συστήµατα έχει κάνει τα πρώτα της ϐήµατα.

΄Ενα από τα ϐασικά προβλήµατα των ασύρµατων καναλιών αποτελεί η αλ-

ληλεπίδραση των διαδοχικών χρονικά συµβόλων που λαµβάνει ο δέκτης. Στην

περίπτωση των συστηµάτων MIMO το πρόβληµα αυτό µεγεθύνεται καθώς υ-

πάρχει αλληλεπίδραση και µεταξύ των συµβόλων διαφορετικών κεραιών, ή

αλλιώς αλληλεπίδραση στο χώρο. Μία από τις ϐασικές λειτουργίες του δέκτη

είναι η ισοστάθµιση καναλιού, δηλαδή η κατάλληλη επεξεργασία του λαµ-

ϐανόµενου σήµατος προκειµένου να εξαλειφθεί η διασυµβολική παρεµβολή

(ISI), είτε αυτή προκαλείτε στον χρόνο είτε στον χώρο.

΄Ενα επίσης χαρακτηριστικό των ασύρµατων καναλιών είναι η µεταβαλλό-

µενη ϕύση τους. Αυτό σηµαίνει ότι ο ισοσταθµιστής, ο οποίος προσπαθεί να

αναιρέσει την επίδραση του καναλιού, δεν µπορεί να έχει στάσιµα χαρακτη-

ϱιστικά. Πρέπει να µεταβάλλονται και αυτά σύµφωνα µε τις µεταβολές του

καναλιού. Αυτή η κατηγορία ισοστάθµισης ονοµάζεται προσαρµοστική ισο-

στάθµιση και ϑα µας απασχολήσει στην παρούσα εργασία.

Λόγω των µεγάλων απαιτήσεων για ισοστάθµιση στα συστήµατα MIMO, ο

δέκτης του τηλεπικοινωνιακού συστήµατος προτιµάται να είναι µη γραµµι-

κός. Μία κατηγορία µη γραµµικών ισοσταθµιστών που έχουν χαµηλή σχετικά

πολυπλοκότητα αποτελούν οι ισοσταθµιστές µε ανατροφοδότηση αποφάσεων.

Στην κατηγορία αυτή ανήκει µία σύγχρονη µέθοδος ισοστάθµισης, η τεχνι-

κή ∆ιατεταγµένης Ακύρωσης Συµβόλων OSIC ή αλλιώς τύπου VBLAST. Η

συγκεκριµένη µέθοδος έχει την ικανότητα να αφαιρεί ένα µεγάλο µέρος της

παρεµβολής των συµβόλων, και λόγω της διατεταγµένης ακύρωσης των συµ-

ϐόλων επιτυγχάνει πολύ χαµηλό επίπεδο σφάλµατος.

iii



iv

Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η µελέτη και η υλοποίηση

προσαρµοστικών ισοσταθµιστών που υλοποιούνται ϐάσει της τεχνικής ∆ιατε-

ταγµένης Ακύρωσης Συµβόλων. Θα µελετήσουµε την εφαρµογή των αλγορίθ-

µων Αναδροµικών Ελαχίστων Τετραγώνων και Συζυγών Κλίσεων για ισοσταθµι-

στή τύπου VBLAST. Ιδιαίτερη έµφαση ϑα δοθεί στην περίπτωση των Συζυγών

Κλίσεων καθώς δεν έχουν µελετηθεί µε χρήση της τεχνικής ∆ιατεταγµένης Α-

κύρωσης Συµβόλων.
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Περίληψη

Τα ασύρµατα συστήµατα πολλαπλών κεραιών MIMO αποτελούν ένα από τα

ϐασικά µέτωπα ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιών. Ωστόσο η εξαιρετικά τυχαία

ϕύση τους καθώς και η αλληλεπίδραση µεταξύ των πολλαπλών ϱοών δεδοµέ-

νων επιβάλει την χρήση σύγχρονων τεχνικών ισοστάθµισης. Η προσαρµοστική

ισοστάθµιση στο δέκτη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος χρησιµοποιείται

για την αντιµετώπιση της δυναµικής ϕύσης του ασύρµατου καναλιού και την

ανίχνευση των αλλαγών στα χαρακτηριστικά του. Επίσης, µη γραµµικές τε-

χνικές ισοστάθµισης ανατροφοδότησης συµβόλων είναι απαραίτητες για την

αποµάκρυνση της διασυµβολικής παρεµβολής που παρουσιάζεται στα συγκε-

κριµένα συστήµατα.

Η παρούσα εργασία ασχολείται µε µεθόδους προσαρµοστικής ισοστάθµι-

σης στο δέκτη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος. ∆ιακρίνουµε τις εξής περι-

πτώσεις προσαρµοστικών αλγορίθµων για την ελαχιστοποίηση του σφάλµατος,

του αλγορίθµου Αναδροµικών Ελαχίστων Τετραγώνων (RLS), του επαναληπτι-

κού αλγορίθµου Συζυγών Κλίσεων (CG) και του επαναληπτικού αλγορίθµου

τροποποιηµένων Συζυγών Κλίσεων (MCG). ΄Οπως διαπιστώνουµε, όταν οι πα-

ϱαπάνω αλγόριθµοι χρησιµοποιηθούν µε γραµµικές τεχνικές ισοστάθµισης

έχουµε πολύ αργή σύγκλιση και γενικά υψηλό όριο σφάλµατος. Συµπεραί-

νουµε λοιπόν ότι, προκειµένου να έχουµε γρήγορη σύγκλιση των προσαρµο-

στικών αλγορίθµων και αντιµετώπιση της διασυµβολικής παρεµβολής για τα

συστήµατα MIMO, είναι απαραίτητη η χρήση µη γραµµικών τεχνικών ισο-

στάθµισης.

Αρχικά χρησιµοποιούµε την µέθοδο της γενικευµένης ανατροφοδότησης

συµβόλων GDFE ενώ στη συνέχεια µελετάµε µία σύγχρονη τεχνική ανατροφο-

δότησης συµβόλων που χρησιµοποιεί ένα κριτήριο διάταξης για την ακύρωση

των συµβόλων (OSIC ή VBLAST). ΄Οπως διαπιστώνεται και από τις εξοµοιώσεις

η συγκεκριµένη τεχνική επιτυγχάνει το χαµηλότερο όριο σφάλµατος, αλλά µε

αυξηµένο υπολογιστικό κόστος. Επίσης, διαπιστώνουµε ότι η εφαρµογή της

τεχνικής αυτής µε χρήση του τροποποιηµένου αλγορίθµου Συζυγών Κλίσεων

δεν είναι εφικτή.

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, περιγράφουµε µια συγκεκριµένη υλο-
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ποίηση της τεχνικής διατεταγµένης ακύρωσης που κάνει χρήση του αλγορίθ-

µου Αναδροµικών Ελαχίστων Τετραγώνων µε µειωµένη πολυπλοκότητα. Στη

συνέχεια γενικεύουµε την εφαρµογή της για την περίπτωση των αλγορίθµων

Συζυγών Κλίσεων, και διαπιστώνουµε ότι ο τροποποιηµένος αλγόριθµος Συ-

Ϲυγών Κλίσεων δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ούτε σε αυτήν την περίπτωση.

Για την υλοποίηση ενός συστήµατος OSIC µε χρήση του αλγορίθµου Συζυγών

Κλίσεων είναι απαραίτητη η χρήση ενός αλγορίθµου που δεν έχει χρονική

εξάρτηση σύγκλισης, όπως είναι ο ϐασικός αλγόριθµος Συζυγών Κλίσεων.

Λέξεις Κλειδιά : προσαρµοστική ισοστάθµιση δέκτη, ασύρµατα συστήµατα

πολλαπλών κεραιών (MIMO), γενικευµένος ισοσταθµιστής ανατροφοδότησης

αποφάσεων (GDFE), ισοστάθµιση διατεταγµένης ακύρωσης συµβόλων (OSIC,

VBLAST), αλγόριθµος συζυγών κλίσεων, αλγόριθµος αναδροµικών ελαχίστων

τετραγώνων.



Κεφάλαιο1
Εισαγωγή

Οι απαιτήσεις σε χωρητικότητα για τα κινητά και ασύρµατα τοπικά δίκτυα

αυξάνονται µε πολύ γρήγορους ϱυθµούς τα τελευταία χρόνια. Η ανάγκη για

ασύρµατη πρόσβαση στο δίκτυο και χρήση εφαρµογών πολυµέσων απαιτούν

µία αυξηµένη ϱοή πληροφορίας. Οι ϱυθµοί δεδοµένων στα ασύρµατα τοπι-

κά δίκτυα περιορίζονται από διάφορα προβλήµατα, όπως η ανάγκη κάλυψης

µεγάλης περιοχής, πιθανές µετατοπίσεις του δέκτη και από τον περιορισµό

του δυνατού εύρους χρήσης. Μία τεχνολογική καινοτοµία που µπορεί να

µας προσφέρει τους απαιτούµενους ϱυθµούς δεδοµένων είναι τα συστήµατα

πολλαπλών κεραιών[26].

Τα συστήµατα πολλαπλών κεραιών µπορούν να οριστούν ως ένα ασύρµατο

τηλεπικοινωνιακό σύστηµα, Σχήµα 1.1, στο οποίο τόσο ο ποµπός όσο και ο

δέκτης µπορούν να διαθέτουν πολλαπλές κεραίες. Η ϐασική ιδέα πίσω από τα

συστήµατα πολλαπλών κεραιών είναι ότι τα σήµατα που µεταδίδονται από τις

κεραίες του ποµπού και λαµβάνονται από τις κεραίες του δέκτη, συνδιάζονται

µε τέτοιο τρόπο ώστε να ϐελτιώνεται σηµαντικά η ποιότητα της επικοινωνίας,

ή διαφορετικά ο ϱυθµός σφάλµατος δεδοµένων (bit error rate  BER). ΄Ενα

ϐασικό χαρακτηριστικό των συστηµάτων πολλαπλών κεραιών αποτελεί η δυ-

νατότητα που να µετατρέπουν το ϕαινόµενο της πολύδροµης µετάδοσης του

σήµατος, το οποίο αποτελεί κύριο πρόβληµα για τα ασύρµατα συστήµατα επι-

κοινωνίας, σε πλεονέκτηµα.

Ωστόσο, όπως συµβαίνει και στα ενσύρµατα κανάλια, το µεταδιδόµενο σή-

µα υποβαθµίζεται κατά την µετάδοσή του από το τηλεπικοινωνιακό κανάλι. Το

σήµα που λαµβάνει ο δέκτης τελικά είναι διαβρωµένο από τον ϑερµικό ϑόρυβο

και τη διασυµβολική παρεµβολή. Στην περίπτωση των ασύρµατων συστηµάτων

πολλαπλών κεραιών, το ϕαινόµενο της παρεµβολής άλλων συµβόλων είναι α-

κόµα πιο έντονο. Αυτό διότι µαζί µε τα σύµβολα των χρονικών καθυστερήσεων,

υπάρχουν και τα σύµβολα των υπόλοιπων κεραιών που µπορούν να επηρεά-

σουν το λαµβανόµενο σήµα. Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν ότι οι απαιτήσεις στην

περίπτωση των συστηµάτων MIMO αυξάνονται παράλληλα µε την αύξηση της

1



2 ΚΕΦ�ΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓ�Η

Σχήµα 1.1: Απεικόνιση τηλεπικοινωνιακού συστήµατος MIMO [7]

τάξης του συστήµατος.

Η αναίρεση των υποβαθµίσεων που εισάγει το κανάλι µπορεί να γίνει στο

δέκτη του τηλεπικοινωνιακού συστήµατος, κάνοντας χρήση µιας ειδικής τε-

χνικής επεξεργασίας σήµατος που καλείται ισοστάθµιση. Υπάρχουν διάφορες

κατηγορίες ισοσταθµιστών, µε διαφορετικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Μί-

α κατηγοριοποίησή τους είναι σε γραµµικούς και µη γραµµικούς ισοσταθµι-

στές. Ο γραµµικός ισοσταθµιστής αποτελεί µια απλή περίπτωση υλοποίησης

µε µειωµένη απόδοση. Ωστόσο, στην περίπτωση των συστηµάτων MIMO ό-

που υπάρχουν αυξηµένες απαιτήσεις ισοστάθµισης, συνήθως προτιµούνται

µη γραµµικοί ισοσταθµιστές.

Μία σύγχρονη τεχνική µη γραµµικής ισοστάθµισης αποτελεί η διατεταγ-

µένη ανατροφοδότηση συµβόλων (Ordered Successive Interferance Cancel

lation  OSIC) ή αλλιώς ισοστάθµιση τύπου VBLAST. Η συγκεκριµένη τεχνι-

κή παρουσιάζει απόδοση ακόµα πιο κοντά στο ϑεωρητικό ϐέλτιστο όριο του

σταθερού AWGN καναλιού από τις υπόλοιπες. Η ϐασική ιδέα ϐρίσκεται στο

γεγονός ότι η ϱοή µε τη µεγαλύτερη ισχύ έχει και την µεγαλύτερη πιθανότητα

να ανιχνευτεί σωστά. Επίσης, αφαιρώντας πρώτα τις ισχυρότερες ϱοές έχουµε

µεγαλύτερη πιθανότητα να ανιχνεύσουµε σωστά και τις ασθενέστερες.

΄Ενα άλλο χαρακτηριστικό των ασύρµατων καναλιών είναι η εξαιρετικά τυ-

χαία ϕύση τους. Οι στατιστικές τους ιδιότητές εξαρτώνται από το εκάστοτε

περιβάλλον που µελετάµε, εποµένως µεταβολή του περιβάλλοντος συνεπάγε-

ται και µεταβολή των χαρακτηριστικών του καναλιού. Για να µπορέσουµε να

αναιρέσουµε την επίδραση ενός τέτοιου καναλιού είναι απαραίτητη η χρήση

προσαρµοστικών τεχνικών στο δέκτη του τηλεπικοινωνιακού συστήµατος. Η

προσαρµοστικότητα υφίσταται στο γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά του δέκτη

ϑα µεταβάλλονται παράλληλα µε τις µεταβολές του καναλιού.

Η προσαρµοστική ισοστάθµιση απαιτεί τη χρήση επαναληπτικών αλγορίθ-

µων προκειµένου να ελαχιστοποιήσει διαδοχικά το σφάλµα, και να συγκλί-

νει στην ϐέλτιστη λύση. Υπάρχουν δύο ϐασικές κατηγορίες προσαρµοστικών

αλγορίθµων ανάλογα µε ποιό κριτήριο σφάλµατος ελαχιστοποιούµε, οι αλγό-

ϱιθµοι ελαχίστων τετραγώνων και οι αλγόριθµοι στοχαστικής κλίσης. Από την

πρώτη κατηγορία µελετάµε τον ϐασικό αλγόριθµο Αναδροµικών Ελαχίστων

Τετραγώνων (Recursive Least Squares  RLS). Από την δεύτερη κατηγορία

χρησιµοποιούµε τον επαναληπτικό αλγόριθµο Συζυγών Κλίσεων (Conjugate

Gradient  CG) και τον επαναληπτικό αλγόριθµο τροποποιηµένων Συζυγών
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Κλίσεων (Modified Conjugate Gradient  MCG). Αν και στην κατηγορία στο-

χαστικής κλίσης ανήκει και ο ϐασικός αλγόριθµος Ελαχίστων Μέσων Τετραγώ-

νων (Least Mean Squares  LMS), για την περίπτωση των συστηµάτων MIMO

παρουσιάζει πολύ αργή σύγκλιση και έτσι επιλέγουµε να µην τον χρησιµοποι-

ήσουµε στις εξοµοιώσεις µας.

Ο αλγόριθµος RLS είναι ένας πολύ γνωστός αλγόριθµος επίλυσης συστη-

µάτων και αποτελεί µια ειδική περίπτωση των ϕίλτρων Kalman. Είναι ο ϐέλ-

τιστος αλγόριθµος ϐάσει του οποίου ϑα συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα των υ-

πόλοιπων αλγορίθµων. Ο αλγόριθµος CG αποτελεί µια εναλλακτική λύση του

RLS για την επίλυση συστηµάτων. Γενικά είναι πιο ανθεκτικός σε σφάλµα-

τα υπολογισµού και παρουσιάζει γρήγορη σύγκλιση στο όριο του σφάλµατος.

Μία ειδική περίπτωση του αλγορίθµου CG, ο MCG, ελαχιστοποιεί το υπολο-

γιστικό κόστος του αλγορίθµου διατηρώντας την ταχύτητα σύγκλισης στα ίδια

επίπεδα.

Η µελέτη των αλγορίθµων Συζυγών Κλίσεων σε συστήµατα OSIC είναι πολύ

περιορισµένη [15], ιδιαίτερα για τον αλγόριθµο Τροποποιηµένων Συζυγών Κλί-

σεων. Στόχος της εργασίας αυτής είναι να µελετηθεί εκτενώς η συµπεριφορά

των αλγορίθµων CG και MCG για τα συστήµατα διατεταγµένης ανατροφοδό-

τησης συµβόλων OSIC.

1.1 Οργάνωση της εργασίας

Κεφάλαιο 1ο : Εισαγωγή

Εισαγωγική περιγραφή και καθορισµός του πεδίου έρευνας της εργασί-

ας.

Κεφάλαιο 2ο : Συστήµατα ασύρµατης επικοινωνίας

Περιγράφουµε ορισµένα ϐασικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων ασύρ-

µατης επικοινωνίας, όπως την ϕύση του ασύρµατου καναλιού και τα

ϕαινόµενα εξασθένισης σήµατος, και επεκτείνουµε την περιγραφή για

συστήµατα πολλαπλών κεραιών.

Κεφάλαιο 3ο : Τεχνικές ισοστάθµισης

Αρχικά δίνουµε µια γενική περιγραφή των κατηγοριών ισοστάθµισης.

Στην συνέχεια περιγράφουµε και αναλύουµε τις τεχνικές που ϑα χρη-

σιµοποιήσουµε στις εξοµοιώσεις µας. Συγκεκριµένα ξεκινάµε µε την

απλή περίπτωση του γραµµικού συστήµατος, προχωράµε στα µη γραµ-

µικά συστήµατα ανατροφοδότησης αποφάσεων και τέλος περιγράφουµε

τα σύγχρονα συστήµατα διατεταγµένης ακύρωσης αποφάσεων.

Κεφάλαιο 4ο : Αλγόριθµοι Ισοστάθµισης

Παρουσιάζουµε τους προσαρµοστικούς αλγορίθµους µε τους οποίους

ϑα ασχοληθούµε σε αυτήν την εργασία. Περιγράφουµε τον αλγόριθµο

Αναδροµικών Ελαχίστων Τετραγώνων - RLS, τον επαναληπτικό αλγό-
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ϱιθµο Συζυγών Κλίσεων - CG, καθώς και τον επαναληπτικό αλγόριθµο

τροποποιηµένων Συζυγών Κλίσεων - MCG.

Κεφάλαιο 5ο : Προσαρµοστική ισοστάθµιση

Περιγράφουµε την απλή περίπτωση του γραµµικού ισοσταθµιστή (Linear

MIMO) καθώς και την γενικευµένη ανατροφοδότηση αποφάσεων (GDFE).

Στη συνέχεια, αναλύουµε την µέθοδο της προσαρµοστικής ισοστάθµισης

µε διατεταγµένη ακύρωση συµβόλων (OSIC ή VBLAST). Σε κάθε περί-

πτωση εξηγούµε την λειτουργία του ισοσταθµιστή και περιγράφουµε το

µαθηµατικό µοντέλο που χρησιµοποιούµε για την µοντελοποίησή του.

Κεφάλαιο 6ο : Ισοσταθµιστής OSIC µειωµένης πολυπλοκότητας

Παρουσιάζουµε την µέθοδο διατεταγµένης ακύρωσης µειωµένης υπολο-

γιστικής πολυπλοκότητας σε γενικευµένη µορφή. Αρχικά περιγράφου-

µε το µαθηµατικό µοντέλο και στη συνέχεια αναλύουµε το υπολογιστικό

κόστος της τεχνικής σε σχέση µε την ϐασική µέθοδο OSIC.

Κεφάλαιο 7ο : Εξοµοίωση και αξιολόγηση των µεθόδων

Παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των εξοµοιώσεων των αλγορίθµων που

υλοποιήσαµε στα πλαίσια της εργασίας αυτής. Απεικονίζουµε τις καµ-

πύλες σύγκλισης του Μέσου Τετραγωνικού Σφάλµατος (MSE) και τις

γραφικές παραστάσεις του Ρυθµού Σφάλµατος Συµβόλων (SER). Βάσει

αυτών εξάγουµε συµπεράσµατα για την συµπεριφορά των αλγορίθµων

και τους αξιολογούµε κατάλληλα.

Κεφάλαιο 8ο : Επίλογος

Κλείνουµε την παρουσίαση αυτής της εργασίας µε µία συνοπτική περι-

γραφή των όσων µας απασχόλησαν και τις µελλοντικές επεκτάσεις που

ϑα είχαν ενδιαφέρον να µελετηθούν.

1.2 Συµβολισµοί

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας χρησιµοποιούµε ορισµένους συµβολισµούς

τους οποίους επεξηγούµε στον παρακάτω πίνακα :

Συµβολισµός Επεξήγηση

·T Ανάστροφος ενός διανύσµατος ή πίνακα

·∗ Συζυγής µιγαδικός αριθµός µιας ϐαθµωτής ποσότητας

·H Συζυγής µιγαδικός ανάστροφος ενός διανύσµατος ή πίνακα

∇ Παράγωγος διανύσµατος

E{·} Στατιστικός µέσος όρος

Επίσης να σηµειώσουµε ότι τα διανύσµατα συµβολίζονται µε µικρά έντονα

γράµµατα (π.χ. w,b), οι πίνακες µε κεφαλαία έντονα γράµµατα (π.χ. R,Φ),

και οι ϐαθµωτές ποσότητες µε µικρά κανονικά γράµµατα (π.χ. α, ξ).



Κεφάλαιο 2
Συστήµατα ασύρµατης

επικοινωνίας

Η µετάδοση ενός σήµατος σε ένα κανάλι προκαλεί διάφορες υποβαθµίσεις σε

αυτό, όπως η εξασθένιση ισχύος, ο ϑερµικός ϑόρυβος, η διασυµβολική παρεµ-

ϐολή και η παρεµβολή λόγω µετάδοσης άλλων χρηστών. Αυτά τα προβλήµατα

υπάρχουν τόσο σε ενσύρµατα όσο και σε ασύρµατα κανάλια.

Σε αντίθεση µε τα ενσύρµατα κανάλια που είναι στάσιµα και προβλέψιµα,

τα ασύρµατα κανάλια είναι εξαιρετικά τυχαία και δεν προσφέρονται για εύκο-

λη ανάλυση. Η µοντελοποίηση των ασύρµατων καναλιών συνήθως γίνεται µε

στατιστικό τρόπο και ϐασίζεται σε µετρήσεις πεδίου που γίνονται ειδικά για το

συγκεκριµένο σύστηµα ή το αντίστοιχο ϕάσµα. Το περιβάλλον του καναλιού

επηρεάζει τις στατιστικές ιδιότητές του, και παράγοντες όπως η εξασθένιση

ισχύος και το ϕαινόµενο της πολύδροµης µετάδοσης πρέπει να ληφθούν υπ’ο-

ψιν κατά την µοντελοποίηση του καναλιού.

΄Ενα σήµα που µεταδίδεται µέσω ενός ασύρµατου καναλιού µπορεί να

ϕθάσει στον προορισµό του χρησιµοποιώντας έναν αριθµό από διαφορετικά

µονοπάτια που µπορούν να διαφέρουν σηµαντικά από ένα απλό LOS (Line

ofSight) µονοπάτι. Το ϕαινόµενο των πολλαπλών µονοπατιών ονοµάζεται πο-

λύδροµη µετάδοση (multipath). Αυτά τα µονοπάτια προκύπτουν από τον δια-

σκορπισµό, την αντανάκλαση και την διάθλαση της εκπεµπόµενης ενέργειας

από τα αντικείµενα του περιβάλλοντος ή από διάθλαση του µέσου. Αντικείµε-

να όπως ϐουνά, κτήρια ή ακόµα και ϕυλλωσιές µπορούν να προκαλέσουν τα

παραπάνω ϕαινόµενα.

2.1 Χαρακτηριστικά του ασύρµατου καναλιού

Στην συνέχεια περιγράφουµε τα ϐασικά ϕαινόµενα υποβάθµισης, ή εξασθέ-

νισης, που µπορεί να επηρεάσουν το σήµα κατά την µετάδοσή του σε ένα

ασύρµατο κανάλι ([23], [18], [12]).

5
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2.1.1 Φαινόµενα εξασθένισης σήµατος

΄Οπως είπαµε, η µοντελοποίηση του ασύρµατου καναλιού εξαρτάται σε µεγάλο

ϐαθµό από το περιβάλλον το οποίο µελετάµε. Εάν µας ενδιαφέρει ένα ανοιχτό

περιβάλλον χωρίς πολλά εµπόδια µεταξύ του ποµπού και του δέκτη, το οποίο

είναι γνωστό και σταθερό, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε προσεγγιστικά

µοντέλα. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου το πλήθος των µονοπατιών είναι µεγάλο

ή το περιβάλλον είναι άγνωστο και µεταβλητό, πρέπει να χρησιµοποιήσουµε

στατιστικά µοντέλα πολύδροµης µετάδοσης.

Η προσεγγιστική και η στατιστική µοντελοποίηση της µετάδοσης του σήµα-

τος σχετίζεται άµεσα µε την γεωγραφική κλίµακα έκτασης που χρησιµοποιού-

µε για να µελετήσουµε την εξασθένιση. Τα προσεγγιστικά µοντέλα περιγρά-

ϕουν ϕαινόµενα εξασθένισης που προκύπτουν για σχετικά µεγάλες αποστά-

σεις και γι αυτό αναφέρονται και ως ϕαινόµενα ευρείας κλίµακας. Αντίθετα,

τα στατιστικά µοντέλα περιγράφουν την ϕαινόµενα που προκύπτουν για πολύ

µικρές αποστάσεις, της τάξης του µήκους κύµατος, και γι αυτό αναφέρονται

και ως ϕαινόµενα µικρής κλίµακας.

Τα προσεγγιστικά µοντέλα χρησιµοποιούν την απώλεια διαδροµής, την

επισκίαση και την µετατόπιση Doppler για την περιγραφή της εξασθένισης του

σήµατος, ενώ τα στατιστικά µοντέλα πολύδροµης µετάδοσης περιγράφονται

από χρονικά µεταβαλλόµενες αποκρίσεις συχνότητας.

