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Πρόλογος 

Η αζύξκαηε δηθηύωζε βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο ηερλνινγίαο ηωλ 

επηθνηλωληώλ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, θπξίωο ιόγω ηεο επειημίαο πνπ 

πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο θαη ηεο πιεζώξαο ηωλ παξερόκελωλ εθαξκνγώλ. 

Παξόιν πνπ είλαη πξνθαλέο όηη έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα πξνόδνπ, 

ππάξρνπλ αθόκε πεξηνξηζκνί πνπ πξέπεη λα αληηκεηωπηζηνύλ. Έλαο από 

ηνπο βαζηθόηεξνπο παξάγνληεο ππνβάζκηζεο ηεο απόδνζεο ελόο αζύξκαηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ε εμαζζέλεζε, ε νπνία πξνθαιεί κείωζε ηεο ηζρύνο ηνπ 

ιακβαλόκελνπ ζήκαηνο θαη πνιιέο θνξέο κεηαβάιιεη ηε κνξθή ηνπ. 

Τα αζύξκαηα ζπζηήκαηα ΜΙΜΟ απνηεινύλ κία ζρεηηθά λέα ηερλνινγία γηα ηελ 

αύμεζε ηνπ ξπζκνύ κεηάδνζεο ηωλ δεδνκέλωλ, αιιά θαη ηε βειηίωζε ηεο 

πνηόηεηαο ηεο ζύλδεζεο. Η βαζηθή ηδέα ζπλίζηαηαη ζηελ ηνπνζέηεζε 

πνιιαπιώλ θεξαηώλ ζηα δύν άθξα ηνπ αζύξκαηνπ ζπλδέζκνπ, ώζηε λα 

δεκηνπξγεζνύλ πνιιαπιά αλεμάξηεηα κνλνπάηηα κεηαμύ πνκπνύ θαη δέθηε. 

Τα ζπζηήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνύληαη κε επηηπρία θαη ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

εμαζζέλεζεο. Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη ε εθαξκνγή ρωξνρξνληθήο 

θωδηθνπνίεζεο ζηα κεηαδηδόκελα δεδνκέλα, πνπ έρεη ωο απνηέιεζκα ηελ 

επίηεπμε θέξδνπο ρωξηθήο δηαθνξεηηθόηεηαο. 

Σηελ παξνύζα εξγαζία ζα κειεηήζνπκε ηελ εθαξκνγή ηωλ ρωξνρξνληθώλ 

κπινθ θωδίθωλ ζε ζπζηήκαηα ζπρλνηηθά επηιεθηηθήο εμαζζέλεζεο. Θα 

εζηηάζνπκε θπξίωο ζηελ επέθηαζε ηνπ θώδηθα Alamouti, ώζηε λα είλαη δπλαηή 

ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγεί ε εμαζζέλεζε 

απηνύ ηνπ ηύπνπ, εμεηάδνληαο νξηζκέλα ζρήκαηα πνπ έρνπλ πξνηαζεί ζηε 

βηβιηνγξαθία θαη ζρεδηάδνληαο ηνπο αληίζηνηρνπο δέθηεο. Επηπιένλ, ζα καο 

απαζρνιήζεη ε αλάπηπμε απνδνηηθώλ πξνζαξκνζηηθώλ δεθηώλ, νη νπνίνη 

πξέπεη λα έρνπλ ρακειή πνιππινθόηεηα θαη λα απνθξίλνληαη άκεζα ζηηο 

κεηαβνιέο ηνπ θαλαιηνύ. 

Σην Κεθάιαην 1 γίλεηαη κία εηζαγωγή ζηηο αζύξκαηεο επηθνηλωλίεο θαη ζηηο 

εθαξκνγέο ηνπο θαη αλαθέξνληαη νξηζκέλεο από ηηο ηερληθέο πξνθιήζεηο πνπ 
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πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ. Αθνινχζσο, αλαιχεηαη ην θαηλφκελν ηεο 

εμαζζέλεζεο θαη παξνπζηάδνληαη ηερληθέο δηαθνξεηηθφηεηαο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ηεο ζχλδεζεο. Τέινο, πεξηγξάθεηαη ε βαζηθή ηδέα ησλ 

ζπζηεκάησλ ΜΗΜΟ θαη ην κνληέιν κεηάδνζεο κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ 

θαλαιηψλ, ελψ δίλεηαη έλα απιφ ζρήκα ρσξηθήο πνιππιεμίαο γηα ηελ αχμεζε 

ηνπ ξπζκνχ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ. 

Ζ ρσξνρξνληθή θσδηθνπνίεζε είλαη ην ζέκα ηνπ Κεθαιαίνπ 2. Μεηά ηελ 

πεξηγξαθή ελφο γεληθεπκέλνπ κνληέινπ, παξαηίζεληαη ηα θξηηήξηα ηάμεο θαη 

νξίδνπζαο γηα ην ζρεδηαζκφ βέιηηζησλ ρσξνρξνληθψλ θσδίθσλ. Σηε ζπλέρεηα, 

αλαιχνληαη νη δχν ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο θσδίθσλ, πνπ είλαη νη trellis θαη 

νη κπινθ θψδηθεο θαη γίλεηαη κία πξψηε εηζαγσγή ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζε 

ζπρλνηηθά επηιεθηηθά θαλάιηα κε ηε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ζπζηεκάησλ ηα 

νπνία έρνπλ απαζρνιήζεη ηε βηβιηνγξαθία. 

Τν Κεθάιαην 3 αλαθέξεηαη ζην ζρήκα Alamouti, πνπ απνηειεί ίζσο ηελ πην 

ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν ρσξνρξνληθήο κπινθ θσδηθνπνίεζεο ζε 

ζπζηήκαηα MIMO. Ζ δνκή ηνπ ζρήκαηνο Alamouti αλαιχεηαη γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο ζπζηεκάησλ κε δχν θεξαίεο κεηάδνζεο θαη κία ή πεξηζζφηεξεο 

θεξαίεο ιήςεο. Αθφκε, κειεηψληαη δηάθνξα δεηήκαηα, ηα νπνία ελδέρεηαη λα 

πξνθχςνπλ θαηά ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ ζρήκαηνο ζε αζχξκαηα 

ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ. 

Σην Κεθάιαην 4 πεξηγξάθνληαη κε αξθεηή ιεπηνκέξεηα ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο 

πεξηπηψζεηο ζρεκάησλ ρσξνρξνληθήο κπινθ θσδηθνπνίεζεο γηα ζπρλνηηθά 

επηιεθηηθά θαλάιηα θαη ζπγθεθξηκέλα ην OFDM-STBC, ην FDE-STBC θαη ην 

TR-STBC. Ζ ηδηαηηεξφηεηα θάζε ζρήκαηνο εληνπίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε 

κέζνδν αληηκεηψπηζεο ηεο δηαζπκβνιηθήο παξεκβνιήο, κε ην πξψην λα 

ρξεζηκνπνηεί OFDM θαη ηα δχν επφκελα λα εθαξκφδνπλ ηζνζηάζκηζε ζην 

πεδίν ζπρλνηήησλ θαη ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ, αληίζηνηρα. Πέξα απφ ην 

ζρεδηαζκφ ησλ ζπκβαηηθψλ δεθηψλ, αλαπηχζζνληαη θαη πξνζαξκνζηηθνί 

δέθηεο γηα ηα δχν ηειεπηαία ζρήκαηα, νη νπνίνη ζπλδπάδνπλ πνιχ θαιή 

απφδνζε κε απνδεθηή ππνινγηζηηθή πνιππινθφηεηα. 

Σην Κεθάιαην 5 παξνπζηάδνληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, ζηα νπνία 

θαηαιήμακε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ έξεπλα αθνξά 



θπξίσο ην ζρήκα TR-STBC, ην νπνίν απνδεηθλύεηαη όηη είλαη ηζνδύλακν κε ην 

ζρήκα FDE-STBC, θαηαζθεπάδνληαο έλαλ δέθηε πνπ ιεηηνπξγεί ζην πεδίν 

ζπρλνηήησλ. Επίζεο, γηα ην ζρήκα απηό ζρεδηάδεηαη έλαο λένο δέθηεο ζην 

πεδίν ηνπ ρξόλνπ, ν νπνίνο εμειίζζεηαη θαη ζε πξνζαξκνζηηθή κνξθή. 

Τν Κεθάιαην 6 πεξηιακβάλεη ηελ πεηξακαηηθή κειέηε θαη αμηνιόγεζε ησλ 

ζρεκάησλ θαη ησλ δεθηώλ πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηα Κεθάιαηα 4 θαη 5. Όια ηα 

πεηξάκαηα εθηεινύληαη ζε ππνινγηζηηθό πεξηβάιινλ, όπνπ ε πινπνίεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη ν έιεγρνο ησλ δηαθόξσλ παξακέηξσλ πξαγκαηνπνηνύληαη κε 

κεγαιύηεξε επθνιία. Βαζηθόο ζηόρνο είλαη λα αλαδεηρζνύλ ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε ζρήκαηνο θαη λα ζπγθξηζνύλ νη απνδόζεηο ησλ 

αληίζηνηρσλ δεθηώλ. 

Τέινο, ζην Κεθάιαην 7 δίλνληαη νξηζκέλεο κειινληηθέο θαηεπζύλζεηο, ηηο 

νπνίεο, θαηά ηε γλώκε καο, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε έξεπλα πνπ αθνξά 

ηε ρσξνρξνληθή θσδηθνπνίεζε. 

Σην ζεκείν απηό ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Μπεξκπεξίδε, 

θαζεγεηή ηνπ Τκήκαηνο Μεραληθώλ Η/Υ θαη Πιεξνθνξηθήο, γηα ηελ επίβιεςε 

ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Η θαζνδήγεζε θαη ε εκπεηξία ηνπ 

απνηέιεζαλ θαζνξηζηηθνύο παξάγνληεο ηόζν ζηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο 

όζν θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ κνπ. Επίζεο, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ ζπλεπηβιέπνληα θ. Φξήζην Μαπξνθεθαιίδε, 

ππνςήθην δηδάθηνξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία 

καο. Φσξίο ηελ πνιύηηκε βνήζεηά ηνπ δελ ζα είρε πξνθύςεη απηό ην 

απνηέιεζκα. Οθείισ, αθόκε, λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο 

επηηξνπήο θ. Γεώξγην Αιεμίνπ θαη θ. Εκκαλνπήι Βαξβαξίγν, θαζεγεηέο ηνπ 

Τκήκαηνο Μεραληθώλ Η/Υ θαη Πιεξνθνξηθήο, γηα ην ρξόλν πνπ δηέζεζαλ ζηελ 

αμηνιόγεζε ηεο εξγαζίαο. 

Αθηεξώλσ απηή ηελ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ζηνπο γνλείο κνπ, γηα ηελ 

ακέξηζηε αγάπε ηνπο θαη ηε ζηήξημε πνπ κνπ πξνζθέξνπλ όια απηά ηα 

ρξόληα. 

 

Κσλζηαληίλνο Φξηζηνδνύινπ 



 



 

πληνκνγξαθίεο 

ASIC Application-Specific Integrated Circuit 

AWGN Additive White Gaussian Noise 

BER Bit Error Rate 

BPSK Binary Phase Shift Keying 

CDMA Code Division Multiple Access 

DFE Decision Feedback Equalizer 

DFT Discrete Fourier Transform 

FDE Frequency-Domain Equalization 

FEC Forward Error Correction 

FFT Fast Fourier Transform 

FIR Finite Impulse Response 

GSM Global System for Mobile 

IBI InterBlock Interference 

IDFT Inverse Discrete Fourier Transform 

IFFT Inverse Fast Fourier Transform 

i.i.d. independent and identically distributed 

ISI InterSymbol Interference 

LMS Least Mean Square 

MIMO Multiple Input Multiple Output 

MISO Multiple Input Single Output 

MMSE Minimum Mean Squared Error 

MRC Maximal Ratio Combining 
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NLMS Normalized Least Mean Square 

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

PAM Pulse Amplitude Modulation 

PDA Personal Digital Assistant 

PSK Phase Shift Keying 

QAM Quadrature Amplitude Modulation 

QPSK Quadrature Phase Shift Keying 

RLS Recursive Least Squares 

SC Single-Carrier 

SIMO Single Input Multiple Output 

SISO Single Input Single Output 

SNR Signal to Noise Ratio 

STBC Space-Time Block Code/Coding 

STC Space-Time Code/Coding 

STTC Space-Time Trellis Code/Coding 

TCM Trellis-Coded Modulation 

TDE Time-Domain Equalization 

TR Time Reversal 

V-BLAST Vertical - Bell labs LAyered Space-Time 

VLSI Very Large Scale of Integration 

W-CDMA Wideband Code Division Multiple Access 

ZF Zero-Forcing 

 



 

εκεηνγξαθία 

∗  Τειεζηήο ζπλέιημεο 

∀  Γηα θάζε ζηνηρείν ελφο ζπλφινπ 

≃  Καηά πξνζέγγηζε ίζν 

𝑥  Βαζκσηφο 

𝐱  Γηάλπζκα 

𝐗  Πίλαθαο ή δηάλπζκα ζην πεδίν ζπρλνηήησλ 

𝐈𝐾   Ταπηνηηθφο πίλαθαο κεγέζνπο 𝐾 × 𝐾 

𝟎𝐾×𝐿   Πίλαθαο κεδεληθψλ κεγέζνπο 𝐾 × 𝐿 

𝐱   Δθηίκεζε 

𝐗∗  Σπδπγήο κηγαδηθφο 

𝐗T   Αλάζηξνθνο 

𝐗H   Σπδπγήο κηγαδηθφο θαη αλάζηξνθνο 

𝐗†   Χεπδναληίζηξνθνο 

Tr 𝐗   Ίρλνο πίλαθα 

rank 𝐗   Τάμε πίλαθα 

diag 𝐗   Κχξηα δηαγψληνο πίλαθα 

diag 𝐱   Γηαγψληνο πίλαθαο κε ην δηάλπζκα 𝐱 ζηελ θχξηα δηαγψλην 

Pr ∙   Πηζαλφηεηα 

E ∙   Μέζε ηηκή 

var ∙   Γηαζπνξά 

𝒩 𝜇,𝜍2   Καλνληθή θαηαλνκή κε κέζε ηηκή 𝜇 θαη δηαζπνξά 𝜍2 
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𝒞𝒩 𝜇,𝜍2   Μηγαδηθή θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζε ηηκή 𝜇 θαη δηαζπνξά 𝜍2 

𝒬 ∙   Σπλάξηεζε ηεο ηππνπνηεκέλεο θαλνληθήο θαηαλνκήο 

max ∙   Σπλάξηεζε κεγίζηνπ 

min ∙   Σπλάξηεζε ειαρίζηνπ 

deg ∙   Βαζκφο πνιπσλχκνπ 

 

 

 



 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

Αζύξκαηεο Δπηθνηλσλίεο 

1.1 Δηζαγσγή 

Ζ ξαγδαία πξφνδνο πνπ έρεη επηηεπρζεί ζηνλ ηνκέα ησλ αζχξκαησλ 

επηθνηλσληψλ, θπξίσο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρεη νδεγήζεη ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ θσλήο θαη δεδνκέλσλ πςειήο πνηφηεηαο θαη ηαρχηεηαο κε βαζηθφ 

ζηφρν ηελ επηθνηλσλία αλεμαξηήησο ρψξνπ θαη ρξφλνπ (anywhere, anytime). 

Μεξηθέο εθαξκνγέο, φπσο ε αζχξκαηε δηθηχσζε ζπζθεπψλ θαη ε θηλεηή 

ηειεθσλία, είλαη ήδε αξθεηά δεκνθηιείο. Δπηπιένλ, ε αζχξκαηε πξφζβαζε 

ζην Γηαδίθηπν κε πςειέο ηαρχηεηεο, ν θηλεηφο ππνινγηζκφο (mobile 

computing) θαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ 

κέζσ ησλ αζχξκαησλ ζπλδέζκσλ αλακέλεηαη λα δηεπθνιχλνπλ ζεκαληηθά ηελ 

πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία θαη λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη ζήκεξα νη δηάθνξεο θνξεηέο ζπζθεπέο (θνξεηνί 

ππνινγηζηέο, πξνζσπηθνί ςεθηαθνί βνεζνί (PDAs), θηλεηά ηειέθσλα θ.ιπ.). 

Τν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο είλαη ε απειεπζέξσζε 

απφ ηηο θπζηθέο ζπλδέζεηο κε ηα ζηαζεξά δίθηπα επηθνηλσληψλ θαη ε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ αθφκα θαη ελ θηλήζεη. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα ελζχξκαηα δίθηπα παξέρνπλ θαιχηεξε απφδνζε, 

κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη πςειφηεξε αμηνπηζηία, αιιά επηβάιινπλ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ ρξήζηε ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη 

ρξήζηεο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα αλερζνχλ θάπνην ινγηθφ θφζηνο, πξνθεηκέλνπ 

λα ππάξρεη ζπλερήο ζχλδεζε, αλεμάξηεηα ηεο ζέζεο ή ηεο θίλεζήο ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, ην θφζηνο απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηθξφηεξε ηαρχηεηα, 

ρακειφηεξε πνηφηεηα, ή πςειφηεξν θίλδπλν δηαθνπήο ηεο ζχλδεζεο. Ψζηφζν, 

ζα πξέπεη ε ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο λα ππεξβαίλεη πάληα θάπνην 

θαηψηαην απνδεθηφ φξην. 
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Ζ ζχγρξνλε ηερλνινγία ησλ αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ νθείιεη λα ηθαλνπνηεί 

ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο γηα πςειφηεξνπο ξπζκνχο κεηάδνζεο 

δεδνκέλσλ, θαιχηεξε πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα 

ρξεζηψλ. Παξάιιεια, ην θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα 

παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα γηα επξεία απνδνρή απφ ηελ αγνξά. Γη’ απηφ ην 

ιφγν, ε έξεπλα έρεη επηθεληξσζεί ζηελ αλάπηπμε απνδνηηθψλ ζρεκάησλ 

θσδηθνπνίεζεο θαη δηακφξθσζεο, θαζψο επίζεο θαη λέσλ αιγνξίζκσλ 

επεμεξγαζίαο ζήκαηνο θαη πιεξνθνξίαο, κε βαζηθφ ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ 

βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο θαζκαηηθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ αζχξκαησλ 

ζπλδέζκσλ. 

1.2 Πξνθιήζεηο 

Οη δηάθνξεο εθαξκνγέο πνπ παξέρνληαη κέζσ ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ 

πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο, νη νπνίεο ζπρλά 

πεξηνξίδνπλ ηελ απφδνζε ζε κεγάιν βαζκφ. Παξφιν πνπ θάζε εθαξκνγή έρεη 

ηδηαίηεξεο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο θαη ίζσο ρξεζηκνπνηεί μερσξηζηή 

αζχξκαηε ηερλνινγία, νη πξνθιήζεηο παξακέλνπλ ίδηεο κε δηαθνξεηηθή 

ελδερνκέλσο πξνηεξαηφηεηα. 

Οη θπζηθνί πεξηνξηζκνί ηνπ αζχξκαηνπ θαλαιηνχ απνηεινχλ ηε ζεκειηψδε 

ηερληθή πξφθιεζε γηα αμηφπηζηεο επηθνηλσλίεο. Ζ δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

θάζκαηνο ζπρλνηήησλ είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε, ελψ παξάιιεια ην θαλάιη 

ππφθεηηαη ζε δηάθνξεο ρξνληθά κεηαβαιιφκελεο αιινηψζεηο. Σε απηέο 

πεξηιακβάλνληαη ν ζφξπβνο, νη παξεκβνιέο απφ άιινπο ρξήζηεο ή άιιεο 

πεγέο ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ, θαζψο θαη ηα δηάθνξα θαηλφκελα κηθξήο 

θαη επξείαο θιίκαθαο, πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ εμαζζέλεζε ηνπ 

κεηαδηδφκελνπ ζήκαηνο. 

Μία παξάκεηξνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα αζχξκαηα δίθηπα είλαη ε 

ζπλεθηηθφηεηα. Ζ χπαξμε ζχλδεζεο κεηαμχ δχν θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ εμαξηάηαη 

απφ ηελ ηζρχ ηνπ ιακβαλφκελνπ ζήκαηνο, ε νπνία επεξεάδεηαη θπξίσο απφ 

ην πεξηβάιινλ ησλ θφκβσλ θαη απφ ηελ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε. Λφγσ ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ θφκβσλ, νη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο κεηαβάιινληαη 
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ζπλερψο, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη πςειφο θίλδπλνο δηαθνπήο ηεο ζχλδεζεο. 

Δίλαη, ινηπφλ, ζεκαληηθφ λα δηαζθαιίδεηαη φηη φινη νη θφκβνη ηνπ δηθηχνπ 

κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο, αθφκα θαη φηαλ δελ είλαη εθηθηή ε 

άκεζε ζχλδεζε. 

Τν κέγεζνο θαη ε ηζρχο ησλ θηλεηψλ ζηαζκψλ είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθνί 

ζρεδηαζηηθνί παξάγνληεο. Οη ζπζθεπέο απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ αξθεηά 

κηθξφ κέγεζνο θαη βάξνο, ψζηε λα είλαη εχθνιε ε κεηαθνξά ηνπο, λα κπνξνχλ 

λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε πνιχ δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα (π.ρ. δηάθνξνπο ηχπνπο 

θπςειψλ, εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο, αζηηθέο θαη κε αζηηθέο 

πεξηνρέο) θαη λα θαηαλαιψλνπλ ρακειή ηζρχ, πξνθεηκέλνπ λα ηξνθνδνηνχληαη 

γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κε κηθξέο κπαηαξίεο. Ψζηφζν, πνιιέο απφ ηηο 

ηερληθέο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

αμηφπηζηε επηθνηλσλία θαη απνδνηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ δηαζέζηκνπ θάζκαηνο 

απαηηνχλ ζεκαληηθή ππνινγηζηηθή ηζρχ, εκπνδίδνληαο ηε ρξήζε ζπζθεπψλ 

ρακειήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Οη ζπλερείο εμειίμεηο ζηηο ηερλνινγίεο VLSI 

θαη ASIC γηα εθαξκνγέο ρακειήο θαηαλάισζεο πξνζθέξνπλ κεξηθή κφλν 

ιχζε ζην πξφβιεκα. Σπλεπψο, ε κεηάζεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο 

επεμεξγαζίαο ζήκαηνο ζηνπο ζηαζκνχο βάζεο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ 

πεξηζζφηεξνπο πφξνπο, ζα είλαη ηδηαίηεξα επεξγεηηθή. 

1.3 Δμαζζέλεζε 

Ζ εμαζζέλεζε ηνπ θαλαιηνχ απνηειεί ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ 

πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί θαηά ηελ αζχξκαηε επηθνηλσλία θαη ζέηεη έλα βαζηθφ 

εκπφδην γηα ηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ δεδνκέλσλ. Δίλαη ην θαηλφκελν πνπ 

θαζηζηά ηηο αζχξκαηεο κεηαδφζεηο πξφθιεζε, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ελζχξκαηεο 

κέζσ νπηηθψλ ηλψλ ή ράιθηλσλ θαισδίσλ. Άκεζε ζπλέπεηα ηεο εμαζζέλεζεο 

είλαη ε κείσζε ηεο ηζρχνο ηνπ ιακβαλφκελνπ ζήκαηνο, κε απνηέιεζκα λα 

εηζάγνληαη ζθάικαηα θαηά ηελ απνθσδηθνπνίεζή ηνπ ζην δέθηε. Γεληθά, ε 

εμαζζέλεζε δηαθξίλεηαη ζε καθξνζθνπηθή θαη κηθξνζθνπηθή, αλάινγα κε ηα 

θαηλνκέλα πνπ ηελ πξνθαινχλ. 
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Ζ καθξνζθνπηθή εμαζζέλεζε (macroscopic fading) ή εμαζζέλεζε επξείαο 

θιίκαθαο (large-scale fading) [31, 32, 33] αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

κεηαβάιιεηαη θαηά κέζν φξν ε ηζρχο ιήςεο ζε ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε γχξσ 

απφ ηνλ πνκπφ. Μία ζπληζηψζα είλαη ε απώιεηα δηαδξνκήο (path loss ή 

propagation loss), ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ηελ απνξξφθεζε ησλ 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ απφ ην πεξηβάιινλ (αέξαο, έδαθνο, λεξφ, θ.ιπ.) 

θαη πεξηγξάθεηαη απφ ην κνληέιν δηάδνζεο ζε ειεχζεξν ρψξν ή γεληθφηεξα 

απφ ην κνληέιν ηεο αληίζηξνθεο λ-νζηήο δχλακεο. Ζ επηζθίαζε (shadowing), 

πνπ είλαη ε δεχηεξε ζπληζηψζα ηεο καθξνζθνπηθήο εμαζζέλεζεο, 

πεξηιακβάλεη ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο αλάκεζα ζηνλ πνκπφ θαη ζην 

δέθηε παξεκβάιιεηαη θάπνην αληηθείκελν κε κέγεζνο αξθεηά κεγαιχηεξν ηνπ 

κήθνπο θχκαηνο (π.ρ. θηίξην, βνπλφ, θ.ιπ.), κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ 

κεγάιεο πεξηνρέο φπνπ ε ηζρχο ιήςεο είλαη κεησκέλε. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε κηθξνζθνπηθή εμαζζέλεζε (microscopic fading) ή 

εμαζζέλεζε κηθξήο θιίκαθαο (small-scale fading) [31, 32, 33] ζρεηίδεηαη κε ηηο 

γξήγνξεο κεηαβνιέο ηνπ ιακβαλφκελνπ ζήκαηνο ζην ρψξν, ζην ρξφλν θαη 

ζηε ζπρλφηεηα. Ζ εμαζζέλεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ζηελ ηζρχ ιήςεο, αθφκα θαη φηαλ ν δέθηεο 

κεηαθηλεζεί ειάρηζηα, θαηά κία απφζηαζε ίζε κε θιάζκα ηνπ κήθνπο θχκαηνο. 

Οη βαζηθφηεξεο αηηίεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ε πνιχδξνκε κεηάδνζε θαη 

ε κεηαηφπηζε ζηε ζπρλφηεηα ηεο θέξνπζαο. 

Οη κεραληζκνί δηάδνζεο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ ζην ρψξν 

(αλάθιαζε, δηάζιαζε, δηαζθνξπηζκφο) δεκηνπξγνχλ πνιιαπιά κνλνπάηηα, 

κέζσ ησλ νπνίσλ ην κεηαδηδφκελν ζήκα θηάλεη ζην δέθηε, αθφκα θαη φηαλ 

δελ ππάξρεη επζεία νξάζεσο (line of sight) κε ηνλ πνκπφ. Τν πξφβιεκα είλαη 

φηη ζρεκαηίδνληαη πνιιαπιέο ζπληζηψζεο ηνπ κεηαδηδφκελνπ ζήκαηνο, νη 

νπνίεο θαηά ηελ άθημή ηνπο ζην δέθηε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο πξνο ην 

πιάηνο, ηε θάζε, ηε ρξνληθή θαζπζηέξεζε θαη ηε γσλία πξφζπησζεο ζηελ 

θεξαία ιήςεο θαη επηδξνχλ είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά ζηε ιακβαλφκελε ηζρχ. 

Μάιηζηα, ελδέρεηαη λα είλαη ηέηνηα ε δηαθχκαλζε ηεο ηζρχνο ηνπ ζήκαηνο ζε 

έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ή ηζνδχλακα ζε κηα κηθξή απφζηαζε, ψζηε λα 

κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε ηα θαηλφκελα επξείαο θιίκαθαο. Ζ πνιύδξνκε 

κεηάδνζε (multipath) επηθέξεη ζπρλνηηθά επηιεθηηθή εμαζζέλεζε (frequency-
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selective fading) [31, 32, 33], κε ζπλέπεηα λα ππάξρνπλ κεηαβνιέο ζην 

θέξδνο ηνπ θαλαιηνχ αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα θαη λα εηζάγεηαη δηαζπκβνιηθή 

παξεκβνιή (InterSymbol Interference). Σηελ πεξίπησζε απηή, ην εχξνο δψλεο 

ηνπ κεηαδηδφκελνπ ζήκαηνο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην εχξνο δψλεο ζπλνρήο 

(coherence bandwidth) ηνπ θαλαιηνχ. Ηζνδχλακα, ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ, ην 

εχξνο ηεο θξνπζηηθήο απφθξηζεο ηνπ θαλαιηνχ είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ 

πεξίνδν ζπκβφινπ. Αληηζέησο, εάλ ην θαλάιη έρεη ζηαζεξφ θέξδνο θαη 

γξακκκηθή απφθξηζε θάζεο γηα εχξνο δψλεο πνπ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 

εχξνο δψλεο ηνπ κεηαδηδφκελνπ ζήκαηνο, ηφηε ραξαθηεξίδεηαη ζπρλνηηθά 

επίπεδν (frequency-flat) ή ζπρλνηηθά κε επηιεθηηθό (frequency non-selective). 

Πξφθεηηαη γηα θαλάιη ζηελήο δψλεο (narrowband), ην νπνίν δελ κεηαβάιιεη ηα 

θαζκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηαδηδφκελνπ ζήκαηνο. Βέβαηα, ε ζπρλνηηθά 

επηιεθηηθή θχζε ηνπ θαλαιηνχ εμαξηάηαη απφ ην ξπζκφ κεηάδνζεο, φπσο 

επίζεο θαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαλαιηνχ. 

Ζ κεηαηφπηζε ζηε ζπρλφηεηα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε ρξνληθή κεηαβιεηφηεηα 

ηνπ θαλαιηνχ, δειαδή κε ηελ ηαρχηεηα κεηαβνιήο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. 

Σηηο αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο, ε κεηαηφπηζε ζηε ζπρλφηεηα πξνέξρεηαη θπξίσο 

απφ δχν πεγέο. Ζ πξψηε είλαη ε απφθιηζε ησλ ηαιαλησηψλ ζηα θπθιψκαηα 

πνκπνχ θαη δέθηε απφ ηελ νλνκαζηηθή ηνπο ζπρλφηεηα. Ζ ζεκαληηθφηεξε, 

φκσο, πεγή κεηαηφπηζεο είλαη ην θαηλφκελν Doppler, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ 

ηε ζρεηηθή θίλεζε κεηαμχ πνκπνχ θαη δέθηε. Δμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ, ε 

ζπρλφηεηα θάζε ζπληζηψζαο ηνπ ιακβαλφκελνπ ζήκαηνο ζην δέθηε δηαθέξεη 

απφ ηε ζπρλφηεηα ηνπ κεηαδηδφκελνπ ζήκαηνο θαηά κία πνζφηεηα πνπ 

νλνκάδεηαη κεηαηόπηζε Doppler (Doppler shift). Οη κεηαβνιέο ζηε ζπρλφηεηα 

ηεο θέξνπζαο πξνθαινχλ ρξνληθά επηιεθηηθή εμαζζέλεζε (time-selective 

fading) [31, 32, 33], ε νπνία ζπλεπάγεηαη ρξνληθά κεηαβαιιφκελν θέξδνο 

θαλαιηνχ. Δάλ ην εχξνο δψλεο ηνπ ζήκαηνο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ ηε 

κέγηζηε κεηαηφπηζε ζηε ζπρλφηεηα, ηφηε ην θαλάιη ραξαθηεξίδεηαη σο αξγήο 

εμαζζέλεζεο (slow fading). Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ε επίδξαζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ Doppler ζεσξείηαη ακειεηέα θαη ε θξνπζηηθή απφθξηζε ηνπ 

θαλαιηνχ κεηαβάιιεηαη πην αξγά απφ ην κεηαδηδφκελν ζήκα. Έηζη, νιφθιεξν 

ην ζήκα επεξεάδεηαη νκνηφκνξθα απφ ην θαλάιη. Σηελ αληίζεηε πεξίπησζε, 

ην θαλάιη είλαη γξήγνξεο εμαζζέλεζεο (fast fading) θαη ε θξνπζηηθή ηνπ 
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απφθξηζε κεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ ζπκβφινπ. ηαλ ε 

ηαρχηεηα κε ηελ νπνία θηλείηαη ν πνκπφο ή ν δέθηεο είλαη κεγάιε, ελδέρεηαη ε 

κεηαβνιή ηεο θξνπζηηθήο απφθξηζεο λα είλαη ηφζν γξήγνξε, ψζηε πξαθηηθά 

λα αληηζηνηρνχλ δηαθνξεηηθά θαλάιηα ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ 

κεηαδηδφκελνπ ζήκαηνο. Γηα λα ραξαθηεξίζνπκε ην θαλάιη ζην πεδίν ηνπ 

ρξφλνπ, ζα πξέπεη λα ζπγθξίλνπκε ηε δηάξθεηα ελφο ζπκβφινπ κε ην ρξφλν 

ζπλνρήο (coherence time) ηνπ θαλαιηνχ. Αλ ε πεξίνδνο ζπκβφινπ είλαη 

κηθξφηεξε, ην θαλάιη είλαη αξγήο εμαζζέλεζεο. Γηαθνξεηηθά, ε εμαζζέλεζε 

ηνπ θαλαιηνχ είλαη γξήγνξε. 

Ζ ζπρλνηηθή θαη ε ρξνληθή επηιεθηηθφηεηα είλαη δχν αλεμάξηεηεο ηδηφηεηεο ελφο 

θαλαιηνχ εμαζζέλεζεο. Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηνπο δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο 

απηψλ ησλ ηδηνηήησλ, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο 

θαλαιηψλ εμαζζέλεζεο [32]: 

 Σπρλνηηθά επίπεδα αξγήο εμαζζέλεζεο: Τα θαλάιηα είλαη ρξνληθά θαη 

ζπρλνηηθά επίπεδα. 

 Σπρλνηηθά επίπεδα γξήγνξεο εμαζζέλεζεο: Τα θαλάιηα είλαη ρξνληθά 

επηιεθηηθά, αιιά ζπρλνηηθά επίπεδα. 

 Σπρλνηηθά επηιεθηηθά αξγήο εμαζζέλεζεο: Τα θαλάιηα είλαη ζπρλνηηθά 

επηιεθηηθά, αιιά ρξνληθά επίπεδα. 

 Σπρλνηηθά επηιεθηηθά γξήγνξεο εμαζζέλεζεο: Τα θαλάιηα είλαη επηιεθηηθά 

ηφζν ζηε ζπρλφηεηα φζν θαη ζην ρξφλν. 

Θα πξέπεη, βέβαηα, λα επηζεκάλνπκε φηη δελ είλαη δπλαηφ λα ραξαθηεξίζνπκε 

έλα θαλάιη, εάλ δελ δηαζέηνπκε πιεξνθνξία γηα ην κεηαδηδφκελν ζήκα. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα θαλάιη κπνξεί λα είλαη επίπεδν γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ 

κεηάδνζεο, ή αληίζηνηρα γηα δεδνκέλε πεξίνδν ζπκβφινπ, ελψ ην ίδην θαλάιη 

λα κελ είλαη επίπεδν γηα πςειφηεξν ξπζκφ κεηάδνζεο. Τα ζχγρξνλα 

ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ αλακέλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ πςεινχο ξπζκνχο 

κεηάδνζεο θαη πςειή θηλεηηθφηεηα. Σπλεπψο, ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ 

αληίζηνηρσλ θαλαιηψλ δελ είλαη επίπεδα. 

Θεσξεηηθά, κία απνδνηηθή ηερληθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε θπξίσο ηεο 

εμαζζέλεζεο επξείαο θιίκαθαο ηνπ αζχξκαηνπ θαλαιηνχ είλαη ν έιεγρνο ηεο 

ηζρχνο κεηάδνζεο (transmitter power control) [3]. Αο ππνζέζνπκε φηη ν 
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πνκπφο, πνπ βξίζθεηαη ζηε κία πιεπξά ηνπ ζπλδέζκνπ, γλσξίδεη ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ θαλαιηνχ, φπσο απηή γίλεηαη αληηιεπηή απφ ην δέθηε, πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ άιιε πιεπξά. Τφηε, ν πνκπφο κπνξεί λα εληζρχζεη ή λα 

κεηαηξέςεη θαηάιιεια ην κεηαδηδφκελν ζήκα, ψζηε θαηά ηε ιήςε ηνπ ζην 

δέθηε λα είλαη αλεπεξέαζην απφ ηελ επίδξαζε ηνπ θαλαιηνχ. Έλα απφ ηα 

πξφβιεκαηα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ην απαηηνχκελν δπλακηθφ εχξνο ηνπ 

πνκπνχ. Γηα λα κπνξέζεη ν πνκπφο λα αληηζηαζκίζεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

επίπεδν εμαζζέλεζεο, ζα πξέπεη λα απμήζεη ηελ ηζρχ ηνπ θαηά ην ίδην 

επίπεδν. κσο, ζηελ πξάμε απηφ δελ είλαη εθηθηφ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκψλ ζην κέγεζνο θαη ζην θφζηνο ησλ 

εληζρπηψλ, αιιά θαη ζηελ ηζρχ ηεο εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίαο. Τν δεχηεξν 

πξφβιεκα είλαη φηη ν πνκπφο δελ γλσξίδεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαλαιηνχ πνπ 

αληηιακβάλεηαη ν δέθηεο, εθηφο εάλ ε αλεξρφκελε δεχμε (απφ ηνλ θηλεηφ 

ζηαζκφ ζην ζηαζκφ βάζεο) ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα θέξνπζα ζπρλφηεηα κε ηελ 

θαηεξρφκελε δεχμε (απφ ην ζηαζκφ βάζεο ζηνλ θηλεηφ ζηαζκφ). Δπνκέλσο, 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη εθηίκεζε ηνπ θαλαιηνχ ζην δέθηε θαη, ζηε ζπλέρεηα, 

πξνψζεζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηνλ πνκπφ. Ζ δηαδηθαζία απηή ζπλεπάγεηαη 

κείσζε ηεο ξπζκαπφδνζεο θαη ζεκαληηθή αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ζε 

πνκπφ θαη δέθηε, ελψ ζα πξέπεη λα εθηειείηαη ζε ρξφλν κηθξφηεξν ηνπ ρξφλνπ 

ζπλνρήο ηνπ θαλαιηνχ, πξνθεηκέλνπ λα παξάγεη ρξήζηκα απνηειέζκαηα. 