Φαινόµενα ευρείας κλίµακας

Απώλεια διαδροµής

Υποθέτουµε ότι, το µεταδιδόµενο σήµα s(t) έχει ισχύ Pt ενώ το λαµβανόµενο

σήµα r(t) έχει ισχύ Pr, όπου το Pr είναι η µέση τιµή της ισχύος για ένα

σύνολο τιµών που µεταβάλλονται τυχαία λόγω του ϕαινοµένου της επισκίασης.

Τότε ορίζουµε ως γραµµική απώλεια διαδροµής του καναλιού τον λόγο της

µεταδιδόµενη προς την ισχύ των σηµάτων, δηλαδή

PL =
Pt
Pr

Επίσης, ορίζουµε ως απώλεια διαδροµής την γραµµική απώλεια διαδροµής

όταν αυτή εκφράζεται σε dB, δηλαδή την διαφορά µεταξύ της µεταδιδόµενης

και της ληφθείσας ισχύος των σηµάτων εκφρασµένη σε dB

PLdB = 10 log10
Pt
Pr

dB = −10 log10
Pr
Pt

dB

΄Οπως είπαµε, το περιβάλλον επηρεάζει τις στατιστικές ιδιότητες του κανα-

λιού και την µοντελοποίησή του. Η πιο απλή περίπτωση είναι όταν έχουµε

µετάδοση ενός σήµατος σε ελεύθερο χώρο, δηλαδή δεν υπάρχουν εµπόδια ή

άλλα αντικείµενα στο περιβάλλον µεταξύ του ποµπού και του δέκτη. Το µοντέ-

λο του καναλιού σε αυτήν την περίπτωση ονοµάζεται κανάλι γραµµής ϑέασης
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(LineOfSite channel). Θεωρούµε ότι η απόσταση µεταξύ του ποµπού και του

δέκτη είναι d και είναι αρκετά µεγάλη ώστε οι κεραίες να ϑεωρούνται σηµεια-

κές. Τότε η ισχύς που µεταδίδεται από µία σηµειακή πηγή είναι οµοιόµορφη

και κατανέµεται σφαιρικά στον χώρο. Η λαµβανόµενη ισχύς δίνεται από την

σχέση :

Pr =
(Pt
√
Glλ

4πd

)2

όπου λ = c
fc

το µήκος κύµατος ενώGl = Gr∗Gt είναι το γινόµενο του κέρδους

της κεραίας του δέκτη µε το κέρδος της κεραίας του ποµπού. Συγκεκριµένα,

εάν είχαµε οµοιοκατευθυντικες κεραίες το κέρδος τους ϑα ήταν ίσο µε 1,

δηλαδή Gr = Gt = Gl = 1. Παρατηρούµε ότι η λαµβανόµενη ισχύς είναι

αντιστρόφως ανάλογη µε το τετράγωνο της απόστασης µεταξύ της κεραίας του

ποµπού και του δέκτη. Επίσης, η λαµβανόµενη ισχύς είναι ανάλογη µε το

τετράγωνο του µήκους κύµατος λ, οπότε όσο η συχνότητα του ϕέροντος fc
αυξάνεται, η λαµβανόµενη ισχύς µειώνεται.

Η απώλεια διαδροµής για το µοντέλο καναλιού ελεύθερου χώρου εκφρά-

Ϲεται ως εξής :

PLdB = −10 log10
Pr
Pt

= −10 log10
Glλ

2

(2πd)2

Σε ένα τυπικό περιβάλλον πόλης ή σε ένα περιβάλλον κλειστού χώρου, ένα

µεταδιδόµενο σήµα ϑα συναντήσει διάφορα αντικείµενα τα οποία ϑα δηµιουρ-

γήσουν ανακλάσεις, διαθλάσεις ή διασκορπισµούς του αρχικού σήµατος. Αυ-

τά τα αντίγραφα, γνωστά και ως συνιστώσες πολύδροµης µετάδοσης, µπορεί

να έχουν διαφορετική ισχύ, ϕάση ή/και συχνότητα σε σχέση µε την συνιστώσα

γραµµής ϑέασης (LOS) όταν ϕθάσουν στον δέκτη. Τελικά, η ϐασική συνιστώσα

γραµµής ϑέασης µαζί µε τις υπόλοιπες προστίθενται στον δέκτη προκαλώντας

συχνά παραµόρφωση στο λαµβανόµενο σήµα σε σχέση µε το αρχικό.

΄Ενα ακριβές µοντέλο για την απώλεια διαδροµής εξαρτάται από το συγ-

κεκριµένο περιβάλλον που µελετάµε και απαιτεί τη χρήση πολύπλοκων ανα-

λυτικών µοντέλων ή εµπειρικών µετρήσεων. Η αυξηµένη πολυπλοκότητα της

µοντελοποίησης για κάθε ένα τυπικό περιβάλλον µας οδηγεί στην χρήση ενός

απλοποιηµένου µοντέλου της απώλεια διαδροµής του µεταδιδόµενου σήµα-

τος. Το απλοποιηµένο µοντέλο που συνήθως χρησιµοποιείται εκφράζει την

λαµβανόµενη ισχύ του σήµατος σε συνάρτηση µε την απόσταση

Pr = PtK
(d0

d

)γ

όπου το Κ είναι σταθερά που εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των κεραιών

και το attenuation του καναλιού. Το d0 µε d0 < d είναι η απόσταση αναφο-

ϱάς για το antenna far field και ισχύει ότι για περιβάλλον εσωτερικού χώρου

παίρνει τιµές στο διάστηµα 1-10µ ενώ για εξωτερικό περιβάλλον παίρνει τιµές
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στο διάστηµα 10-100µ. Το γ είναι ο εκθέτης της απώλειας διαδροµής και ε-

ξαρτάται από το περιβάλλον στο οποίο ϐρισκόµαστε και µελετάµε την διάδοση

του σήµατος.
Για παράδειγµα, εάν η διάδοση

ακολουθεί το µοντέλο του ανοι-

χτού χώρου τότε έχουµε γ = 2,

ενώ για πιο σύνθετα περιβάλ-

λοντα το γ µπορεί να υπολογι-

στεί είτε χρησιµοποιώντας εµ-

πειρικές µετρήσεις είτε χρησι-

µοποιώντας κάποιο εµπειρικό

µοντέλο που λαµβάνει υπ όψιν

την συχνότητα µετάδοσης και

το ύψος της κεραίας.

Τυπικοί εκθέτες απώλειας διαδροµής [12]

Περιβάλλον γ
Μοντέλο ανοιχτού χώρου 2

Αστικές µακροκυψέλες 3.7 - 6.5

Αστικές µικροκυψέλες 2.7 - 3.5

Γραφείο (ένας όροφος) 1.6 - 3.5

Γραφείο (πολλοί όροφοι) 2 - 6

Κατάστηµα 1.8 - 2.2

Εργοστάσιο 1.6 - 3.3

Σπίτι 3

Στον πίνακα αναφέρονται ορισµένες τυπικές τιµές για τα διάφορα περι-

ϐάλλοντα µετάδοσης σήµατος, όπου παρατηρούµε το µεγάλο εύρος τιµών του

εκθέτη απώλειας διαδροµής. Οι µεγαλύτερες τιµές συναντώνται σε εσωτερι-

κούς χώρους λόγω των διαφόρων αντικειµένων που µειώνουν δραστικά την

διάδοση των σηµάτων.

΄Ετσι η απώλεια διαδροµής για το απλοποιηµένο µοντέλο δίνεται από τη

σχέση :

PLdB = −10 log10
Pr
Pt

= −10K ′ log10

( d

d0

)γ

= −10K ′γ log10
d

d0

όπου K ′ = log10K. Να σηµειώσουµε επίσης ότι ο εκθέτης της απώλειας

διαδροµής τείνει να είναι µεγαλύτερος για υψηλότερες συχνότητες µετάδοσης,

ενώ γίνεται µικρότερος όταν αυξάνεται το ύψος της κεραίας.

Επισκίαση

΄Ενα σήµα που µεταδίδεται µέσω ενός ασύρµατου καναλιού ϑα χάσει µέρος

της ενέργειάς του κατά τυχαίο τρόπο, λόγω των διάφορων αντικειµένων που

µπορεί να ϐρεθούν στο µονοπάτι γραµµής ϑέασης (LOS) ποµπού - δέκτη. Αυτή

η αλλοίωση του σήµατος µπορεί επίσης να οφείλεται και σε τυχαίες αλλαγές

στις επιφάνειες που ανακλάται ή στα αντικείµενα διαθλάται κατά την µετάδοσή

του. Η τυχαιότητα αυτή µας οδηγεί στην χρήση ενός στατιστικού µοντέλου για

την περιγραφή τους.

Μπορούµε να εκφράσουµε τη συνολική λαµβανόµενη ισχύ σε συνάρτηση

της απόστασης, λαµβάνοντας υπ όψιν τόσο την απώλεια διαδροµής όσο και

την επισκίαση. Σε αυτό το σύνθετο µοντέλο, η µέση απώλεια διαδροµής δί-

νεται από τον γραµµικό συνδυασµό του απλοποιηµένου µοντέλου απώλειας

διαδροµής και µιας Γκαουσιανής µεταβλητής ψdB, µε µηδενική µέση τιµή και
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διασποράς σ2
ψdB

, έτσι :

Pr
Pt

dB = 10 log10K − 10γ log10
d

d0
− ψdB

Φαινόµενο Doppler

Στην περίπτωση των ασύρµατων δικτύων µπορούν να εµφανιστούν διάφορα

σενάρια κίνησης, αλλά κυρίως κίνηση του δέκτη του τηλεπικοινωνιακού συ-

στήµατος. Το ϕαινόµενο Doppler εµφανίζεται όταν υπάρχει σχετική κίνηση

ανάµεσα στον ποµπό και το δέκτη ενός σήµατος.

Σχήµα 2.1: Απεικόνιση του ϕαινοµένου doppler [30].

Εάν ο ποµπός χρησιµοποιεί συχνότητα ϕέρουσας fc τότε το σήµα που λαµ-

ϐάνει ο κινούµενος δέκτης δε ϑα έχει συχνότητα fc αλλά µια µετατοπισµένη

εκδοχή της

fD =
ν

λ
cos(θ)

όπου ν είναι η ταχύτητα κίνησης του δέκτη ως προς τον ποµπό, λ είναι το

µήκος κύµατος λ = c
fc

που αντιστοιχεί στη ϕέρουσα fc και θ η γωνία που

σχηµατίζεται µεταξύ της κατεύθυνσης κίνησης και της ευθείας ποµπού-δέκτη

(LOS) αν κινηθούµε µε ϕορά αντίστροφη των δεικτών του ϱολογιού.

Η µετατόπιση Doppler προκύπτει από το γεγονός ότι η κίνηση του δέκτη

ή του ποµπού σε ένα µικρό χρονικό διάστηµα ∆t προκαλεί µια µικρή αλλαγή

∆d = ν∆t cos θ στην απόστασή τους, την οποία πρέπει να διανύσει το µεταδι-

δόµενο σήµα. Η αλλαγή της ϕάσης λόγω αυτής της αλλαγής στην απόσταση

είναι ∆φ = 2πν∆t cos θ
λ
.

Εάν ο δέκτης του τηλεπικοινωνιακού συστήµατος κινείται προς τον ποµπό,

δηλαδή θ ∈ [−π/2, π/2], τότε η συχνότητα Doppler είναι ϑετική. Στην αντίθετη

περίπτωση είναι αρνητική.

Σε αυτήν την εργασία ϑα αγνοήσουµε την µετατόπιση Doppler κατά την

µελέτη των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων, καθώς για τυπικές ταχύτητες του

δέκτη (π.χ. 75χλµ/ώρα) και συχνότητες (π.χ. 1 GHz) είναι της τάξης των

100Hz.
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Φαινόµενα µικρής κλίµακας

Πολύδροµη µετάδοση

Η πολύδροµη µετάδοση είναι ο ϐασικός λόγος για τον οποίο παρουσιάζονται

σηµαντικές αυξοµειώσεις στην ισχύ λήψης σε ένα ασύρµατο σύστηµα επικοι-

νωνίας. Το ϕαινόµενο αυτό εξηγεί γιατί το λαµβανόµενο σήµα σε δύο σηµεία

που απέχουν µόλις µερικά εκατοστά µπορεί να εµφανίζει σηµαντικές διαφορές

στην ισχύ του.

Σχήµα 2.2: Απεικόνιση του ϕαινοµένου πολύδροµης µετάδοσης [30].

΄Οπως ϕαίνεται και στο σχήµα 2.2, κατά τη µετάδοση του σήµατος από

το σταθµό ϐάσης στον κινητό σταθµό λαµβάνουν χώρα τρία ϕαινόµενα, το

ϕαινόµενο της ανάκλασης, το ϕαινόµενο της διάθλασης και το ϕαινόµενο του

διασκορπισµού. Γύρω από το κινητό υπάρχουν αντικείµενα που προκαλούν

ανακλάσεις, όπως κτήρια, λόφοι, οχήµατα, τα οποία καλούνται ανακλαστές.

Λόγω των ανακλαστών το µεταδιδόµενο σήµα ακολουθεί διάφορα µονοπάτια,

κάθε ένα από τα οποία υφίσταται µία ή περισσότερες ανακλάσεις.

Ας δούµε όµως πιο αναλυτικά τα ϕαινόµενα που δηµιουργούν την πολύ-

δροµη µετάδοση :

Ανάκλαση : Συµβαίνει όταν το ηλεκτροµαγνητικό κύµα προσκρούει

πάνω σε ένα αντικείµενο πολύ µεγαλύτερων διαστάσεων από το µήκος

κύµατός του. Το αποτέλεσµα είναι ένα µέρος της ισχύος του σήµατος

να απορροφηθεί από το αντικείµενο, ενώ το ανακλώµενο κύµα να έχει

τελικά διαφορετική ισχύ, ϕάση και καθυστέρηση.

∆ιάθλαση : Το ϕαινόµενο αυτό ϐασίζεται στην αρχή του Hoygen, σύµ-

ϕωνα µε την οποία κάθε σηµείο του χώρου µέσα στο οποίο µεταδίδεται

ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα µπορεί να ϑεωρηθεί ως µια δευτερογενής

πηγή σήµατος. Πρακτικά, το ϕαινόµενο αυτό σε επιφάνειες µε τραχείες

ακµές και γωνίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να εµφανίζονται δευτερεύντα

κύµατα ακόµα και πίσω από κάποιο εµπόδιο.

∆ιασκορπισµός : Συµβαίνει όταν το ηλεκτροµαγνητικό κύµα προ-

σκρούει σε αντικείµενα που είναι µεγέθους της τάξης του µήκους κύ-
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µατός του. Τότε δηµιουργούνται πολλαπλές ανακλάσεις του αρχικού

κύµατος προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

΄Ενα κανάλι πολύδροµης µετάδοσης χαρακτηρίζεται από την χρονικά µε-

ταβαλλόµενη ϕύση του. Αυτό οφείλεται στην κίνηση που µπορεί να υπάρχει

µεταξύ του ποµπού και του δέκτη, µε αποτέλεσµα να µεταβάλλεται ο αριθ-

µός και η ϕύση των µονοπατιών. Κάθε µονοπάτι, λόγω της διαφορετικής

απόστασης που διένυσε το σήµα και λόγω των διαφορετικών ανακλάσεων που

υπέστη, εµφανίζει διαφορετική εξασθένηση πλάτους, ϕάση, καθυστέρηση και

γωνία πρόσπτωσης στη κεραία του δέκτη.

Η µοντελοποίηση του πολύδροµου καναλιού καθορίζεται επίσης από το εύ-

ϱος ϕάσµατος. Εάν το εύρος ϕάσµατος του καναλιού είναι µικρό σε σχέση µε

την inverse delay spread τότε έχουµε εξασθένιση στενής Ϲώνης (narrowband

fading). Στην αντίθετη περίπτωση έχουµε εξασθένιση ευρείας Ϲώνης (wideband

fading).

Στην περίπτωση εξασθένισης στενής Ϲώνης µπορούµε να ϑεωρούσουµε ό-

τι έχουµε ένα ηµι-στατικό περιβάλλον, όπου ο αριθµός των µονοπατιών και

τα χαρακτηριστικά τους είναι σχετικά σταθερά. Στην περίπτωση εξασθένισης

ευρείας Ϲώνης το περιβάλλον είναι αρκετά δυναµικό και ο δέκτης πρέπει να

αντιµετωπίζει τις συνέπειες των χρονικά και συχνοτικά επιλεκτικών εξασθενί-

σεων.

Τα κανάλια που χρησιµοποιούµε στην εργασία αυτή είναι κανάλια εξασθέ-

νησης στενής Ϲώνης. Ωστόσο µελετάµε τις περιπτώσεις όπου έχουµε συχνοτικά

επίπεδη και συχνοτικά επιλεκτική εξασθένιση. Η συχνοτικά επιλεκτική εξα-

σθένηση σηµαίνει ότι το κανάλι δε µεταχειρίζεται µε τον ίδιο τρόπο όλες τις

συχνότητες µέσα στο εύρος Ϲώνης του σήµατος. Αντίθετα, κάποιες συχνότητες

µπορεί να τις ενισχύει και κάποιες άλλες να τις υποβαθµίζει, προκαλώντας

αυξοµειώσεις στο κέρδος του καναλιού και εισάγοντας διασυµβολική παρεµ-

ϐολή.

2.1.2 Τεχνικές ποικιλοµορφίας

Ο όρος ποικιλοµορφία (diversity) αναφέρεται σε τεχνικές που προσπαθούν να

αξιοποιήσουν πολλές διαφορετικές παραλλαγές του ίδιου αποστελλόµενου σή-

µατος, προκειµένου να ϐελτιώσουν την ποιότητα του λαµβανόµενου σήµατος.

Στη συνέχεια ϑα περιγράψουµε τρεις ϐασικές κατηγορίες τεχνικών ποικιλο-

µορφίας οι οποίες εφαρµόζονται στην περιοχή του χρόνου, στην περιοχή της

συχνότητας και στην περιοχή του χώρου.

Στις τεχνικές ποικιλοµορφίας στο χρόνο η πληροφορία µεταδίδεται επα-

ναληπτικά σε χρονικές στιγµές που διαφέρουν κατά χρόνο µεγαλύτερο του

χρόνου συνοχής του καναλιού. Ο δέκτης λαµβάνει πολλές επαναλήψεις του

σήµατος σε διαφορετικούς χρόνους, µε ανεξάρτητες συνθήκες εξασθένησης.

Σε αυτήν την περίπτωση για τη δηµιουργία του απαραίτητου πλεονασµού έ-

χουµε απαίτηση επιπλέον χρόνου.
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Στις τεχνικές ποικιλοµορφίας στη συχνότητα η πληροφορία µεταδίδεται σε

περισσότερες από µία ϕέρουσες. Ο πλεονασµός δηµιουργείται µέσω των δια-

ϕορετικών συχνοτήτων, οι οποίες µεταφέρουν την πληροφορία. Εάν η διαφορά

των συχνοτήτων είναι µεγαλύτερη του εύρους Ϲώνης συνοχής του καναλιού, οι

εξασθενίσεις που ϑα έχουν ϑα είναι ασυσχέτιστες. Το µειονέκτηµα της συγκε-

κριµένης τεχνικής είναι ότι απαιτεί επιπλέον εύρος Ϲώνης για την δηµιουργία

πλεονασµού σηµάτων από τον ποµπό.

Σε αυτήν την εργασία µελετάµε τις τεχνικές ποικιλοµορφίας στο χώρο, οι

οποίες σήµερα είναι από τις πιο δηµοφιλείς µορφές για χρήση σε ασύρµατα

συστήµατα. Η ϐασική αρχή στην οποία στηρίζεται η ποικιλοµορφία είναι

πολύ απλή. Σε κάποια χρονική στιγµή, µπορεί σε µια ασύρµατη διαδροµή

του σήµατος να υπάρχει µεγάλη εξασθένιση ενώ ταυτόχρονα σε κάποια άλλη

ανεξάρτητη διαδροµή µπορεί το σήµα να είναι ισχυρό. ΄Εχοντας ο δέκτης να

επιλέξει µεταξύ περισσοτέρων της µίας διαδροµής µπορεί να ϐελτιώσει τόσο το

στιγµιαίο όσο και το µέσο ϱυθµό σφάλµατος του λαµβανόµενου σήµατος, µια

ϐελτίωση που συχνά κυµαίνεται στα 20 έως 30 dB. Η αύξηση των παραλλαγών

του σήµατος που ϕθάνουν στο δέκτη µειώνει εκθετικά την πιθανότητα όλες οι

παραλλαγές να εξασθενίζουν την ίδια χρονική περίοδο. Με αυτόν τον τρόπο

η ποικιλοµορφία αυξάνει την απόδοση του ϱυθµού σφάλµατος στο δέκτη και

ϐελτιώνει την ποιότητα επικοινωνίας.

Χωρική ποικιλοµορφία

Οι τεχνικές ποικιλοµορφίας στο χώρο κάνουν χρήση πολλαπλών κεραιών τό-

σο στον ποµπό όσο και στο δέκτη προκειµένου να δηµιουργήσουν τον απα-

ϱαίτητο πλεονασµό. Οι διαφορετικοί σχηµατισµοί κεραιών που µπορούν να

εφαρµοστούν µας δίνουν τέσσερις κατηγορίες συστηµάτων, τα συστήµατα SI

SO, SIMO, MISO και MIMO. Η κατηγορία SISO  Single Input Single Output

αφορά την απλή περίπτωση που έχουµε µία κεραία τόσο στον ποµπό όσο και

στο δέκτη. Η κατηγορία SIMO  Single Input Multiple Output περιγράφει

συστήµατα µε µία κεραία στον ποµπό και Mr > 1 κεραίες στο δέκτη, ενώ

αντίστροφα η MISO  Multiple Input Single Output µία κεραία στο δέκτη και

Mt > 1 κεραίες στον ποµπό. Η γενικότερη κατηγορία MIMO  Multiple Input

Multiple Output περιγράφει τα συστήµατα µε Mt > 1 κεραίες στον ποµπό

και Mr > 1 στο δέκτη.

Το κέρδος που προσκοµίζει η χρήση πολλαπλών κεραιών εξαρτάται του

σχηµατισµού που ϑα χρησιµοποιήσουµε. Γενικότερα όµως υπάρχουν δύο

µετρικές κέρδους για τα συστήµατα πολλαπλών κεραιών, το κέρδος συστοιχίας

(array gain) και το κέρδος ποικιλοµορφίας (diversity gain).

2.2 Μοντελοποίηση ασύρµατου καναλιού

΄Εστω ότι έχουµε µία κεραία στον ποµπό και µία στο δέκτη, δηλαδή ένα σύ-

στηµα SISO. Εάν s(t) το µεταδιδόµενο σήµα από την κεραία ποµπού, τότε το
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λαµβανόµενο σήµα y(t) είναι η συνέλιξη του s(t) µε την κρουστική απόκριση

του καναλιού h(t, τ)

y(t) =

∫ ∞

−∞

s(τ)h(t, τ)dτ = s(t) ∗ h(t, τ)

Η κρουστική απόκριση h(t, τ) χαρακτηρίζει πλήρως το κανάλι και συµβολίζει

την απόκριση του καναλιού τη χρονική στιγµή t για το σήµα δεδοµένων που

στάλθηκε τη χρονική στιγµή τ .

Επειδή η επεξεργασία του λαµβανόµενου σήµατος γίνεται µε ψηφιακό

τρόπο, είναι χρήσιµο να διακριτοποιήσουµε το προηγούµενο µοντέλο. Εάν

το λαµβανόµενο σήµα δειγµατοληπτηθεί µε περίοδο Ts στις χρονικές στιγµές

t = nTs και ϑεωρήσουµε ότι το κανάλι παραµένει χρονικά σταθερό κατά την

περίοδο µετάδοσης, τότε ϑα πάρουµε

y(n) =
L∑

l=0

s(l)h(n − l)

όπου L η τάξη του καναλιού. Για επίπεδο κανάλι έχουµε L = 0 ενώ για

συχνοτικά επιλεκτικό κανάλι L > 0.

∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι το λαµβανόµενο σήµα ϑα έχει διαβρωθεί από τον

προσθετικό ϑόρυβο που προκαλείται από το περιβάλλον πριν τελικά το λάβει

ο δέκτης. ΄Ετσι έχουµε :

r(n) = y(n) + v(n) =

L∑

l=0

s(l)h(n − l) + v(n)

2.2.1 Μοντελοποίηση καναλιού MIMO

Στη συνέχεια µελετάµε τις δύο κατηγορίες καναλιού που αναφέραµε προη-

γουµένως, το συχνοτικά επίπεδο και επιλεκτικό κανάλι, για την περίπτωση

συστήµατος MIMO.

Συχνοτικά επιλεκτικό κανάλι

Αρχικά ϑεωρούµε την περίπτωση του συχνοτικά επιλεκτικού καναλιού που

δηµιουργείται µεταξύ των Mt κεραιών του ποµπού και των Mr κεραιών του

δέκτη. Θεωρούµε ότι το κανάλι είναι χρονικά αµετάβλητο κατά την µετάδοση

ενός πακέτου µήκους T .

Στην περίπτωση αυτή, κάθε µονοπάτι ij που δηµιουργείται µεταξύ της i-
οστής κεραίας ποµπού και της j-οστής κεραίας δέκτη περιγράφεται από ένα

διάνυσµα L+ 1 συντελεστών

hi,j =
[
hi,j(0) hi,j(1) . . . hi,j(L)

]
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Το σύµβολο που µεταδίδουµε στο κανάλι τη χρονική στιγµή n από την j κεραία

ποµπού, καθώς και τα σύµβολα της διασυµβολικής παρεµβολής προηγούµε-

νων χρονικών στιγµών, συνθέτουν το παρακάτω διάνυσµα

sj(n) =
[
sj(n) sj(n − 1) . . . sj(n− L+ 1)

]T

Εποµένως, το σήµα που ϑα λάβει η i-οστή κεραία στον δέκτη την χρονική

στιγµή n αναπαριστάται από τη σχέση :

ri(n) =

Mt∑

j=1

hi,jsj(n) + vi(n)

Ενώ το λαµβανόµενο διάνυσµα στο δέκτη για όλες τις κεραίες λήψης την χρο-

νική στιγµή n, µε n ∈ [0, T ], εκφράζεται ως

r(n) =

Mt∑

j=1

Hjsj(n) + v(n)

όπου

Hj =
[
h1,j h2,j . . . hMr,j

]T

και v(n) το διάνυσµα ϑορύβου διάστασης Mr × 1. Να σηµειώσουµε ότι στις

αναλύσεις µας ϑα ϑεωρούµε το ϑόρυβο ως µιγαδική Gaussian τυχαία µετα-

ϐλητή µηδενικής µέσης τιµής και διασποράς σ2 = E[v2
i ] = N0/2 .