Δπηπιένλ, ζε νξηζκέλεο εθαξκνγέο ελδέρεηαη λα κελ ππάξρεη δηαζέζηκνο 

ζχλδεζκνο γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

θαλαιηνχ. 

1.4 Γηαθνξεηηθόηεηα 

Ζ θχξηα αηηία πνπ ε εμαζζέλεζε ππνβαζκίδεη ηελ απφδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

αζχξκαησλ ζπζηεκάησλ είλαη φηη ε επηθνηλσλία βαζίδεηαη ζε έλα κνλαδηθφ 

κνλνπάηη ζήκαηνο. H πηζαλφηεηα λα ππάξμεη εμαζζέλεζε ζην ζπγθεθξηκέλν 

κνλνπάηη είλαη κεγάιε θαη φηαλ απηφ ζπκβεί, νπνηνδήπνηε ζρήκα 

επηθνηλσλίαο ζα παξνπζηάζεη ζθάικαηα. Μηα ινγηθή ιχζε είλαη λα 

δηαζθαιίζνπκε φηη ηα ζχκβνια πιεξνθνξίαο δηέξρνληαη απφ πνιιαπιά 
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αλεμάξηεηα κνλνπάηηα, θαζέλα απφ ηα νπνία παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο εμαζζέλεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηή ε αμηφπηζηε 

επηθνηλσλία, αξθεί έλα ηνπιάρηζηνλ κνλνπάηη λα είλαη ηζρπξφ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδνο νλνκάδεηαη δηαθνξεηηθόηεηα (diversity) [31, 32, 33] θαη παξέρεη 

νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο αζχξκαηεο ζχλδεζεο κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο. 

Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ην πιήζνο ησλ επηκέξνπο 

αλεμάξηεησλ κνλνπαηηψλ, πνπ είλαη γλσζηφ θαη σο ηάμε δηαθνξεηηθόηεηαο 

(diversity order) [1, 31]. Γηα λα νξίζνπκε πνζνηηθά ηε δηαθνξεηηθφηεηα, 

κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ζρέζε κεηαμχ πηζαλφηεηαο ζθάικαηνο 

θαη ιακβαλφκελνπ ιφγνπ ζήκαηνο πξνο ζφξπβν (Signal to Noise Ratio). Έλαο 

νξηζκφο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ή ηνπ θέξδνπο δηαθνξεηηθόηεηαο (diversity 

gain), είλαη 

 𝐺𝑑 =  − lim
𝛾→∞

log𝑃𝑒
log𝛾

 (1.1) 

φπνπ 𝑃𝑒  είλαη ε πηζαλφηεηα ζθάικαηνο γηα ηηκή ηνπ SNR ίζε κε 𝛾. Γειαδή, ε 

δηαθνξεηηθφηεηα αληηζηνηρεί ζηελ θιίζε ηεο θακπχιεο ηεο πηζαλφηεηαο 

ζθάικαηνο σο πξνο ην ιακβαλφκελν SNR ζε ινγαξηζκηθή θιίκαθα [32]. 

Υπάξρνπλ δχν ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα. 

Τν πξψην είλαη πψο ζα δεκηνπξγεζνχλ ηα πνιιαπιά κνλνπάηηα ζήκαηνο κε 

ηελ ειάρηζηε δπλαηή θαηαλάισζε ηζρχνο, εχξνπο δψλεο θαη ππφινηπσλ 

πφξσλ, ελψ παξάιιεια λα δηαηεξείηαη ε πνιππινθφηεηα απνθσδηθνπνίεζεο 

ζε ρακειά επίπεδα. Τν δεχηεξν δήηεκα είλαη πψο ζα αμηνπνηεζνχλ ηα 

παξερφκελα αληίγξαθα ηνπ κεηαδηδφκελνπ ζήκαηνο ζην δέθηε, ψζηε λα 

επηηχρνπκε ηε κέγηζηε δπλαηή κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο ζθάικαηνο. Μεξηθέο 

απφ ηηο ηερληθέο γηα ηελ επίηεπμε ησλ δχν απηψλ ζηφρσλ ζα αλαιπζνχλ ζηε 

ζπλέρεηα. 

1.4.1 Σερληθέο Γηαθνξεηηθόηεηαο 

Τα πνιιαπιά αληίγξαθα ηνπ κεηαδηδφκελνπ ζήκαηνο είλαη δπλαηφ λα 

απνζηαινχλ ζην δέθηε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Αλάινγα κε ην πεδίν (ρξφλνο, 
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ζπρλφηεηα, ρψξνο) ζην νπνίν δεκηνπξγείηαη ε δηαθνξεηηθφηεηα, κπνξνχκε λα 

δηαθξίλνπκε ηξεηο βαζηθέο ηερληθέο. 

Ζ δηαθνξεηηθόηεηα ζην ρξόλν (time diversity) [2, 3, 31, 32, 33] παξέρεηαη 

ζπλδπάδνληαο θσδηθνπνίεζε θαλαιηνχ θαη αλαθαηαλνκή ζπκβφισλ 

(interleaving). Τα ζχκβνια πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο κεηαδίδνληαη επαλαιεπηηθά ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο 

ζπλνρήο, έηζη ψζηε ηα δηάθνξα κέξε ησλ θσδηθνιέμεσλ λα ππφθεηληαη ζε 

αλεμάξηεηεο εμαζζελήζεηο. Γηα λα κεησζεί ν πιενλαζκφο, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θψδηθεο δηφξζσζεο ζθαικάησλ. Δάλ ε εμαζζέλεζε ηνπ 

θαλαιηνχ είλαη αξγή, δειαδή ην θαλάιη έρεη κεγάιν ρξφλν ζπλνρήο, ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ επαλαιήςεσλ ηνπ ίδηνπ ζπκβφινπ ζα είλαη 

κεγάιν, κε απνηέιεζκα ηελ χπαξμε αξθεηήο θαζπζηέξεζεο πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο δηαδηθαζίαο απνθσδηθνπνίεζεο ζην δέθηε. Γη’ απηφ ην ιφγν, ζηα 

θσδηθνπνηεκέλα ζχκβνια εθαξκφδεηαη αλαθαηαλνκή πξηλ κεηαδνζνχλ κέζα 

απφ ην θαλάιη. Παξφιν πνπ ε αλαθαηαλνκή απμάλεη ηελ θαζπζηέξεζε, 

κεηαηξέπεη έλα θαλάιη αξγήο εμαζζέλεζεο ζε θαλάιη γξήγνξεο εμαζζέλεζεο, 

ην νπνίν είλαη θαηαιιειφηεξν γηα ρξνληθή δηαθνξεηηθφηεηα. Δμαηηίαο ηνπ 

πιενλαζκνχ πνπ εηζάγεη, ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δηαθνξεηηθφηεηαο 

παξνπζηάδεη απψιεηα ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ θάζκαηνο. 

Αληίζηνηρα, γηα λα επηηεπρζεί δηαθνξεηηθόηεηα ζηε ζπρλόηεηα (frequency 

diversity) [2, 3, 31, 32, 33], ηα αληίγξαθα ηνπ ζήκαηνο κεηαδίδνληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο θέξνπζεο ζπρλφηεηεο, ε απφζηαζε κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ απαηηείηαη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην εχξνο δψλεο ζπλνρήο ηνπ 

θαλαιηνχ. κνηα κε ηελ πξνεγνχκελε ηερληθή, ην βαζηθφ πξφβιεκα είλαη ε κε 

απνδνηηθή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θάζκαηνο. Δπίζεο, ν δέθηεο ζα πξέπεη λα έρεη 

ηε δπλαηφηεηα ζπληνληζκνχ ζε δηαθνξεηηθέο ζπρλφηεηεο. 

Ζ επίηεπμε δηαθνξεηηθόηεηαο ζην ρώξν (space ή antenna diversity) [1, 2, 3, 

31, 32, 33] πξνυπνζέηεη ηε ρξεζηκνπνίεζε πνιιαπιψλ θεξαηψλ ζηνλ πνκπφ 

ή/θαη ζην δέθηε ηνπ αζχξκαηνπ ζπζηήκαηνο. Δάλ ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ 

θεξαηψλ ζε θάζε άθξν είλαη επαξθήο, ηα ζήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα 

δηάθνξα δεχγε θεξαηψλ κεηάδνζεο θαη ιήςεο εμαζζελνχλ αλεμάξηεηα, κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη αλεμάξηεηα κνλνπάηηα ζήκαηνο. Ζ ειάρηζηε 

απαηηνχκελε απφζηαζε εμαξηάηαη απφ ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ δηαζθνξπηζκνχ, 
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θαζψο θαη απφ ηε ζπρλφηεηα ηεο θέξνπζαο. Σηελ πεξίπησζε ελφο θηλεηνχ 

ζηαζκνχ ν νπνίνο βξίζθεηαη θνληά ζην έδαθνο θαη πεξηβάιιεηαη απφ πνιινχο 

δηαζθνξπηζηέο (π.ρ. θηίξηα, αληηθείκελα κε αλαθιαζηηθέο ή αλψκαιεο 

επηθάλεηεο θ.ιπ.), ην θαλάιη απνζπζρεηίδεηαη ζε κηθξφηεξεο απνζηάζεηο, 

ζπλεπψο αξθεί λα δηαρσξίζνπκε ηηο θεξαίεο θαηά κηζφ έσο έλα κήθνο 

θχκαηνο ηεο θέξνπζαο. Αληίζεηα, ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θεξαηψλ ελφο 

ζηαζκνχ βάζεο πνπ βξίζθεηαη ζε κεγαιχηεξν χςνο, ζα πξέπεη λα είλαη 

πνιιαπιάζηα ηνπ κήθνπο θχκαηνο ηεο θέξνπζαο. Γηα ηα πεξηζζφηεξα 

πεξηβάιινληα εμαζζέλεζεο, ε ρσξηθή δηαθνξεηηθφηεηα απνηειεί κία πξαθηηθή, 

απνδνηηθή θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε ηερληθή αληηκεηψπηζεο ηεο 

εμαζζέλεζεο. Με ηε ρξήζε πνιιαπιψλ θεξαηψλ, ν πιενλαζκφο εηζάγεηαη ζην 

ρψξν θαη δελ ζπαηαιάηαη πξφζζεην εχξνο δψλεο. Δπηπιένλ, ζε ζχγθξηζε κε 

ηα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κφλν κία θεξαία ζε θάζε άθξν ηεο 

αζχξκαηεο ζχλδεζεο, ηα ζπζηήκαηα πνιιαπιψλ θεξαηψλ απμάλνπλ ηε 

ρσξεηηθφηεηα θαλαιηνχ θαηά κία ηάμε κεγέζνπο ή θαη πεξηζζφηεξν. 

Ζ αθξηβήο θχζε ηνπ ζρήκαηνο πνπ εμάγεη ρσξηθή δηαθνξεηηθφηεηα εμαξηάηαη 

απφ ηε δηάηαμε ησλ θεξαηψλ. Πνιιαπιέο θεξαίεο ρξεζηκνπνηνχληαη είηε ζηνλ 

πνκπφ είηε ζην δέθηε, νπφηε πξνθχπηεη δηαθνξεηηθφηεηα κεηάδνζεο ή ιήςεο, 

αληίζηνηρα. 

Ζ δηαθνξεηηθόηεηα ιήςεο (receive diversity) είλαη ε θιαζηθή ηερληθή ρσξηθήο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, πνπ εθαξκφδεηαη ζε θαλάιηα κηαο εηζφδνπ πνιιαπιψλ 

εμφδσλ (Single Input Multiple Output). Ο δέθηεο ιακβάλεη πνιιαπιέο 

αλεμάξηεηα εμαζζελεκέλεο εθδνρέο ηνπ κεηαδηδφκελνπ ζήκαηνο, νη νπνίεο 

ζηε ζπλέρεηα ζπλδπάδνληαη θαηάιιεια, ψζηε ην ηειηθφ ζήκα λα παξνπζηάδεη 

αηζζεηά κεησκέλε κεηαβιεηφηεηα πιάηνπο (εμαζζέλεζε) ζε ζχγθξηζε κε ην 

ιακβαλφκελν ζήκα ζε νπνηαδήπνηε θεξαία. Ζ κέγηζηε ηάμε δηαθνξεηηθφηεηαο 

ζηα SIMO θαλάιηα είλαη ίζε κε ην πιήζνο ησλ θεξαηψλ ιήςεο. Ζ 

δηαθνξεηηθφηεηα ιήςεο έρεη ελζσκαησζεί ζε νξηζκέλα αζχξκαηα ζπζηήκαηα, 

φπσο ην GSM θαη ην IS-136, γηα ηε βειηίσζε ησλ κεηαδφζεσλ ζηελ 

αλεξρφκελε δεχμε (uplink). κσο, ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δελ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζηελ θαηεξρφκελε δεχμε (downlink), ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ζην 

κέγεζνο, ζηελ ηζρχ θαη ζην θφζηνο ησλ θηλεηψλ ζηαζκψλ. 
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Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε δηαθνξεηηθόηεηα κεηάδνζεο (transmit diversity) 

βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε πνιιαπιψλ θεξαηψλ ζηνλ πνκπφ, δειαδή 

εθαξκφδεηαη ζε θαλάιηα πνιιαπιψλ εηζφδσλ κηαο εμφδνπ (Multiple Input 

Single Output) θαη είλαη ε θαηαιιειφηεξε ηερληθή γηα κεηαδφζεηο ζηελ 

θαηεξρφκελε δεχμε, δηφηη ε πξνζζήθε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ ζηνπο 

ζηαζκνχο βάζεο είλαη εθηθηή. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη πεξηζζφηεξνη ζηαζκνί 

βάζεο ζηα θπςεισηά δίθηπα δηαζέηνπλ πνιιαπιέο θεξαίεο ιήςεο γηα ηελ 

επίηεπμε δηαθνξεηηθφηεηαο ιήςεο. Οη ίδηεο θεξαίεο είλαη δπλαηφ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα δηαθνξεηηθφηεηα κεηάδνζεο, ψζηε λα βειηησζεί ε 

πνηφηεηα ιήςεο φισλ ησλ θηλεηψλ ζηαζκψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή 

θάιπςήο ηνπο. Τα δχν βαζηθά εκπφδηα γηα ηελ πινπνίεζε δηαθνξεηηθφηεηαο 

κεηάδνζεο είλαη φηη, αληίζεηα κε ην δέθηε, ν πνκπφο δελ δηαζέηεη ζηηγκηαία 

πιεξνθνξία γηα ηα θαλάιηα, θαζψο θαη φηη ηα κεηαδηδφκελα ζήκαηα 

αλακηγλχνληαη ζην ρψξν πξηλ ιεθζνχλ απφ ην δέθηε. Δπνκέλσο, απαηηείηαη 

θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο ηνπ κεηαδηδφκελνπ ζήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

εθκεηαιιεπηνχκε ηε δηαθνξεηηθφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πνιιαπιέο 

κεηαδφζεηο. Δάλ φια ηα επηκέξνπο θαλάιηα κεηαμχ ησλ θεξαηψλ κεηάδνζεο θαη 

ηεο θεξαίαο ιήςεο παξνπζηάδνπλ αλεμάξηεηεο εμαζζελήζεηο, ε ηάμε 

δηαθνξεηηθφηεηαο ηζνχηαη κε ην πιήζνο ησλ θεξαηψλ κεηάδνζεο.  

Ζ επίηεπμε δηαθνξεηηθφηεηαο ζε θαλάιηα πνιιαπιψλ εηζφδσλ πνιιαπιψλ 

εμφδσλ (Multiple Input Multiple Output) απαηηεί ην ζπλδπαζκφ ηερληθψλ 

δηαθνξεηηθφηεηαο κεηάδνζεο θαη ιήςεο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ε ηάμε 

δηαθνξεηηθφηεηαο είλαη ίζε κε ην γηλφκελν ηνπ πιήζνπο ησλ θεξαηψλ ζε θάζε 

άθξν ηεο ζχλδεζεο, δεδνκέλνπ φηη ην επηκέξνπο θαλάιη πνπ αληηζηνηρεί ζε 

θάζε δεχγνο θεξαηψλ παξνπζηάδεη αλεμάξηεηε εμαζζέλεζε. 

Ζ ρσξηθή δηαθνξεηηθφηεηα δελ είλαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο ρξεζηκνπνίεζεο 

θεξαηψλ γηα ηελ παξνρή δηαθνξεηηθφηεηαο. Σηε γσληαθή δηαθνξεηηθόηεηα 

(angular diversity) [32] ρξεζηκνπνηνχληαη θαηεπζπληηθέο θεξαίεο θαη ηα 

δηαθνξεηηθά αληίγξαθα ηνπ κεηαδηδφκελνπ ζήκαηνο ζπιιέγνληαη απφ 

πνιιαπιέο θαηεπζχλζεηο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθέο γσλίεο. Μηα 

άιιε ηερληθή είλαη ε δηαθνξεηηθόηεηα πόισζεο (polarization diversity) [2, 32], 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη δχν θεξαίεο κε δηαθνξεηηθή πφισζε 

γηα ηε ιήςε ή ηε κεηάδνζε ηνπ ζήκαηνο. Ζ δηαθνξεηηθή πφισζε δηαζθαιίδεη 
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φηη ην θαλάιη εμαζζέλεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θεξαία ζα είλαη 

αλεμάξηεην, ρσξίο λα απαηηείηαη κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θεξαηψλ. Τν 

θχξην κεηνλέθηεκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο πφισζεο είλαη φηη δελ κπνξεί λα 

επηηχρεη δηαθνξεηηθφηεηα ηάμεο κεγαιχηεξεο ηνπ δχν. 

1.5 πζηήκαηα ΜΗΜΟ 

Ζ ςεθηαθή επηθνηλσλία κέζσ ζπζηεκάησλ ΜΗΜΟ έρεη αλαδεηρζεί σο κία απφ 

ηηο πιένλ ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο ζηηο ζχγρξνλεο αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο. Ζ 

ρξεζηκνπνίεζε πνιιαπιψλ θεξαηψλ ηφζν ζηνλ πνκπφ φζν θαη ζην δέθηε 

ελφο αζχξκαηνπ ζπλδέζκνπ εηζάγεη κηα λέα δηάζηαζε (ρψξνο), ε νπνία 

κπνξεί λα βειηηψζεη νπζηαζηηθά ηελ απφδνζε, εάλ αμηνπνηεζεί θαηάιιεια. 

Βαζηθή ηδέα ησλ ζπζηεκάησλ ΜΗΜΟ είλαη ν «ζπλδπαζκφο» ησλ ζεκάησλ ζε 

θάζε άθξν ηνπ ζπλδέζκνπ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη λα απμάλεηαη ν ξπζκφο κεηάδνζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα 

φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Καηά ην ζρεδηαζκφ ησλ ζπκβαηηθψλ αζχξκαησλ ζπζηεκάησλ, ε πνιχδξνκε 

κεηάδνζε θαη νη παξεκβνιέο ζεσξνχληαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία 

πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ δξαζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ πςειά 

επίπεδα αμηνπηζηίαο. Αληίζεηα, έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπζηεκάησλ 

ΜΗΜΟ είλαη ε ηθαλφηεηα λα εθκεηαιιεχνληαη απνηειεζκαηηθά ηελ εμαζζέλεζε 

κηθξήο θιίκαθαο. Έηζη, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κείσζεο ησλ ζθαικάησλ ζηα 

ιακβαλφκελα δεδνκέλα κέζσ ηερληθψλ ρσξηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο, αιιά θαη 

αχμεζεο ηεο θαζκαηηθήο απνδνηηθφηεηαο εθαξκφδνληαο ρσξηθή πνιππιεμία. 