Συχνοτικά επίπεδο κανάλι

Το συχνοτικά επίπεδο κανάλι µπορεί να ϑεωρηθεί ως υποπερίπτωση του συ-

χνοτικά επιλεκτικού καναλιού για L = 0. Τότε το µονοπάτι ij που δηµιουρ-

γείται µεταξύ της i-οστής κεραίας ποµπού και της j-οστής κεραίας δέκτη πε-

ϱιγράφεται από ένα ϐαθµωτό µέγεθος hi,j και το σήµα που λαµβάνει η i-οστή

κεραία δέκτη την χρονική στιγµή n αναπαριστάται από τη σχέση

ri(n) =

Mt∑

j=1

hi,jsj(n) + vi(n)

ενώ το λαµβανόµενο διάνυσµα στο δέκτη εκράζεται ως

r(n) =

Mt∑

j=1

Hjsj(n) + v(n)

όπου

Hj =
[
h1,j h2,j . . . hMr ,j

]T

Εάν ορίσουµε τον πίνακα

H =
[
H1 H2 . . . HMr

]
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τότε στην είσοδο του δέκτη τη χρονική στιγµή n λαµβάνουµε

r(n) = Hs(n) + v(n) (2.1)

ή πιο αναλυτικά








r1(n)
r2(n)

...

rMr(n)








=








h1,1 h1,2 . . . h1,Mt

h2,1 h2,2 . . . h2,Mt

...
...

. . .
...

hMr,1 hMr,2 . . . hMr,Mt















s1(n)
s2(n)

...

sMt(n)








+








v1(n)
v2(n)

...

vMr(n)
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Κεφάλαιο 3
Τεχνικές ισοστάθµισης

Η ισοστάθµιση αποτελεί τεχνική επεξεργασίας σήµατος που χρησιµοποιείται

στο δέκτη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος προκειµένου να αναιρέσει την

επίδραση του καναλιού από το λαµβανόµενο σήµα.

Γενικά η επίδραση του καναλιού αναλύεται σε δύο συνιστώσες, στον προ-

σθετικό ϑόρυβο και στη διασυµβολική παρεµβολή (ISI). Στόχος µας είναι να

αφαιρέσουµε από το λαµβανόµενο σήµα αυτές τις συνιστώσες και να πάρουµε

µια εκτίµηση του µεταδιδόµενου σήµατος. Η δεύτερη συνιστώσα είναι και το

κυριότερο πρόβληµα που εισάγει το κανάλι και εποµένως το κύριο µέληµα των

τεχνικών ισοστάθµισης. Προκύπτει από τη ϕύση του καναλιού και την ιδιό-

τητά του να διαχέει ϕασµατικά το µεταδιδόµενο παλµό, επικαλύπτοντας τους

γειτονικούς του. Εάν δεν ελέγξουµε την διασυµβολική παρεµβολή, τότε ακόµα

και µε µηδενικό προσθετικό ϑόρυβο ϑα υπάρξουν σφάλµατα ανίχνευσης της

µεταδιδόµενη ακολουθίας συµβόλων.

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφουµε τους ϐασικούς τύπους των ισοσταθµι-

στών που υπάρχουν και αυτούς που ϑα µας απασχολήσουν σε αυτήν την ερ-

γασία. ΄Οπως ϑα δούµε τρεις είναι οι ϐασικές κατηγορίες ισοσταθµιστών που

ϑα χρησιµοποιήσουµε, ο γραµµικός ισοσταθµιστής MIMO MMSE, ο µη γραµ-

µικός ισοσταθµιστής ανατροφοδότησης αποφάσεων GDFE και ο µη γραµµικός

ισοσταθµιστής διατεταγµένης ανατροφοδότησης αποφάσεων OSIC. Από πλευ-

ϱάς πολυπλοκότητας είναι ϕανερό ότι η γραµµική περίπτωση είναι η πιο απλή

ενώ ο OSIC είναι ο πιο σύνθετος. Αν και σύνθετος, ο τελευταίος αποδίδει πο-

λύ ικανοποιητικά στις περιπτώσεις όπου οι απαιτήσεις για ισοστάθµιση είναι

υψηλές, όπως στην περίπτωση των MIMO συστηµάτων.

Ας δούµε όµως αρχικά την γενική δοµή ενός ισοσταθµιστή στο δέκτη ενός

τηλεπικοινωνιακού συστήµατος, Σχήµα 3.1, όπου υποθέτουµε ότι υπάρχει

πλήρης συγχρονισµός µεταξύ του ποµπού και του δέκτη. Ο ποµπός µεταδίδει

για τη χρονική στιγµή n το σύµβολο s(n). Το κανάλι λόγω της συχνοτικής του

επιλεξιµότητας του εισάγει διασυµβολική παρεµβολή στο µεταδιδόµενο σήµα

καθώς και προσθετικό ϑόρυβο.

17
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Σχήµα 3.1: Απεικόνιση ϐασικού τηλεπικοινωνιακού συστήµατος

΄Ετσι, το τελικό σήµα που λαµβάνουµε στο δέκτη αποτελεί τη γραµµική

συνέλιξη της ακολουθίας που µεταδίδουµε µε τους συντελεστές του καναλιού

συν τον προσθετικό ϑόρυβο [25], [24]. ∆ηλαδή έχουµε

r(n) = h(n) ∗ s(n) + v(n)

=

k=∞∑

n=−∞

h(n)s(n − k) + v(n)

Ο όρος της συνέλιξης µπορεί να αναλυθεί στην επίδραση του καναλιού στο

τρέχον σύµβολο και στην επίδρασή του στα υπόλοιπα σύµβολα

r(n) = h(n)s(n) +
∑

k 6=n

h(n)s(n− k)
︸ ︷︷ ︸

ISI

+v(n) (3.1)

Το άθροισµα που έχουµε σηµειώσει ως ISI (Intersymbol Interferance ή δια-

συµβολική παρεµβολή) είναι που ϑέλουµε να εξαλείψουµε µέσω του ισοσταθ-

µιστή, λαµβάνοντας υπόψιν όµως και τον προσθετικό ϑόρυβο v(n).

3.1 Τύποι ισοσταθµιστών

Οι ισοσταθµιστές µπορούν να διακριθούν σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα

µε την µνήµη του σήµατος, τη γραµµικότητα του ϕίλτρου, το κριτήριο ελαχι-

στοποίησης του ISI, την προσαρµοστικότητα του αλγορίθµου, κ.α.

Εάν υποθέσουµε ότι το σήµα που µεταδίδουµε έχει µνήµη, η τεχνική ισο-

στάθµισης που χρησιµοποιούµε κάνει εκτίµηση ολόκληρης της ακολουθίας

συµβόλων. Οι ισοσταθµιστές αυτής της κατηγορίας καλούνται εκτιµητές α-

κολουθίας (sequence estimators). Η ϐέλτιστη περίπτωση είναι ο εκτιµητής

ακολουθίας µέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood sequence estima

tor  MLSE). Ωστόσο η εφαρµογή του αποφεύγεται λόγω της αυξηµένης υπο-

λογιστικής πολυπλοκότητας που παρουσιάζει και η οποία εξαρτάται από το

µήκος της διασυµβολικής παρεµβολής. Συγκεκριµένα, εάν L το µήκος της

διασυµβολικής παρεµβολής και M το πλήθος των διαφορετικών ακολουθιών

µετάδοσης, τότε η πολυπλοκότητα του εκτιµητή µέγιστης πιθανοφάνειας είναι

εκθετικής τάξης ML.

Ανάλογα µε τη γραµµικότητα του ϕίλτρου ισοστάθµισης διακρίνουµε δύο

περιπτώσεις. Η πρώτη είναι οι γραµµικοί ισοσταθµιστές, οι οποίοι είναι α-

πλοί στην υλοποίηση αλλά έχουν µέτρια απόδοση. Η δεύτερη περίπτωση είναι



3.2. ΤΟ ΚΡΙΤ�ΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛ�ΑΧΙΣΤΟΥ Μ�ΕΣΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ�Υ ΣΦ�ΑΛΜΑΤΟΣ19

Σχήµα 3.2: Τύποι ισοσταθµιστών

οι µη γραµµικοί ισοσταθµιστές, οι οποίοι µπορούν να είναι πιο σύνθετοι και

πολύπλοκοι αλλά µε καλύτερη έως και ϐέλτιστη απόδοση. Οι εκτιµητές α-

κολουθίας, που αναφέραµε προηγουµένως, ανήκουν στην κατηγορία των µη

γραµµικών ισοσταθµιστών, όπως ο ϐέλτιστος εκτιµητής ακολουθίας µέγιστης

πιθανοφάνειας (MLSE). Η πιο συνηθισµένη όµως τεχνική µη γραµµικής ι-

σοστάθµισης αποτελεί η ισοστάθµιση ανατροφοδότησης απόφασης (decision

feedback equalization  DFE), η οποία είναι σχετικά απλή στην υλοποίηση

αλλά και αποδοτική. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν και οι ισοσταθµιστές

γενικευµένης ανατροφοδότησης αποφάσεων GDFE και διατεταγµένης ακύρω-

σης αποφάσεων OSIC, που αφορούν τα συστήµατα πολλαπλών κεραιών.

Μία ακόµη κατηγοριοποίηση των ισοσταθµιστών προκύπτει ανάλογα µε

την προσαρµοστικότητα των συντελεστών τους. Εάν έχουµε γνώση της κατά-

στασης του καναλιού (Channel State Information  CSI) στον δέκτη, τότε οι

συντελεστές του ϕίλτρου του ισοσταθµιστή είναι σταθεροί. Αντίθετα, εάν δεν

έχουµε τέτοια γνώση τότε πρέπει να προσαρµόζονται ανάλογα µε τις διακυµάν-

σεις του καναλιού. Βέβαια, η συγκεκριµένη κατηγορία ισοσταθµιστών εισάγει

έννοιες όπως του ορίου σύγκλισης, του ϱυθµού σύγκλισης, της αριθµητικής

ευστάθειας του αλγορίθµου, έννοιες που είναι καθοριστικές για την απόδοση

του αλγορίθµου.

3.2 Το κριτήριο του ελάχιστου µέσου τετραγωνικού

σφάλµατος

Το κριτήριο του ελάχιστου µέσου τετραγωνικού σφάλµατος (minimum mean

square error  MMSE) χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των συντελεστών

του ισοσταθµιστή λαµβάνοντας υπόψιν τόσο την ισχύ της διασυµβολικής πα-

ϱεµβολής όσο και του προσθετικού ϑορύβου στην έξοδο του καναλιού.

΄Εστω ότι το σφάλµα e του ισοσταθµιστή για κάθε χρονική στιγµή n είναι

e(n) = s(n)− d̃(n)
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και ουσιαστικά αναπαριστά την απόσταση µεταξύ του επιθυµητού συµβόλου

και της εξόδου του ισοσταθµιστή.

Το µέσο τετραγωνικό σφάλµα (Mean Square Error  MSE) ή αλλιώς η

συνάρτηση κόστους ξ(n) µεταξύ των συµβόλων εξόδου του ισοσταθµιστή d̃(n)
και των επιθυµητών τιµών τους s(n) ορίζεται ως

ξ = E
{
|s(n)− d̃(n)|2

}

Να σηµειώσουµε ότι, τα σύµβολα που µεταδίδει ο ποµπός υποθέτουµε ότι

είναι µιγαδικές τυχαίες µεταβλητές, ανεξάρτητες και όµοια κατανεµηµένες

(IID). Επίσης, για την συγκεκριµένη ανάλυση, υποθέτουµε ότι είναι στάσιµες

µε την ευρεία έννοια, και εποµένως οι στατιστικές ποσότητες δεύτερης τάξης

είναι ανεξάρτητες του χρόνου.

Αναλύοντας το Μέσο Τετραγωνικό Σφάλµα έχουµε

ξ = E
{(
s(n)− d̃(n)

)(
s(n)− d̃(n)

)∗}

= E
{
s(n)s∗(n)− s(n)d̃∗(n)− d̃(n)s∗(n) + d̃(n)d̃∗(n)

}

= E{s(n)s∗(n)} − E{s(n)d̃∗(n)} − E{d̃(n)s∗(n)}+ E{d̃(n)d̃∗(n)}
= E{s(n)s∗(n)} −

(
E{s∗(n)d̃(n)}

)∗ − E{d̃(n)s∗(n)}+ E{d̃(n)d̃∗(n)}

Η ποσότητα E{s(n)s∗(n)} αναπαριστά τη µέση ενέργεια του επιθυµητού συµ-

ϐόλου s(n) και ϑα τη συµβολίζουµε µε Es

ξ = Es − 2Re
{
E{d̃(n)s∗(n)}

}
+ E{d̃(n)d̃∗(n)}

Οι ποσότητες E{d̃(n)d̃∗(n)} και
{
E{d̃(n)s∗(n)}

}
αποτελούν την αυτοσυσχέτι-

ση της εξόδου του ισοσταθµιστή και την ετεροσυσχέτιση της εξόδου του ισο-

σταθµιστή και της επιθυµητής εξόδου.

3.3 Γραµµική ισοστάθµιση

Εάν ϑεωρήσουµε ότι ο ισοσταθµιστής είναι γραµµικός τότε µπορούµε να εκ-

ϕράσουµε την έξοδό του ως τη συνέλιξη των συντελεστών του µε την ακολουθία

εισόδου

d̃(n) =

Kf∑

k=0

w∗
kr(n− k)

όπου Kf η τάξη του ισοσταθµιστή µε Kf + 1 συντελεστές. Εάν ορίσουµε το

διάνυσµα των συντελεστών του ϕίλτρου

w =
[
w(0) w(1) . . . w(Kf )

]T

και το διάνυσµα εισόδου του ϕίλτρου

r(n) =
[
r(n) r(n− 1) . . . r(n−Kf )

]T
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Σχήµα 3.3: Γραµµικός ισοσταθµιστής MMSE κριτηρίου

τότε η έξοδος του ϕίλτρου του ισοσταθµιστή µπορεί να εκφραστεί ως το εσωτε-

ϱικό γινόµενο των διανυσµάτων

d̃(n) = wHr(n)

Εποµένως το µέσο τετραγωνικό σφάλµα µπορεί να εκφραστεί ως συνάρτηση

των συντελεστών του ισοσταθµιστή

ξ(w) = Es − 2Re
{
E{wHr(n)s∗(n)}

}
+ E

{
wHr(n)r(n)Hw

}

Οι συντελεστές του ισοσταθµιστή ϑεωρούµε ότι είναι ασυσχέτιστοι µε την ακο-

λουθία που λαµβάνουµε, έτσι έχουµε

ξ(w) = Es − 2Re
{
wHE{r(n)s∗(n)}

}
+ wHE{r(n)r(n)H}w

Στο σηµείο αυτό ορίζουµε τις συναρτήσεις συσχέτισης

R = E{r(n)rH (n)}

και

b = E{r(n)d̂∗(n)}
τις οποίες ϑεωρούµε γνωστές ποσότητες και ανεξάρτητες του χρόνου.

Να σηµειώσουµε ότι η έξοδος του ισοσταθµιστή d̂(n) τη χρονική στιγµή n,

αντιστοιχεί στο σύµβολο s(n−D) που µετάδωσε ο ποµπός τη χρονική στιγµή

n − D. Αυτή η καθυστέρηση οφείλεται στη συνχοτικά επιλεκτική ϕύση του

καναλιού µετάδοσης. Στην περίπτωση ϐέβαια που έχουµε επίπεδο κανάλι, δεν

έχουµε και καθυστέρηση, δηλαδή ισχύει ότι D = 0.

Βάσει των τελευταίων ορισµών, η συνάρτηση κόστους γράφεται

ξ(w) = Es − 2wHb + wHRw (3.2)

Το ελάχιστο µέσο τετραγωνικό σφάλµα ϐρίσκεται παραγωγίζοντας την εξίσωση

(3.2) ως προς τους συντελεστές του ισοσταθµιστή και εξισώνοντας µε το µηδέν.
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Το αποτέλεσµα είναι το σύστηµα γραµµικών εξισώσεων WienerHopf w που

ικανοποιούν τη σχέση

Rw = b (3.3)

εποµένως η MMSE  (Minimum Mean Square Error) λύση είναι η εξής :

wo = R−1b

και η οποία µας δίνει τους συντελεστές του ϕίλτρου ισοστάθµισης που αντι-

στοιχούν στο ελάχιστο µέσο τετραγωνικό σφάλµα

ξ(w)min = Es −wH
o r(n)

Η σχέση (3.3) αποτελεί ένα γραµµικό σύστηµα εξισώσεων µεγέθους (Kf +
1)× (Kf +1), όπου Kf +1 το πλήθος των συντελεστών του ισοσταθµιστή. Πιο
αναλυτικά, ο πίνακας αυτοσυσχέτισης R είναι

R = E
{








r(n)r∗(n) r(n)r∗(n− 1) . . . r(n)r∗(n−Kf)
r(n− 1)r∗(n) r(n − 1)r∗(n− 1) . . . r(n− 1)r∗(n−Kf )

...
...

. . .
...

r(n−Kf)r∗(n) r(n −Kf)r∗(n− 1) . . . r(n−Kf)r∗(n−Kf )








}

(3.4)

ενώ το διάνυσµα ετεροσυσχέτισης

b = E
{








r(n)
r(n− 1)

...

r(n−Kf )







d̂∗(n)

}

Στο προηγούµενο κεφάλαιο, κατά την µοντελοποίηση του ασύρµατου κανα-

λιού, είδαµε ότι το λαµβανόµενο διάνυσµα στο δέκτη την χρονική στιγµή n
εκφράζεται ως

r(n) = y(n) + v(n) =
L∑

l=0

h(l)s(n − l) + v(n)

Οπότε µπορούµε να εκφράσουµε τις ποσότητες αυτοσυσχέτισης και ετεροσυ-

σχέτισης συναρτήσει των συντελεστών του καναλιού. ΄Ετσι για το στοιχείο του

πίνακα αυτοσυσχέτισης στη ϑέση (1,1) έχουµε ότι

R1,1 = E{r(n)r∗(n)}

= E{(
L∑

l=0

h(l)s(n − l) + v(n))(
L∑

l=0

h(l)s(n− l) + v(n))∗}

= Es

L∑

l=0

h(l)h(l)∗ + σ2
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Σχήµα 3.4: Επιφάνεια σφάλµατος για την περίπτωση 2× 2 συστήµατος.

όπου Es η ενέργεια του µεταδιδόµενου συµβόλου και η οποία ϑεωρείται στα-

ϑερή και κοινή για όλα τα σύµβολα που µεταδίδει ο ποµπός. Επίσης όπου σ2

η µεταβλητότητα του λευκού Γκαουσιανού ϑορύβου.

Γενικεύοντας ο πίνακας αυτοσυσχέτισης µπορεί να γραφεί ως εξής [23]

R = EsHHH + σ2I

όπου

H =








h(0) h(1) . . . h(L) 0 . . . 0
0 h(0) h(1) . . . h(L) 0 . . .
...

. . .
. . .

...

0 . . . 0 h(0) h(1) . . . h(L)








πίνακας Toeplitz διαστάσεων (Kf + 1) × (Kf + 1) + L όπως επίσης και το

διάνυσµα ετεροσυσχέτισης

b = Es
[
h(0) . . . h(L) 0 . . . 0

]H
= Esh

διάστασης (Kf + 1)× 1.

Τελικά, οι συντελεστές της MMSE γραµµικής λύσης προκύπτουν από τη

σχέση :

wo =
(
EsHHH + σ2I

)−1
Esh

Επιφάνεια σφάλµατος ξ

Η συνάρτηση κόστους ξ εκφράζεται ως συνάρτηση των συντελεστών w του

ισοσταθµιστή και µπορούµε να την απεικονίσουµε ως µια πολυδιάστατη πα-

ϱαβολοειδής επιφάνεια στον χώρο των Kf + 1 διαστάσεων.

Λόγω της ϑετικής ορισιµότητας του µητρώου αυτοσυσχέτισης R η επιφά-

νεια αυτή ϑα έχει κοίλο σχήµα (Uliked), Σχήµα 3.4. Αυτό κατά συνέπεια

συµαίνει ότι έχει και µοναδικό ελάχιστο. Αναφερόµαστε στην συγκεκριµένη

επιφάνεια ως επιφάνεια σφάλµατος, µε το ελάχιστο σηµείο της ξ(w)min, να

αντιστοιχεί στην λύση wo της εξίσωσης (3.3).
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Σχήµα 3.5: ∆οµή του συστήµατος MIMO µε Mt εισόδους και Mr εξόδους

3.3.1 Επέκταση για σύστηµα MIMO

Στην περίπτωση του συστήµατος πολλαπλών εισόδων και εξόδωνMt×Mr, σχή-

µα 3.5, ο ισοσταθµιστής επεκτείνεται κατάληλα για να δεχτεί τις εισόδους από

τις Mr κεραίες λήψης. ΄Ετσι το διάνυσµα εισόδου του ϕίλτρου ισοσταθµιστή

για την είσοδο i εκφράζεται ως εξής

ri(n) =
[
ri(n) ri(n− 1) . . . ri(n−Kf )

]T

Ενώ το λαµβανόµενο διάνυσµα στο δέκτη για όλες τις κεραίες λήψης την χρο-

νική στιγµή n, µε n ∈ [0, T ], εκφράζεται ως

r(n) =
[
[r1(n) . . . r1(n−Kf )]

T . . . [rMr(n) . . . rMr(n −Kf )]
T

]T

=
[
r1(n) . . . rMr(n)

]T

Επίσης πρέπει να επεκτείνουµε κατάλληλα και το διάνυσµα των συντελεστών

του ϕίλτρου ισοσταθµιστή. Επειδή όµως ο ποµπός του συστήµατός µας µετα-

δίδει Mt σύµβολα, οι συντελεστές του ισοσταθµιστή εκφράζονται ανάλογα µε

το προς ανίχνευση σύµβολο j, όπου j ∈ {1, . . . ,Mt}. ΄Ετσι έχουµε

wj =
[
w1,j(0) . . . w1,j(Kf ) . . . wMr ,j(0) . . . wMr ,j(Kf )

]T

=
[
w1,j . . . wMr,j

]T

Τότε ο ισοστάθµισης για το σύστηµα MIMO την χρονική στιγµή n δίνει την

προσέγγιση για το j-οστό σύµβολο

d̃j(n) = wH
j r(n)

⇒ d̃j(n) =
[
w∗

1,j . . . w∗
Mr,j

]






r1(n)
...

rMr(n)






Το µέσο τετραγωνικό σφάλµα για το σύµβολο sj δίνεται από την έκφραση

ξ(wj) = Es − 2Re
{
E{wH

j r(n)s∗j(n)}
}

+ E
{
wH
j r(n)r(n)Hwj

}

όπου το µητρώο αυτοσυσχέτισης έχει διάσταση Mr(Kf + 1)×Mr(Kf + 1)

R = E
˘

2

6

6

4

r1(n)r∗
1
(n) . . . r1(n)r∗

1
(n−Kf ) . . . r1(n)r∗

Mr
(n) . . . r1(n)r∗

Mr
(n−Kf )

.

.

.
. . .

. . .
.
.
.

rMr
(n)r∗

Mr
(n) . . . rMr

(n)r∗
Mr

(n−Kf ) . . . rMr
(n)r∗

Mr
(n) . . . rMr

(n)r∗
Mr

(n−Kf )

3

7

7

5

¯

(3.5)
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Σχήµα 3.6: Απεικόνιση ισοσταθµιστή ανατροφοδότησης συµβόλων

και το διάνυσµα ετεροσυσχέτισης για το j-οστό σύµβολο

bj = E
{






r1(n)
...

rMr(n)




 s

∗
j(n)

}

µε διάσταση Mr(Kf + 1)× 1.

Στην περίπτωση που το κανάλι µας είναι επίπεδο, τότε δεν έχουµε παρεµ-

ϐολή συµβόλων από προηγούµενες χρονικές στιγµές, δηλαδή το µήκος του

καναλιού είναι L + 1 = 1. ΄Ετσι, το µήκος του ϕίλτρου του ισοσταθµιστή

Kf + 1 είναι ίσο µε 1, δηλαδή έχουµε ότι Kf = 0.

3.4 Ισοσταθµιστής ανατροφοδότησης συµβόλων

Ορισµένα κανάλια, όπως τα ασύρµατα, υποβαθµίζουν σε µεγάλο ϐαθµό το µε-

ταδιδόµενο σήµα. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτιµάται η χρήση µη γραµµικών

τεχνικών ισοστάθµισης της µεταδιδόµενης ακολουθίας.

Ο ισοσταθµιστής ανατροφοδότησης συµβόλων (DFE) αποτελεί έναν µη γραµ-

µικό ισοσταθµιστή. Χρησιµοποιεί προηγούµενες αποφάσεις συµβόλων για την

εξάλειψη του ISI που προκαλείται από άλλα σύµβολα στο τρέχον προς ανίχνευ-

ση σύµβολο. Αποτελείται από δύο ϕίλτρα, το πρώτο καλείται ϕίλτρο πρόσθιας

τροφοδότησης (feedforward filter) και έχει την ίδια µορφή µε τον γραµµικό

ισοσταθµιστή που περιγράφηκε προηγουµένως. Η είσοδός του είναι το λαµ-

ϐανόµενο σήµα r(n). Το δεύτερο ϕίλτρο είναι ένα ϕίλτρο ανατροφοδότησης

(feedback filter). Η είσοδός του είναι ένα σύνολο αποφάσεων συµβόλων προη-

γούµενων χρονικών στιγµών {d̂(n− 1), d̂(n− 2), . . .}.
Τα δύο επιµέρους ϕίλτρα ϑεωρούνται γραµµικά, εποµένως η έξοδος του

ισοσταθµιστή DFE δίνεται από τη σχέση

d̃(n) =

Kf∑

k=0

(wff )∗(n)r(n− k)−
Kb∑

k=1

(wfb)∗(n)d̂(n− k) (3.6)

όπου wff και wfb οι συντελεστές του πρόσθιου ϕίλτρου και του ϕίλτρου ανα-

τροφοδότησης αντίστοιχα και ()∗ η συζυγής τιµή. Το διάνυσµα d̂ είναι η έξοδος
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του ισοσταθµιστή µετά τον ϕωρατή, δηλαδή d̂ = fdecision(d̃). Εάν ορίσουµε τα

διανύσµατα

wff =
[
wff (0) wff (1) . . . wff (Kf )

]T

r(n) =
[
r(n) r(n− 1) . . . r(n−Kf )

]T

και

wfb =
[
wfb(1) wfb(2) . . . wfb(Kb)

]T

d̂(n) =
[

d̂(n− 1) d̂(n− 2) . . . d̂(n−Kb)
]T

τότε µπορούµε να εκφράσουµε την έξοδο d̃(n) του ισοσταθµιστή µε τα εσωτε-

ϱικά γινόµενα των διανυσµάτων

d̃(n) = (wff )Hr(n)− (wfb)H d̂(n)

΄Οπως είπαµε, τα δύο επιµέρους ϕίλτρα µπορούν να ϑεωρηθούν γραµµικά

και να χρησιµοποιήσουµε το ϐέλτιστο κριτήριο MMSE για τον υπολογισµό

των συντελεστών τους. Αυτό που καθιστά τον DFE µη γραµµικό είναι η µη

γραµµική χαρακτηριστική του ϕωρατή λόγω του ϕίλτρου ανατροφοδότησης.