Τν ζπνπδαίν πιενλέθηεκα είλαη φηη ε πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο βειηηψλεηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ, ρσξίο λα απαηηείηαη επηπιένλ εχξνο δψλεο, παξά κφλν ε 

πξνζζήθε πιηθνχ θαη πνιππινθφηεηαο. 

Ζ απνδνηηθή αμηνπνίεζε ησλ πνιιαπιψλ θεξαηψλ ζηα θαλάιηα ΜΗΜΟ 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πιεξνθνξία γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

θαλαιηνχ πνπ είλαη δηαζέζηκε ζηνλ πνκπφ θαη ζην δέθηε. Δάλ ν πνκπφο δελ 

έρεη θακία πιεξνθνξία γηα ην θαλάιη, ην ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη σο αλνηρηνύ 

βξόρνπ (open-loop) [18, 32]. Αληίζεηα, ζε έλα ζχζηεκα θιεηζηνύ βξόρνπ 



Σπζηήκαηα ΜΗΜΟ 27 

(closed-loop) [18, 32] ν δέθηεο ζηέιλεη πεξηνδηθά ζηνλ πνκπφ θάπνηα 

πιεξνθνξία γηα ην θαλάιη κέζσ ελφο θαλαιηνχ αλαηξνθνδφηεζεο. Ο πνκπφο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηελ πιεξνθνξία γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απφδνζεο. 

Ζ εθηίκεζε ηνπ θαλαιηνχ ζην δέθηε γίλεηαη, ζπλήζσο, κέζσ ηεο πεξηνδηθήο 

κεηάδνζεο γλσζηψλ ζπκβφισλ (pilot symbols) [1, 2, 3, 31, 32, 33]. Ο δέθηεο 

εθκεηαιιεχεηαη ηo γεγνλφο φηη γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο πξαγκαηηθέο 

παξακέηξνπο ησλ ιακβαλφκελσλ ζεκάησλ θαη παξάγεη εθηηκήζεηο γηα ηελ 

θξνπζηηθή απφθξηζε θάζε επηκέξνπο θαλαιηνχ. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία 

εηζάγεη ζεκαληηθή επηβάξπλζε, ε νπνία είλαη δπλαηφ λα απνθεπρζεί, φηαλ ην 

θαλάιη κεηαβάιιεηαη κε αξγφ ξπζκφ, ρξεζηκνπνηψληαο πξνζαξκνζηηθφ δέθηε 

(adaptive receiver) [15, 30]. Έλαο δέθηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ ζα πξέπεη, αξρηθά, 

λα εθπαηδεπηεί κέζσ γλσζηψλ αθνινπζηψλ εθπαίδεπζεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, 

κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηηο κεηαβνιέο ηνπ θαλαιηνχ εθαξκφδνληαο θάπνηνλ 

πξνζαξκνζηηθφ αιγφξηζκν. Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ 

θαλαιηνχ είλαη γξήγνξνο θαη δελ είλαη εθηθηή ε άκεζε εθηίκεζε ηεο θξνπζηηθήο 

απφθξηζεο, κία αμηφινγε ιχζε είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ζρεκάησλ δηαθνξηθήο 

(differential) θσδηθνπνίεζεο θαη απνθσδηθνπνίεζεο [1, 2, 32]. Έλαο άιινο 

ηξφπνο λα ιάβνπκε πιεξνθνξία γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαλαιηνχ είλαη ε 

εθαξκνγή αιγνξίζκσλ ηπθιήο εθηίκεζεο (blind estimation) [8], νη νπνίνη 

εθηηκνχλ ην θαλάιη ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ην ιακβαλφκελν ζήκα. Τν 

κεηνλέθηεκα απηψλ ησλ αιγνξίζκσλ είλαη ε κεγάιε ππνινγηζηηθή 

πνιππινθφηεηα, γη’ απηφ θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε. 

Αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ θεξαηψλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζε θάζε άθξν ηνπ 

ζπλδέζκνπ, κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε δηάθνξεο δηαηάμεηο, νη νπνίεο 

απνηεινχλ ππνπεξηπηψζεηο ησλ ζπζηεκάησλ MIMO [31, 33]. Οη δηαηάμεηο 

SISO (κία θεξαία ζε πνκπφ θαη δέθηε) είλαη νη απινχζηεξεο θαη πην 

ζπλεζηζκέλεο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ δηαηάμεηο κε πνιιαπιέο θεξαίεο κφλν ζηε 

κία πιεπξά ηνπ ζπλδέζκνπ, δειαδή SIMO (κία θεξαία ζηνλ πνκπφ, 

πνιιαπιέο θεξαίεο ζην δέθηε) θαη MISO (πνιιαπιέο θεξαίεο ζηνλ πνκπφ, κία 

θεξαία ζην δέθηε). Οη δηαηάμεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα ηελ 

επίηεπμε ρσξηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, αιιά 

θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερλνινγία ησλ έμππλσλ θεξαηψλ (smart antennas), 
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παξέρνληαο ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, κηα ηερληθή απηήο 

ηεο κνξθήο είλαη ε κνξθνπνίεζε ισβνχ (beamforming), θαηά ηελ νπνία νη 

θεξαίεο ξπζκίδνληαη θαηάιιεια, ψζηε ν ισβφο κεηάδνζεο ηεο δηάηαμεο, 

δειαδή ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηζρχνο, λα επηθεληξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεπζχλζεηο απμάλνληαο ην κέζν SNR. 

1.5.1 Μνληέιν Μεηάδνζεο γηα Καλάιηα ΜΗΜΟ 

Θεσξνχκε έλα αζχξκαην ζχζηεκα επηθνηλσληψλ, ζην νπνίν ν πνκπφο είλαη 

εμνπιηζκέλνο κε 𝑁𝑇 θεξαίεο κεηάδνζεο, ελψ ν δέθηεο δηαζέηεη 𝑁𝑅 θεξαίεο 

ιήςεο. Σε θάζε πεξίνδν κεηάδνζεο 𝑡 κεηαδίδνληαη ηαπηφρξνλα 𝑁𝑇 ζήκαηα 

𝑠𝑛 𝑡 , 𝑛 = 1,… ,𝑁𝑇, ηα νπνία απνηεινχλ ηηο εηζφδνπο ηνπ ΜΗΜΟ θαλαιηνχ. Τα 

ζήκαηα απηά δηέξρνληαη απφ ην αζχξκαην θαλάιη θαη ιακβάλνληαη απφ φιεο 

ηηο θεξαίεο ιήςεο. Έηζη, δεκηνπξγνχληαη 𝑁𝑇𝑁𝑅 κνλνπάηηα ζήκαηνο κεηαμχ 

πνκπνχ θαη δέθηε. Κάζε κία απφ ηηο εμφδνπο ηνπ θαλαιηνχ πξνθχπηεη απφ ηε 

γξακκηθή ππέξζεζε ησλ εμαζζελεκέλσλ ζεκάησλ εηζφδνπ θαη ηελ πξνζζήθε 

ζνξχβνπ. Δάλ ζεσξήζνπκε έλα κνληέιν βαζηθήο δψλεο δηαθξηηνχ ρξφλνπ γηα 

έλα θαλάιη ΜΗΜΟ επίπεδεο εμαζζέλεζεο [32], ηφηε ην ζήκα πνπ ιακβάλεηαη 

απφ ηελ θεξαία 𝑚 ζα δίλεηαη απφ ηε ζρέζε 

 𝑟𝑚  𝑡  =   ℎ𝑛 ,𝑚 ∙ 𝑠𝑛 𝑡 

𝑁𝑇

𝑛=1

 +  𝑤𝑚  𝑡 ,       𝑚 = 1,… ,𝑁𝑅 (1.2) 

φπνπ ℎ𝑛 ,𝑚  είλαη ην θέξδνο ηνπ κνλνπαηηνχ κεηαμχ ηεο θεξαίαο κεηάδνζεο 𝑛 

θαη ηεο θεξαίαο ιήςεο 𝑚 θαη 𝑤𝑚  𝑡  ν ζφξπβνο. πσο είλαη θαλεξφ, ην 

ιακβαλφκελν ζήκα ζε θάζε θεξαία ζα πεξηιακβάλεη έλα αληίγξαθν απφ θάζε 

ζήκα πνπ κεηαδίδεηαη θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. Ζ χπαξμε ησλ 𝑁𝑅 αληηγξάθσλ 

ζην δέθηε δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο θέξδνπο δηαθνξεηηθφηεηαο, παξφηη νη 

εμαζζελεκέλεο εθδνρέο ησλ κεηαδηδφκελσλ ζεκάησλ έρνπλ αλακηρζεί ζηηο 

θεξαίεο ιήςεο. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ην θαλάιη δελ είλαη επίπεδν, ην ιακβαλφκελν ζήκα θαηά 

ηελ πεξίνδν 𝑡 ζα εμαξηάηαη θαη απφ ζήκαηα ηα νπνία κεηαδφζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. Αλ ππνζέζνπκε φηη ην κήθνο ηεο θξνπζηηθήο 

απφθξηζεο ηνπ θαλαιηνχ είλαη 𝐿 + 1, ε ηειεπηαία ζρέζε γίλεηαη 
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 𝑟𝑚  𝑡  =    ℎ𝑛 ,𝑚  𝑙 ∙ 𝑠𝑛 𝑡 − 𝑙 

𝐿

𝑙=0

𝑁𝑇

𝑛=1

 +  𝑤𝑚  𝑡  (1.3) 

Πέξα απφ ηελ επηιεθηηθφηεηα ηνπ θαλαιηνχ ζηε ζπρλφηεηα, δχν παξάκεηξνη 

κε ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία κεηαβάιινληαη ηα θέξδε 

ησλ κνλνπαηηψλ, θαζψο θαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηφδνπο κεηάδνζεο. Ζ πξψηε παξάκεηξνο θαζνξίδεη ηελ επηιεθηηθφηεηα ηνπ 

θαλαιηνχ ζην ρξφλν, ελψ ε δεχηεξε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην δηαρσξηζκφ 

ησλ κεηαδηδφκελσλ ζεκάησλ. 

Τα ππάξρνληα ζρήκαηα γηα ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζε θαλάιηα ΜΗΜΟ 

δηαθξίλνληαη ζε ζρήκαηα πνπ κεγηζηνπνηνχλ ην ξπζκφ κεηάδνζεο θαη 

ζρήκαηα πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα, παξφιν πνπ εληείλνληαη 

ζπλερψο νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελνπνίεζή ηνπο [1]. Ο βαζηθφο ζηφρνο ησλ 

ζρεκάησλ ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο είλαη ε κεηάδνζε ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ 

αξηζκνχ αλεμάξηεησλ ζεκάησλ γηα ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ ζθαικάησλ. Ψζηφζν, 

ε απφ θνηλνχ θσδηθνπνίεζε ησλ αλεμάξηεησλ αθνινπζηψλ πξνζηαηεχεη ηηο 

κεηαδφζεηο απφ ζθάικαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ εμαζζέλεζε ηνπ 

θαλαιηνχ, ην ζφξπβν θαη ηηο παξεκβνιέο. Θα πξέπεη, βέβαηα, λα ζεκεησζεί φηη 

απμάλνληαο ην επίπεδν ηνπ πιενλαζκνχ κεηαμχ ησλ θεξαηψλ κεηάδνζεο 

κέζσ ηεο απφ θνηλνχ θσδηθνπνίεζεο, κεηψλεηαη ε αλεμαξηεζία κεηαμχ ησλ 

ζεκάησλ. Δλ ηέιεη, είλαη δπλαηφ λα θσδηθνπνηήζνπκε ηα ζήκαηα κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε ν πξαγκαηηθφο ξπζκφο δεδνκέλσλ λα ηζνχηαη κε ην ξπζκφ ελφο 

ζπζηήκαηνο SISO. Σηελ πεξίπησζε απηή, ζε θάζε θεξαία κεηάδνζεο 

παξέρεηαη κηα δηαθνξεηηθά θσδηθνπνηεκέλε εθδνρή ηνπ ίδηνπ ζήκαηνο, νπφηε 

νη θεξαίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ επίηεπμε ρσξηθήο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη φρη γηα ηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ δεδνκέλσλ. 

1.5.2 Υσξηθή Πνιππιεμία 

Ζ ρσξηθή πνιππιεμία (spatial multiplexing) [1, 2, 31, 32, 33] είλαη κία κέζνδνο 

πνπ αμηνπνηεί ηηο πνιιαπιέο θεξαίεο ζηα ζπζηήκαηα ΜΗΜΟ γηα ηελ αχμεζε 

ηνπ ξπζκνχ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ή ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη επηηπγράλεη αχμεζε αλάινγε ηνπ 
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κηθξφηεξνπ κεηαμχ ησλ αξηζκψλ θεξαηψλ ζε θάζε άθξν ηνπ ζπλδέζκνπ 

(min 𝑁𝑇 ,𝑁𝑅 ), ελψ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δελ απαηηείηαη πξφζζεην εχξνο 

δψλεο νχηε αχμεζε ηεο ηζρχνο κεηάδνζεο. 

Έζησ έλα ζχζηεκα κε δχν θεξαίεο κεηάδνζεο θαη δχν θεξαίεο ιήςεο, ζην 

νπνίν εθαξκφδεηαη έλα απιφ ζρήκα ρσξηθήο πνιππιεμίαο απνθαινχκελν ζηε 

βηβιηνγξαθία σο V-BLAST [29]. Σχκθσλα κε ην ζρήκα απηφ, κία πςεινχ 

ξπζκνχ αθνινπζία δπαδηθψλ ςεθίσλ δηαρσξίδεηαη ζε δχν αλεμάξηεηεο 

αθνινπζίεο κε ξπζκφ 1 2 , νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη θαη κεηαδίδνληαη 

ηαπηφρξνλα, θάζε κία απφ δηαθνξεηηθή θεξαία κεηάδνζεο. Τα ζήκαηα 

εηζέξρνληαη ζην αζχξκαην θαλάιη, φπνπ θαη αλακηγλχνληαη, θαζψο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην θάζκα ζπρλνηήησλ. Υπφ θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

εμαζζέλεζεο ηνπ θαλαιηνχ, ηα δχν ζήκαηα είλαη θαιά δηαρσξηζκέλα ζην 

ρψξν. Δπνκέλσο, ν δέθηεο, έρνληαο γλψζε ηνπ θαλαιηνχ, κπνξεί λα ηα 

δηαθξίλεη θαη λα ηα απνθσδηθνπνηήζεη, ψζηε λα πξνθχςνπλ νη αληίζηνηρεο 

εθηηκψκελεο αθνινπζίεο, πνπ ζα ζπλζέζνπλ ηελ αξρηθή αθνινπζία. 

Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ην θέξδνο ρσξηθήο πνιππιεμίαο (spatial multiplexing 

gain) [32] αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη κπνξεί θαλείο λα ρξεζηκνπνηήζεη 

πνιιαπιέο θεξαίεο, γηα λα κεηαδψζεη ζε ξπζκφ πςειφηεξν απφ εθείλνλ πνπ 

ζα επηηπγράλνληαλ κε κία κφλν θεξαία. Δθφζνλ ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ΜΗΜΟ 

θαλαιηνχ απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ SNR, είλαη ινγηθφ λα απμάλεηαη θαη ν 

ξπζκφο κεηάδνζεο. Άξα, κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε ηνλ αθφινπζν νξηζκφ 

γηα ην θέξδνο ρσξηθήο πνιππιεμίαο 

 𝑆𝑀𝐺 =  lim
𝛾→∞

𝑟

log𝛾
 (1.4) 

φπνπ 𝑟 είλαη ν ξπζκφο ηνπ θψδηθα ζηνλ πνκπφ, πνπ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ 

SNR (𝛾). Απφ ηνπο νξηζκνχο ηνπ θέξδνπο ρσξηθήο πνιππιεμίαο (1.4) θαη ηνπ 

θέξδνπο δηαθνξεηηθφηεηαο (1.1) παξαηεξνχκε φηη ε ζρέζε κεηαμχ ξπζκνχ 

κεηάδνζεο θαη θέξδνπο ρσξηθήο πνιππιεμίαο είλαη φκνηα κε ηε ζρέζε κεηαμχ 

πηζαλφηεηαο ζθάικαηνο θαη θέξδνπο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

Σηε γεληθή πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν πνκπφο θαη ν δέθηεο δηαζέηνπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κία θεξαίεο, ππάξρεη έλαο ζπκβηβαζκφο αλάκεζα ζην 

πιήζνο ησλ κεηαδηδφκελσλ ζπκβφισλ θαη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα πνπ 
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επηηπγράλεηαη απφ ην ζχζηεκα [32]. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα δεδνκέλν θέξδνο 

ρσξηθήο πνιππιεμίαο 𝑆𝑀𝐺 = 𝑥, 𝑥 = 0, 1,… , min 𝑁𝑇 ,𝑁𝑅 , ην κέγηζην θέξδνο 

ρσξηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο ζα είλαη 𝐺𝑑 𝑥 =  𝑁𝑇 − 𝑥  𝑁𝑅 − 𝑥 , εάλ ην κήθνο 

κπινθ ηνπ θψδηθα είλαη κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 𝑁𝑇 +𝑁𝑅 − 1. 

Ζ ρσξηθή πνιππιεμία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε ζπζηήκαηα ΜΗΜΟ κε 

πνιιαπινχο ρξήζηεο, πνπ είλαη γλσζηά θαη σο ζπζηήκαηα πνιιαπιήο 

πξόζβαζεο κε δηαίξεζε ρώξνπ (Space Division Multiple Access) [31]. Αο 

ζεσξήζνπκε φηη δχν θηλεηνί ζηαζκνί κεηαδίδνπλ αλεμάξηεηα ζήκαηα, ηα νπνία 

ιακβάλνληαη απφ ηηο δχν θεξαίεο ηνπ ζηαζκνχ βάζεο. Ζ δπλαηφηεηα 

δηαρσξηζκνχ ησλ ιακβαλφκελσλ ζεκάησλ επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε 

ηνπ θαλαιηνχ απφ ηνπο δχν θηλεηνχο ζηαζκνχο. Οκνίσο, ν ζηαζκφο βάζεο 

κπνξεί λα κεηαδψζεη δχν δηαθξηηά ζην ρψξν ζήκαηα, έηζη ψζηε λα είλαη 

εθηθηή ε νξζή απνθσδηθνπνίεζε ηνπ θαηάιιεινπ ζήκαηνο απφ θάζε θηλεηφ 

ζηαζκφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απμάλεηαη 

αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ θεξαηψλ ζην ζηαζκφ βάζεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

ρξεζηψλ. 

 



 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Υσξνρξνληθή Κσδηθνπνίεζε 

2.1 Δηζαγσγή 

πσο ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ νλνκαζία, ε ρσξνρξνληθή θσδηθνπνίεζε 

(Space-Time Coding) [1, 2, 31, 32, 33] είλαη κία ηερληθή θσδηθνπνίεζεο ησλ 

ζπκβφισλ πιεξνθνξίαο ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν, ε νπνία έρεη ζρεδηαζηεί 

εηδηθά γηα αζχξκαηα ζπζηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ πνιιαπιέο θεξαίεο κεηάδνζεο 

θαη κία ή πεξηζζφηεξεο θεξαίεο ιήςεο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο ηερληθήο είλαη ε 

παξνρή πνιιαπιψλ αληηγξάθσλ ησλ κεηαδηδφκελσλ δεδνκέλσλ ζην δέθηε, 

ψζηε λα βειηησζεί ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο ππφ ζπλζήθεο εμαζζέλεζεο, 

ρσξίο φκσο λα απμεζεί ην απαηηνχκελν εχξνο δψλεο. Οη ρσξνρξνληθνί 

θψδηθεο επηηπγράλνπλ θέξδνο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη (ίζσο) θσδηθνπνίεζεο, 

εηζάγνληαο ρξνληθή θαη ρσξηθή ζπζρέηηζε ζηα ζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη απφ 

ηηο θεξαίεο ηνπ πνκπνχ. Ζ ρσξνρξνληθή δνκή ηνπο κπνξεί, αθφκε, λα 

αμηνπνηεζεί γηα ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ αζχξκαησλ 

ζπζηεκάησλ. 

Ο θσδηθνπνηεηήο επεμεξγάδεηαη ηα πξνο κεηάδνζε δεδνκέλα θαη ζε θάζε 

πεξίνδν κεηάδνζεο παξάγεη ζχκβνια θψδηθα, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ ηζνχηαη 

κε ην πιήζνο ησλ θεξαηψλ κεηάδνζεο. Κάζε έλα απφ ηα ζχκβνια απηά 

αλαηίζεηαη ζε κία θεξαία θαη κεηαδίδεηαη ηαπηφρξνλα κε ηα ππφινηπα. 

Δθαξκφδνληαο ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία απνθσδηθνπνίεζεο ζην δέθηε θαη 

θαηάιιειεο ηερληθέο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο, δηαζθαιίδεηαη ε κεγηζηνπνίεζε 

ηνπ θέξδνπο δηαθνξεηηθφηεηαο ή/θαη θσδηθνπνίεζεο. 

Ζ ρσξνρξνληθή θσδηθνπνίεζε έρεη θεξδίζεη αξθεηφ ελδηαθέξνλ ζε 

αθαδεκατθφ θαη εκπνξηθφ επίπεδν, εμαηηίαο ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ 

παξνπζηάδεη [13]: 
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 Βειηηψλεη ηελ απφδνζε ζηελ θαηεξρφκελε δεχμε, ρσξίο λα απαηηεί ηελ 

χπαξμε πνιιαπιψλ θεξαηψλ ιήςεο ζηνπο θηλεηνχο ζηαζκνχο. 

 Μπνξεί εχθνια λα ζπλδπαζηεί κε θσδηθνπνίεζε θαλαιηνχ, ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη θέξδνο θσδηθνπνίεζεο, επηπξφζζεηα ηνπ θέξδνπο 

δηαθνξεηηθφηεηαο. 

 Γελ απαηηεί ηελ χπαξμε πιεξνθνξίαο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαλαιηνχ 

ζηνλ πνκπφ. 

 Γεληθά, είλαη αλζεθηηθή έλαληη ησλ κε ηδαληθψλ θαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγίαο, 

φπσο ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θεξαηψλ, ζθάικαηα ζηελ εθηίκεζε ηνπ 

θαλαιηνχ ζην δέθηε, θαηλφκελν Doppler θ.ά. [7]. 

Σπγθξίλνληαο ηε ρσξνρξνληθή θσδηθνπνίεζε κε ηε ζπκβαηηθή θσδηθνπνίεζε 

θαλαιηνχ, παξαηεξνχκε φηη θαη νη δχν κέζνδνη βαζίδνληαη ζε επεμεξγαζία ησλ 

κεηαδηδφκελσλ δεδνκέλσλ ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ. Ψζηφζν, ε πξφζζεηε 

επεμεξγαζία πνπ εθηειείηαη ζην πεδίν ηνπ ρψξνπ δηαθνξνπνηεί νπζηαζηηθά ηε 

ρσξνρξνληθή θσδηθνπνίεζε: 

 Ζ θσδηθνπνίεζε θαλαιηνχ βειηηψλεη ηελ απφδνζε εηζάγνληαο πιενλαζκφ 

ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη αλαπφθεπθηε απψιεηα 

ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ εχξνπο δψλεο. Αληίζεηα, ε ρσξνρξνληθή 

θσδηθνπνίεζε φρη κφλν δελ ζπαηαιά εχξνο δψλεο, αθνχ εηζάγεη ηνλ 

απαξαίηεην πιενλαζκφ ζην πεδίν ηνπ ρψξνπ, αιιά κπνξεί θαη λα απμήζεη 

αηζζεηά ηε θαζκαηηθή απνδνηηθφηεηα. 

 Ζ θσδηθνπνίεζε θαλαιηνχ έρεη ζρεδηαζηεί γηα θαλάιηα ιεπθνχ πξνζζεηηθνχ 

ζνξχβνπ θαλνληθήο θαηαλνκήο (Additive White Gaussian Noise). Γηα λα 

είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηεο ζε θαλάιηα εμαζζέλεζεο, ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί αλαθαηαλνκή ζπκβφισλ, ε νπνία εηζάγεη αλεπηζχκεηε 

θαζπζηέξεζε ζηε δηαδηθαζία απνθσδηθνπνίεζεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε 

ρσξνρξνληθή θσδηθνπνίεζε έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα ΜΗΜΟ θαλάιηα 

εμαζζέλεζεο, ελψ δελ έρεη θακία ρξεζηκφηεηα ζε θαλάιηα AWGN. Δπίζεο, 

δελ εηζάγεη θαζπζηέξεζε ζηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη ε κνλαδηθή απαίηεζε 

είλαη ν επαξθήο δηαρσξηζκφο ησλ θεξαηψλ ζην ρψξν. 
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Δηθόλα 2.1: Γεληθεπκέλν κνληέιν ρσξνρξνληθήο θσδηθνπνίεζεο. 

2.2 Γεληθεπκέλν Μνληέιν 

Σηελ Δηθφλα 2.1 απεηθνλίδεηαη ην ηζνδχλακν κνληέιν βαζηθήο δψλεο δηαθξηηνχ 

ρξφλνπ ελφο ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο κε 𝑁𝑇 θεξαίεο κεηάδνζεο θαη 𝑁𝑅 

θεξαίεο ιήςεο [18]. Σηνλ πνκπφ, ηα ζχκβνια πιεξνθνξίαο 𝑠 𝑛 , πνπ 

αλήθνπλ ζην ζχλνιν ζπκβφισλ ηνπ αζηεξηζκνχ 𝒜𝑠, ζρεκαηίδνπλ κπινθ 

κήθνπο 𝑁 

 𝐬 𝑛  =   𝑠 𝑛𝑁 ⋯ 𝑠 𝑛𝑁 + 𝑁 − 1  T (2.1) 

Ο ρσξνρξνληθφο θσδηθνπνηεηήο αλαιακβάλεη λα αληηζηνηρίζεη θάζε κπινθ 

𝐬 𝑛  ζε έλαλ πίλαθα 𝐂 𝑛  κεγέζνπο 𝑀 ×𝑁𝑇 , ν νπνίνο αλαπαξηζηά κία 

θσδηθνιέμε θαη έρεη ηελ εμήο κνξθή 

 𝐂 𝑛  =   

𝑐1 𝑛𝑀 ⋯ 𝑐𝑁𝑇  𝑛𝑀 

⋮ ⋱ ⋮

𝑐1 𝑛𝑀 + 𝑀 − 1 ⋯ 𝑐𝑁𝑇  𝑛𝑀 + 𝑀− 1 

  (2.2) 

Τα θσδηθνπνηεκέλα ζχκβνια 𝑐𝑖 𝑛  αλήθνπλ ζην ζχλνιν ζπκβφισλ ηνπ 

αζηεξηζκνχ 𝒜𝑐. Αλάινγα κε ην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα ρσξνρξνληθήο 

θσδηθνπνίεζεο πνπ εθαξκφδεηαη, νη δχν αζηεξηζκνί κπνξεί λα είλαη φκνηνη ή 

δηαθνξεηηθνί. Οη 𝑀 γξακκέο ηνπ πίλαθα 𝐂 𝑛  κεηαδίδνληαη ζε δηαδνρηθέο 

πεξηφδνπο ζπκβφινπ, κε ηα 𝑁𝑇 θσδηθνπνηεκέλα ζχκβνια κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

γξακκήο λα κεηαδίδνληαη ηαπηφρξνλα, απφ δηαθνξεηηθή θεξαία ην θαζέλα. 

Δπεηδή γηα ηε κεηάδνζε 𝑁 ζπκβφισλ πιεξνθνξίαο απαηηείηαη λα κεηαδνζνχλ 
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𝑀 θσδηθνπνηεκέλα ζχκβνια απφ θάζε θεξαία ζε 𝑀 δηαδνρηθέο πεξηφδνπο, ν 

ζπλνιηθφο ξπζκφο κεηάδνζεο είλαη 

 𝑅 =  
𝑁

𝑀
∙ log2 𝒜𝑠      bits/sec/Hz (2.3) 

φπνπ κε  𝒜𝑠  ζπκβνιίδνπκε ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπλφινπ 𝒜𝑠. Έζησ 

𝐸𝑐  θαη 𝐸𝑠 ε κέζε ελέξγεηα ησλ 𝑐𝑖 𝑛  θαη 𝑠 𝑛 , αληίζηνηρα. Γηα λα πεξηνξίζνπκε 

ηε ζπλνιηθή ηζρχ κεηάδνζεο, ψζηε λα είλαη αλεμάξηεηε ηεο ρσξνρξνληθήο 

θσδηθνπνίεζεο, επηβάιινπκε ηελ ηζφηεηα 𝐸𝑐 = 𝛿 ∙ 𝐸𝑠, φπνπ 𝛿 = 𝑁  𝑀 ∙ 𝑁𝑇  . 

Ζ κεηάδνζε ησλ ζεκάησλ απφ ηηο αληίζηνηρεο θεξαίεο αθνινπζεί ην κνληέιν 

πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ Δλφηεηα 1.5.1. Ο ρσξνρξνληθφο απνθσδηθνπνηεηήο 

ζα απνθσδηθνπνηήζεη ην 𝐬 𝑛  απφ ηα 𝑁𝑅 ιακβαλφκελα ζήκαηα ζηηο θεξαίεο 

ιήςεο, εθκεηαιιεπφκελνο ηε κνλαδηθή αληηζηνίρηζε κεηαμχ ησλ 𝐂 𝑛  θαη 𝐬 𝑛 . 

Ζ αληηζηνίρηζε απηή θαζνξίδεη θαη ην ζρήκα ρσξνρξνληθήο θσδηθνπνίεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζρήκαηνο εμαξηάηαη απφ 

ηνπο ζπκβηβαζκνχο κεηαμχ απφδνζεο, πνιππινθφηεηαο απνθσδηθνπνίεζεο 

θαη ξπζκνχ δεδνκέλσλ. 

2.3 Κξηηήξηα ρεδηαζκνύ 

Αο ππνζέζνπκε φηη κεηαδίδνπκε ην κπινθ ζπκβφισλ 𝐬, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

θσδηθνιέμε 𝐂. Σθάικα πξνθχπηεη, εάλ ν απνθσδηθνπνηεηήο απνθαζίζεη φηη 

κεηαδφζεθε ην κπινθ 𝐬′  (𝐬 ≠ 𝐬′), πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θσδηθνιέμε 𝐂′  (𝐂 ≠ 𝐂′). 

Οξίδνπκε ηνλ πίλαθα δηαθνξάο (ζθάικαηνο) κεηαμχ δχν θσδηθνιέμεσλ 

 𝐃 𝐂,𝐂′  =  𝐂 −  𝐂′  (2.4) 

θαζψο θαη ηνλ πίλαθα 𝐀 𝐂,𝐂′ , πνπ πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν 

 𝐀 𝐂,𝐂′  =  𝐃 𝐂,𝐂′ H ∙ 𝐃 𝐂,𝐂′  =   𝐂 − 𝐂′ Η ∙  𝐂 − 𝐂′  (2.5) 

Ζ πηζαλφηεηα εζθαικέλεο απφθαζεο, Pr 𝐬 → 𝐬′ , θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ απφδνζε ηνπ ζρήκαηνο ρσξνρξνληθήο θσδηθνπνίεζεο. Γη’ απηφ ην ιφγν, ν 

βαζηθφο ζηφρνο θαηά ην ζρεδηαζκφ ελφο βέιηηζηνπ ζρήκαηνο είλαη ε 

ειαρηζηνπνίεζή ηεο. Θεσξψληαο θαλάιη εμαζζέλεζεο Rayleigh, θαζψο θαη φηη 
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ν δέθηεο δηαζέηεη αθξηβή πιεξνθνξία γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαλαιηνχ θαη 

εθαξκφδεη απνθσδηθνπνίεζε κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο, απνδεηθλχεηαη [4, 32] 

φηη ε πηζαλφηεηα εζθαικέλεο απφθαζεο, γηα πςειέο ηηκέο SNR, θξάζζεηαη εθ 

ησλ άλσ σο εμήο 

 Pr 𝐬 → 𝐬′  ≤    𝜆𝑖

𝑟

𝑖=1

 

−𝑁𝑅

∙  
𝐸𝑐

4𝑁0
 
−𝑟∙𝑁𝑅

 (2.6) 

φπνπ 𝑟 = rank 𝐃 𝐂,𝐂′  = rank 𝐀 𝐂,𝐂′  , 𝑁0 ε θαζκαηηθή ππθλφηεηα ηνπ 

ζνξχβνπ θαη 𝜆𝑖  (𝑖 = 1,… , 𝑟) νη κε κεδεληθέο ηδηνηηκέο ηνπ πίλαθα 𝐀 𝐂,𝐂′ . 

Γχν κεηξηθέο ηεο απφδνζεο ηνπ ζρήκαηνο ρσξνρξνληθήο θσδηθνπνίεζεο είλαη 

ην θέξδνο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ην θέξδνο θσδηθνπνίεζεο. Τν θέξδνο 

δηαθνξεηηθφηεηαο (diversity gain) είλαη ν εθζέηεο ηνπ SNR ζηνλ παξνλνκαζηή 

ηνπ άλσ θξάγκαηνο γηα ηελ πηζαλφηεηα ζθάικαηνο, δειαδή 

 𝐺𝑑  =  𝑟 ∙ 𝑁𝑅 (2.7) 

Τν θέξδνο θσδηθνπνίεζεο (coding gain) απνηειεί κία πξνζεγγηζηηθή κέηξεζε 

ηνπ πιενλεθηήκαηνο έλαληη ελφο κε θσδηθνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

επηηπγράλεη ην ίδην θέξδνο δηαθνξεηηθφηεηαο. Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, 

 𝐺𝑐  =    𝜆𝑖
𝑟

𝑖=1
 

1 𝑟 

 (2.8) 

Αληηθαζηζηψληαο ηηο (2.7) θαη (2.8), ε αληζφηεηα (2.6) γξάθεηαη σο εμήο 

 Pr 𝐬 → 𝐬′  ≤   𝐺𝑐 ∙
𝐸𝑐

4𝑁0
 
−𝐺𝑑

 (2.9) 

Δίλαη πξνθαλέο φηη νη παξαπάλσ κεηξηθέο ζα πξέπεη λα κεγηζηνπνηεζνχλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ε πηζαλφηεηα εζθαικέλεο απφθαζεο. 

Δπνκέλσο, πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα θξηηήξηα γηα ην ζρεδηαζκφ βέιηηζησλ 

ρσξνρξνληθψλ θσδίθσλ [4, 7, 18, 31, 32]. 

 Κξηηήξην Σάμεο: Τν θξηηήξην ηάμεο (rank criterion) βειηηζηνπνηεί ηε ρσξηθή 

δηαθνξεηηθφηεηα πνπ επηηπγράλεηαη απφ έλαλ ρσξνρξνληθφ θψδηθα. Γηα 

ηελ επίηεπμε πιήξνπο θέξδνπο ρσξηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο (𝑁𝑇 ∙ 𝑁𝑅), ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ θψδηθα ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο, ψζηε ν πίλαθαο 
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δηαθνξάο 𝐃 𝐂,𝐂′ , ή ηζνδχλακα ν πίλαθαο 𝐀 𝐂,𝐂′ , λα είλαη πιήξνπο 

ηάμεο γηα νπνηνδήπνηε δεχγνο δηαθνξεηηθψλ θσδηθνιέμεσλ 𝐂 θαη 𝐂′ . 

Γειαδή, πξέπεη 𝑟 = 𝑁𝑇, γηα θάζε 𝐂 ≠ 𝐂′ . Δάλ ε ειάρηζηε ηάμε ησλ 

παξαπάλσ πηλάθσλ γηα νπνηνδήπνηε δεχγνο δηαθνξεηηθψλ θσδηθνιέμεσλ 

είλαη 𝑟𝑚𝑖𝑛 , ηφηε επηηπγράλεηαη θέξδνο δηαθνξεηηθφηεηαο ίζν κε 𝑟𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑁𝑅. 

 Κξηηήξην Οξίδνπζαο: Σχκθσλα κε ην θξηηήξην νξίδνπζαο (determinant 

criterion), έλαο θψδηθαο πνπ ηθαλνπνηεί ην θξηηήξην ηάμεο επηηπγράλεη ην 

κέγηζην θέξδνο θσδηθνπνίεζεο, εάλ κεγηζηνπνηείηαη ε ειάρηζηε ηηκή ηεο 

νξίδνπζαο ηνπ πίλαθα 𝐀 𝐂,𝐂′  γηα φια ηα πηζαλά δεχγε θσδηθνιέμεσλ 𝐂 

θαη 𝐂′  (𝐂 ≠ 𝐂′). 

ζνλ αθνξά ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ, κπνξνχλ λα γίλνπλ νη εμήο 

παξαηεξήζεηο [18]: 

 Ζ επίηεπμε δηαθνξεηηθφηεηαο πιήξνπο ηάμεο κέζσ ρσξνρξνληθήο 

θσδηθνπνίεζεο απαηηεί ηελ ηθαλνπνίεζε κφλν ηνπ θξηηεξίνπ ηάμεο. 

 Τν θξηηήξην νξίδνπζαο παξέρεη θαλφλεο γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο 

θσδηθνπνίεζεο, αιιά δελ παξέρεη κηα αθξηβή εθηίκεζε γηα ην πξαγκαηηθφ 

θέξδνο θσδηθνπνίεζεο. 

 Τν θέξδνο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ην θέξδνο θσδηθνπνίεζεο επεξεάδνπλ ην 

άλσ θξάγκα ηεο πηζαλφηεηαο ζθάικαηνο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη, γηα πςειέο ηηκέο ηνπ SNR, ε ζπλεηζθνξά ηνπ θέξδνπο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ζηε κείσζε ηνπ άλσ θξάγκαηνο είλαη κεγαιχηεξε. 