Ο ισοσταθµιστής ανατροφοδότησης απόφασης παρουσιάζει σφάλµατα α-

νατροφοδότησης όταν το σύµβολο στην έξοδό του δεν είναι το επιθυµητό

d̂(n) 6= s(n−D)

όπου D είναι η καθυστέρηση που προκαλεί το συχνοτικά επιλεκτικό κανάλι.

Τότε το ϕίλτρο ανατροφοδότησης δεν ϑα αφαιρέσει την πραγµατική διασυµβο-

λική παρεµβολή. Τέτοια σφάλµατα διαδίδονται και στις µετέπειτα αποφάσεις

συµβόλων, και σε περιπτώσεις µε χαµηλό SNR αυτή η διάδοση σφαλµάτων

υποβαθµίζει την απόδοση του ισοσταθµιστή. Ωστόσο, τα σφάλµατα απόφασης

στα ϕίλτρα ανατροφοδότησης δεν είναι καταστροφικά.

3.4.1 Εφαρµογή του κριτηρίου MMSE στον DFE

Το ελάχιστο µέσο τετραγωνικό σφάλµα µπορεί να υπολογιστεί όπως στην γραµ-

µική περίπτωση αν επεκτείνουµε τους ορισµούς των διανυσµάτων ώστε να πε-

ϱιλαµβάνουν και τα σύµβολα του ϕίλτρου ανατροφοδότησης. ΄Ετσι ορίζουµε

ως διάνυσµα εισόδου του DFE ισοσταθµιστή το επεκταµένο διάνυσµα εισόδου

µε τα σύµβολα που έχουν ανιχνευτεί από τις προηγούµενες χρονικές στιγµές

n− 1 έως και n−Kb

r′(n) =
[

r(n) r(n− 1) . . . r(n−Kf ) d̂(n− 1) . . . d̂(n−Kb)
]T

=
[

r(n) d̂(n)
]T

όπου

d̂(n) =
[

d̂(n− 1) . . . d̂(n−Kb)
]T
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Τότε ο πίνακας αυτοσυσχέτισης και το διάνυσµα ετεροσυσχέτισης δίνονται από
τις σχέσεις

R′ = E{r′(n)r′(n)H}

= E{
[

r(n)

d̂(n)

]
[

r(n)H d̂(n)H
]
} = E{

[
r(n)r(n)H r(n)d̂(n)H

d̂(n)Hr(n) d̂(n)d̂(n)H

]

}

και

b′ = E{r′(n)d̂∗(n)} = E{
[

r(n)

d̂(n)

]

d̂∗(n)} = E{
[

r(n)d̂∗(n)

d̂(n)d̂∗(n)

]

}

Η συνάρτηση κόστους που ϑέλουµε να ελαχιστοποιήσουµε στην περίπτωση

του ισοσταθµιστή ανατροφοδότησης αποφάσεων (DFE) είναι

ξ(w) = Es − 2wHb′ + wHR′w

όπου w =
[
wff wfb

]T
. Οπότε το MMSE υπολογίζεται µε τη λύση του συ-

στήµατος εξισώσεων

R′w = b′

Το MMSE που σχετίζεται µε τον DFE ισοσταθµιστή είναι πολύ µικρότερο από

αυτό του γραµµικού ισοσταθµιστή, εάν αγνοήσουµε τα σφάλµατα διάδοσης

του ϕίλτρου ανατροφοδότησης. Να σηµειώσουµε ότι η µέγιστη απόδοση του

ισοσταθµιστή ανατροφοδότησης αποφάσεων επιτυγχάνεται όταν αφαιρούνται

όλα τα σύµβολα προηγούµενων χρονικών στιγµών µέσου του µονοπατιού α-

νάδρασης. Για να επιτύχουµε την µέγιστη απόδοση ϑα πρέπει το ϕίλτρο ανα-

τροφοδότησης να έχει µήκος Kb τουλάχιστον το µήκος του καναλιού L + 1,

δηλαδή

Kb ≥ L+ 1

3.4.2 Γενίκευση DFE για σύστηµα MIMO

Ο ισοσταθµιστής ανατροφοδότησης αποφάσεων του απλού SISO συστήµατος

όπως είδαµε ακυρώνει από το τρέχον σύµβολο, τα σύµβολα των προηγούµενων

χρονικών στιγµών. ΄Οταν το σύστηµα που µελετάµε παρέχει πολλαπλές ϱοές ει-

σόδου, δηλαδή ο ποµπός µεταδίδει πολλαπλά σύµβολα sj µε j ∈ {1, . . . ,Mt},
όπου Mt το πλήθος των κεραιών µετάδοσης, τότε και ο δέκτης ϑα πρέπει να

ανιχνεύσει Mt σύµβολα για την κάθε χρονική στιγµή n. Ο ισοσταθµιστής α-

νατροφοδότησης αποφάσεων ενός MIMO συστήµατος ϑα πρέπει για κάθε ϱοή

να ακυρώσει τα σύµβολα των προηγούµενων χρονικών στιγµών. Γενικεύοντας

για την περίπτωση του συστήµατος MIMO, ακυρώνουµε και τα σύµβολα των

υπόλοιπων ϱοών που έχουµε ανιχνεύσει την τρέχουσα χρονική στιγµή n.
Πιο αναλυτικά ας ορίσουµε µια πολυεπίπεδη δοµή για τον ισοσταθµιστή.

Η λειτουργία του γίνεται σειριακά για κάθε ένα επίπεδο, δηλαδή στο πρώτο
επίπεδο ανιχνεύεται η πρώτη ϱοή, στο δεύτερο η δεύτερη ϱοή κ.ο.κ. µέχρι
και το τελευταίο Mt επίπεδο. Αυτό σηµαίνει ότι στο επίπεδο j ϑα έχουµε ήδη
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ακυρώσει τις j − 1 ϱοές. Ορίζουµε ως νέο διάνυσµα εισόδου το επεκταµένο
διάνυσµα

r′j(n) =
[

r1(n) . . . rMr
(n) d̂1(n) . . . d̂j−1(n) d̂j(n− 1) . . . d̂j(n−Kb)

]T

=
[

r(n) D̂j(n)
]T

όπου το ri(n) το είχαµε ορίσει στην γραµµική περίπτωση για την i-οστή είσοδο

ri(n) =
[
ri(n) ri(n− 1) . . . ri(n−Kf )

]T

ενώ το διάνυσµα D̂j(n) περιέχει τα (j−1)(Kb+1) σύµβολα των προηγούµενων

χρονικών στιγµών και τα σύµβολα των προηγούµενων επιπέδων της τρέχουσας

χρονικής στιγµής n, όπως επίσης και τα Kb σύµβολα προηγούµενων χρονικών

στιγµών του τρέχοντος επιπέδου, δηλαδή

D̂j(n) =
[

d̂1(n) . . . d̂j−1(n) d̂j(n− 1) . . . d̂j(n−Kb)
]T

όπου

d̂j(n) =
[

d̂j(n) d̂j(n− 1) . . . d̂j(n−Kb)
]T

Αυτή η γενίκευση του DFE ισοσταθµιστή για τα συστήµατα πολλαπλών ϱοών

αναφέρεται ως Generalized Decision Feedback Equalizer  GDFE.

Η συνάρτηση κόστους ξ(wj) για το j-οστό σύµβολο του συστήµατος MIMO

GDFE εκφράζεται ως

ξ(wj) = Esj
− 2wH

j b′
j + wH

j R′wj

= Esj
− 2wH

j E{r′(n)d̂j(n)H}+ wH
j E{r′(n)r′(n)H}wj

όπου το διάνυσµα συντελεστών για το j-οστό σύµβολο αποστολής wj, έχει

µήκος Mr(Kf + 1) +
(
(j − 1)Kb +Kb

)

wj =
[

w
ff
1,j . . . w

ff
Mr,j

−w
fb
1 . . . −w

fb
j−1 −w

fb
j (n− 1) . . . −wfbj (n−Kb)

]T

και

w
ff
i,j =

[

wffi,j (0) w
ff
i,j (1) . . . w

ff
i,j (Kf )

]T

, i ∈ {1, . . . ,Mr}

w
fb
j =

[

wfbj (0) wfbj (1) wfbj (2) . . . wfbj (Kb)
]T

, j ∈ {1, . . . ,Mt}

Οπότε η παράγωγος της συνάρτησης κόστους έχει ως αποτέλεσµα το γραµµικό

σύστηµα

R′wj = b′
j

για το j-οστό σύµβολο. Η λύση του οποίου wo,j ϑα µας δώσει τους συντελεστές

των ϕίλτρων (εµπρόσθιου και ανατροφοδότησης) του ισοσταθµιστή του j-οστού

επιπέδου, ενώ η έξοδος του j-οστού επιπέδου του ισοσταθµιστή ϑα δίνεται από

τη σχέση

d̂j(n) = wH
o,jr

′(n)
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3.5 Τεχνική διατεταγµένης ακύρωσης συµβόλων

Μια σύγχρονη τεχνική µη γραµµικής ισοστάθµισης που εφαρµόζεται στο δέ-

κτη του τηλεπικοινωνιακού συστήµατος αποτελεί η αρχιτεκτονική ∆ιατεταγ-

µένης Ανατροφοδότησης Συµβόλων OSIC (ή VBLAST) [9], [31], [32]. Βάσει

αυτής της τεχνική ο δέκτης ανιχνεύει τα λαµβανόµενα σύµβολα σύµφωνα µε

ένα κριτήριο διάταξης, το οποίο καθορίζει το σύµβολο µε το µικρότερο µέσο

τετραγωνικό σφάλµα, ή αντίστοιχα µε την µεγαλύτερη ισχύ. Να σηµειώσουµε

ότι η συγκεκριµένη τεχνική είναι ισοδύναµη της Γενικευµένης Ανατροφοδότη-

σης Συµβόλων όταν η διάταξη ακύρωσης γίνεται σύµφωνα µε το ίδιο κριτήριο

[11].

Τα λαµβανόµενα σύµβολα, ή αλλιώς οι ϱοές εισόδου, διατάσσονται και

ακυρώνονται λοιπόν ανάλογα µε την ισχύ τους. ∆ηλαδή, πρώτα ακυρώνεται η

ϱοή µε την µεγαλύτερη ισχύ, στην συνέχεια αυτή µε την αµέσως µεγαλύτερη

κ.ο.κ. µέχρι να ϕθάσουµε στην τελευταία που έχει και την χαµηλότερη ισχύ.

Η ϐασική ιδέα ϐρίσκεται στο γεγονός ότι η ϱοή µε τη µεγαλύτερη ισχύ έχει

και την µεγαλύτερη πιθανότητα να ανιχνευτεί σωστά. Εποµένως, ακυρώνοντας

πρώτα αυτήν από το σήµα εισόδου αφαιρούµε µεγάλο µέρος της διακαναλικής

παρεµβολής που ϑα επηρεάζει τις υπόλοιπες ϱοές.

3.5.1 Ακύρωση συµβόλων ϐάσει LozanoPapadias

Οι Lozano  Papadias στο [20] περιγράφουν δύο υλοποιήσεις της τεχνικής

OSIC για κανάλι γνωστό στο δέκτη του τηλεπικοινωνιακού συστήµατος. Τις

τεχνικές µερικής και ολικής ακύρωσης. Η µερική ακύρωση σηµαίνει ότι στο

επίπεδο j ακυρώνουµε µόνο τα Kb σύµβολα της j-οστής ϱοής, και όχι όλες τις

υπόλοιπες Mt−1 ϱοές µετάδοσης, όπως στην ολική ακύρωση. Αν και η ολική

ακύρωση δίνει κάπως καλύτερη απόδοση, έχουµε µεγαλύτερη πιθανότητα να

ανατροφοδοτήσουµε λανθασµένες αποφάσεις των συµβόλων.

Στο σχήµα 3.7 απεικονίζεται η δοµή δύο διαδοχικών επιπέδων του ισοσταθ-

µιστή OSIC µερικής ακύρωσης. Στη συνέχεια ϑα µελετήσουµε την τεχνική της

µερικής ακύρωσης συµβόλων.

Κάθε επίπεδο δηµιουργεί ένα σύστηµα Multiple Input Single Output GD

FE καθώς δέχεται Mr εισόδους και έχει µία έξοδο. Αν υποθέσουµε ότι στο

πρώτο επίπεδο ακυρώνεται το k1 σύµβολο τότε το σύστηµα MISO ϑα ακυρώσει

τα σύµβολα των Kb προηγούµενων χρονικών στιγµών για την ϱοή k1, και στην

έξοδό του πριν τον ϕωρατή ϑα έχουµε

d̃k1(n) = wH
k1

r′(n)
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Σχήµα 3.7: Αρχικά επίπεδα του ισοσταθµιστή OSIC µερικής ακύρωσης

Στην συνέχεια αφαιρούµε από το σήµα εισόδου r′(n) την παρεµβολή του

συµβόλου sk1(n), και το σήµα που προκύπτει r′′(n) εισάγεται στο δεύτερο

επίπεδο. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν όλα τα Mt επίπεδα του ισοσταθµιστή,

οπότε στο τελευταίο επίπεδο ϑα πρέπει να έχει ακυρωθεί όλη η παρεµβολή

που προκύπτει από τα προηγούµενα σύµβολα και απλά να ανιχνεύσουµε το

τελευταίο και πιο ασθενές σύµβολο skMt
.

Στην περίπτωση του MIMO GDFE συστήµατος είχαµε ϕυσική διάταξη στην

ακύρωση των ϱοών-συµβόλων, C = (1, 2, . . . ,Mt). Ωστόσο, στην περίπτωση

του MIMO OSIC συστήµατος η διάταξη της ακύρωσης καθορίζεται ϐάσει του

ελάχιστου τετραγωνικού σφάλµατος που παρουσιάζουν τα εναποµείναντα σύµ-

ϐολα σε κάθε επίπεδο. Εάν ϑεωρήσουµε ότι στο δεύτερο επίπεδο ακυρώνεται

η ϱοή k1, στο τρίτο οι (k1, k2), κ.ο.κ. µέχρι και το τελευταίο επίπεδο όπου

ακυρώνονται οι (k1, . . . , kMt−1), τότε µπορούµε να ορίσουµε το σύνολο

Cj = (k1, k2, . . . , kj−1)

το οποίο περιέχει τις ϱοές που έχουν ακυρωθεί έως το j-οστό επίπεδο. Γενικά

η έξοδος του j-οστού επιπέδου εκφράζεται ως

d̃j(n) = wjr
′(n)

όπου

wj =
[

(wff
1,kj

)∗ . . . −(wff
Mr,kj

)∗ −(wfbkj
(1))∗ . . . −(wfbkj

(Kb))
∗
]

και

r′(n) =
[

r1(n) . . . rMr(n) d̂k1(n− 1) . . . d̂k1(n−Kb)
]
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Το διάνυσµα των συντελεστών του ϕίλτρου wj αποτελεί λύση του συστήµατος

R′
jwj = b′

j

E{
[

r(n)r(n)H r(n)d̂′
j(n)H

r(n)r(n)H d̂′
j(n)d̂′

j(n)H

]

}
[
wff,j

wfb,j

]

= E{
[

r(n)

d̂j(n)

]

d̂∗j}

όπου το µητρώο αυτοσυσχέτισης µπορεί να εκφραστεί ϐάσει του πίνακα κα-

ναλιού, δηλαδή

R′
j =

[ ∑Mt

j=1 HjH
H
j + σ2I (Hj)F

(Hj)
H
F I

]

όπως επίσης και το διάνυσµα ετεροσυσχέτισης

b′
j =

[
(Hj)F

0

]

Να σηµειώσουµε ότι η συµµετρική δοµή του πίνακα R′
j µπορεί να οδηγήσει

σε ϐελτιστοποιήσεις του υπολογιστικού κόστους [29].

Ακύρωση συµβόλων

Τα σύµβολα που έχουν ανιχνευτεί µέχρι το επίπεδο j πρέπει να ακυρωθούν

από το λαµβανόµενο διάνυσµα. ΄Εστω ότι τη χρονική στιγµή n µεταδίδουµε

από την m-οστή κεραία ποµπού το σύµβολο sm(n), τότε στο δέκτη η επιρρο-

ή αυτού του συµβόλου στα υπόλοιπα εκφράζεται ως το γινόµενο h1,md̂m(n)

για την πρώτη ϱοή εισόδου, h2,md̂m(n) για τη δεύτερη ϱοή εισόδου, κ.ο.κ.,

hMr,md̂m(n) για τη Mr ϱοή εισόδου. Πιο αναλυτικά έχουµε

r1(n) ← r1(n)− h1,md̂m(n)

r2(n) ← r2(n)− h2,md̂m(n)

...

rMr(n) ← rMr(n)− hMr ,md̂m(n)

όπου

ri(n) =
[
ri(n) ri(n− 1) . . . ri(n−Kf )

]T

hi,j =
[
hi,j(0) hi,j(1) . . . hi,j(L)

]T

Να σηµειώσουµε ότι η ακύρωση της επιρροής του συµβόλου d̂m(n) από τις L
προηγούµενες χρονικές στιγµές οφείλεται στο συχνοτικά επιλεκτικό κανάλι.

Για την περίπτωση του επίπεδου καναλιού [31] ϑα είχαµε L = 0 και ϑα α-

κυρώναµε την επιρροή του συµβόλου µόνο από την τρέχουσα χρονική στιγµή

n.
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Ανάλυση κριτηρίου ϐέλτιστης σειράς ακύρωσης

Σε κάθε επίπεδο του ισοσταθµιστή υπολογίζουµε το τετραγωνικό σφάλµα της

m-οστής ϱοής όπου τοm ανήκει στο σύνολο των ϱοών που δεν έχουν ακυρωθεί

στο j-οστό επίπεδο

ξ(wm) = E{|sm(n)− d̂m(n)|2}
το οποίο µπορούµε να αναλύσουµε ως εξής

ξ(wj) = E{|sj(n)− d̂j(n)|2} = E{|sj(n)−wH
j r′j(n)|2}

= E{sj(n)s∗j(n)− sj(n)r′j(n)Hwj −wH
j r′j(n)s∗j(n) + wH

j r′j(n)r′j(n)Hwj}
= Es − 2Re{wH

j E{r′j(n)s∗j (n)}}+ wH
j E{r′j(n)r′j(n)H}wj

= Es − b′H
j R′−1

j b′
j

΄Ετσι το σύµβολο που ϑα επιλέξουµε για ακύρωση την χρονική στιγµή n για το

j-οστό επίπεδο δίνεται από τη σχέση

kj(n) = arg min
m∈Sj

ξj,m(n)

όπου Sj το σύνολο των συµβόλων στο j-οστό επίπεδο που δεν έχουν ακυρωθεί

ακόµα, δηλαδή

Sj = {1, 2, . . . ,Mt}\(k1, k2, . . . , kj−1)



Κεφάλαιο 4
Αλγόριθµοι ισοστάθµισης

Ο µηχανισµός ανανέωσης και προσαρµογής των συντελεστών του ϕίλτρου ισο-

στάθµισης γίνεται µε χρήση ενός προσαρµοστικού αλγορίθµου. Ο αλγόριθµος

προσπαθεί να ανιχνεύσει τις µεταβολές του καναλιού και να προσαρµοστεί σε

αυτές.

΄Εχει αναπτυχθεί ένα πλήθος διαφορετικών αλγορίθµων προσαρµοστικής

ισοστάθµισης και η επιλογή καθορίζεται από την εκάστοτε εφαρµογή. Σε

γενικές γραµµές ένας αλγόριθµος ισοστάθµισης περιγράφεται µε ϐάση τα χα-

ϱακτηριστικά του, µερικά από τα οποία είναι :

Η ταχύτητα σύγκλισης : καθορίζει τα ϐήµατα του αλγορίθµου που

απαιτούνται για συγκλίνει στην ϐέλτιστη λύση.

Η απορύθµιση : είναι η απόκλιση της τελικής τιµής του µέσου τετρα-

γωνικού σφάλµατος του αλγορίθµου από τη ϐέλτιστη τιµή.

Η ικανότητα παρακολούθησης τροχιάς : η ικανότητα παρακολούθη-

σης των αλλαγών του καναλιού.

Το υπολογιστικό κόστος : το πλήθος των πράξεων (προσθέσεις/αφαιρέσεις,

πολλαπλασιασµοί/διαιρέσεις) που απαιτούνται σε µία επανάληψη του

αλγορίθµου καθώς και το µέγεθος µνήµης που χρειάζεται για την απο-

ϑήκευση των δεδοµένων.

Οι αριθµητικές ιδιότητες : ο αλγόριθµος επιθυµούµε να είναι ανθε-

κτικός στις µεταβολές του µήκους λέξης που χρησιµοποιείται για την

ψηφιακή αναπαράσταση

Στην συνέχεια αναφέρουµε τις δύο ϐασικές κατηγορίες προσαρµοστικών

αλγορίθµων που υπάρχουν για τη λειτουργία των γραµµικών προσαρµοστικών

ϕίλτρων. Οι κατηγορίες αυτές καθορίζονται ϐάσει της ϕύσης των δεδοµένων

εισόδου.

33
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Προσέγγιση στοχαστικής κλίσης

Σε αυτήν την προσέγγιση ϑεωρούµε ότι το διάνυσµα εισόδου r(n) στο ϕίλτρο

ισοστάθµισης είναι στάσιµο µε την ευρεία έννοια (WSS) [13], [25]. Αυτό σηµαί-

νει ότι οι στατιστικές ποσότητες της αυτοσυσχέτισης και της ετεροσυσχέτισης

δεν είναι χρονικά εξαρτώµενες, δηλαδή έχουµε

R = E{r(n)r(n)H}

b = E{r(n)s(n)∗}

Η συνάρτηση κόστους, η οποία µετρά την ποιότητα της απόδοσης του ισοσταθ-

µιστή, ορίζεται ως το µέσο τετραγωνικό σφάλµα

ξ(w) = E{|s(n)−wHr(n)|2}

όπου s(n) είναι η επιθυµητή έξοδος του ισοσταθµιστή για τη χρονική στιγµή

n και w(n)Hr(n) η έξοδος που δίνει ο ισοσταθµιστής τη χρονική στιγµή n.

Η συνάρτηση κόστους είναι συνάρτηση δεύτερης τάξης των συντελεστών w

του ϕίλτρου ισοστάθµισης. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να αναπαρασταθεί ως

ένα πολυδιάστατο παραβολοειδές µε µοναδικό ελάχιστο, την επιφάνεια σφάλ-

µατος.

Προσέγγιση ελαχίστων τετραγώνων

Η προσέγγιση της στοχαστικής κλίσης ϑεωρεί ότι το σήµα εισόδου είναι στά-

σιµο µε την ευρεία έννοια (WSS). Εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο πρέπει να κατα-

ϕύγουµε σε ντετερµινιστική προσέγγιση, δηλαδή σε χρονικούς µέσους όρους.

΄Ετσι ως συνάρτηση κόστους ορίζεται το άθροισµα των τετραγώνων των σφαλ-

µάτων σε ένα διάστηµα µήκους M

ξ(w) =
n∑

k=M

|s(k)−wHr(k)|2

Ο πίνακας αυτοσυσχέτισης και το διάνυσµα ετεροσυσχέτισης µπορούν να ε-

κτιµηθούν εφαρµόζοντας εκθετικά ϕθίνουσα παραθύρωση στη λαµβανόµενη

ακολουθία r(n)

R(n) =
n∑

l=1

λn−lr(l)rH(l) = λR(n − 1) + r(n)rH(n)

b(n) =
n∑

l=1

λn−lr(l)d̂∗(l) = λb(n− 1) + r(n)d∗(n)
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4.1 Αλγόριθµος αναδροµικών ελαχίστων τετραγώνων

- RLS

Ο αλγόριθµος αναδροµικών ελαχίστων τετραγώνων [14], [2] αποτελεί έναν ϐα-

σικό προσαρµοστικό αλγόριθµο. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι απο-

τελεί την ϐέλτιστη ντετερµινιστική λύση. Αυτό σηµαίνει ότι ϐρίσκει την ακριβή

λύση για το σύστηµα (5.1) την τρέχουσα χρονική στιγµή, και εποµένως δίνει

το ελάχιστο σφάλµα. ΄Ενα ϐασικό µειονέκτηµά του είναι το ϑέµα της σταθερό-

τητας σε αριθµητική πεπερασµένης ακρίβειας. Ωστόσο υπάρχουν υλοποιήσεις

που επιλύουν και αυτό το ϑέµα (QRRLS [14]). Στη συνέχεια περιγράφουµε

τις ϐασικές σχέσεις από τις οποίες αποτελείται ο αλγόριθµος.