 Τα θξηηήξηα βαζίδνληαη ζε απνθσδηθνπνίεζε κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο ζην 

δέθηε. Δάλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο, είλαη αξθεηά 

πηζαλφ λα κελ επηηεπρζνχλ ηα πξνβιεπφκελα θέξδε θσδηθνπνίεζεο θαη 

δηαθνξεηηθφηεηαο, αθφκα θαη αλ εθαξκνζηεί βέιηηζηε ρσξνρξνληθή 

θσδηθνπνίεζε. 

 Γηα λα είλαη δπλαηή ε επίηεπμε ηνπ κέγηζηνπ θέξδνπο δηαθνξεηηθφηεηαο, ζα 

πξέπεη 𝑀 ≥ 𝑁𝑇. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επεμεξγαζία ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ρσξνρξνληθή θσδηθνπνίεζε. 

 Παξφιν πνπ νη πνιιαπιέο θεξαίεο ιήςεο ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ 

αχμεζε ηνπ θέξδνπο δηαθνξεηηθφηεηαο, δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 
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πινπνίεζε ηεο ρσξνρξνληθήο θσδηθνπνίεζεο. Τα παξαπάλσ θξηηήξηα 

ζρεδηαζκνχ ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κηαο θεξαίαο ιήςεο, αξθεί ην 

SNR λα είλαη πςειφ. 

2.4 Υσξνρξνληθνί Κώδηθεο 

Οη θαηεγνξίεο ρσξνρξνληθψλ θσδίθσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν 

ελδηαθέξνλ είλαη νη trellis θψδηθεο θαη νη κπινθ θψδηθεο. 

2.4.1 Υσξνρξνληθνί Trellis Κώδηθεο 

Οη ρσξνρξνληθνί trellis θώδηθεο (Space-Time Trellis Codes) απνηεινχλ 

επέθηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ trellis (ή ζπλειηθηηθψλ) θσδίθσλ ζηα ζπζηήκαηα 

πνιιαπιψλ θεξαηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θψδηθεο απηνί ζπλδπάδνπλ 

δηακφξθσζε θαη θσδηθνπνίεζε trellis γηα ηε κεηάδνζε πιεξνθνξίαο ζε 

θαλάιηα MIMO. Γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο ζην δέθηε 

θαη ηελ αλάθηεζε ησλ κεηαδηδφκελσλ ζπκβφισλ, ρξεζηκνπνηείηαη ν 

απνθσδηθνπνηεηήο Viterbi. Τν ζεκαληηθφηεξν κεηνλέθηεκα ησλ STTCs είλαη ε 

εθζεηηθή αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο απνθσδηθνπνίεζεο ζπλαξηήζεη ηεο 

ηάμεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηνπ ξπζκνχ κεηάδνζεο, φηαλ ην πιήζνο ησλ 

θεξαηψλ παξακέλεη ζηαζεξφ. 

Μία απφ ηηο πην αμηφινγεο εξγαζίεο πάλσ ζηνπο ρσξνρξνληθνχο trellis 

θψδηθεο παξνπζηάδεηαη ζην [4]. Σηελ εξγαζία απηή αλαπηχζζνληαη θψδηθεο γηα 

ηελ πεξίπησζε θαλαιηψλ επίπεδεο εμαζζέλεζεο, νη νπνίνη επηηπγράλνπλ ηε 

κέγηζηε ρσξηθή δηαθνξεηηθφηεηα θαη θέξδνο θσδηθνπνίεζεο πνπ εμαξηάηαη 

απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ θψδηθα, δειαδή ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαζηάζεσλ 

ζην trellis, ρσξίο απψιεηεο ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ εχξνπο δψλεο. Δπίζεο, νη 

ζπγθεθξηκέλνη θψδηθεο παξέρνπλ ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ζπκβηβαζκφ κεηαμχ 

ηνπ κεγέζνπο ηνπ αζηεξηζκνχ ζπκβφισλ, ηνπ ξπζκνχ δεδνκέλσλ, ηεο ηάμεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ trellis. 
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2.4.2 Υσξνρξνληθνί Μπινθ Κώδηθεο 

Οη ρσξνρξνληθνί κπινθ θώδηθεο (Space-Time Block Codes) είλαη κία 

ελαιιαθηηθή κέζνδνο ρσξνρξνληθήο θσδηθνπνίεζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο πνιππινθφηεηαο απνθσδηθνπνίεζεο. Οη θψδηθεο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο νξίδνληαη απφ κηα δηαδηθαζία αληηζηνίρηζεο ελφο κπινθ 

δεδνκέλσλ εηζφδνπ ζην πεδίν ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, κε ηηο αθνινπζίεο 

πνπ πξνθχπηνπλ λα κεηαδίδνληαη ηαπηφρξνλα απφ ηηο θεξαίεο ηνπ πνκπνχ. Ο 

αιγφξηζκνο απνθσδηθνπνίεζεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο είλαη αξθεηά απιφο 

θαη βαζίδεηαη ζε γξακκηθή κφλν επεμεξγαζία ζην δέθηε, κε απνηέιεζκα ε 

πνιππινθφηεηα λα είλαη ηδηαίηεξα ρακειή. Φξεζηκνπνηψληαο ρσξνρξνληθή 

κπινθ θσδηθνπνίεζε, κεγηζηνπνηείηαη ην θέξδνο δηαθνξεηηθφηεηαο, αιιά φρη 

απαξαίηεηα θαη ην θέξδνο θσδηθνπνίεζεο. 

Ο Alamouti ήηαλ ν πξψηνο πνπ εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηνπ STBC κε ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ νκψλπκνπ θαη ηδηαίηεξα δεκνθηινχο ζρήκαηνο [3]. Τν ζρήκα 

Alamouti ρξεζηκνπνηεί έλαλ νξζνγψλην θψδηθα γηα ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ 

κέζσ θαλαιηψλ επίπεδεο εμαζζέλεζεο, ζε ζπζηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ 

απνθιεηζηηθά δχν θεξαίεο κεηάδνζεο θαη κία ή πεξηζζφηεξεο θεξαίεο ιήςεο. 

Σε ζχγθξηζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο STTCs, ην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα έρεη πνιχ 

κηθξφηεξε πνιππινθφηεηα, αιιά παξνπζηάδεη απψιεηα ζηελ απφδνζε, θπξίσο 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο θέξδνπο θσδηθνπνίεζεο. Οη εθαξκνγέο ηνπ θψδηθα 

Alamouti είλαη πεξηζζφηεξεο απφ θάζε άιινλ θψδηθα ρσξνρξνληθήο 

θσδηθνπνίεζεο θαη απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ απιφηεηά ηνπ θαη 

ζην γεγνλφο φηη παξέρεη ην κέγηζην ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ γηα πιήξε 

ρσξηθή δηαθνξεηηθφηεηα. 

Ζ επέθηαζε ηνπ ζρήκαηνο Alamouti γηα ηπραίν πιήζνο θεξαηψλ κεηάδνζεο 

κειεηήζεθε ζην [5]. Σηελ εξγαζία απηή ρξεζηκνπνηείηαη κηα γελίθεπζε ησλ 

νξζνγψλησλ ζρεδηαζκψλ, γηα ηελ θαηαζθεπή STBCs νη νπνίνη δηαηεξνχλ φιεο 

ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο. Γηα νπνηνλδήπνηε αζηεξηζκφ πξαγκαηηθψλ 

ζπκβφισλ (π.ρ. PAM) θαηαζθεπάδνληαη STBCs πνπ επηηπγράλνπλ ην κέγηζην 

δπλαηφ ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ, αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνχ θεξαηψλ 

κεηάδνζεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, γηα αζηεξηζκνχο κηγαδηθψλ ζπκβφισλ (π.ρ. 

QAM, PSK), ν κέγηζηνο ξπζκφο επηηπγράλεηαη κφλν φηαλ ππάξρνπλ δχν 
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θεξαίεο κεηάδνζεο (ζρήκα Alamouti), ελψ γηα κεγαιχηεξν πιήζνο θεξαηψλ 

θαηαζθεπάδνληαη θψδηθεο ξπζκνχ 1 2 . Σηελ πεξίπησζε κηγαδηθψλ 

αζηεξηζκψλ, κφλν γηα ηξεηο ή ηέζζεξηο θεξαίεο κεηάδνζεο παξέρνληαη θψδηθεο 

πνπ επηηπγράλνπλ ξπζκφ 3 4 . Σην [6] αλαιχεηαη ε απφδνζε ησλ παξαπάλσ 

STBCs θαη παξέρνληαη νξηζκέλεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο 

θσδηθνπνίεζεο θαη απνθσδηθνπνίεζεο. 

2.5 Υσξνρξνληθνί Κώδηθεο θαη πρλνηηθά Δπηιεθηηθή 

Δμαζζέλεζε 

Οη ρσξνρξνληθνί θψδηθεο ζρεδηάζηεθαλ αξρηθά γηα αζχξκαηα ζπζηήκαηα 

ζηελήο δψλεο, φπνπ ε εμαζζέλεζε ησλ θαλαιηψλ είλαη επίπεδε. Καζψο, 

φκσο, ην εχξνο δψλεο κεηάδνζεο απμάλεηαη πέξα απφ ην εχξνο δψλεο 

ζπλνρήο ηνπ θαλαιηνχ (φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζηα ζχγρξνλα επξπδσληθά 

ζπζηήκαηα), ε δνκή ηνπ θψδηθα αιινηψλεηαη απφ ηελ επηιεθηηθφηεηα ηνπ 

θαλαιηνχ ζηε ζπρλφηεηα θαη ε δηαζπκβνιηθή παξεκβνιή γίλεηαη ν βαζηθφηεξνο 

παξάγνληαο ππνβάζκηζεο ηεο απφδνζεο. Σπλεπψο, είλαη απαξαίηεηε ε 

αλάπηπμε κεζφδσλ γηα ηελ εθαξκνγή ρσξνρξνληθψλ θσδίθσλ ζε θαλάιηα 

ζπρλνηηθά επηιεθηηθήο εμαζζέλεζεο. 

Ζ επίδξαζε ηεο ζπρλνηηθήο επηιεθηηθφηεηαο ζηνπο ρσξνρξνληθνχο θψδηθεο 

κειεηήζεθε αξρηθά ζην [7]. Μηα αλάιπζε ηεο απφδνζεο ησλ STBCs πνπ 

έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα θαλάιηα επίπεδεο εμαζζέλεζεο, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα κεηάδνζε ζε ζπρλνηηθά επηιεθηηθά θαλάιηα, παξνπζηάδεηαη ζην [14]. Τα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη ζπγθεθξηκέλνη θψδηθεο επηηπγράλνπλ 

δηαθνξεηηθφηεηα ηάμεο  𝑁𝑇 + 𝐿 𝑁𝑅 ζε θαλάιηα κε θξνπζηηθή απφθξηζε κήθνπο 

𝐿 + 1. Ψζηφζν, απνδεηθλχεηαη φηη ε κέγηζηε ηάμε δηαθνξεηηθφηεηαο πνπ είλαη 

εθηθηή γηα κεηάδνζε κέζσ θαλαιηνχ ζπρλνηηθά επηιεθηηθήο εμαζζέλεζεο είλαη 

𝑁𝑇𝑁𝑅 𝐿+ 1 . Δπηπιένλ, παξέρεηαη έλαο θαλφλαο ζρεδηαζκνχ STBCs γηα 

θαλάιηα δηαζπκβνιηθήο παξεκβνιήο θαη εμεηάδνληαη νξηζκέλεο εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο. 
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Ο βέιηηζηνο ζρεδηαζκφο ρσξνρξνληθψλ θσδίθσλ γηα θαλάιηα ζπρλνηηθά 

επηιεθηηθήο εμαζζέλεζεο είλαη κηα αξθεηά πνιχπινθε δηαδηθαζία, δηφηη ηα 

ζήκαηα απφ ηηο δηάθνξεο θεξαίεο αλακηγλχνληαη φρη κφλν ζην ρψξν, αιιά θαη 

ζην ρξφλν. Γεληθά, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν ζεκειηψδεηο πξνζεγγίζεηο 

[22]. Ζ πξψηε πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηελ εμάιεηςε ηεο δηαζπκβνιηθήο 

παξεκβνιήο κεηαηξέπνληαο ηα ζπρλνηηθά επηιεθηηθά θαλάιηα ζε θαλάιηα 

επίπεδεο εμαζζέλεζεο θαη ζην ζρεδηαζκφ ρσξνρξνληθψλ θσδίθσλ γηα ηα 

θαλάιηα πνπ πξνθχπηνπλ. Σηε δεχηεξε πξνζέγγηζε, ζρεδηάδνληαη νη 

ρσξνρξνληθνί θψδηθεο ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηε δηαζπκβνιηθή παξεκβνιή θαη 

ζην δέθηε εθηειείηαη απφ θνηλνχ ηζνζηάζκηζε θαη απνθσδηθνπνίεζε. Ζ βαζηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ είλαη φηη ζηελ πξψηε εθαξκφδεηαη 

ηζνζηάζκηζε ζην MIMO θαλάιη θαη κεηά αθνινπζεί ε ρσξνρξνληθή 

απνθσδηθνπνίεζε, ελψ ζηε δεχηεξε εθηειείηαη πξψηα ν δηαρσξηζκφο ησλ 

ζεκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη απφ θάζε θεξαία θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκφδεηαη 

ηζνζηάζκηζε ζηα ζήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Σηελ πεξίπησζε ησλ STBCs, ε 

πην ζπλεζηζκέλε κέζνδνο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρήκαηνο Alamouti, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ζε ζπρλνηηθά επηιεθηηθά θαλάιηα. 

ζνλ αθνξά ηελ πξψηε πξνζέγγηζε, κία κέζνδνο γηα ηελ ηζνζηάζκηζε ηνπ 

MIMO θαλαιηνχ είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ελφο MIMO ηζνζηαζκηζηή ζην δέθηε. 

Γηα παξάδεηγκα, ζην [21] εθαξκφδεηαη ν MIMO ηζνζηαζκηζηήο ειάρηζηνπ 

κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο (Minimum Mean Squared Error), ν νπνίνο 

ζπλδπάδεηαη κε ην ζρήκα Alamouti ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή (Δηθφλα 2.2). Τν 

ζεκαληηθφηεξν κεηνλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ε κεγάιε πνιππινθφηεηα 

ηνπ δέθηε, πνπ νθείιεηαη ζηνλ ηζνζηαζκηζηή γηα ην MIMO θαλάιη. 

Φ
σ

ξ
ν

ρ
ξ

ν
λ
ηθ

φ
ο

Κ
σ

δ
ηθ

ν
π

ν
ηε

ηή
ο

Φ
σ

ξ
ν

ρ
ξ

ν
λ
ηθ

φ
ο

Α
π

ν
θ
σ

δ
ηθ

ν
π

ν
ηε

ηή
ο

 ˆ ns ns

 1 nw

..
.

..
.

Α
ζ

χ
ξ

κ
α

ην
 Κ

α
λ
ά

ι
η

Μ
ΗΜ

Ο

M
IM

O

Ηζ
ν

ζ
ηα

ζ
κ

ηζ
ηή

ο

 
RN
nw

..
.

 

Δηθόλα 2.2: Φσξνρξνληθή θσδηθνπνίεζε κε εθαξκνγή ηζνζηάζκηζεο ζην ΜΗΜΟ θαλάιη. 
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Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε απιφηεηα ηνπ δέθηε, κία άιιε κέζνδνο πνπ 

εθαξκφδεηαη ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία [8, 9, 18, 23, 24, 25] είλαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε νξζνγψληαο πνιππιεμίαο δηαίξεζεο ζπρλφηεηαο (Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing), ε νπνία κεηαηξέπεη ηα ζπρλνηηθά επηιεθηηθά 

θαλάιηα ζε έλα ζχλνιν αλεμάξηεησλ θαη ζπρλνηηθά επίπεδσλ ππνθαλαιηψλ 

κέζσ ηνπ απνδνηηθνχ γξήγνξνπ κεηαζρεκαηηζκνχ Fourier (FFT) θαη ηνπ 

αληίζηξνθνχ ηνπ. Μία απφ ηηο πξψηεο εξγαζίεο πνπ ζπλδπάδνπλ ην ζρήκα 

Alamouti κε OFDM παξνπζηάδεηαη ζην [23]. Ο θψδηθαο Alamouti εθαξκφδεηαη 

ζε δχν δηαδνρηθά κπινθ δεδνκέλσλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα δηακνξθψλνληαη 

κε OFDM θαη κεηαδίδνληαη. Σε θάζε κεηαδηδφκελν κπινθ εηζάγεηαη θπθιηθφ 

πξφζεκα γηα ηελ απνθπγή αιιεινπαξεκβνιήο (InterBlock Interference). Σην 

δέθηε, πξψηα απνξξίπηεηαη ην θπθιηθφ πξφζεκα απφ ηα ιακβαλφκελα κπινθ 

θαη αθνινπζνχλ ε απνδηακφξθσζε θαη ε απνθσδηθνπνίεζε. Ζ ίδηα ινγηθή 

εθαξκφδεηαη θαη ζην [24], φπνπ εμεηάδεηαη θαη ε πεξίπησζε πνιιαπιψλ 

ρξεζηψλ. Σηηο εξγαζίεο [8, 9] παξέρεηαη κία γελίθεπζε ηνπ δηακνξθσηή θαη 

ηνπ απνδηακνξθσηή γηα ηελ αληηκεηψπηζε θνηλψλ κεδεληθψλ ζηα ππνθαλάιηα 

ηνπ OFDM. Δπίζεο, αλαπηχζζεηαη έλαο ηπθιφο εθηηκεηήο θαλαιηνχ ζην δέθηε, 

ν νπνίνο εθκεηαιιεχεηαη ηελ ηδηαίηεξε δνκή ηνπ STBC. ιεο νη παξαπάλσ 

εξγαζίεο βαζίδνληαη ζηελ ππφζεζε φηη ηα θαλάιηα παξακέλνπλ ζηαζεξά γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηε δηάξθεηα δχν δηαδνρηθψλ OFDM ζπκβφισλ. Σην 

[25] πξνηείλεηαη έλαο απνθσδηθνπνηεηήο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηζρχεη ε 

ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε. 

Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζπζηήκαηνο πνπ αθνινπζεί ηε δεχηεξε 

πξνζέγγηζε είλαη ην TR-STBC [11, 12, 30], φπνπ ε νξζνγψληα δνκή ηνπ 

ζρήκαηνο Alamouti επηβάιιεηαη ζε επίπεδν κπινθ ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ. Με 

θαηάιιειε επεμεξγαζία, ην MIMO θαλάιη κεηαηξέπεηαη ζε έλα ζχλνιν SISO 

θαλαιηψλ, ζηα νπνία κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζπκβαηηθέο κέζνδνη 

ηζνζηάζκηζεο. Σην [22] ζπλδπάδεηαη ην ζρήκα TR-STBC κε δηακφξθσζε 

θσδηθνπνηεκέλε βάζεη trellis (Trellis-Coded Modulation). Ο δέθηεο εθαξκφδεη 

απφ θνηλνχ απνθσδηθνπνίεζε θαη ηζνζηάζκηζε ζηα ιακβαλφκελα δεδνκέλα, 

ζπλδπάδνληαο έλαλ ηζνζηαζκηζηή MMSE αλαηξνθνδφηεζεο απφθαζεο 

(MMSE-DFE) κε έλαλ απνθσδηθνπνηεηή Viterbi, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζην trellis 

ηνπ TCM θψδηθα. 
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Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζην FDE-STBC [10] ν θψδηθαο Alamouti επηβάιιεηαη ζην 

πεδίν ζπρλνηήησλ, φπνπ εθαξκφδεηαη θαη ηζνζηάζκηζε MMSE. Τν ζρήκα 

απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηζνζηάζκηζεο γηα ηελ θαηεξρφκελε 

δεχμε ελφο MIMO-CDMA ζπζηήκαηνο, πνπ πξνηείλεηαη ζην [26]. Σηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, νη θεξαίεο ηνπ πνκπνχ ρσξίδνληαη ζε δεχγε θαη 

θάζε δεχγνο ρξεζηκνπνηεί FDE-STBC. Σην δέθηε, ε ηζνζηάζκηζε ζπλδπάδεηαη 

κε πξννδεπηηθή αθχξσζε παξεκβνιήο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ 

πηζαλψλ παξεκβνιψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ζπρλνηηθά επηιεθηηθά θαλάιηα 

θαη ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο. Έλαο πξνζαξκνζηηθφο δέθηεο γηα ην FDE-

STBC κε πνιχ θαιή απφδνζε θαη ρακειή πνιππινθφηεηα παξνπζηάδεηαη ζην 

[15] θαη αλαιχεηαη ε πεξίπησζε χπαξμεο πνιιαπιψλ ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα. 

Σην [27] πξνηείλνληαη απιά ζρήκαηα κεηάδνζεο ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ, ηα 

νπνία επηηξέπνπλ ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο θσδηθνπνίεζεο θαη 

απνθσδηθνπνίεζεο ησλ STBCs ζην πεδίν ζπρλνηήησλ ησλ επξπδσληθψλ 

ζπζηεκάησλ κηαο θέξνπζαο. Δπίζεο, παξέρνληαη ηερληθέο επεμεξγαζίαο ζην 

δέθηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απψιεηαο ηεο νξζνγσληφηεηαο, πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηα γξήγνξα κεηαβαιιφκελα θαλάιηα. 

Σηηο εξγαζίεο [19, 20] ζρεδηάδνληαη STBCs γηα κπινθ κεηαδφζεηο κηαο 

θέξνπζαο ζε ζπρλνηηθά επηιεθηηθά θαλάιηα, νη νπνίνη είλαη ζπκπιεξσκαηηθνί 

ησλ νξζνγψλησλ θσδίθσλ [3, 5] θαη ζηελ νπζία απνηεινχλ γελίθεπζε ησλ 

ζρεκάησλ [10, 11, 27]. Γηα ηελ αθνινπζία πξνζηαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη δχν 

δηαθνξεηηθέο εθδνρέο, ζηε κία εηζάγεηαη θπθιηθφ πξφζεκα ζηελ αξρή θάζε 

κπινθ ζπκβφισλ, ελψ ζηελ άιιε πξνζηίζεληαη κεδεληθά ζην ηέινο θάζε 

κπινθ. Γχν δηαδνρηθά κπινθ θσδηθνπνηνχληαη κε βάζε ην ζρήκα Alamouti, 

ελψ ζε θάζε πεξίπησζε εθαξκφδεηαη κεηάζεζε ζηα ζχκβνια ησλ κπινθ πνπ 

κεηαδίδνληαη θαηά ηε δεχηεξε πεξίνδν κεηάδνζεο. Πξναηξεηηθά, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη πξνθσδηθνπνίεζε γηα βειηίσζε ηεο απφδνζεο. Ο 

ζρεδηαζκφο ησλ ζρεκάησλ επηηξέπεη ηελ αθξηβή εθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ 

Viterbi γηα βέιηηζηε απνθσδηθνπνίεζε κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο, ή άιισλ 

κεησκέλεο πνιππινθφηεηαο αιιά ππνβέιηηζησλ ηερληθψλ ηζνζηάζκηζεο. 

Δπηπιένλ, εάλ νη ζπγθεθξηκέλεο ρσξνρξνληθέο κεηαδφζεηο ζπλδπαζηνχλ κε 

θσδηθνπνίεζε θαλαιηνχ, είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή επαλαιεπηηθψλ (turbo) 

ηζνζηαζκηζηψλ. 
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Μηα ηερληθή πνπ επηηπγράλεη απφ θνηλνχ εθηίκεζε θαλαιηνχ θαη θψξαζε 

ζπκβφισλ γηα νξζνγψληνπο STBCs ζε θαλάιηα ζπρλνηηθά επηιεθηηθήο 

εμαζζέλεζεο, παξνπζηάδεηαη ζην [28]. Ζ βαζηθή ηδέα είλαη λα κεηαζρεκαηηζηεί 

ην ζχζηεκα MISO ζε έλα ηζνδχλακν ζχζηεκα SIMO, αμηνπνηψληαο ηνλ 

πιενλαζκφ πνπ εηζάγεηαη απφ ηνπο νξζνγψληνπο STBCs. Σε θάζε έμνδν ηνπ 

εηθνληθνχ SIMO ζπζηήκαηνο, ε αθνινπζία εηζφδνπ ηνπ STBC θαζψο θαη ηα 

αληίζηνηρα εηθνληθά θαλάιηα κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ αλεμάξηεηα, κέζσ κηαο 

πηζαλνηηθήο κεζφδνπ πνπ είλαη γλσζηή σο αιγφξηζκνο Baum-Welch. 

Δπηπιένλ, είλαη δπλαηή ε αληαιιαγή πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ εμφδσλ, γηα ηελ 

πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο απφδνζεο. Ζ χπαξμε πνιιαπιψλ θεξαηψλ ζην 

δέθηε δελ είλαη απαξαίηεηε θαη ε πνιππινθφηεηα παξακέλεη ζε ρακειά 

επίπεδα. 

 



 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ρήκα Alamouti 

3.1 Δηζαγσγή 

Τν ζρήκα Alamouti [3, 5] απνηειεί κία επξέσο δηαδεδνκέλε κέζνδν 

ρσξνρξνληθήο θσδηθνπνίεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζπρλνηηθά επίπεδεο 

εμαζζέλεζεο ζε ζπζηήκαηα MIMO. Πξφθεηηαη γηα έλα απιφ ζρήκα 

δηαθνξεηηθφηεηαο κεηάδνζεο, ην νπνίν βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ζήκαηνο 

πνπ ιακβάλεηαη απφ ην δέθηε ζηε κία πιεπξά ηνπ ζπλδέζκνπ, εθαξκφδνληαο 

έλαλ νξζνγψλην θψδηθα ζηα ζχκβνια πιεξνθνξίαο πνπ κεηαδίδνληαη απφ ηηο 

δχν θεξαίεο ηνπ πνκπνχ ζηελ απέλαληη πιεπξά. Τν ζπγθεθξηκέλν ζρήκα 

ππνζηεξίδεη απνθσδηθνπνίεζε κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο βαζηδφκελν ζε 

γξακκηθή κφλν επεμεξγαζία ζην δέθηε. Δπηπιένλ, θαηαηάζζεηαη ζηα 

ζπζηήκαηα αλνηρηνχ βξφρνπ, δηφηη ν πνκπφο δελ απαηηεί θακία πιεξνθνξία 

γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαλαιηνχ. 

Ζ πνιχ απιή δνκή ηνπ θαη ε ρακειή ππνινγηζηηθή πνιππινθφηεηα θαζηζηνχλ 

ην ζρήκα Alamouti ηδηαίηεξα απνδνηηθφ, γη’ απηφ θαη έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζε 

νξηζκέλα πξφηππα αζχξκαησλ ζπζηεκάησλ, φπσο ηα W-CDMA θαη CDMA-

2000. Ζ ηάμε δηαθνξεηηθφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη κε κία θεξαία ιήςεο είλαη 

ίδηα κε εθείλε πνπ ζα πξνέθππηε, εάλ εθαξκνδφηαλ ζπλδπαζκφο κέγηζηνπ 

ιφγνπ (Maximal Ratio Combining) ζε ζχζηεκα κε κία θεξαία κεηάδνζεο θαη 

δχν θεξαίεο ιήςεο. Βέβαηα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ηνπ ζρήκαηνο 

κε ηε ρξεζηκνπνίεζε πνιιαπιψλ θεξαηψλ ζην δέθηε, ψζηε λα παξέρεηαη 

δηαθνξεηηθφηεηα κεγαιχηεξεο ηάμεο. 
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Φσξαηήο Μέγηζηεο Πηζαλνθάλεηαο
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0
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Δηθόλα 3.1:  Σρήκα Alamouti κε δχν θεξαίεο κεηάδνζεο θαη κία θεξαία ιήςεο. 

3.2 Γηαθνξεηηθόηεηα Μεηάδνζεο ζε Καλάιη MISO 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρήκαηνο Alamouti απαηηνχληαη δχν θεξαίεο κεηάδνζεο 

θαη κία θεξαία ιήςεο. Ζ αλαπαξάζηαζε βαζηθήο δψλεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 3.1, φπνπ κπνξνχκε εχθνια λα δηαθξίλνπκε ηηο 

αθφινπζεο ηξεηο ιεηηνπξγίεο: 

 Κσδηθνπνίεζε θαη κεηάδνζε ησλ ζπκβφισλ πιεξνθνξίαο ζηνλ πνκπφ. 

 Σπλδπαζκφο ησλ ιακβαλφκελσλ ζεκάησλ ζην δέθηε. 

 Δθαξκνγή ηνπ θαλφλα απφθαζεο γηα θψξαζε κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο. 
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3.2.1 Κσδηθνπνίεζε θαη Μεηάδνζε 

Αξρηθά, εθαξκφδεηαη έλα ζρήκα δηακφξθσζεο πνπ αληηζηνηρεί b δηαδνρηθά 

δπαδηθά ςεθία ζε θάπνην απφ ηα 2b ζχκβνια ελφο πξαγκαηηθνχ ή κηγαδηθνχ 

αζηεξηζκνχ. Τα πξνο κεηάδνζε ζχκβνια δηαηξνχληαη ζε νκάδεο ησλ δχν 

ζπκβφισλ θαη εηζάγνληαη ζηνλ ρσξνρξνληθφ θσδηθνπνηεηή. Αλ ππνζέζνπκε 

φηη κηα ηπραία νκάδα απνηειείηαη απφ ηα ζχκβνια 𝑠0 θαη 𝑠1, ν θσδηθνπνηεηήο 

παξάγεη ηελ θσδηθνιέμε 

 𝐂 =   
𝑠0 𝑠1

−𝑠1
∗ 𝑠0

∗
  (3.1) 

Κάζε γξακκή ηνπ παξαπάλσ πίλαθα αληηζηνηρεί ζε κηα πεξίνδν ζπκβφινπ θαη 

ηα ζχκβνια πνπ ηελ απνηεινχλ κεηαδίδνληαη ηαπηφρξνλα απφ ηηο θεξαίεο ηνπ 

πνκπνχ. Δπνκέλσο, θάζε νκάδα ρξεηάδεηαη δχν δηαδνρηθέο πεξηφδνπο 

ζπκβφινπ γηα λα νινθιεξψζεη ηε κεηάδνζή ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο 

πεξηφδνπ κεηαδίδνληαη ην 𝑠0 απφ ηελ θεξαία 0 θαη ην 𝑠1 απφ ηελ θεξαία 1. 

Σηελ επφκελε πεξίνδν ζπκβφινπ ζα κεηαδνζνχλ ην −𝑠1
∗ απφ ηελ θεξαία 0 θαη 

ην 𝑠0
∗ απφ ηελ θεξαία 1. Ζ ίδηα αθξηβψο δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη γηα ηηο 

ππφινηπεο νκάδεο ζπκβφισλ. 

Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή, ε θσδηθνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζην ρψξν θαη ζην 

ρξφλν (ρσξνρξνληθή θσδηθνπνίεζε). Δλαιιαθηηθά, ε θσδηθνπνίεζε κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζην ρψξν θαη ζηε ζπρλφηεηα (ρσξνζπρλνηηθή θσδηθνπνίεζε). 

Σηελ πεξίπησζε απηή, αληί γηα δχν δηαδνρηθέο πεξηφδνπο ζπκβφινπ, ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν δηαδνρηθέο θέξνπζεο ζπρλφηεηεο. 

3.2.2 Λήςε ησλ εκάησλ ζην Γέθηε 

Τν θαλάιη παξνπζηάδεη ζπρλνηηθά επίπεδε εμαζζέλεζε. Δπνκέλσο, ζε θάζε 

κνλνπάηη κεηαμχ πνκπνχ θαη δέθηε αληηζηνηρεί έλαο κηγαδηθφο ζπληειεζηήο 

εμαζζέλεζεο. Μία βαζηθή ππφζεζε γηα ην ζρήκα Alamouti είλαη φηη νη 

ζπληειεζηέο απηνί παξακέλνπλ ζηαζεξνί θαηά ηε δηάξθεηα δχν δηαδνρηθψλ 

πεξηφδσλ ζπκβφινπ. Γειαδή, αλ ℎ𝑖 είλαη ν ζπληειεζηήο γηα ην κνλνπάηη 

κεηαμχ ηεο θεξαίαο κεηάδνζεο 𝑖 θαη ηεο θεξαίαο ιήςεο, ηζρχεη φηη 
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 ℎ𝑖  =  ℎ𝑖 2𝑛𝑇  =  ℎ𝑖  2𝑛 + 1 𝑇  =  𝛼𝑖 ∙ 𝑒
𝑗 𝜃𝑖 ,          𝑖 =  0, 1 (3.2) 

φπνπ 𝑇 είλαη ε δηάξθεηα ελφο ζπκβφινπ. Άξα, ηα ιακβαλφκελα ζήκαηα ζε δχν 

δηαδνρηθέο πεξηφδνπο ζπκβφινπ εθθξάδνληαη σο εμήο 

 𝑟0  =  𝑟 2𝑛𝑇  =  ℎ0𝑠0  +  ℎ1𝑠1  +  𝑛0 (3.3) 

 𝑟1  =  𝑟  2𝑛 + 1 𝑇  =  −ℎ0𝑠1
∗  +  ℎ1𝑠0

∗  +  𝑛1 (3.4) 

Οη κεηαβιεηέο 𝑛0 θαη 𝑛1 αλαπαξηζηνχλ ην ιεπθφ πξνζζεηηθφ ζφξπβν πνπ 

αιινηψλεη ην κεηαδηδφκελν ζήκα θαη κνληεινπνηνχληαη σο αλεμάξηεηεο θαη ηεο 

ίδηαο θαηαλνκήο κηγαδηθέο Gaussian ηπραίεο κεηαβιεηέο κε κεδεληθή κέζε 

ηηκή θαη θαζκαηηθή ππθλφηεηα ηζρχνο 𝛮0 2  αλά κηγαδηθή δηάζηαζε. 

Ο δέθηεο ππνινγίδεη ην ζπδπγέο ηνπ ζήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαηά ηε δεχηεξε 

πεξίνδν ζπκβφινπ 

 𝑟1
∗  =  −ℎ0

∗𝑠1  +  ℎ1
∗𝑠0  + 𝑛1

∗ (3.5) 

Οξίδνληαο ην δηάλπζκα ησλ ιακβαλφκελσλ ζεκάησλ 𝐫 =  𝑟0 𝑟1
∗ T, ην 

δηάλπζκα ησλ κεηαδηδφκελσλ ζεκάησλ 𝐬 =  𝑠0 𝑠1 T  θαη ην δηάλπζκα ηνπ 

ζνξχβνπ 𝐧 =  𝑛0 𝑛1
∗ Τ , ε δηαλπζκαηηθή κνξθή ησλ παξαπάλσ εμηζψζεσλ 

γηα ηα ιακβαλφκελα ζήκαηα είλαη 

  
𝑟0

𝑟1
∗
  =   

ℎ0 ℎ1

ℎ1
∗ −ℎ0

∗
 ∙  

𝑠0

𝑠1

  +   
𝑛0

𝑛1
∗
  ⇔  𝐫 =  𝐇 ∙ 𝐬 +  𝐧 (3.6) 

φπνπ 𝐇 είλαη ν πίλαθαο πνπ αληηζηνηρεί ζην θαλάιη 

 𝐇 =   
ℎ0 ℎ1

ℎ1
∗ −ℎ0

∗
  (3.7) 

Τν δηάλπζκα ηνπ ζνξχβνπ είλαη έλα κηγαδηθφ ηπραίν δηάλπζκα θαλνληθήο 

θαηαλνκήο κε κέζε ηηκή κεδέλ θαη πίλαθα ζπλδηαζπνξάο 𝛮0 ∙ 𝚰2. 
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3.2.3 πλδπαζκόο ησλ Λακβαλόκελσλ εκάησλ 

Ο δέθηεο γλσξίδεη ή κπνξεί λα εθηηκήζεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαλαιηνχ, δειαδή 

ηνπο ζπληειεζηέο ℎ0 θαη ℎ1. Παξαηεξψληαο ηε δνκή ηνπ πίλαθα 𝚮, 

αληηιακβαλφκαζηε φηη 

 𝚮H ∙ 𝚮 =    ℎ0 
2 +  ℎ1 

2 ∙ 𝚰2 (3.8) 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ν πίλαθαο 𝚮 είλαη πάληα κνλαδηαίνο (unitary), αλεμάξηεηα 

απφ ηελ ηηκή ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ θαλαιηνχ. 

Πνιιαπιαζηάδνληαο ην δηάλπζκα ησλ ιακβαλφκελσλ ζεκάησλ κε ηνλ πίλαθα 

𝚮H πξνθχπηεη ην δηάλπζκα ησλ ζπλδπαζκέλσλ ζεκάησλ 𝐳 =  𝑧0 𝑧1 T  

 𝐳 =  𝚮H ∙ 𝐫 =  𝚮H ∙ 𝚮 ∙ 𝐬 +  𝚮H ∙ 𝐧 =    ℎ0 
2 +  ℎ1 

2 ∙ 𝐬 +  𝐧′  (3.9) 

φπνπ 𝐧′ = 𝚮H ∙ 𝐧. Σπλεπψο, ην θχθισκα ηνπ ζπλδπαζηή θαηαζθεπάδεη ηα 

αθφινπζα ζπλδπαζκέλα ζήκαηα 

 𝑧0  =  ℎ0
∗𝑟0  +  ℎ1𝑟1

∗  =    ℎ0 
2 +  ℎ1 

2 𝑠0  +  ℎ0
∗𝑛0  +  ℎ1𝑛1

∗ (3.10) 

 𝑧1  =  ℎ1
∗𝑟0 −  ℎ0𝑟1

∗  =    ℎ0 
2 +  ℎ1 

2 𝑠1  −  ℎ0𝑛1
∗  +  ℎ1

∗𝑛0 (3.11) 

Απφ ηηο ηειεπηαίεο ζρέζεηο δηαπηζηψλνπκε φηη ηα δχν κεηαδηδφκελα ζεκάηα 

έρνπλ δηαρσξηζηεί, εθφζνλ θάζε ζπλδπαζκέλν ζήκα πεξηιακβάλεη κφλν έλα 

πνιιαπιάζην ηνπ αληίζηνηρνπ κεηαδηδφκελνπ ζήκαηνο θαη ζφξπβν. Σηε 

ζπλέρεηα, ηα ζπλδπαζκέλα ζήκαηα πξνσζνχληαη ζηνλ θσξαηή κέγηζηεο 

πηζαλνθάλεηαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί ζε πνην ζχκβνιν πιεξνθνξίαο 

αληηζηνηρεί ην θαζέλα. 