Ο αλγόριθµος αναδροµικών ελαχίστων τετραγώνων στηρίζεται στο ϑεώρηµα

αντιστροφής πίνακα. ΄Ετσι εάν γνωρίζουµε τον αντίστροφο πίνακα αυτοσυσχέ-

τισης R−1(n− 1) της προηγούµενης χρονικής στιγµής n− 1 τότε ϐάσει αυτού

του ϑεωρήµατος µπορούµε να εκφράσουµε τον αντίστροφο της τρέχουσας χρο-

νικς στιγµής n ως εξής

R−1(n) = λ−1R−1(n− 1)− λ−2R−1(n− 1)r(n)r(n)HR−1(n− 1)

1 + λ−1r(n)HR−1(n− 1)r(n)
(4.1)

Ορίζουµε τις παρακάτω σχέσεις

P(n) = R−1(n)

και

k(n) =
λ−1P(n)r(n)

1 + λ−1r(n)HP(n− 1)r(n)

Οπότε µπορούµε να εκφράσουµε την (4.1) ως εξής

P(n) = λ−1P(n− 1)− λ−1k(n)u(n)HP(n − 1)

όπου το διάνυσµα k(n) αναφέρεται και ως διάνυσµα κέρδους και ϐάσει των

παραπάνω σχέσεων µπορούµε να ϐρούµε ότι

k(n) = P(n)r(n)

δηλαδή το διάνυσµα κέρδους είναι το διάνυσµα εισόδου µετασχηµατισµένο

από τον αντίστροφο πίνακα αυτοσυσχέτισης.

Η αναδροµικότητα του αλγορίθµου έγκειται στο γεγονός ότι σε κάθε χρο-

νική στιγµή n υπολογίζουµε µία νέα προσέγγιση των συντελεστών w(n) του

ισοσταθµιστή. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί τη λύση του συστήµατος

R(n)w(n) = b(n)

Μπορούµε να εκφράσουµε το w(n) µε ϐάσει το διάνυσµα κέρδους ως εξής

w(n) = w(n− 1) + k(n)ξ∗(n)
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όπου ξ(n) είναι το εκ των προτέρων σφάλµα εκτίµησης

ξ(n) = s(n)−w(n− 1)Hr(n)

Το εσωτερικό γινόµενο w(n−1)Hr(n) αναπαριστά την εκτίµηση της επιθυµη-

τής εξόδου s(n) ϐασιζόµενο στην εκτίµηση του διανύσµατος συντελεστών της

προηγούµενης χρονικής στιγµής n−1. Ωστόσο, η λειτουργία του αλγορίθµου

αναδροµικών ελαχίστων τετραγώνων ϐασίζεται στην ελαχιστοποίηση του εκ των

υστέρων σφάλµατος

e(n) = s(n)−w(n)Hr(n)

Συνοψίζοντας τον αλγόριθµο έχουµε

k(n) =
λ−1P(n)r(n)

1 + λ−1r(n)HP(n − 1)r(n)

ξ(n) = s(n)−w(n− 1)Hr(n)

w(n) = w(n− 1) + k(n)ξ∗(n)

P(n) = λ−1P(n − 1)− λ−1k(n)u(n)HP(n− 1)

Αντιλαµβανόµαστε ότι το ϐασικό σηµείο του αλγορίθµου είναι ο υπολογισµός

του αντιστρόφου του πίνακα αυτοσυσχέτισης ϐάσει του αντιστρόφου της προη-

γούµενης χρονικής στιγµής. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η αντιστροφή

του πίνακα σε κάθε ϐήµα του αλγορίθµου.

4.2 Επαναληπτικός αλγόριθµος Συζυγών κλίσεων -

CG

΄Ενα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα της µεθόδου Ελαχίστων Τετραγώνων

είναι το ϑέµα της αριθµητικής ευστάθειας κατά τον υπολογισµό του αντιστρό-

ϕου του πίνακα αυτοσυσχέτισης. Κάτι τέτοιο όµως δεν συµβαίνει µε τον CG

αφού δεν απαιτείται ο υπολογισµός του R−1. Εάν η εκτίµηση των στατιστικών

ποσοτήτων R και b γίνει όπως στο πρόβληµα των ελαχίστων τετραγώνων τότε

η µέθοδος των Συζυγών Κλίσεων προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο για τον

υπολογισµό της λύσης [8], [3], [4], [28].

4.2.1 Περιγραφή της γενικής µεθόδου Συζυγών Κλίσεων

Η µέθοδος των Συζυγών Κλίσεων [3], [19] αποτελεί µία αρκετά αποτελεσµατική

µέθοδο για την λύση ενός γραµµικού συστήµατος της µορφής

Rw = b

όπου το µητρώο R είναι ϑετικά ορισµένο και έχει αραιή δοµή. Βασίζεται στην

ιδέα της σύγκλισης στη λύση του συστήµατος µε διαδοχικές προσεγγίσεις που

γίνονται στην επιφάνεια σφάλµατος

ξ(w) = Es − 2wHb + wHRw
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΄Οταν το µητρώο R είναι ϑετικά ορισµένο τότε η µορφή της επιφάνειας είναι

παραβολοειδής και έχει µοναδικό ελάχιστο, σχήµα 3.2. Το σηµείο που ϑέλου-

µε να προσεγγίσουµε είναι το ελάχιστο της επιφάνειας, καθώς για το σηµείο

αυτό έχουµε το ελάχιστο σφάλµα. Για τον σκοπό αυτό ορίζουµε δύο ϐασικά

διανύσµατα, το διάνυσµα κλίσης g και το διάνυσµα διεύθυνσης p. Το πρώ-

το µας δίνει την κλίση της επιφάνειας στο σηµείο που ϐρισκόµαστε, ενώ το

δεύτερο την διεύθυνση πάνω στην οποία ϑα κινηθούµε για να πάρουµε την

επόµενη προσέγγιση της λύσης.

Η µέθοδος των Συζυγών Κλίσεων αποτελεί εξέλιξη του αλγορίθµου Πιο

Απόκρηµνης Καθόδου (Steepest Descent  SD) [14]. Ο αλγόριθµος αυτός

πλησιάζει διαδοχικά το ελάχιστο σηµείο της επιφάνειας σφάλµατος ξ επιλέ-

γοντας την επόµενη προσέγγιση προς τη διεύθυνση της µεγαλύτερης κλίσης,

δηλαδή προς την αντίθετη διεύθυνση της παραγώγου της καµπύλης στο συγ-

κεκριµένο σηµείο −∇ξ(w0). Αν υποθέσουµε ότι ϐρισκόµαστε στο σηµείο w0,

τότε η επόµενη προσέγγιση ϑα δίνεται από τη σχέση

w1 = w0 − γ∇ξ(w0)

όπου το γ είναι το µέγεθος του ϐήµατος προς την κατεύθυνση της κλίσης. ΄Ετσι

παίρνουµε µια σειρά N προσεγγίσεων w0,w1, . . . ,wN για τις οποίες ισχύει

ξ(w0) ≥ ξ(w1) ≥ . . . ≥ ξ(wN )

όπου τελικά ϑέλουµε να ισχύει

ξ(wN ) = ξ(wo)

όπου ξ(wo) το ελάχιστο σηµείο της επιφάνειας.

Το µειονέκτηµα της µεθόδου Πιο Απόκρηµνης Καθόδου είναι ότι µπορεί

να κάνει πολλές καθόδους προς την ίδια κατεύθυνση, εποµένως να καθυστερεί

την σύγκλιση. Λογικά ϑα ήταν πολύ καλύτερο να κάνουµε µία κάθοδο προς

κάθε κατεύθυνση. Αυτήν την ιδέα εκµεταλλεύεται ο αλγόριθµος των Συζυγών

Κλίσεων. Αποτελεί µια πιο αποτελεσµατική λύση από την µέθοδο της Πιο

Απόκρηµνης Καθόδου, ωστόσο έχει και αυξηµένη πολυπλοκότητα. Η προσέγ-

γιση της λύσης γίνεται µε ϐάση τα διανύσµατα p τα οποία είναι R-ορθογώνια

µεταξύ τους, ή αλλιώς αποτελούν συζυγή διανύσµατα.

Στη συνέχεια συνοψίζουµε τις σχέσεις που συνθέτουν τον αλγόριθµο Συζυ-

γών Κλίσεων [27].

α(k) =
g(k − 1)Hg(k − 1)

p(k)HR(n)p(k)

w(k) = w(k − 1) + α(k)p(k)

g(k) = g(k − 1)− α(k)R(n)p(k)

β(k) =
g(k)Hg(k)

g(k − 1)Hg(k − 1)

p(k + 1) = g(k) + β(k)p(k)
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4.2.2 Υλοποίηση των ChangWillson

Ο κλασσικός αλγόριθµος συζυγών κλίσεων συγκλίνει στη λύση του συστήµα-

τος εκτελώντας τόσες επαναλήψεις όση είναι και η τάξη του. Οι Chang και

Willson τροποποίησαν το ϐασικό αλγόριθµο έτσι ώστε να εκτελούνται λίγα ή

και µόνο ένα ϐήµα για κάθε δείγµα [4]. Με αυτόν τον τρόπο µειώνεται το υπο-

λογιστικό κόστος της µεθόδου, διατηρώντας παράλληλα ικανοποιητικό ϱυθµό

σύγκλισης.

kmax επαναλήψεις ανά δείγµα εισόδου

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε την υλοποίηση του αλγορίθµου Συζυγών Κλίσεων
µε kmax επαναλήψεις :

g(0) = b−R(n)w(0)

p(1) = g(0)

for k = 1 to kmax do

α(k) =
g(k − 1)Hg(k − 1)

p(k)HR(n)p(k)

w(k) = w(k − 1) + α(k)p(k)

g(k) = g(k − 1)− α(k)R(n)p(k)

β(k) =
g(k)Hg(k)

g(k − 1)Hg(k − 1)

p(k + 1) = g(k) + β(k)p(k)

Για την πλήρη σύγκλιση του αλγορίθµου πρέπει να έχουµε

kmax = min(Mt,Mr)

όση δηλαδή είναι και η τάξη του συστήµατος. ΄Οσο πιο νωρίς διακόψουµε την

σύγκλιση του αλγορίθµου τόσο χειρότερη ϑα είναι και η προσέγγιση της λύσης

του συστήµατος. Επίσης να σηµειώσουµε ότι σε κάθε ϐήµα του ισοσταθµιστή

ο αλγόριθµος επανεκκινεί τα διανύσµατα κλίσης και κατεύθυνσης.

Μία επανάληψη ανά δείγµα εισόδου

Η περίπτωση αυτή µας δίνει το µικρότερο υπολογιστικό κόστος και σύγκλιση

του αλγορίθµου στο διάνυσµα λύσης του συστήµατος Rw = b. Στη συνέχεια

παρουσιάζεται η υλοποίηση του αλγορίθµου Συζυγών Κλίσεων µίας επανάλη-

ψης.
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α(n) = η
p(n)Hg(n− 1)

p(n)HR(n)p(n)

w(n) = w(n− 1) + α(n)p(n)

g(n) = λfg(n− 1)− α(n)R(n)p(n) + y(n)
(
d(n)−w(n− 1)Hy(n)

)

β(n) =

(
g(n)− g(n− 1)

)H
g(n)

g(n− 1)Hg(n− 1)

p(n+ 1) = g(n) + β(n)p(n)

Ουσιαστικά τα ϐήµατα σύγκλισης του κλασικού αλγορίθµου συζυγών κλί-

σεων έχουν αντικατασταθεί από χρονικές επαναλήψεις. Αυτό µπορούµε να το

δούµε εάν σε κάθε χρονική περίοδο ο πίνακας αυτοσυσχέτισης R(n) και το

διάνυσµα ετεροσυσχέτισης b(n) ήταν σταθερά και ίσα µε τις τελικές τους τιµές

R,b. Τότε κάθε επανάληψη του αλγορίθµου ϑα αντιστοιχούσε σε ένα ϐήµα

του ισοσταθµιστή.

Ωστόσο, επειδή ισχύει ότι

R(n)w(n) = b(n)
n→∞−→ Rw = b

τελικά ο αλγόριθµος συγκλίνει στη σωστή λύση, εκτελώντας µόνο µία επανά-

ληψη ανά δείγµα εισόδου

wo(n)
n→∞−→ wo

Βέβαια, κάθε χρονική περίοδο το διάνυσµα κλίσης g(n) που υπολογί-

Ϲουµε δεν ϑα είναι κάθετο στα προηγούµενα διανύσµατα αναζήτησης (search

direction vectors). ∆ηλαδή δεν ϑα ισχύει ακριβώς η ιδιότητα του κλασικού

αλγορίθµου συζυγών κλίσεων

g(n)Hp(i) = 0, i < n

Τότε το διάνυσµα κλίσης g(n) για κάθε χρονική περίοδο δίνεται από τη σχέση

g(n) = b(n)−R(n)w

= λg(n− 1)− a(n)R(n)p(n) + x(n)
(
d(n)− xH(n)w(n− 1)

)

Στον κλασικό αλγόριθµο συζυγών κλίσεων το µέγεθος του ϐήµατος α υπο-

λογίζεται ελαχιστοποιώντας τη συνάρτηση F
(
w(n − 1) + αp(n)

)
κατά µήκος

του διανύσµατος αναζήτησης p(n) (line search method). Εφόσον όµως στην

περίπτωσή µας τα διανύσµατα αναζήτησης δεν είναι ακριβώς κάθετα, για τον

υπολογισµό του α χρησιµοποιούµε τη προσεγγιστική σχέση

α = η
p(n)Hg(n − 1)

p(n)HR(n)p(n)
, η ∈ [λ− 0.5, λ]

΄Ενα άλλο χαρακτηριστικό του κλασικού αλγορίθµου συζυγών κλίσεων εί-

ναι η απαίτηση για περιοδική επανεκκίνησή του. Λόγω των ανακριβειών κατά
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τον υπολογισµό των διανυσµάτων αναζήτησης, η R-ορθογωνιότητά τους µπο-

ϱεί να µην ισχύει µετά από κάποιο αριθµό επαναλήψεων. Με τον όρο επα-

νεκκίνιση αναφερόµαστε στην αντικατάσταση του διανύσµατος αναζήτησης p

από το διάνυσµα κλίσης g. Από τον αλγόριθµο συζηγών κλίσεων έχουµε ότι

p(n+ 1) = g(n) + β(n)p(n)

και εποµένως στο ϐήµα της επανακκίνησης ϑέτουµε β = 0. Η τεχνική αυτή εγ-

γυάται τη σύγκλιση του αλγορίθµου, επηρεάζει όµως την ταχύτητά της καθώς

απαιτούνται περισσότερα ϐήµατα επανάληψης. ΄Ενας τρόπος να αποφύγουµε

τις επανεκκινήσεις είναι να χρησιµοποιήσουµε τη µέθοδο PolakRibiere [17],

όπου για τον υπολογισµό της ποσότητας β του αλγορίθµου χρησιµοποιείται η

σχέση

β(n) =

(
g(n)− g(n − 1)

)H
g(n)

g(n − 1)Hg(n− 1)
(4.2)

Από την ορθωγονιότητα των διανυσµάτων κλίσης γνωρίζουµε ότι ισχύει

g(n − 1)Hg(n) = 0

Πρακτικά η τροποποίηση PolakRibiere, επαναθέτει το διάνυσµα αναζήτησης

p στο τοπικό διάνυσµα κλίσης g, όπως συµβαίνει όταν επανεκκινούµε τον

αλγόριθµο.



Κεφάλαιο 5
Προσαρµοστική ισοστάθµιση

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάσαµε ορισµένες τεχνικές ισοστάθµισης µε την πρου-

πόθεση ότι το κανάλι του τηλεπικοινωνιακού µας συστήµατος είναι σταθερό

και γνωστό στο δέκτη. Σε αυτό το κεφάλαιο ϑα ασχοληθούµε µε την περί-

πτωση όπου ο δέκτης δεν έχει γνώση του καναλιού. Ωστόσο, ο ισοσταθµιστής

πρέπει να ανακαλύψει τον τρόπο µε τον οποίο το κανάλι έχει επηρεάσει το

λαµβανόµενο σήµα και στη συνέχεια µε κατάλληλους συντελεστές στο ϕίλτρο

ισοστάθµισης να εξαλείψει την επιρροή αυτή. Ο δέκτης λοιπόν πρέπει να πα-

ϱακολουθεί τις µεταβολές του καναλιού και να προσαρµόζεται σε αυτές, για

αυτό και η συγκεκριµένη τεχνική καλείται προσαρµοστική ισοστάθµιση.

΄Ενας τρόπος για να πάρουµε πληροφορίες για το κανάλι και την επιρροή

του στο λαµβανόµενο σήµα είναι να µεταδώσουµε από τον ποµπό µια ακο-

λουθία εκµάθησης. Η ακολουθία αυτή είναι γνωστή και στον ποµπό και στον

δέκτη, εποµένως µπορούµε να ϐγάλουµε συµπεράσµατα για τον τρόπο που

επέδρασε το κανάλι στα µεταδιδόµενα σύµβολα.

΄Εστω ότι ο ποµπός µεταδίδει ακολουθίες συµβόλων ορισµένου µήκους,

ή αλλιώς πακέτα συµβόλων µήκους T . Θεωρούµε ότι κατά την διάρκεια της

µετάδοσης ενός πακέτου συµβόλων το κανάλι µας είναι σταθερό και χρονικά

αµετάβλητο. Εάν προσαρµόσουµε στην αρχή κάθε πακέτου µετάδοσης και µια

ακολουθία εκµάθησης, τότε ο δέκτης µπορεί να εξάγει αρχικά από τα σύµβολα

εκµάθησης την πληροφορία που χρειάζεται για το κανάλι, και στη συνέχεια

να τη χρησιµοποιήσει για την ισοστάθµιση των υπόλοιπων συµβόλων.

΄Οπως ϕαίνεται και στο σχήµα 5.1, ο δέκτης ανανεώνει κατάλληλα τους

συντελεστές του ϕίλτρου ισοστάθµισης για κάθε χρονική στιγµή n, συναρτήσει

των συντελεστών της προηγούµενης χρονικής στιγµής n− 1

w(n) = w(n− 1) + a∆w(n)

όπου η ποσότητα a∆w εξαρτάται από τον προσαρµοστικό αλγόριθµο που χρη-

σιµοποιούµε.

41
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Σχήµα 5.1: ∆ιάγραµµα προσαρµοστικού ισοσταθµιστή

Σε κάθε χρονική περίοδο ενός πακέτου δεδοµένων πρέπει να λύσουµε ένα

σύστηµα γραµµικών εξισώσεων

R(n)w(n) = b(n) (5.1)

όπου R(n) είναι το µητρώο αυτοσυσχέτισης του διανύσµατος εισόδου στο δέ-

κτη και b(n) το διάνυσµα ετεροσυσχέτισης του διανύσµατος εισόδου µε την

επιθυµητή απόκριση s(n). Παρατηρούµε ότι οι ποσότητες έχουν χρονική ε-

ξάρτηση, και αυτό διότι πρέπει να ανανεώνονται σε κάθε πακέτο µετάδοσης.

Φυσικά, η προσαµογή των συντελεστών του ϕίλτρου πρέπει να γίνεται µε

τέτοιο τρόπο ώστε τελικά να συγλίνει στη λύση του συστήµατος που προκύπτει

εάν γνωρίζαµε τις στατιστικές ποσότητες αυτοσυσχέτισης και ετεροσυσχέτισης,

δηλαδή

lim
n→∞

wo(n) = wo

όπου wo η λύση του συστήµατος Rw = b.

Στο κεφάλαιο αυτό, αρχικά περιγράφουµε τους δύο ϐασικούς αλγορίθµους

µε τους οποίους ϑα ασχοληθούµε σε αυτήν την εργασία, τον επαναληπτικό

αλγόριθµο Αναδροµικών Ελαχίστων τετραγώνων (Recursive Least Squares 

RLS) και τον επαναληπτικό αλγόριθµο Συζυγών Κλίσεων (Iterative Conjuga

te Gradient  CG). Στη συνέχεια αναλύουµε τη δοµή και τη λειτουργία των

συστηµάτων MIMO προσαρµοστικής ισοστάθµισης. ∆ιακρίνουµε τις περιπτώ-

σεις όπου το σύστηµά µας είναι γραµµικός ισοσταθµιστής (Linear MIMO), µη

γραµµικός ισοσταθµιστής Γενικευµένης Ανατροφοδότησης Συµβόλων (GDFE)

[21], και µη γραµµικός ισοσταθµιστής ∆ιατεταγµένης Ανατροφοδότησης Συµ-

ϐόλων (OSIC) [10].

5.1 Γραµµικός ισοσταθµιστής - Linear MIMO

Η περίπτωση του προσαρµοστικού ισοσταθµιστή Linear MIMO ουσιαστικά εί-

ναι η επέκταση της εφαρµογής του αλγορίθµου σε συστήµατα µεγαλύτερης

τάξης. ΄Εστω ότι έχουµε ένα σύστηµα διάστασης Mt ×Mr, τότε απαιτείται η

χρήση του προσαρµοστικού αλγορίθµου για τη λύση Mt συστηµάτων

Rwm = bm, m = 1, 2, . . . ,Mt
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τα οποία επιλύονται ανεξάρτητα.

5.2 Ανατροφοδότησης αποφάσεων - GDFE

Στη συνέχεια ϑα µελετήσουµε την αρχιτεκτονική γενικευµένης ανατροφοδό-

τησης συµβόλων GDFE για την περίπτωση της προσαρµοστικής ισοστάθµι-

σης. ΄Οπως είδαµε, η χρήση τεχνικών ανατροφοδότησης συµβόλων απαιτεί

την γνώση του καναλιού, όµως στο πλαίσιο των προσαρµοζόµενων αλγορίθµων

κάτι τέτοιο δεν ϑα ήταν επιθυµητό. Για να αποφύγουµε αυτήν την απαίτηση

χρησιµοποιούµε το ισοδύναµο σχήµα ενός γενικευµένου προσαρµοζόµενου

ισοσταθµιστή ανατροφοδότησης αποφάσεων MIMOGDFE σύµφωνα µε το [6].

Στο σχήµα 5.2 απεικονίζουµε την αρχιτεκτονική ενός προσαρµοστικού ισο-

σταθµιστή MIMO GDFE. Οι συντελεστές των ϕίλτρων των Mt συµβόλων ανανε-

ώνονται σε κάθε χρονική στιγµή n. Το σύστηµα διακρίνεται σεMt επίπεδα και

η ισοστάθµιση γίνεται διαδοχικά σε κάθε ένα επίπεδο για κάθε ένα σύµβολο.

Το κάθε επίπεδο αποτελείται από έναν ισοσταθµιστή DFE, για την ακύρωση

της διασυµβολικής παρεµβολής. Επίσης, τα σύµβολα που ανιχνεύονται σε κά-

ϑε επίπεδο αφαιρούνται µέσω του µονοπατιού ανατροφοδότησης στα επόµενα

επίπεδα του ισοσταθµιστή, ακυρώνοντας την διακαναλική παρεµβολή.
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Σχήµα 5.2: ∆οµή του ισοσταθµιστή MIMO GDFE

΄Οπως ϑα δούµε, η τάξη του ϕίλτρου ανατροφοδότησης αυξάνει µε τον αριθ-
µό των ανιχνευµένων συµβόλων. Ορίζουµε το επεκταµένο διάνυσµα εισόδου

r′j(n) =
[

r(n) d̂1(n) . . . d̂j−1(n) d̂j(n− 1) . . . d̂j(n−Kb)
]T

=
[

r(n) D̂j(n)
]T

όπου

r(n) =
[
r1(n) . . . rMr(n)

]T

και το ri(n) για την i-οστή ϱοή εισόδου

ri(n) =
[
ri(n) ri(n− 1) . . . ri(n−Kf )

]T

ενώ το διάνυσµα D̂j(n) περιέχει τα σύµβολα των προηγούµενων επιπέδων, Kb

παρελθοντικών συµβόλων και της τρέχουσας χρονικής στιγµής, δηλαδή

D̂j(n) =
[

d̂1(n) . . . d̂j−1(n)
]T

όπου

d̂j(n) =
[

d̂j(n) d̂j(n− 1) . . . d̂j(n−Kb)
]T
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Η συνάρτηση κόστους ξ(wj)(n) τη χρονική στιγµή n για το j-οστό σύµβολο

του συστήµατος MIMO GDFE εκφράζεται ως

ξ(wj(n)) = Esj
(n)− 2wj(n)Hb′

j(n) + wj(n)HR′(n)wj(n)

= Esj
(n)− 2wj(n)HE{r′(n)d̂j(n)H}+ wj(n)HE{r′(n)r′(n)H}wj(n)

όπου το διάνυσµα συντελεστών για το j-οστό σύµβολο αποστολής wj, έχει

µήκος Mr(Kf + 1) +
(
(j − 1)(Kb + 1) +Kb

)

wj =
[

w
ff
1,j . . . w

ff
Mr,j

−w
fb
1 . . . −w

fb
j−1 −w

fb
j (n− 1) . . . −wfbj (n−Kb)

]T

και

w
ff
i,j =

[

wffi,j (0) w
ff
i,j (1) . . . w

ff
i,j (Kf )

]T

, i ∈ {1, . . . ,Mr}

w
fb
j =

[

wfbj (0) wfbj (1) wfbj (2) . . . wfbj (Kb)
]T

, j ∈ {1, . . . ,Mt}

Οπότε η παράγωγος της συνάρτησης κόστους έχει ως αποτέλεσµα το γραµµικό

σύστηµα

R′(n)wj(n) = b′
j(n)

για το j-οστό σύµβολο. Η λύση του οποίου wo,j ϑα µας δώσει τους συντελεστές

των ϕίλτρων (εµπρόσθιου και ανατροφοδότησης) του ισοσταθµιστή του j-οστού

επιπέδου, ενώ η έξοδος του j-οστού επιπέδου του ισοσταθµιστή ϑα δίνεται από

τη σχέση

d̂j(n) = wH
o,jr

′(n)

5.3 ∆ιατεταγµένης ακύρωσης - OSIC

Η προσαρµοστική ισοστάθµιση ανατροφοδότησης συµβόλων µπορεί να επε-

κταθεί έτσι ώστε η ακύρωσή τους να γίνεται ϐάσει συγκεκριµένης διάταξης,

όπως είχαµε στην περίπτωση που γνωρίζαµε το κανάλι.

Στο σχήµα 5.3 απεικονίζεται η αρχιτεκτονική ενός MIMO OSIC συστήµατος

µε προσαρµοζόµενους συντελεστές. ΄Οπως και προηγουµένως, το σύστηµα

διακρίνεται σε Mt επίπεδα και η ισοστάθµιση γίνεται διαδοχικά σε κάθε ένα

επίπεδο για κάθε ένα σύµβολο. Ο ισοσταθµιστής κάθε επιπέδου ελέγχει ποιο

σύµβολο από τα εναποµείναντα δίνει το µικρότερο σφάλµα και αυτό επιλέγει

ως έξοδο του συγκεκριµένου επιπέδου.

Το σύστηµα MIMO OSIC έχει αυξηµένη απόδοση αλλά και πολυπλοκότητα

σε σχέση µε το MIMO GDFE. Πλέον σε κάθε επίπεδο πρέπει να επιλύουµε

τα συστήµατα όλων των εναποµείναντων συµβόλων που δεν έχουν ακυρωθεί,

δηλαδή για το j-οστό επίπεδο

R′
j(n)wj,m(n) = b′

j,m(n)
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Σχήµα 5.3: ∆οµή του ισοσταθµιστή MIMO OSIC

για m ∈ Sj όπου Sj = {1, . . . ,Mt}\(k1, k2, . . .). Αντίθετα, στην περίπτωση

του MIMO GDFE σε κάθε επίπεδο λύναµε το αντίστοιχο σύστηµα, δηλαδή για

το επίπεδο j
R′
j(n)wj(n) = b′

j(n)

΄Εστω w
ff
j,m(n) οι Mr(Kf + 1) συντελεστές του j-οστού επιπέδου του εµ-

πρόσθιου ϕίλτρου ισοστάθµισης στο δέκτη για τοm-οστό σύµβολο, ενώ w
fb
j (n)

οι (j − 1)(Kb + 1) συντελεστές του ϕίλτρου ανατροφοδότησης για το j-οστό ε-

πίπεδο. Τότε, η έξοδος του ισοσταθµιστή ϑα δίνεται από τη σχέση

d̃kj
(n) = w

ff
j,kj

(n)Hr(n)−w
fb
j (n)HD̂j(n)

=
[

w
ff
kj

(n) −w
fb
j (n)

]H
[

r(n)

D̂j(n)

]

όπου kj είναι ο δείκτης του συµβόλου που έχει το µικρότερο σφάλµα και

επιλέγεται ως έξοδος στο j-οστό επίπεδο του ισοσταθµιστή. ΄Οπου w
ff
j,m οι

συντελεστές του εµπρόσθιου ϕίλτρου για το j-οστό επίπεδο και για το m-οστό

σύµβολο, ενώ

w
fb
j (n) =

[

w
fb
k1

(n) . . . w
fb
kj−1

(n) wfbj (n − 1) . . . wfbj (n−Kb)
]T

Το διάνυσµα D̂j(n) περιέχει τα (j−1)(Kb+1) σύµβολα που έχουν ανιχνευτεί

έως το j-οστό επίπεδο, διατεταγµένα σύµφωνα µε την ϐέλτιστη σειρά, καθώς

και τα Kb σύµβολα προηγούµενων χρονικών στιγµών για το επίπεδο j

D̂j(n) =
[

d̂k1(n) . . . d̂kj−1
d̂j(n− 1) . . . d̂j(n−Kb)

]T
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όπου

d̂j(n) =
[

d̂j(n) d̂j(n− 1) . . . d̂j(n−Kb)
]T

Η συνάρτηση κόστους κάθε συµβόλουm ∈ Sj στο επίπεδο j για τη χρονική

στιγµή n, εκφράζεται ως εξής :

ξ(wj,m(n)) = E
{

|d̂m(n)−
[

w
ff
j,m(n) −w

fb
j (n)

]H
[

r(n)

D̂j(n)

]

|2
}

΄Ετσι στο επίπεδο j επιλέγουµε ως έξοδο του ισοσταθµιστή το σύµβολο µε

δείκτη

kj(n) = arg min
m∈Sj

ξ(wj,m(n))

Στη συνέχεια περιγράφουµε πιο αναλυτικά την λειτουργία του ισοσταθµι-

στή για κάθε χρονική στιγµή n :

1ο επίπεδο

Αρχικά έχουµε γραµµική ισοστάθµιση, καθώς δεν υπάρχει κάποιο σύµ-

ϐολο προηγούµενης απόφασης. Το λαµβανόµενο διάνυσµα r(n) ει-

σέρχεται στο feedforward ϕίλτρο του πρώτου επιπέδου µε συντελεστές

w1,m(n) για τον υπολογισµό του m-οστού συµβόλου. Αφού υπολογί-

σουµε τους συντελεστές για όλα τα σύµβολα m ∈ S1 = (1, 2, . . . ,Mt),
στη συνέχεια υπολογίζεται και το ελάχιστο τετραγωνικό σφάλµα τους.

ξ(wj,m(n)) = E
{

|d̂m(n)−w
ff
1,m(n)r(n)|2

}

και επιλέγεται αυτό µε το µικρότερο σφάλµα

k1(n) = arg min
m∈S1

ξ(w1,m(n))

΄Ετσι η έξοδος του πρώτου επιπέδου του ισοσταθµιστή ϑα είναι

d̂k1(n) = fdecision
(
w
ff
1,k1

(n)Hr(n)
)

και το οποίο ϑα ακυρωθεί στο δεύτερο επίπεδο

2ο επίπεδο

Στο δεύτερο επίπεδο υπολογίσουµε τους συντελεστές του εµπρόσθιου

ϕίλτρου w2,m(n) για όλα τα εναποµείναντα σύµβολα

m ∈ S2 = {1, 2, . . . Mt}\{k1}

όπως και τους συντελεστές του ϕίλτρου ανατροφοδότησης w
fb
2 (n). Στη

συνέχεια υπολογίζουµε το ελάχιστο τετραγωνικό σφάλµα τους και επι-

λέγουµε αυτό µε το µικρότερο. Οπότε στην έξοδο του ισοσταθµιστή του

2ου επιπέδου έχουµε

d̂k2(n) = fdecision
(
w
ff
2,k2

(n)Hr(n)− (wfbk1(n))∗d̂k1(n)
)

όπου (· )∗ δηλώνει τον συζυγή µιγαδικό αριθµό ϐαθµωτής ποσότητας.
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Mt επίπεδο
Ακολουθόντας την ίδια διαδικασία στο Mt επίπεδο ϑα έχουµε µόνο ένα
σύµβολο για ανίχνευση. Το µήκος των συντελεστών του ϕίλτρου ανατρο-
ϕοδότησης ϑα είναι Mt − 1 για την ακύρωση των Mt − 1 προηγούµενων
επιπέδων. Στην έξοδο του ισοσταθµιστή του Mt επιπέδου έχουµε

d̂kMt
(n) = fdecision

(
w

ff
Mt,kMt

(n)Hr(n)−

−
[

(wfb
k1

(n))∗ (wfb
k2

(n))∗ . . . (wfb
kMt−1

(n))∗
]








d̂k1
(n)

d̂k2
(n)
...

d̂kMt−1
(n)








)

Υπολογισµός στατιστικών ποσοτήτων

Αρχικά ας ορίσουµε επεκταµένο διάνυσµα εισόδου r(n) µε τα σύµβολα που

έχουν ανιχνευτεί

r
e,nat
j (n) =

[
r(n) dnatj (n)

]T

όπου dnatj (n) αναπαριστά το διάνυσµα

dnatj (n) =
[

d̂1(n) d̂2(n) . . . d̂j−1(n)
]T

δηλαδή τα σύµβολα που έχουν ανιχνευτεί έως το επίπεδο j σε ϕυσική όµως

διάταξη 1, 2, . . . , j − 1. Χρησιµοποιώντας σταθερή διάταξη των συµβόλων α-

κύρωσης εξασφαλίζουµε ότι πιθανές αλλαγές στην ϐέλτιστη διάταξη ακύρωσης

δεν ϑα επηρεάσουν τον υπολογισµό των στατιστικών µας ποσοτήτων, και συγ-

κεκριµένα του µητρώου αυτοσυσχέτισης

Rnat
j (n) = E

{
r
e,nat
j (n)re,natj (n)H

}

και του διανύσµατος ετεροσυσχέτισης

bnatj,m(n) = E
{
r
e,nat
j (n)d̂∗m(n)

}

Να σηµειώσουµε εδώ ότι οι στατιστικές µέσες τιµές αντικαθιστούνται µε τις

χρονικές µέσες τιµές, ο υπολογισµός των οποίων γίνεται µε χρήση των εκθετι-

κών µέσων όρων, δηλαδή έχουµε

Rnat
j (n) =

n∑

l=1

λn−lf r
e,nat
j (l)re,natj (l)H

bnatj,m(n) =

n∑

l=1

λn−lf r
e,nat
j (l)d̂∗m(l)

όπου λf ο συντελεστής λήθης.
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5.3.1 Ανάλυση κριτηρίου σειράς ανίχνευσης

΄Οπως είδαµε, προκειµένου να ϐρούµε την ϐέλτιστη σειρά ακύρωσης υπολογί-

Ϲουµε σε κάθε επίπεδο το ελάχιστο τετραγωνικό σφάλµα (LSE) των εναποµεί-

ναντων συµβόλων

ξ(wj,m(n)) = E
{
|d̂m(n)−

[
wj,m(n) zj(n)

]H
[

r(n)

d̂j(n)

]

|2
}

= E
{
|d̂m(n)−we

j,m(n)rej(n)|2
}

(5.2)

όπου

we
j,m(n) =

[
wj,m(n) zj(n)

]T

το επεκταµένο διάνυσµα συντελεστών του ισοσταθµιστή που περιέχει τους συν-

τελεστές του εµπρόσθιου ϕίλτρου και τους συντελεστές του ϕίλτρου ανατροφο-

δότησης, και όπου

rej,m(n) =
[

r(n) d̂j(n)
]T

το επεκταµένο διάνυσµα εισόδου µε τα ανιχνευµένα σύµβολα των προηγούµε-

νων επιπέδων, διατεταγµένα σύµφωνα µε την ϐέλτιστη σειρά ακύρωσης.

Από την σχέση (5.2) έχουµε

ξ(wj,m(n)) = E
{
|d̂m(n)−we

j,m(n)Hrej(n)|2
}

= E
{(
d̂m(n)−we

j,m(n)Hrej(n)
)(
d̂m(n)−we

j,m(n)Hrej(n)
)H}

= E
{
|d̂m(n)|2 −we

j,m(n)Hrej(n)d̂∗m(n)− d̂m(n)rej(n)Hwe
j,m(n)

+ we
j,m(n)Hrej(n)rej(n)Hwe

j,m(n)
}

⇒ ξ(wj,m(n)) = E
{
|d̂m(n)|2

}
−we

j,m(n)HE
{
rej(n)d̂∗m(n)

}

− E
{
d̂m(n)rej(n)H

}
we
j,m(n) + we

j,m(n)HE
{
rej(n)rej(n)H

}
we
j,m(n)

⇒ ξ(wj,m(n)) = cm,m(n)−we
j,m(n)Hbj,m(n)

− bHj,m(n)we
j,m(n) + we

j,m(n)HRj(n)we
j,m(n) (5.3)

Να διευκρινίσουµε ότι ορίζουµε τον πίνακα

c =








c1,1 c1,2 . . . c1,Mt

c2,1 c2,2 . . . c2,Mt

...
...

. . .
...

cMt,1 cMt,2 . . . cMt,Mt








=








E{d̂1d̂
∗

1
} E{d̂1d̂

∗

2
} . . . E{d̂1d̂

∗

Mt
}

E{d̂2d̂
∗

1
} E{d̂2d̂

∗

2
} . . . E{d̂2d̂

∗

Mt
}

...
...

. . .
...

E{d̂Mt
d̂∗
1
} E{d̂Mt

d̂∗
2
} . . . E{d̂Mt

d̂∗Mt
}








(5.4)

οπότε ο πρώτος όρος της εξίσωσης (5.3) ορίζεται ως

cm,m(n) = E{d̂m(n)d̂∗m(n)}
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΄Ετσι η σειρά ανίχνευσης την χρονική στιγµή n για το j-οστό επίπεδο δίνεται

από τη σχέση

kj(n) = arg min
m∈Sj

ξ(wj,m(n))

Η πολυπλοκότητα της σχέσης (5.3) καθορίζεται από την τελευταία ποσότητα

wH
j,m(n)Rj(n)wj,m(n) και συγκεκριµένα από το γινόµενο του πίνακα Rj(n)

µε το διάνυσµα λύσης wj,m(n).
Μπορούµε όµως να αντικαταστήσουµε το παραπάνω γινόµενο µε

Rj(n)wj,m(n) = bj,m(n)

και τότε η σχέση (5.3) γίνεται

ξ(wj,m(n)) = cm,m(n)−wH
j,m(n)bj,m(n)− bj,m(n)Hwj,m(n) + wj,m(n)Hbj,m(n)

⇒ ξ(wj,m(n)) = cm,m(n)− bj,m(n)Hwj,m(n) (5.5)

η οποία έχει πολύ µικρότερη πολυπλοκότητα, και συγκεκριµένα ίση µε ένα

εσωτερικό γινόµενο.

΄Οµως, πρέπει να σηµειωθεί ότι η σχέση (5.5) αποτελεί προσέγγιση της (5.3)

και σε αρχικά ϐήµατα της ισοστάθµισης, όπου δεν έχουµε καλές προσεγγίσεις

της λύσης, µπορεί να επιστρέφει λανθασµένη σειρά ανίχνευσης. Ιδιαίτερα εµ-

ϕανές είναι το πρόβληµα για την περίπτωση του τροποποιηµένου αλγορίθµου

Συζυγών Κλίσεων (CG).



Κεφάλαιο6
Ισοσταθµιστής OSIC µειωµένης

πολυπλοκότητας

Στο προηγούµενο κεφάλαιο παρουσιάσαµε την τεχνική διατεταγµένης ακύρω-

σης (OSIC).΄Οπως ϑα δούµε στο κεφάλαιο των εξοµοιώσεων η συγκεκριµένη

τεχνική έχει µικρότερο ϱυθµό σφάλµατος συµβόλων (SER) σε σχέση µε τις

τεχνικές ανατροφοδότησης αποφάσεων. Ωστόσο παράλληλα αυξάνεται και το

υπολογιστικό κόστος, καθώς είναι απαραίτητη η επίλυση

Mt∑

j=1

(Mt − j + 1)

συστηµάτων αυξανόµενου µεγέθους.

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο παρουσιάζουµε την γενίκευση µίας τεχνικής

µειωµένης πολυπλοκότητας [6]. Η συγκεκριµένη τεχνική έχει εφαρµοστεί µε

χρήση του αλγορίθµου RLS, εµείς όµως ϑα επεκτείνουµε την εφαρµογή της

και στην περίπτωση του αλγορίθµου Συζυγών Κλίσεων. Αρχικά ϑα περιγρά-

ψουµε τις ϐασικές σχέσεις µοντελοποίησης του ισοσταθµιστή καθώς και τις

αλγοριθµικές µεθόδους που ϑα χρησιµοποιήσουµε. Επίσης, αναλύουµε την

πολυπλοκότητά της σε σχέση µε τη συµβατική µέθοδο.

6.1 Μοντελοποίηση του ισοσταθµιστή

Στο [6] προτείνεται µία αποδοτική υλοποίηση του αλγορίθµου RLS για σύ-

στηµα OSIC. ΄Οπως είδαµε, τα συστήµατα διατεταγµένης ανατροφοδότησης

συµβόλων λόγω του πλήθους των γραµµικών συστηµάτων που πρέπει να ε-

πιλύσουν έχουν µεγάλο υπολογιστικό κόστος. Η συγκεκριµένη υλοποίηση

διαχωρίζει τον αλγόριθµο σε δύο µέρη. Το πρώτο επιλεύει τα συστήµατα του

πρώτου επιπέδου χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο RLS. Το δεύτερο επιλεύει

51
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τα συστήµατα των επόµενων επιπέδων εκµεταλλευόµενοι τα αποτελέσµατα του

πρώτου µέρους.

Κατά την διαδοχική ακύρωση των ανιχνευµένων συµβόλων, το σύστηµα

που πρέπει να λύσουµε αυξάνει το µέγεθός του κατά ένα, διατηρώντας όµως

το µεγαλύτερο µέρος του ίδιο µε το προηγούµενο. ΄Ετσι, για την χρονική

στιγµή n, ο πίνακας αυτοσυσχέτισης στο επίπεδο j εκφράζεται συναρτήσει του

πίνακα αυτοσυσχέτισης του προηγούµενου επιπέδου j − 1 ως εξής :

Rj(n) =

[
Rj−1(n) bj−1,kj−1

(n)
bj−1,kj−1

(n)H cj−1,kj−1
(n)

]

όπου bHj−1,kj−1
(n) είναι το διάνυσµα ετεροσυσχέτισης του προηγούµενου ε-

πιπέδου j − 1, για το σύµβολο skj−1
σύµφωνα µε την σειρά ακύρωσης για

την n-οστή χρονική στιγµή. ΄Οπου cj−1,kj−1
(n) η ενέργεια του συµβόλου

skj−1
= E{|skj−1

|2} για την n-οστή χρονική στιγµή.

Επίσης, το διάνυσµα ετεροσυσχέτισης bj,m(n) του m-οστού συµβόλου

µπορεί να εκφραστεί συναρτήσει του διανύσµατος ετεροσυσχέτισης του προη-

γούµενου επιπέδου ως εξής :

bj,m(n) =

[
bj−1,m(n)
ckj−1,m(n)∗

]

΄Ετσι λοιπόν, την n-οστή χρονική στιγµή για το j-οστό επίπεδο Ϲητάµε την

λύση του συστήµατος :

Rj(n)wj,m(n) = bj,m(n) (6.1)

⇒
[

Rj−1(n) bj−1,ki−1
(n)

bj−1,kj−1
(n)H cj−1,kj−1

(n)

]

wj,m(n) =

[
bj−1,m(n)
ckj−1,m(n)

]

⇒ wj,m(n) =

[
Rj−1(n) bj−1,ki−1

(n)
bj−1,kj−1

(n)H cj−1,kj−1
(n)

]−1 [
bj−1,m(n)
ckj−1,m(n)

]

Χρησιµοποιώντας το ϑεώρηµα αντιστροφής (inversion lemma) [22] έχουµε :

[
Rj−1(n) bj−1,ki−1

(n)
bj−1,kj−1

(n)H cj−1,kj−1
(n)

]
−1

=

[
Rj−1(n)−1 + ρkj−1

(n)wj−1,kj
(n)wj−1,kj−1

(n)H −ρkj−1
(n)wj−1,kj−1

(n)
−ρkj−1

(n)wj−1,kj−1
(n)H ρkj−1

(n)

]
−1

όπου

ρj(n) =
1

cj − bj,kj−1
(n)Hwj−1,kj−1

΄Ετσι, το διάνυσµα λύσης για το επίπεδο j για το m-οστό σύµβολο εκφράζεται

από τη σχέση

wj,m =

[
wj−1,m

0

]

+ρkj−1

(
ckj−1,m−wj−1,kj−1

(n)Hbj−1,m(n)
)
[
−wj−1,kj−1

1

]

(6.2)
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Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι µε τη χρήση της σχέσης (6.2) για τον υπολογι-

σµό των λύσεων του συστήµατος στο επίπεδο j, το υπολογιστικό κόστος µειώ-

νεται στην τάξη του εσωτερικού γινοµένου διανυσµάτων. Ωστόσο, το κυρίαρχο

και πιο χρονοβόρο κοµµάτι παραµένει, καθώς είναι απαραίτητη η χρήση του

ϐασικού αλγορίθµου για το αρχικό επίπεδο j = 1.

6.2 Περιγραφή αλγορίθµων

Στη συνέχεια περιγράφουµε τους αλγορίθµους για την τεχνική OSIC µειωµέ-

νης πολυπλοκότητας. Αρχικά εφράζουµε τον γενικό αλγόριθµο και στη συνέ-

χεια εξειδικεύουµε στις υλοποιήσεις µε ϐάση τους αλγορίθµους Αναδροµικών

Ελαχίστων Τετραγώνων RLS και Συζυγών Κλίσεων CG.

Τα ϐασικά ϐήµατα της τεχνικής περιγράφονται από την Μέθοδο 1.

Μέθοδος 1 Γενική περιγραφή

Βήµα 1ο: Αρχικοποίηση αλγορίθµου

Βήµα 2ο: Επαναληπτική ισοστάθµιση και απόφαση

Βήµα 3ο: Υπολογισµός των στατιστικών ποσοτήτων (π.χ. πίνακα αυτοσυσχέ-

τισης, διάνυσµα ετεροσυσχέτισης)

Βήµα 4ο: Ανανέωση διανύσµατος συντελεστών και διάταξης ακύρωσης

Βήµα 5ο: Επιστροφή στο ϐήµα 2

Ας δούµε όµως λίγο πιο αναλυτικά τα ϐήµατα της Μεθόδου 1 :

Στο Βήµα 1 αρχικοποιούµε ορισµένες ϐασικές ποσότητες του αλγορίθ-

µου, όπως τον αντίστροφο πίνακα αυτοσυσχέτισης για την περίπτωση του

RLS, ή τον πίνακα αυτοσυσχέτισης και το διάνυσµα ετεροσυσχέτισης για

την περίπτωση του CG.

Στο Βήµα 2 υπολογίζουµε το αποτέλεσµα του ϕίλτρου ισοστάθµισης µε

ϐάση τους συντελεστές που υπολογίστηκαν την προηγούµενη χρονική

στιγµή.

Στο Βήµα 3 ανανεώνουµε τις στατιστικές ποσότητες που είναι απαραίτη-

τες για τη λειτουργία του ισοσταθµιστή, όπως τον πίνακα αυτοσυσχέτισης

και το διάνυσµα ετεροσυσχέτισης.

Στο Βήµα 4 γίνεται ο υπολογισµός των συντελεστών του ϕίλτρου ισοστάθ-

µισης, δηλαδή η λύση των συστηµάτων. Η µείωση της πολυπλοκότητας

αφορά το συγκεκριµένο Βήµα και η ϐασική ιδέα είναι να διασπάσου-

µε τον επαναληπτικό αλγόριθµο σε δύο µέρη. ∆ηλαδή στο Βήµα 4 ϑα

έχουµε τις εξής ενέργειες :

1. Υπολογισµός της λύσης των συστηµάτων του πρώτου επιπέδου για

όλα τα σύµβολα χρησιµοποιώντας τον ϐασικό αλγόριθµο (RLS ή

CG)
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2. Χρήση των σχέσεων (3.2) για τον υπολογισµό της λύσης των συστη-

µάτων των επόµενων επιπέδων

Υλοποίηση για τον RLS

Στην περίπτωση που χρησιµοποιούµε τον αλγόριθµο Αναδροµικών Ελαχίστων

Τετραγώνων RLS τότε η λύση των συστηµάτων του πρώτου επιπέδου του συ-

στήµατος OSIC ϑα γίνεται µε ϐάσει των σχέσεων

q1(n) = Φ−1
1 (n− 1)r1(n)

k1(n) =
λ−1q1(n)

1 + λ−1r1(n)Hq1(n)

Φ−1
1 (n) = λ−1Φ−1

1 (n− 1)− λ−1k1(n)q1(n)H

έτσι για όλα τα Mt σύµβολα αποστολής υπολογίζουµε τους συντελεστές του

ϕίλτρου :

w1,j(n) = w1,j(n− 1) + k1(n)ξ∗j (n), ∀j ∈ (1, . . . ,Mt)

όπου k1(n) είναι το διάνυσµα κέρδους και ξj(n) το a priori σφάλµα εκτίµησης

που ορίζεται ως

ξj(n) = d̂j(n)−w1,j(n)Hr1(n)

Στην Μέθοδο 2 παρουσιάζουµε τα ϐήµατα της µεθόδου όταν χρησιµοποιούµε

τον αλγόριθµο Αναδροµικών Ελαχίστων Τετραγώνων.

Να σηµειώσουµε τα εξής :

Στο Βήµα 3 υπολογίζουµε τον πίνακα ετεροσυσχέτισης G. Κάθε στήλη j
του αποτελεί το διάνυσµα ετεροσυσχέτισης για το επίπεδο j, το οποίο όµως

είναι επεκταµένο µε την ετεροσυσχέτιση όλων των συµβόλων που µεταδίδει ο

ποµπός, τοποθετηµένα µε τη ϕυσική διάταξη, δηλαδή

G(n) = λG(n − 1) +
[

r(n)T d̂(n)T
]T

d̂(n)H

όπου

r(n) =
[
r1(n) . . . r1(n−Kf ) . . . rMt(n) . . . rMt(n−Kf )

]

και

d̂(n) =
[

d̂1(n) . . . d̂Mt(n)
]

Βάσει του πίνακα G, το διάνυσµα ετεροσυσχέτισης για το επίπεδο j και για το

σύµβολο m γράφεται ως εξής

bj,m(n) =
[
g1,m(n) . . . gK,m(n) gK+k1,m(n) . . . gK+kj−1,m(n)

]
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όπου K = Mr(Kf + 1) + Mt και gi,j(n) αναπαριστά το (i, j) στοιχείο του

πίνακα ετεροσυσχέτισης G.

Στο Βήµα 4 έχουµε διασπάσει τον υπολογισµό των συντελεστών του ισο-

σταθµιστή σε δύο µέρη. Το πρώτο αφορά το πρώτο επίπεδο και χρησιµοποιεί

τον ϐασικό αλγόριθµο RLS. το δεύτερο αφορά τα επόµενα επίπεδα του ισο-

σταθµιστή και χρησιµοποιεί τη σχέση (6.2) για την ελαχιστοποίηση της πολυ-

πλοκότητας.

Μέθοδος 2 Υλοποίηση RLS

Βήµα 1ο: Αρχικοποίηση αλγορίθµου

n = 0, kj = i,∀j
R(0)−1 = δ−1I, G(0) = 0

wj,m = 1,

Βήµα 2ο: Επαναληπτική ισοστάθµιση και απόφαση

α) n = n+ 1

ϐ) Υπολογισµός του d̂ = fdecision
(
w(n)Hr(n)

)

Βήµα 3ο: Υπολογισµός του διανύσµατος ετεροσυσχέτισης

Βήµα 4ο: Ανανέωση διανύσµατος συντελεστών και διάταξης ακύρωσης

α) Υπολογισµός των ποσοτήτων q1(n),k1(n),R−1
1 (n) ϐάσει των σχέσεων

(3.2) και της λύσης για όλα τα j

ϐ) Για κάθε επίπεδο m ∈ Sj

• Υπολογισµός της ενέργειας ξ(wj,m(n)) κάθε συµβόλου m

• Υπολογισµός του διανύσµατος λύσης για τα εναποµείναντα σύµβολα

Βήµα 5ο: Επιστροφή στο ϐήµα 2

Υλοποίηση για τον CG

Η Μέθοδος 3 αφορά την υλοποίηση της τεχνικής OSIC µειωµένης πολυπλοκό-

τητας για την περίπτωση που χρησιµοποιούµε τον αλγόριθµο Συζυγών Κλίσεων

για τη λύση των συστηµάτων. Στο Βήµα 3 γίνεται ο υπολογισµός του ανανε-

ωµένου πίνακα αυτοσυσχέτισης και διανύσµατος ετεροσυσχέτισης, τα οποία

αντικαθιστούν τον πίνακα ετεροσυσχέτισης G που περιγράψαµε προηγουµέ-

νως. Στο Βήµα 4 κάνουµε χρήση του αλγορίθµου Συζυγών Κλίσεων kmax επα-

ναλήψεων (CG) ή του αλγορίθµου Τροποποιηµένων Συζυγών Κλίσεων (MCG),

προκειµένου να υπολογίσουµε τη λύση του συστήµατος του πρώτου επιπέδου

σε κάθε ϐήµα του ισοσταθµιστή.

Να σηµειώσουµε ότι ενώ οι αλγόριθµοι RLS και CG ϐρίσκουν την ακρι-

ϐή λύση του συστήµατος του πρώτου επιπέδου, ο αλγόριθµος MCG ϐρίσκει
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µια προσεγγιστική τιµή της λύσης. Λόγω αυτού αναµένουµε όχι τόσο καλή

εκτίµηση και των λύσεων των επόµενων επιπέδων.

Μέθοδος 3 Υλοποίηση CG

Βήµα 1ο: Αρχικοποίηση αλγορίθµου

n = 0, kj = i,∀j
R(0) = δI, b(0) = 0

wj,m = 1,

Βήµα 2ο: Επαναληπτική ισοστάθµιση και απόφαση

α) n = n+ 1

ϐ) Υπολογισµός του d̂ = fdecision
(
w(n)Hr(n)

)

Βήµα 3ο: Υπολογισµός του πίνακα αυτοσυσχέτισης και του διανύσµατος ετε-

ϱοσυσχέτισης

Βήµα 4ο: Ανανέωση διανύσµατος συντελεστών και διάταξης ακύρωσης

α) Επίλυση των j συστηµάτων του πρώτου επιπέδου µε χρήση του επα-

ναληπτικού αλγορίθµου Συζυγών Κλίσεων.

ϐ) Για κάθε επίπεδο m ∈ Sj

• Υπολογισµός της ενέργειας ξ(wj,m(n)) κάθε συµβόλου m

• Υπολογισµός του διανύσµατος λύσης για τα εναποµείναντα σύµβολα

Βήµα 5ο: Επιστροφή στο ϐήµα 2

6.3 Ανάλυση υπολογιστικής πολυπλοκότητας

Σύµφωνα µε την µέθοδο που περιγράψαµε, ο αλγόριθµος ισοστάθµισης χρη-

σιµοποιείται µόνο για το πρώτο επίπεδο, ενώ στα επόµενα χρησιµοποιούµε

τη σχέση (6.2). Με αυτόν τον τρόπο εκµεταλλευόµαστε τις ήδη υπολογισµέ-

νες λύσεις των προηγούµενων επιπέδων. Εποµένως αναµένουµε σηµαντική

µείωση του υπολογιστικού κόστους.

Υποθέτουµε ότι η πολυπλοκότητα του αλγορίθµου ισοστάθµισης για την

λύση ενός γραµµικού συστήµατος µεγέθους K × K είναι O(K2). Στην πε-

ϱίπτωση του επίπεδου καναλιού γνωρίζουµε ότι ισχύει K = Mr, ενώ για το

συχνοτικά επιλεκτικό κανάλι στην γενική περίπτωση της µη γραµµικής ισο-

στάθµισης ισχύει K = MrKf + MtKb. Αντιλαµβανόµαστε ότι οι απαιτήσεις

στην δεύτερη περίπτωση από ϑέµα υπολογιστικού κόστους είναι πολύ µεγα-

λύτερες.

Στη συνέχεια αναλύουµε τις πολυπλοκότητες κ της κλασικής περίπτωσης
ισοστάθµισης ∆ιατεταγµένης Ανατροφοδότησης Αποφάσεων (OSIC) και κopt
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της προτεινόµενης τεχνικής µειωµένης πολυπλοκότητας. Η λύση των Mt συ-
στηµάτων µε χρήση ενός επαναληπτικού αλγορίθµου και γνωστή σειρά ανί-
χνευσης σε µία χρονική περίοδο απαιτεί υπολογιστικό κόστος ίσο µε

κ = MtO(K2) + (Mt − 1)O((K + 1)2) + (Mt − 2)O((K + 2)2) +

+ . . .+O((K +Mt − 1)2)

⇒ κ = MtO(K2) +

Mt∑

j=2

(Mt − j + 1)O((K + j − 1)2)

=

Mt∑

j=1

(Mt − j + 1)O((K + j − 1)2)

Χρησιµοποιώντας την παραπάνω ανάλυση και τη σχέση (6.2), το υπολογιστικό
κόστος γίνεται

κopt = MtO(K2) + (Mt − 1)O(K) + (Mt − 2)O(K) + . . .+O(K)

⇒ κopt = MtO(K2) +
(Mt − 1)Mt

2
O(K)

και αφού ισχύει ότι

(Mt − 1)Mt

2
O(K) <

Mt∑

j=2

(Mt − j + 1)O((K + j − 1)2)

συνεπάγεται ότι η πολυπλοκότητα της προτεινόµενης τεχνικής είναι µικρότερη

από την κλασική τεχνική

κopt < κ

Ο πρώτος όρος (MtO(K2)) των παραπάνω αθροισµάτων αφορά το κόστος

του πρώτου επιπέδου, το οποίο δεν µεταβάλεται µε την προτεινόµενη µέθοδο.

Η ϐελτίωση της πολυπλοκότητας µέσω της νέας τεχνικής στοχεύει στην µείω-

ση της πολυπλοκότητας των επόµενων επιπέδων, δηλαδή στο δεύτερο όρο της

σχέσης του κ. Αυτό σηµαίνει ότι η τάξη της κopt παραµένει ίδια µε αυτήν της

κ λόγω του πρώτου όρου, ωστόσο επιτυγχάνεται γραµµική ϐελτίωση στη συνο-

λική πολυπλοκότητα του αλγορίθµου, σε συνάρτηση µε τις κεραίες µετάδοσης

Mt. Συγκεκριµένα εάν σχηµατίσουµε τον λόγο

λopt =
κ

κopt
=

∑Mt

j=1(Mt − j + 1)O((K + j − 1)2)

MtO(K2) + (Mt−1)Mt

2 O(K)

τότε για K →∞ έχουµε

lim
K→∞

λopt = lim
K→∞

∑Mt

j=1(Mt − j + 1)O((K + j − 1)2)

(Mt−1)Mt

2 O(K)
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Σχήµα 6.1: Καµπύλες πολυπλοκότητας OSIC συστήµατος

Θέτοντας O(K2) = K2 και O(K) = K έχουµε

lim
K→∞

λopt =
Mt + 1

2

εποµένως ο λόγος ϐελτίωσης ακολουθεί γραµµική συµπεριφορά συναρτή-

σει του πλήθους κεραιών µετάδοσης του τηλεπικοινωνιακού συστήµατος όπως

ϕαίνεται και στο σχήµα 6.1 αριστερά. Επίσης, οι καµπύλες που απεικονί-

Ϲονται στη δεξιά γραφική παράσταση παριστάνουν το κόστος κ της κλασσικής

µεθόδου και κopt της προτεινόµενης µεθόδου, για ένα 4 × 4 MIMO σύστη-

µα. ∆ιαπιστώνουµε ότι η µορφή της κopt δεν έχει αλλάξει, όµως ϐρίσκεται σε

χαµηλότερα επίπεδα από την κ.



Κεφάλαιο 7
Εξοµοίωση και αξιολόγηση των

µεθόδων

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα των εξοµοιώσεων και την

αξιολόγηση των τεχνικών που έχουµε περιγράψει µέχρι τώρα. Η παρουσίαση

των αποτελεσµάτων χωρίζεται σε τρία ϐασικά µέρη ανάλογα µε την τεχνική

ισοστάθµισης. ΄Ετσι, στο πρώτο µέρος µελετάµε ένα MIMO σύστηµα µε γραµ-

µικό MMSE ισοσταθµιστή, στο δεύτερο ένα MIMO σύστηµα µε µη γραµµικό

ισοσταθµιστή Ανατροφοδότησης Αποφάσεων (DFE), και στο τρίτο µέρος ένα

MIMO σύστηµα µε µη γραµµικό ισοσταθµιστή ∆ιατεταγµένης Ανατροφοδότη-

σης Αποφάσεων (OSIC).

Ο κύριος στόχος του κεφαλαίου, αλλά και αυτής της εργασίας, είναι η

αξιολόγηση των αλγορίθµων Συζυγών Κλίσεων (CG) στο µη γραµµικό σύστη-

µα ισοσταθµιστή ∆ιατεταγµένης Ανατροφοδότησης Αποφάσεων (OSIC). Η ε-

ϕαρµογή του αλγορίθµου Αναδροµικών Ελαχίστων Τετραγώνων (RLS) για τον

συγκεκριµένο ισοσταθµιστή OSIC έχει µελετηθεί στο [6] και η υλοποίησή της

χρησιµοποιείται στις εξοµοιώσεις µας ως µέτρο σύγκρισης.

Πιο αναλυτικά όµως ϑα µελετήσουµε :

• αρχικά την απλή περίπτωση ενός συστήµατος πολλαπλών κεραιών µε

γραµµικό MMSE ισοσταθµιστή, όταν εφαρµόζεται σε συχνοτικά επίπεδο

αλλά και σε συχνοτικά επιλεκτικό κανάλι. Παρουσιάζονται και συγ-

κρίνονται οι καµπύλες σύγκλισης του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος

(MSE) και του ϱυθµού σφάλµατος συµβόλων (SER) για τους αλγόριθ-

µους Αναδροµικών Ελαχίστων Τετραγώνων (Recursive Least Squares 

RLS) [6], Συζυγών Κλίσεων (Conjugate Gradients  CG) Mt επαναλήψε-

ων [3], [4]. και τροποποιηµένων Συζυγών Κλίσεων (Modified Conjugate

Gradients  MCG) [4].

• στη συνέχεια εφαρµόζουµε αυτούς τους αλγορίθµους για την µη γραµ-

µική περίπτωση όπου έχουµε ανατροφοδότηση των ανιχνευµένων συµ-

59
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ϐόλων. Στην περίπτωση του συχντοτικά επίπεδου καναλιού γίνεται α-

νατροφοδότηση των συµβόλων των προηγούµενων επιπέδων. ∆ηλαδή

αφαιρούµε από το λαµβανόµενο σήµα την επίδραση των συµβόλων των

κεραιών που έχουν ανιχνευτεί. Ωστόσο, στην περίπτωση του συχνοτι-

κά επιλεκτικού καναλιού αφαιρούµε και την επίδραση των συµβόλων

προηγούµενων χρονικών στιγµών.

• και τελικά επεκτείνουµε την µελέτη των αλγορίθµων στις µη γραµµικές

τεχνικές ϑεωρώντας διατεταγµένη ακύρωση των συµβόλων. Αυτό σηµαί-

νει ότι η σειρά ακύρωσης των προηγούµενων επιπέδων υπολογίζεται µε

ϐάση το ϐέλτιστο κριτήριο ελαχιστοποίησης MMSE. Παρατηρούµε την

συµπεριφορά των αλγορίθµων Συζυγών Κλίσεων χρησιµοποιώντας την

OSIC τεχνική. Αξιολογούµε την προτεινόµενη µέθοδο ϐελτιστοποίησης

για συστήµατα OSIC.

7.1 Θέµατα Υλοποίησης

Πριν ξεκινήσουµε µε την παρουσίαση των εξοµοιώσεων και των αποτελεσµάτων

τους, αναφέρουµε ορισµένα ϑέµατα υλοποίσης που αφορούν το τηλεπικοινω-

νιακό σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε για την εκτέλεση των πειραµάτων.

Κανονικοποίηση Ενέργειας

Η σωστή κανονικοποίηση των σηµάτων είναι απαραίτητη για την σύγκριση

απόδοσης των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων που µελετάµε. Για έναMt×Mr

MIMO σύστηµα ϑεωρούµε ότι η µέση µεταδιδόµενη ενέργεια για µία περίοδο

ενός συµβόλου είναι σταθερή και µειώνεται ανάλογα µε τον αριθµό των κεραιών

µετάδοσης, δηλαδή η ενέργεια ανά σύµβολο ανά κεραία είναι ίση µε Es/Mt.

∆ιαµόρφωση

Ο ποµπός µεταδίδει ακολουθία συµβό-

λων κωδικοποιηµένη ως 4-QAM, όπου

η διάρκεια συµβόλου είναι Ts και η ε-

νέργειά του Es/Mt. Επίσης, τα σύµ-

ϐολα QAM κωδικοποιούνται µε ϐάση

τον κώδικα Gray, έτσι ώστε ένα λάθος

σύµβολο να αντιστοιχεί σε ακριβώς ένα

λάθος bit.
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Αρχικοποιήσεις προσαρµοστικών αλγορίθµων

Η εφαρµογή των προσαρµοστικών αλγορίθµων απαιτεί την αρχικοποίηση ο-

ϱισµένων ϐασικών ποσοτήτων. Στην συνέχεια αναφέρουµε τις αρχικοποιήσεις

που χρησιµποιήσαµε στις ακόλουθες εξοµοιώσεις.

Αλγόριθµος Αναδροµικών Ελαχίστων Τετραγώνων (RLS)

Ο προσαρµοστικός αλγόριθµος Αναδροµικών Ελαχίστων Τετραγώνων απαιτεί

την αρχικοποίηση του αντίστροφου του µητρώου αυτοσυσχέτισης, οπότε ορί-

Ϲουµε

Φ(0) = R−1(0) = δI

όπου δ = 0.001

Αλγόριθµος Συζυγών Κλίσεων (CG και MCG)

Οι αλγόριθµοι Συζυγών Κλίσεων που χρησιµοποιούµε απαιτούν την αρχικο-

ποίηση των διανυσµάτων κλίσης gj και διεύθυνσης pj ,∀j ∈ [1,Mt]. Ο ϐασι-

κός αλγόριθµος Συζυγών Κλίσεων CG αρχικοποιείται σε κάθε χρονική στιγµή

n ορίζοντας τα διανύσµατα

g0
j (n) = bj(n)−R(n)wj(n)

p0
j(n) = g0

j (n)

Αντίθετα, ο τροποποιηµένος αλγόριθµος Συζυγών Κλίσεων MCG αρχικοποιεί-

ται µόνο για την πρώτη χρονική στιγµή n = 0 ορίζοντας

g0
j = δ

[
1 0 . . . 0

]

p0
j = r(0)sj(0)

όπου r(0) το διάνυσµα εισόδου του δέκτη την χρονική στιγµή n = 0.

Παράθυρο εξοµάλυνσης του MSE

Κατά τον σχεδιασµό των καµπυλών του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος MSE

εφαρµόσαµε παράθυρο εξοµάλυνσης µήκους Lw = 30. ΄Ετσι οι καµπύλες που

παρουσιάζουµε στην συνέχεια ουσιαστικά απεικονίζουν το µέσο τετραγωνικό

σφάλµα που ορίζεται από την σχέση

MSE(n) =
1

Lw

n∑

i=n−Lw+1

MSE(i)
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Κανάλι

Στην περίπτωση του επίπεδου συχνοτικά καναλιού έχουµε έναν συντελεστή

της τυχαίας Rayleigh διαδικασίας.

Το συχνοτικά επιλεκτικό κανάλι µοντελοποιείται σύµφωνα µε το UMTS

Vehicular Channel Model A [1], έχουµε δηλαδή εξωτερικό περιβάλλον και

σχετική κίνηση µεταξύ ποµπού και δέκτη. Το συγκεκριµένο µοντέλο χαρα-

κτηρίζεται από µεγάλα µεγέθη κυψελών και υψηλότερη ισχύ µετάδοσης. Η

απώλεια διαδροµής εξαρτάται από την ϕύση του εξωτερικού περιβάλλοντος

που ϑεωρούµε ότι έχουµε. Εάν ϐρισκόµαστε σε urban ή suburban περιο-

χές ακολουθεί τον νόµο του αντίστροφου τετραγώνου της απόστασης, R−4 και

lognormal επισκίαση µε τυπική απόκλιση σ = 10dB. Στην περίπτωση που

ϐρισκόµαστε σε ποιο αραιή περιοχή η απώλεια διαδροµής είναι µικρότερη

από R−4.

Η Rayleigh εξασθένιση εξαρτάται από την σχετική ταχύτητα µεταξύ ποµπού

και δέκτη. Στις εξοµοιώσεις µας υποθέτουµε ότι η σχετική ταχύτητα είναι

100χλµ/ώρα.

UMTS Vehicular Channel Model A

Μονοπάτι Σχετική καθυστέρηση (ns) Μέση ενέργεια (dB)

1 0 0.0

2 310 -1.0

3 710 -9.0

4 1090 -10.0

5 1730 -15.0

6 2510 -20.0

7.2 Εξοµοίωση συστήµατος MIMO Linear MMSE

Εισαγωγικά παρουσιάζουµε την συµπεριφορά των αλγορίθµων για το MIMO

σύστηµα γραµµικού MMSE ισοσταθµιστή. Οι παράµετροι που ϑα µας απα-

σχολήσουν είναι η ϕύση του καναλιού (επίπεδο κανάλι ή συχνοτικά επιλεκτι-

κό) και η τάξη του συστήµατος, δηλαδή το πλήθος κεραιών ποµπού-δέκτη.

4× 4 MIMO σύστηµα σε συχνοτικά επίπεδο κανάλι

Το πρώτο σύστηµα που ϑα µελετήσουµε είναι ένα 4× 4 σύστηµα σε συχνοτικά

επίπεδο κανάλι. Οι καµπύλες σύγκλισης του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος

(MSE) απεικονίζονται στο σχήµα 7.1 αριστερά, και δεξιά έχουµε τις καµπύλες

του ϱυθµού σφάλµατος των συµβόλων (SER)

Και οι τρεις προσαρµοστικοί αλγόριθµοι έχουν την ίδια συµπεριφορά σύγ-

κλισης MSE και τον ίδο ϱυθµό σφαλµάτων συµβόλων SER.
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Σχήµα 7.1: Σύγκριση των προσαρµοστικών αλγορίθµων για MIMO 4×4 σύστηµα

σε επίπεδο κανάλι.

4× 4 MIMO σύστηµα σε συχνοτικά επιλεκτικό κανάλι

Στην περίπτωση του συχνοτικά επιλεκτικού καναλιού οι απαιτήσεις είναι µε-

γαλύτερες όπως και ο χρόνος σύγκλισης των αλγορίθµων. Σε κάθε χρονική

στιγµή είναι απαραίτητη η λύση συστήµατος µεγέθους MtKf ×MtKf , όπου

στην δική µας περίπτωση για Mt = 4 και Kf = 21 είναι 84× 84.

Από το σχήµα 7.2 παρατηρούµε ότι και για το επιλεκτικό κανάλι οι προ-

σαρµοστικοί αλγόριθµοι έχουν τον ίδιο ϱυθµό σύγκλισης, ωστόσο απαιτούν

µεγάλη ακολουθία εκπαίδευσης για την σύγκλιση στο ϐέλτιστο όριο. ΄Οπως

ϕαίνεται και στην κάτω γραφική παράσταση του 7.2 απαιτούνται τουλάχιστον

2000 σύµβολα εκπαίδευσης.

Ελάχιστα χειρότερος ϕαίνεται να είναι ο αλγόριθµος Συζυγών Κλίσεων (CG)

σε σχέση µε τον τροποποιηµένο αλγόριθµο MCG, ο οποίος για την περίπτωση

του γραµµικού συστήµατος παρουσιάζει πολύ καλή συµπεριφορά. Να υπεν-

ϑυµήσουµε ότι ο MCG εκτελεί µία επανάληψη ανά χρονική στιγµή ενώ ο CG

εκτελεί Mt επαναλήψεις ανά χρονική στιγµή.
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Σχήµα 7.2: Σύγκριση των προσαρµοστικών αλγορίθµων για MIMO 4×4 σύστηµα

σε συχνοτικά επιλεκτικό κανάλι, µε ακολουθία εκπαίδευσης µήκους (επάνω

σχήµα) 500 συµβόλων και (κάτω σχήµα) 2000 συµβόλων.

7.3 Εξοµοίωση συστήµατος MIMO GDFE

Στην συνέχεια µελετάµε την περίπτωση των MIMO συστηµάτων Ανατροφοδό-

τησης Αποφάσεων (DFE). ΄Οπως έχουµε αναφέρει, η ανατροφοδότηση αποφά-

σεων τροφοδοτεί τον ισοσταθµιστή µέσω ενός ϐρόγχου ανάδρασης τα σύµβολα

που έχουν ανιχνευτεί, είτε σε προηγούµενα επίπεδα είτε σε προηγούµενες

χρονικές στιγµές. ΄Οταν έχουµε επίπεδο κανάλι η ακύρωση αφορά µόνο τα

σύµβολα των προηγούµενων επιπέδων που ανιχνεύθηκαν, καθώς µόνο αυτά

µπορούν να παρεµβάλουν στο λαµβανόµενο σήµα. ΄Οταν έχουµε συχνοτικά

επιλεκτικό κανάλι τότε µαζί µε την ακύρωση των συµβόλων των προηγούµε-

νων επιπέδων, έχουµε ακύρωση και των συµβόλων προηγούµενων χρονικών



7.3. ΕΞΟΜΟ�ΙΩΣΗ ΣΥΣΤ�ΗΜΑΤΟΣ MIMO GDFE 65

100 200 300 400 500 600 700 800 900
−19

−18

−17

−16

−15

−14

−13

−12

iterations

M
S

E
 (

d
B

)

GDFE4x4 system
(SNR=15db, training=100, lambda= 0.999, realizations=100)

 

 

batch MIMO GDFE
adaptive MIMO GDFE RLS
adaptive MIMO GDFE CG (Mt iterations)
adaptive MIMO GDFE MCG

Σχήµα 7.3: Σύγκλιση των προσαρµοστικών αλγορίθµων για MIMO GDFE 4× 4
σύστηµα σε επίπεδο συχνοτικά κανάλι.

στιγµών.

Σε κάθε χρονική στιγµή k πρέπει να λυθούν Mt γραµµικά συστήµατα για

το πρώτο επίπεδο, Mt− 1 για το δεύτερο επίπεδο και ϕθάνοντας στο τελευταίο

µένει µόνο ένα σύστηµα για λύση. Η διάσταση των συστηµάτων αυξάνεται σε

κάθε επίπεδο κατά ένα, οπότε συνολικά για όλα τα επίπεδα σε κάθε χρονική

στιγµή k απαιτείται η λύση
∑Mt

j=1(Mt − j + 1) γραµµικών συστηµάτων.

Εάν έχουµε συχνοτικά επίπεδο κανάλι, τότε το µέγεθος των γραµµικών

συστηµάτων είναι σχετικά χαµηλό, και στο j-οστό επίπεδο απαιτείται η λύ-

ση Mt − j + 1 συστηµάτων µεγέθους Mt + j − 1. Για την περίπτωση όµως

του συχνοτικά επιλεκτικού καναλιού, το γραµµικό σύστηµα ϑα έχει µέγεθος

MrKf +MtKb + j − 1, όπου Kf το µήκος του εµπρόσθιου ϕίλτρου ισοστάθ-

µισης, και Kb το µήκος του ϕίλτρου ανατροφοδότησης.

4× 4 MIMO σύστηµα σε συχνοτικά επίπεδο κανάλι

Στο σχήµα 7.3 απεικονίζονται οι καµπύλες σύγκλισης του µέσου τετραγωνικού

σφάλµατος για την περίπτωση του επίπεδου καναλιού. Παρατηρούµε ότι οι

προσαρµοστικοί αλγόριθµοι έχουν την ίδια συµπεριφορά σύγκλισης.

Σε σχέση µε την περίπτωση γραµµικής ισοστάθµισης επίπεδου καναλιού,

η σύγκλιση είναι πολύ πιο γρήγορη καθώς το όριο επιτυγχάνεται µόλις µε 30

σύµβολα περίπου, σε αντίθεση µε την γραµµική περίπτωση όπου απαιτούνται

τουλάχιστον 100 σύµβολα εκπαίδευσης. Επίσης, η τεχνική ανατροφοδότησης

αποφάσεων επιφέρει µείωση του ορίου του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος

MSE κατά 2.5 dB, όπως ϕαίνεται και στο σχήµα 7.3 σε σχέση µε το σχήµα

7.1.
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Σχήµα 7.4: Σύγκλιση των προσαρµοστικών αλγορίθµων για MIMO GDFE 4× 4
σύστηµα σε συχνοτικά επιλεκτικό κανάλι.

4× 4 MIMO σύστηµα σε συχνοτικά επιλεκτικό κανάλι

Στο σχήµα 7.4 απεικονίζονται οι καµπύλες µέσου τετραγωνικού σφάλµατος

για την περίπτωση του συχνοτικά επιλεκτικού καναλιού. Η συµπεριφορά των

αλγορίθµων είναι παρόµοια, ωστόσο και πάλι ϕαίνεται να ξεχωρίζει ελάχιστα ο

MCG, παρουσιάζοντας µικρότερο µέσο τετραγωνικό σφάλµα σε σχέση µε τον

CG.

Σε σχέση µε το σύστηµα γραµµικής ισοστάθµισης παρατηρούµε ότι το όριο

του σφάλµατος είναι κατά 3dB χαµηλότερο. Επίσης, απαιτείται µικρότερη

ακολουθία εκπαίδευσης καθώς έχουµε ταχύτερη σύγκλιση στο ϐέλτιστο όριο

σφάλµατος.

7.4 Εξοµοίωση συστήµατος MIMO OSIC

Στη συνέχεια µελετάµε το ϐασικό µέρος των εξοµοιώσεών µας, την εφαρµογή

των προσαρµοστικών αλγορίθµων Συζυγών Κλίσεων µε χρήση της τεχνικής

∆ιατεταγµένης Ανατροφοδότησης Αποφάσεων.

Σε πρώτη ϕάση ϑεωρούµε ότι η ϐέλτιστη σειρά ανίχνευσης και ακύρωσης

των συµβόλων των επιπέδων είναι γνωστή. Μελετάµε το MIMO OSIC σύστηµα

τόσο σε επίπεδο όσο και σε συχνοτικά επιλεκτικό κανάλι και για συγκεκριµένο

µήκος ακολουθίας εκπαίδευσης.

Στην συνέχεια εφαρµόζουµε το κριτήριο LSE (5.2) για τον υπολογισµό της

ϐέλτιστης σειράς ακύρωσης σε κάθε χρονική στιγµή, και εξετάζουµε πάλι την

συµπεριφορά των αλγορίθµων σε επίπεδο και συχνοτικά επιλεκτικό κανάλι.
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Σχήµα 7.5: Σύγκλιση των προσαρµοστικών αλγορίθµων για MIMO OSIC 4× 4
σύστηµα σε συχνοτικά επίπεδο κανάλι, µε γνωστή τη ϐέλτιστη σειρά ακύρωσης.

7.4.1 Γνωστή η ϐέλτιστη σειρά ακύρωσης

Αρχικά υποθέτουµε ότι η ϐέλτιστη σειρά ακύρωσης S = (k1, k2, . . . , kMt) είναι

γνωστή και σταθερή κατά τη µετάδοση ενός πακέτου δεδοµένων. Σε αυτήν την

περίπτωση, υλοποιούµε τους αλγορίθµους έτσι ώστε η ανίχνευση των συµβό-

λων να γίνεται διαδοχικά, και σύµφωνα µε τη δεδοµένη ϐέλτιστη σειρά. Κάθε

σύµβολο που ανιχνεύεται αφαιρείται µέσω του ϕίλτρου ανατροφοδότησης του

επόµενου επιπέδου του ισοσταθµιστή.

4× 4 MIMO σύστηµα σε συχνοτικά επίπεδο κανάλι

Στο σχήµα 7.5 απεικονίζονται οι καµπύλες σύγκλισης του σφάλµατος MSE για

την τεχνική διαδοχικής ακύρωσης µε γνωστή τη ϐέλτιστη σειρά ανίχνευσης σε

συχνοτικά επίπεδο κανάλι. Παρατηρούµε ότι και οι τρεις προσαρµοστικοί

αλγόριθµοι συγκλίνουν στο ϐέλτιστο όριο σφάλµατος, και παρουσιάζουν την

ίδια συµπεριφορά σύγκλισης. Το όριο σφάλµατος είναι στα 20dB, δηλαδή

2dB χαµηλότερα από την απλή περίπτωση ανατροφοδότησης αποφάσεων και

4.5dB χαµηλότερα από την περίπτωση του γραµµικού ισοσταθµιστή.

4× 4 MIMO σύστηµα σε συχνοτικά επιλεκτικό κανάλι

Στο σχήµα 7.6 απεικονίζονται οι καµπύλες σύγκλισης του σφάλµατος για την

περίπτωση του επιλεκτικού καναλιού. Οι αλγόριθµοι παρουσιάζουν την ίδια

συµπεριοφορά µε την περίπτωση του MIMO GDFE συστήµατος.

Το MSE όριο ϐρίσκεται στα 18dB, 2dB χαµηλότερα από την απλή περί-

πτωση ανατροφοδότησης αποφάσεων και 5dB από την γραµµική περίπτωση.
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Σχήµα 7.6: Σύγκλιση των προσαρµοστικών αλγορίθµων για MIMO OSIC 4× 4
σύστηµα σε συχνοτικά επιλεκτικό κανάλι, µε γνωστή τη ϐέλτιστη σειρά ακύρω-

σης.

7.4.2 ΄Αγνωστη η ϐέλτιστη σειρά ακύρωσης

4× 4 MIMO σύστηµα σε συχνοτικά επίπεδο κανάλι

΄Οπως είπαµε προηγουµένως εάν δεν γνωρίζουµε τη ϐέλτιστη σειρά ακύρωσης

τότε ϑα χρησιµοποιήσουµε το κριτήριο LSE για τον δυναµικό υπολογισµό της

σε κάθε χρονική στιγµή.

Αρχικά εφαρµόζουµε τους αλγορίθµους στο επίπεδο κανάλι. Ο αλγόριθ-

µος Συζυγών Κλίσεων CG παρουσιάζει όµοια συµπεριφορά µε τον RLS α-

λογίρθµο. Ωστόσο η συµπεριφορά του τροποποιηµένου αλγορίθµου Συζυγών

Κλίσεων (MCG) δεν είναι η συνηθισµένη. Από το σχήµα 7.7 αριστερά, παρατη-

ϱούµε ότι εάν χρησιµοποιήσουµε τη σχέση (5.3) ο αλγόριθµος MCG συγκλίνει

κοντά στην ϐέλτιστη λύση µετά από 400 επαναλήψεις. Ενώ εάν χρησιµο-

ποιήσουµε την σχέση (5.5) για τον υπολογισµο της ϐέλτιστης σειράς όπως

ϐλέπουµε από το σχήµα 7.7 δεξιά, ο αλγόριθµος δεν συγκλίνει στο επιθυµητό

όριο παρουσιάζοντας κακή συµπεριφορά.

Αυτή η συµπεριφορά του τροποποιηµένου αλγορίθµου Συζυγών Κλίσεων

(MCG) δικαιολογείται από το γεγονός της µεταβλητής σειράς ανίχνευσης σε

κάθε χρονική στιγµή κατά την διάρκεια µετάδοσης ενός πακέτου. Ο αλγόριθ-

µος εξελίσεται σε χρονική ϐάση και η µεταβλητότητα της σειράς ακύρωσης δεν

επιτρέπει τον σωστό υπολογισµό των διανυσµάτων κλίσης και διεύθυνσης του

αλγορίθµου.
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Σχήµα 7.7: Σύγκλιση των προσαρµοστικών αλγορίθµων για MIMO OSIC 4× 4
σύστηµα σε συχνοτικά επίπεδο κανάλι, µε άγνωστη τη ϐέλτιστη σειρά ακύρωσης.

Αριστερά η σειρά ακύρωσης υπολογίζεται ϐάσει της σχέσης (5.3) ενώ δεξιά ϐάσει

της (5.5)

4× 4 MIMO σύστηµα σε συχνοτικά επιλεκτικό κανάλι

Η συµπεριφορά των προσαρµοστικών αλγορίθµων στην περίπτωση του συχνο-

τικά επιλεκτικού καναλιού είναι παρόµοια µε το επίπεδο κανάλι. Ο αλγόριθ-

µος CG ακολουθεί την σύγκλιση του RLS που τελικά ϕθάνει στο ϐέλτιστο όριο

σφάλµατος.

Αντίθετα ο τροποποιηµένος αλγόριθµος MCG ϐρίσκεται περίπου 0.5dB

πάνω από το όριο, όταν χρησιµοποιούµε τη σχέση (5.3) για τον υπολογισµό

της σειράς ακύρωσης και 2dB πάνω από το όριο όταν χρησιµοποιούµε την

σχέση (5.5). Να σηµειώσουµε ότι η συµπεριφορά του είναι καλύτερη από την

περίπτωση του επίπεδου καναλιού.
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Σχήµα 7.8: Σύγκλιση των προσαρµοστικών αλγορίθµων για MIMO OSIC 4× 4
σύστηµα σε συχνοτικά επιλεκτικό κανάλι, µε άγνωστη τη ϐέλτιστη σειρά ακύ-

ϱωσης. Αριστερά η σειρά ακύρωσης υπολογίζεται ϐάσει της σχέσης (5.3) ενώ

δεξιά ϐάσει της (5.5)

7.5 Εξοµοίωση συστήµατος MIMO OSIC µειωµένης

πολυπλοκότητας

Στην συνέχεια µελετάµε την συµπεριφορά του συστήµατος που αναλύσαµε στο

κεφάλαιο 6. Αρχικά ασχολούµαστε µε την περίπτωση όπου γνωρίζουµε την

ϐέλτιστη σειρά ανίχνευσης και απεικονίζουµε το µέσο τετραγωνικό σφάλµα για

την περίπτωση του επίπεδου και του επιλεκτικού καναλιού. ΄Οταν η ϐέλτιση

σειρά µας είναι άγνωστη τότε χρησιµοποιούµε είτε την σχέση (5.3) είτε την

(5.5) για τον υπολογισµό της.

7.5.1 Γνωστή η ϐέλτιστη σειρά ανίχνευσης

4× 4 MIMO σύστηµα σε συχνοτικά επίπεδο κανάλι
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Σχήµα 7.9: Σύγκλιση των των προσαρµοστικών αλγορίθµων Συζυγών Κλίσεων

µειωµένης πολυπλοκότητας για OSIC 4 × 4 σύστηµα σε συχνοτικά επίπεδο κα-

νάλι, µε γνωστή τη ϐέλτιστη σειρά ακύρωσης. Στο σχήµα αριστερά απεικονίζεται

η συµπεριφορά του CG αλγορίθµου ενώ δεξιά του MCG.

Αρχικά εφαρµόζουµε την τεχνική µειωµένης πολυπλοκότητας σε ένα 4× 4
σύστηµα µε γνωστή τη ϐέλτιστη σειρά ακύρωσης. Στο σχήµα 7.9 απεικονί-

Ϲεται η καµπύλη του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος για την περίπτωση του

επίπεδου συχνοτικά καναλιού.

Στο σχήµα αριστερά παρατηρούµε την συµπεριφορά του αλγορίθµου Συ-

Ϲυγών Κλίσεων CG που είναι ίδια µε την συµπεριφορά του RLS. ΄Ετσι, σε αυτήν

την περίπτωση η τεχνική µας επιφέρει µειωµένη πολυπλοκότητα µε την ίδια

συµπεριφορά σφάλµατος.

Αντίθετα, κακή συµπεριφορά σύγκλισης παρουσιάζει ο αλγόριθµος τροπο-

ποιηµένων Συζυγών Κλίσεων MCG. Παρότι έχουµε σταθερή σειρά ακύρωσης

παρουσιάζει αστάθειες και τελικά δεν συγκλίνει στο ϐέλτιστο όριο σφάλµα-

τος. Στο σχήµα 7.9 παρουσιάζουµε την σύγκλιση του αλγορίθµου µε συνεχή

εκπαίδευση. Παρατηρούµε ότι για τα πρώτα 100 σύµβολα έχει µεγάλο σφάλ-

µα και στην συνέχεια πέφτει απότοµα στο όριο. Συµπεραίνουµε ότι η χρήση

του τροποποιηµένου αλγορίθµου Συζυγών Κλίσεων MCG µε την προτεινόµενη

τεχνική µειωµένης πολυπλοκότητας σε επίπεδο κανάλι δεν ενδείκνυται.

4× 4 MIMO σύστηµα σε συχνοτικά επιλεκτικό κανάλι
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Σχήµα 7.10: Σύγκλιση των προσαρµοστικών αλγορίθµων Συζυγών Κλίσεων

µειωµένης πολυπλοκότητας για OSIC 4 × 4 σύστηµα σε συχνοτικά επιλεκτικό

κανάλι, µε γνωστή τη ϐέλτιστη σειρά ακύρωσης. Στο επάνω σχήµα απεικονίζεται

η συµπεριφορά του CG αλγορίθµου ενώ στο κάτω του MCG.

Στο σχήµα 7.10 απεικονίζονται οι καµπύλες µέσου τετραγωνικού σφάλµα-

τος για την περίπτωση του συχνοτικά επιλεκτικού καναλιού.

΄Οπως στην περίπτωση του επίπεδου καναλιού έτσι και εδώ, ο αλγόριθµος

CG παρουσιάζει την συνηθισµένη συµπεριφορά και συγκλίνει µαζί µε τον RLS

στο ϐέλτιστο όριο. Να σηµειώσουµε ότι η χρήση της τεχνικής OSIC µειωµένης

πολυπλοκότητας εµφανίζει πολύ µεγάλο σφάλµα στα πρώτα 20 ϐήµατα του

αλγορίθµου, στην συνέχεια όµως ακολουθεί την σύγκλιση του RLS.

Ο αλγόριθµος MCG στο επιλεκτικό κανάλι, όπως είδαµε και στην περίπτω-

ση της ϐασικής OSIC υλοποίησης σχήµα 7.8, παρουσιάζει καλύτερη συµπε-
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Σχήµα 7.11: Σύγκλιση του προσαρµοστικού αλγορίθµου Συζυγών Κλίσεων CG

µειωµένης πολυπλοκότητας για OSIC 4×4 σύστηµα σε συχνοτικά επίπεδο κανά-

λι. Αριστερά η σειρά ακύρωσης υπολογίζεται ϐάσει της σχέσης (5.3) ενώ δεξιά

ϐάσει της (5.5)

ϱιφορά από το επίπεδο κανάλι. Ωστόσο δεν συγκλίνει στο ϐέλτιστο όριο αλλά

περίπου 2dB υψηλότερα.

7.5.2 Αγνωστή η ϐέλτιστη σειρά ανίχνευσης

4× 4 MIMO σύστηµα σε συχνοτικά επίπεδο κανάλι

΄Οταν η σειρά ακύρωσης είναι άγνωστη τότε πρέπει να την υπολογίσουµε µε

µία από τις σχέσεις (5.3) - (5.5). Στο σχήµα 7.11 απεικονίζεται το µέσο τετρα-

γωνικό σφάλµα για τον αλγόριθµο Συζυγών Κλίσεων CG σε επίπεδο κανάλι µε

χρήση της προτεινόµενης τεχνικής. Παρατηρούµε ότι ο αλγόριθµος συγκλίνει

στο ϐέλτιστο όριο ακολουθώντας τον αλγόριθµο RLS. Η περίπτωση του τρο-

ποποιηµένου αλγορίθµου MCG δεν µελετάται γιατί όπως και προηγουµένως,

στην περίπτωση της γνωστής σειράς ακύρωσης, αποκλίνει απο το όριο όταν

δεν έχει συνεχή ακολουθία εκπαίδευσης.

4× 4 MIMO σύστηµα σε συχνοτικά επιλεκτικό κανάλι

Στα σχήµατα 7.12, 7.13 απεικονίζονται οι συγκλίσεις των αλγορίθµων για το

συχνοτικά επιλεκτικό κανάλι.

Ο αλγόριθµος CG παρουσιάζει την αναµενόµενη συµπεριφορά και ακο-

λουθεί την σύγκλιση του RLS αλγορίθµου. Εντύπωση κάνει η συµπεριφορά

του τροποποιηµένου αλγορίθµου Συζυγών Κλίσεων MCG καθώς ενώ στην πε-

ϱίπτωση του επίπεδου καναλιού αποκλίνει, τώρα στο επιλεκτικό κανάλι έχει

πιο οµαλή σύγκλιση που δεν ϕθάνει όµως στο ϐέλτιστο όριο.
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Σχήµα 7.12: Σύγκλιση του προσαρµοστικού αλγορίθµου Συζυγών Κλίσεων CG

µειωµένης πολυπλοκότητας για OSIC 4 × 4 σύστηµα σε συχνοτικά επιλεκτικό

κανάλι. Αριστερά η σειρά ακύρωσης υπολογίζεται ϐάσει της σχέσης (5.3) ενώ

δεξιά ϐάσει της (5.5)
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Σχήµα 7.13: Σύγκλιση του τροποποιηµένου προσαρµοστικού αλγορίθµου Συ-

Ϲυγών Κλίσεων MCG µειωµένης πολυπλοκότητας για OSIC 4 × 4 σύστηµα σε

συχνοτικά επιλεκτικό κανάλι. Αριστερά η σειρά ακύρωσης υπολογίζεται ϐάσει

της σχέσης (5.3) ενώ δεξιά ϐάσει της (5.5)

7.6 Αξιολόγηση των αλγορίθµων

7.6.1 Τροποποιηµένος αλγόριθµος Συζυγών Κλίσεων

Ο αλγόριθµος τροποποιηµένων Συζυγών Κλίσεων (MCG) αποτελεί µια πολύ

αποδοτική λύση από ϑέµα υπολογιστικού κόστους. ΄Οπως έχουµε αναφέρει,

η σύγκλισή του γίνεται στην χρονική διάσταση καθώς εκτελεί µόνο µία ε-

πανάληψη κάθε χρονική στιγµή. Τα ϐασικά διανύσµατα του αλγορίθµου, το
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διάνυσµα κλίσης και το διάνυσµα αναζήτησης, έχουν χρονική εξάρτηση καθώς

ανανεώνονται µε νέα πληροφορία σε κάθε χρονική στιγµή.

Στην περίπτωση του 4× 4 MIMO συστήµατος γραµµικού MMSE ισοσταθ-

µιστή η συµπεριφορά του είναι ίδια µε την ϐέλτιστη καµπύλη του RLS. Αυτό

συµβαίνει τόσο για επίπεδο όσο και για επιλεκτικό κανάλι, σχήµα 7.1 και σχή-

µα 7.2 αντίστοιχα. Επίσης, σε σύγκριση µε τον αλγόριθµο Συζυγών Κλίσεων

Mt επαναλήψεων (CG), έχουν σχεδόν ίδια συµπεριφορά σύγκλισης. Εποµέ-

νως, σε αυτήν την περίπτωση η απόδοση του αλγορίθµου CG είναι εξαιρετική,

διατηρώντας πολύ χαµηλό υπολογιστικό κόστος.

Στην περίπτωση του 4 × 4 MIMO συστήµατος µη γραµµικού GDFE ισο-

σταθµιστή αλλά και στην περίπτωση του 4 × 4 OSIC ισοσταθµιστή µε γνωστή

τη ϐέλτιστη σειρά ακύρωσης, συναντάµε παρόµοια συµπεριφορά. Η καµπύ-

λη µέσου τετραγωνικού σφάλµατος του αλγορίθµου MCG ακολουθεί στενά τη

ϐέλτιστη καµπύλη σύγκλισης του RLS.

∆ιαφοροποίηση της συµπεριφοράς του αλγορίθµου παρουσιάζεται όταν η

σειρά ακύρωσης δεν είναι γνωστή και µπορεί να µεταβάλλεται σε κάθε χρονική

στιγµή. Τότε η σύγκλισή του γίνεται πολύ πιο αργά και τελικά δεν ϕθάνει στο

ϐέλτιστο όριο. Το πρόβληµα έγκειται στην χρονική εξάρτηση του αλγορίθµου,

συνδυαζόµενη µε την µεταβολή της σειράς ακύρωσης δεν επιτρέπει τον σχη-

µατισµό των σωστών διανυσµάτων κλίσης και διεύθυνσης. Για να γίνουµε πιο

σαφείς ας περιγράψουµε πιο αναλυτικά το πρόβληµα.

Για το επίπεδο j και µετά το πέρας του πακέτου µετάδοσης, ο προσαρµο-

στικός αλγόριθµος έχει προσεγγίσει τη λύση του συστήµατος

Rjwj = bj

όπου οι στατιστικές ποσότητες αυτοσυσχέτισης και ετεροσυσχέτισης όπως έ-

χουµε πει ϑα εξαρτώνται από τα ήδη ανιχνευµένα σύµβολα, διατεταγµένα κατά

την ϐέλτιστη σειρά. Εάν η σειρά αυτή µεταβάλλεται σε κάθε χρονική στιγµή,

τότε µεταβάλλεται και το σύστηµα που ϑέλουµε να λύσουµε, δηλαδή ο πίνα-

κας Rj και το διάνυσµα bj. Οπότε και τα διανύσµατα κλίσης και διεύθυνσης

του αλγορίθµου προσπαθούν να ακολουθήσουν τις µεταβολές του συστήµατος,

προκαλώντας καθυστέρηση στη σύγκλισή του.

Να σηµειώσουµε ότι εάν η σειρά ακύρωσης υπολογιζόταν µε άλλον τρόπο

έτσι ώστε να διατηρούνταν σταθερή καθόλη την διάρκεια του πακέτου µετάδο-

σης τότε δεν παρουσιάζεται αυτό το πρόβληµα.

Για την περίπτωση της προτεινόµενης τεχνικής OSIC µειωµένης πολυπλο-

κότητας, διαπιστώσαµε ότι η χρήση του αλγορίθµου MCG δεν είναι δυνατή

αφού παρουσιάζει αποκλίνουσα συµπεριφορά, ακόµα και στην περίπτωση της

σταθερής σειράς ακύρωσης, σχήµα 7.9. Ο λόγος που συµβαίνει αυτό είναι

γιατί έχουµε προσέγγιση της λύσης του συστήµατος του πρώτου επιπέδου, µε

αποτέλεσµα τα σφάλµατα να γίνονται καταστροφικά για τα επόµενα επίπεδα.
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7.6.2 Αλγόριθµος Συζυγών Κλίσεων Mt επαναλήψεων

Ο αλγόριθµος Συζυγών Κλίσεων CG Mt επαναλήψεων που χρησιµοποιήσαµε

αποτελεί την κλασική εκδοχή του αλγορίθµου. ΄Εχει µεγαλύτερη πολυπλο-

κότητα από τον τροποποιηµένο αλγόριθµο κατά Mt ϕορές αλλά η λύση του

συστήµατος είναι πιο κοντά στην ϐέλτιστη λύση.

Για όλα τα συστήµατα που µελετήσαµε παραπάνω (γραµµικής ισοστάθµι-

σης, ισοστάθµισης ανατροφοδότησης αποφάσεων και διατεταγµένης ανατρο-

ϕοδότησης αποφάσεων) παρουσιάζει σχεδόν ίδια συµπεριφορά σύγκλισης µε

τον προσαρµοστικό αλγόριθµο RLS και συγκλίνει στο ϐέλτιστο όριο σφάλµα-

τος.

Στην περίπτωση της προτεινόµενης τεχνικής OSIC µειωµένης πολυπλοκό-

τητας είδαµε ότι παρουσιάζει ίδια σύγκλιση µε την αντίστοιχη περίπτωση της

ϐασικής OSIC τεχνικής, ακόµα και όταν έχουµε άγνωστη σειρά ακύρωσης.



Κεφάλαιο 8
Επίλογος

8.1 Συµπεράσµατα

Στην παρούσα εργασία µελετήθηκαν ορισµένες τεχνικές ισοστάθµισης στο δέ-

κτη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος πολλαπλών κεραιών. Χρησιµοποι-

ήθηκαν προσαρµοστικοί αλγόριθµοι για την ελαχιστοποίηση του σφάλµατος

του ισοσταθµιστή, όπως ο RLS και ο CG. ΄Ολες οι δοµές ισοσταθµιστών µελε-

τήθηκαν τόσο σε επίπεδο όσο και σε επιλεκτικό κανάλι.

Αρχικά µελετήσαµε την περίπτωση ενός γραµµικού ισοσταθµιστή όπου

και διαπιστώσαµε την αδυναµία του στα συστήµατα πολλαπλών κεραιών. Η

σύγκλισή του στο όριο του σφάλµατος είναι αρκετά αργή, ιδιαίτερα στην περί-

πτωση του συνχοτικά επιλεκτικού καναλιού.

Στη συνέχεια χρησιµοποιήσαµε τους µη γραµµικούς ισοσταθµιστές ανα-

τροφοδότησης αποφάσεων, όπως τον GDFE. Η απόδοσή του είναι σαφώς κα-

λύτερη από την περίπτωση του γραµµικού συστήµατος, καθώς η ταχύτητα

σύγκλισής του είναι πολύ πιο γρήγορη και το όριο σφάλµατος είναι σε πιο

χαµηλά επίπεδα. Ακόµα µεγαλύτερη ϐελτίωση έχουµε µε τον ισοσταθµιστή

OSIC, ο οποίος όµως έχει αυξηµένη πολυπλοκότητα. Επίσης, η χρήση του

αλγορίθµου τροποποιηµένων Συζυγών Κλίσεων δεν είναι δυνατή για τα συ-

στήµατα OSIC µε µεταβλητή σειρά ακύρωσης. ΄Οπως είδαµε η σύγκλιση του

αλγορίθµου γίνεται σε χρονική ϐάση, σε κάθε επανάληψη της οποία η σειρά

ακύρωσης µπορεί να µεταβάλλεται και να επηρεάζει το σύστηµα που λύνουµε.

Τέλος, µελετήσαµε τον ισοσταθµιστή OSIC µειωµένης πολυπλοκότητας για

την περίπτωση του αλγορίθµου RLS, και επεκτείναµε την εφαρµογή του για

τον ϐασικό αλγόριθµο CG και την τροποποιηµένη εκδοχή του. Στην τελευ-

ταία περίπτωση, του MCG, ουσιαστικά έχουµε διασπάσει το σύστηµα σε δύο

µέρη, όπου το πρώτο δεν επηρεάζεται από τη σειρά ακύρωσης. Τελικά όµως

και πάλι ο αλγόριθµος τροποποιηµένων Συζυγών Κλίσεων δεν συγκλίνει στο

ϐέλτιστο όριο σφάλµατος. Ο λόγος που παρατηρείται αυτή η διαφορά είναι

λόγω της κακής προσέγγισης της λύσης στο πρώτο επίπεδο, µε αποτέλεσµα να

77
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µεταδίδεται το σφάλµα και στα επόµενα επίπεδα.

8.2 Μελλοντικές κατευθύνσεις

Υπάρχουν ορισµένα ϑέµατα στα οποία ϑα µπορούσε να επεκταθεί η συγκε-

κριµένη µελέτη. Αρχικά ϑα ήταν ενδιαφέρουσα µια ϑεωρητική µελέτη του

σφάλµατος που προκύπτει στην περίπτωση του συστήµατος OSIC µειωµένης

πολυπλοκότητας όταν γίνεται χρήση του αλγορίθµου Συζυγών Κλίσεων. ΄Οπως

είδαµε ο αλγόριθµος CG χρησιµοποιείται στο πρώτο επίπεδο του ισοσταθµιστή

ενώ για τα επόµενα επίπεδα χρησιµοποιούµε τη σχέση 6.2. Από τις πειραµατι-

κές µετρήσεις είδαµε ότι όταν η λύση του συστήµατος µέσω του επαναληπτικού

αλγορίθµου δεν είναι αρκετά κοντά στη ϐέλτιστη λύση υπάρχει διάδοση του

σφάλµατος και στα επόµενα επίπεδα µε αποτέλεσµα να αποκλίνει ο αλγόριθ-

µος. Αυτή η συµπεριφορά του αλγορίθµου ϑα µπορούσε να επαληθευτεί και

σε ϑεωρητικό επίπεδο.

Μια επίσης δυνατή επέκταση ϑα µπορούσε να είναι η εφαρµογή των προ-

ϐολών Galerkin [5], [16] στην τεχνική της διατεταγµένης ακύρωσης OSIC.

Βάσει των προβολών αυτών µπορούµε να µειώσουµε την πολυπλοκότητα του

αλγορίθµου Συζυγών Κλίσεων, διατηρώντας σταθερά ορισµένα διανύσµατα κα-

τεύθυνσης.
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