3.2.4 Καλόλαο Απόθαζεο Μέγηζηεο Πηζαλνθάλεηαο 

Έζησ 𝑆 ην ζχλνιν πνπ πεξηέρεη φια ηα πηζαλά δεχγε ζπκβφισλ  𝑠0 , 𝑠1 . 

Υπνζέηνληαο φηη ηα δεχγε ζπκβφισλ είλαη ηζνπίζαλα θαη κε δεδνκέλν φηη ην 

δηάλπζκα 𝐧 είλαη AWGN πνιιαπιψλ κεηαβιεηψλ, ν βέιηηζηνο θσξαηήο 

κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε 
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 𝐬  =  arg  min
𝐬 ∈ 𝑆

 𝐫 − 𝐇 ∙ 𝐬 2 (3.12) 

Ο θαλφλαο απφθαζεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο κπνξεί λα απινπνηεζεί 

ζεκαληηθά, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζήκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηνλ ζπλδπαζηή. 

Σηελ πεξίπησζε απηή, ε ζρέζε πνπ νξίδεη ην βέιηηζην θσξαηή γίλεηαη 

 𝐬  =  arg  min
𝐬 ∈ 𝑆

 𝐳 −   ℎ0 
2 +  ℎ1 

2 ∙ 𝐬 2 (3.13) 

Δθφζνλ ν πίλαθαο 𝐇 είλαη κνλαδηαίνο, ην δηάλπζκα ηνπ ζνξχβνπ 𝐧′  ζα έρεη 

κεδεληθή κέζε ηηκή θαη πίλαθα ζπλδηαζπνξάο   ℎ0 
2 +  ℎ1 

2 ∙ 𝛮0 ∙ 𝚰2, δειαδή 

ηα ζηνηρεία ηνπ ζα είλαη αλεμάξηεηα θαη ηεο ίδηαο θαηαλνκήο. Δίλαη, ινηπφλ, 

θαλεξφ φηη, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ απινχ γξακκηθνχ ζπλδπαζκνχ, ν θαλφλαο 

απφθαζεο γηα ην δηάλπζκα 𝐬 δηαζπάηαη ζε δχν μερσξηζηνχο θαη αξθεηά 

απινχζηεξνπο θαλφλεο απφθαζεο γηα ηα ζχκβνια 𝑠0 θαη 𝑠1. 

3.2.5 Παξαηεξήζεηο 

Τν παξαπάλσ 2×1 ζρήκα ρσξνρξνληθήο θσδηθνπνίεζεο απαηηεί κφλν δχν 

κηγαδηθνχο πνιιαπιαζηαζκνχο θαη κία κηγαδηθή πξφζζεζε γηα ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε θάζε ζπκβφινπ. Δπίζεο, ν γξακκηθφο ζπλδπαζκφο κεηψλεη 

ηνλ αξηζκφ ησλ κεηξηθψλ πνπ πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαλφλα απφθαζεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο απφ 22b ζε 2×2b. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ην SNR γηα ηα 𝑠0 θαη 𝑠1 ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ιφγν 

 SNR =  
  ℎ0 

2 +  ℎ1 
2 ∙ 𝐸𝑠

𝑁0
 (3.14) 

φπνπ 𝐸𝑠 είλαη ε ελέξγεηα ελφο ζπκβφινπ. Απφ ηε ζρέζε απηή επηβεβαηψλεηαη 

φηη ην ζρήκα Alamouti επηηπγράλεη θέξδνο δηαθνξεηηθφηεηαο ίζν κε δχν, πνπ 

είλαη θαη ην κέγηζην γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε θεξαηψλ. 

Τν ηειεπηαίν ζπκπέξαζκα επαιεζεχεηαη θαη κέζσ ηνπ θξηηεξίνπ ηάμεο, πνπ 

δηαηππψζεθε ζηελ Δλφηεηα 2.3. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θξηηεξίνπ, ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηελ ηάμε φισλ ησλ δπλαηψλ πηλάθσλ 

δηαθνξάο κεηαμχ θσδηθνιέμεσλ θαη λα δείμνπκε φηη είλαη πιήξεο, φηαλ νη 
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θσδηθνιέμεηο είλαη δηαθνξεηηθέο. Αο ζεσξήζνπκε έλα δηαθνξεηηθφ δεχγνο 

δηαδνρηθψλ ζπκβφισλ  𝑠0
′ , 𝑠1

′   θαη ηελ αληίζηνηρε θσδηθνιέμε 

 𝐂′  =   
𝑠0
′ 𝑠1

′

−𝑠1
′ ∗ 𝑠0

′ ∗
  (3.15) 

Ο πίλαθαο δηαθνξάο είλαη 

 𝐃 =   
𝑠0
′ − 𝑠0 𝑠1

′ − 𝑠1

𝑠1
∗ − 𝑠1

′ ∗ 𝑠0
′ ∗ − 𝑠0

∗
  (3.16) 

κε νξίδνπζα πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε 

 det 𝐃  =   𝑠0
′ − 𝑠0 

2  +   𝑠1
′ − 𝑠1 

2 (3.17) 

Πξνθαλψο, ε νξίδνπζα κεδελίδεηαη αλ θαη κφλν αλ 𝑠0
′ = 𝑠0 θαη 𝑠1

′ = 𝑠1. Άξα, 

φηαλ 𝐬′ ≠ 𝐬 (ηζνδχλακα 𝐂′ ≠ 𝐂) ν πίλαθαο 𝐃 είλαη πιήξνπο ηάμεο θαη ν 

θψδηθαο Alamouti ηθαλνπνηεί ην θξηηήξην ηάμεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη επηηπγράλεη 

πιήξε ρσξηθή δηαθνξεηηθφηεηα, δειαδή δηαθνξεηηθφηεηα ηάμεο 2𝑁𝑅 γηα 𝑁𝑅 

θεξαίεο ιήςεο. Σπκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, φηη κε ηελ πξνζζήθε κίαο επηπιένλ 

θεξαίαο ζηνλ πνκπφ, ην ζρήκα Alamouti δηπιαζηάδεη ηελ ηάμε 

δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ κε κία θεξαία κεηάδνζεο θαη πνιιαπιέο 

θεξαίεο ιήςεο. Γηα λα επηηπγράλεηαη, φκσο, ην κέγηζην θέξδνο ρσξηθήο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, ζα πξέπεη ε απφζηαζε ησλ θεξαηψλ ζε θάζε πιεπξά ηνπ 

αζχξκαηνπ ζπλδέζκνπ λα είλαη επαξθήο, ψζηε ηα κνλνπάηηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ πνκπνχ θαη δέθηε λα είλαη αλεμάξηεηα. 

3.3 Δπέθηαζε ζε Πνιιαπιέο Κεξαίεο Λήςεο 

Τν ζρήκα Alamouti κπνξεί εχθνια λα επεθηαζεί θαη ζε ζπζηήκαηα MIMO, γηα 

ηελ ππνζηήξημε εθαξκνγψλ ζηηο νπνίεο απαηηείηαη δηαθνξεηηθφηεηα 

κεγαιχηεξεο ηάμεο θαη είλαη εθηθηή ε εγθαηάζηαζε πνιιαπιψλ θεξαηψλ ζην 

δέθηε. Σε θάζε πεξίπησζε, νη θεξαίεο κεηάδνζεο πξέπεη λα είλαη δχν, νπφηε ε 

δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο θαη κεηάδνζεο ησλ ζπκβφισλ πιεξνθνξίαο δελ 

κεηαβάιιεηαη. Ψζηφζν, ν ηξφπνο ζπλδπαζκνχ ησλ ιακβαλφκελσλ ζεκάησλ 
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θαη ν θαλφλαο απφθαζεο ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ θαηάιιεια, ψζηε λα 

αμηνπνηνχληαη φια ηα ιακβαλφκελα ζήκαηα. 

ηαλ ν δέθηεο δηαζέηεη 𝑁𝑅 θεξαίεο, ην δηάλπζκα ησλ ιακβαλφκελσλ ζεκάησλ 

ζηε m-νζηή θεξαία ιήςεο ζα είλαη 

 𝐫𝑚  =  𝐇𝑚 ∙ 𝐬 +  𝐧𝑚 ,       𝑚 = 0,… ,𝑁𝑅 − 1 (3.18) 

φπνπ 𝐧𝑚  είλαη ην δηάλπζκα ηνπ ζνξχβνπ, κε θάζε ζηνηρείν λα αληηζηνηρεί ζε 

κία πεξίνδν ζπκβφινπ θαη 𝐇𝑚  ν πίλαθαο πνπ πεξηέρεη ηνπο ζπληειεζηέο 

εμαζζέλεζεο ησλ κνλνπαηηψλ κεηαμχ ησλ δχν θεξαηψλ κεηάδνζεο θαη ηεο m-

νζηήο θεξαίαο ιήςεο. Ο βέιηηζηνο θσξαηήο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο νξίδεηαη 

απφ ηε ζρέζε 

 𝐬  =  arg min
𝐬 ∈ 𝑆

  𝐫𝑚 − 𝐇𝑚 ∙ 𝐬 2

𝑁𝑅−1

𝑚=0

 (3.19) 

πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κίαο θεξαίαο ιήςεο, ν θαλφλαο απφθαζεο 

κπνξεί λα απινπζηεπζεί πνιιαπιαζηάδνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ θάζε 

δηάλπζκα 𝐫𝑚  κε ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα 𝐇𝑚
H . Μπνξνχκε, επνκέλσο, λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ζπλδπαζηή πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα γηα θάζε θεξαία ιήςεο μερσξηζηά. Τα ζπλδπαζκέλα ζήκαηα απφ φιεο 

ηηο θεξαίεο είλαη ην άζξνηζκα ησλ αληίζηνηρσλ ζπλδπαζκέλσλ ζεκάησλ απφ 

θάζε θεξαία ιήςεο, δειαδή 

 𝐳 =   𝐇𝑚
H ∙ 𝐫𝑚

𝑁𝑅−1

𝑚=0

 =    𝐇𝑚
H ∙ 𝐇𝑚

𝑁𝑅−1

𝑚=0

 ∙ 𝐬 +  𝐧′  (3.20) 

φπνπ 𝐧′ =  𝐇𝑚
H ∙ 𝐧𝑚

𝑁𝑅−1
𝑚=0 . Αμηνπνηψληαο ηα ζπλδπαζκέλα ζήκαηα, ν θσξαηήο 

κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο (3.19) παίξλεη ηελ εμήο κνξθή 

 𝐬  =  arg min
𝐬 ∈ 𝑆

 𝐳 −    𝐇𝑚
H ∙ 𝐇𝑚

𝑁𝑅−1

𝑚=0

 ∙ 𝐬 

2

 (3.21) 

Τν απνηέιεζκα ηνπ γηλνκέλνπ 𝐇𝑚
H ∙ 𝐇𝑚  είλαη δηαγψληνο πίλαθαο θαη κάιηζηα ηα 

δχν ζηνηρεία ηεο θχξηαο δηαγσλίνπ είλαη ίζα. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε ζηνηρείν 

ηνπ 𝐳 είλαη ζπλάξηεζε κφλν ηνπ αληίζηνηρνπ ζηνηρείνπ ηνπ 𝐬. Άξα, θαη ζε απηή 
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ηελ πεξίπησζε κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ηνλ θαλφλα απφθαζεο ζε θάζε 

ζηνηρείν μερσξηζηά, δηαηεξψληαο έηζη ηελ ππνινγηζηηθή πνιππινθφηεηα ζε 

ρακειά επίπεδα. 

Φσξαηήο Μέγηζηεο Πηζαλνθάλεηαο

Δθηηκεηήο

Καλαιηνχ

Δθηηκεηήο

Καλαιηνχ
Σπλδπαζηήο

0ŝ 1ŝ

0h

1h

2h

3h

0h 1h 2h 3h0z 1z

0n

1n

2n

3n
παξεκβνιή θαη ζφξπβνο

0h 1h 2h 3h

0s 1s
0s


1s


θεξαία κεηάδνζεο

1

θεξαία κεηάδνζεο

0

θεξαία ιήςεο

0

θεξαία ιήςεο

1

 

Δηθόλα 3.2: Σρήκα Alamouti κε δχν θεξαίεο κεηάδνζεο θαη ιήςεο. 

3.3.1 Παξάδεηγκα πζηήκαηνο 2×2 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δηάηαμε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε δχν θεξαηψλ ζε θάζε πιεπξά ελφο αζχξκαηνπ ζπλδέζκνπ. Με 

δεδνκέλν φηη ππάξρεη κνλνπάηη κεηάδνζεο θαη ιήςεο κεηαμχ θάζε δεχγνπο 

θεξαηψλ, επηηπγράλεηαη ην κέγηζην θέξδνο δηαθνξεηηθφηεηαο (ηέηαξηεο ηάμεο) 

θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ ζπλδέζκνπ. Σηελ Δηθφλα 3.2 απεηθνλίδεηαη ε 

αλαπαξάζηαζε βαζηθήο δψλεο ελφο ζπζηήκαηνο 2×2, ζην νπνίν εθαξκφδεηαη 
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ην ζρήκα Alamouti. Τα ζήκαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ θεξαία 0 ζηηο δχν 

δηαδνρηθέο πεξηφδνπο ζπκβφινπ ζα είλαη 

 𝑟0  =  ℎ0𝑠0  +  ℎ1𝑠1  +  𝑛0 (3.22) 

 𝑟1  =  −ℎ0𝑠1
∗  +  ℎ1𝑠0

∗  +  𝑛1 (3.23) 

ελψ απφ ηελ θεξαία 1 ιακβάλνληαη ηα ζήκαηα 

 𝑟2  =  ℎ2𝑠0  +  ℎ3𝑠1  +  𝑛2 (3.24) 

 𝑟3  =  −ℎ2𝑠1
∗  +  ℎ3𝑠0

∗  +  𝑛3 (3.25) 

Έηζη, ζρεκαηίδνληαη νη αθφινπζεο δηαλπζκαηηθέο εμηζψζεηο γηα θάζε θεξαία 

ιήςεο 

  
𝑟0

𝑟1
∗
  =   

ℎ0 ℎ1

ℎ1
∗ −ℎ0

∗
 ∙  

𝑠0

𝑠1

  +   
𝑛0

𝑛1
∗
  ⇔  𝐫0  =  𝐇0 ∙ 𝐬 +  𝐧0 (3.26) 

  
𝑟2

𝑟3
∗
  =   

ℎ2 ℎ3

ℎ3
∗ −ℎ2

∗
 ∙  

𝑠0

𝑠1

  +   
𝑛2

𝑛3
∗
  ⇔  𝐫1  =  𝐇1 ∙ 𝐬 +  𝐧1 (3.27) 

Ο ζπλδπαζηήο εθαξκφδεη ζε θάζε δηάλπζκα ιακβαλφκελσλ ζεκάησλ ην 

αληίζηνηρν πξνζαξκνζκέλν θίιηξν θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζζέηεη ηα δηαλχζκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ, θαηαζθεπάδνληαο ηα ζπλδπαζκέλα ζήκαηα 

 

𝐳 =  𝐇0
H ∙ 𝐫0  +  𝐇1

H ∙ 𝐫1  ⇔

 
𝑧0

𝑧1

  =   
ℎ0
∗ ℎ1

ℎ1
∗ −ℎ0

 ∙  
𝑟0

𝑟1
∗
  +   

ℎ2
∗ ℎ3

ℎ3
∗ −ℎ2

 ∙  
𝑟2

𝑟3
∗
  

(3.28) 

Αληηθαζηζηψληαο απφ ηηο πξνεγνχκελεο ζρέζεηο θαη εθηειψληαο νξηζκέλεο 

πξάμεηο, θαηαιήγνπκε ζηηο ηζφηεηεο 

 
𝑧0  =    ℎ0 

2 +  ℎ1 
2 +  ℎ2 

2 +  ℎ3 
2 𝑠0  +  ℎ0

∗𝑛0  +  ℎ1𝑛1
∗  +

 ℎ2
∗𝑛2  + ℎ3𝑛3

∗  
(3.29) 

 
𝑧1  =    ℎ0 

2 +  ℎ1 
2 +  ℎ2 

2 +  ℎ3 
2 𝑠1  −  ℎ0𝑛1

∗  +  ℎ1
∗𝑛0  −

 ℎ2𝑛3
∗  +  ℎ3

∗𝑛2 
(3.30) 
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Δίλαη πξνθαλέο φηη ν θσξαηήο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζπλδπαζκέλα ζήκαηα, γηα λα πξνζδηνξίζεη μερσξηζηά 

θάζε κεηαδηδφκελν ζχκβνιν κέζσ ηνπ εθηηκεηή 

 𝐬  =  arg min
𝐬 ∈ 𝑆

 𝐳 −    ℎ0 
2 +  ℎ1 

2 +  ℎ2 
2 +  ℎ3 

2 ∙ 𝐬 2 (3.31) 

3.4 Εεηήκαηα Τινπνίεζεο 

Καηά ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ ζρήκαηνο Alamouti ζε αζχξκαηα 

ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ δηάθνξα ζέκαηα, νξηζκέλα 

απφ ηα νπνία  κειεηψληαη ζηε ζπλέρεηα. 

3.4.1 Καζπζηέξεζε 

Καηά ηελ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαθνξεηηθφηεηαο κεηάδνζεο, εάλ ηα 

κεηαζρεκαηηζκέλα αληίγξαθα ησλ ζεκάησλ κεηαδίδνληαη απφ ηηο 𝑁𝑇 θεξαίεο 

ζε 𝑁𝑇 δηαθξηηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ε θαζπζηέξεζε απνθσδηθνπνίεζεο είλαη 

𝑁𝑇 πεξίνδνη ζπκβφινπ. Άξα, ε θαζπζηέξεζε γηα ην ζρήκα Alamouti ζα είλαη 

δχν πεξίνδνη ζπκβφινπ. Αληίζεηα, ζε έλα ζχζηεκα πνιιαπιψλ θεξνπζψλ, 

εάλ ηα αληίγξαθα κεηαδίδνληαη ηαπηφρξνλα ζε δηαθνξεηηθέο θέξνπζεο 

ζπρλφηεηεο, ηφηε ε θαζπζηέξεζε απνθσδηθνπνίεζεο ηζνχηαη κε κία κφλν 

πεξίνδν ζπκβφινπ. 

3.4.2 Απαηηήζεηο Ηζρύνο 

πσο είδακε, ην ζρήκα Alamouti απαηηεί ηελ ηαπηφρξνλε κεηάδνζε δχν 

δηαθνξεηηθψλ ζπκβφισλ απφ δχν θεξαίεο. Δάλ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηελ 

εθπεκπφκελε ηζρχ ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσληψλ, ζα πξέπεη ε ελέξγεηα πνπ 

αλαηίζεηαη ζε θάζε ζχκβνιν λα κεησζεί ζην κηζφ, ψζηε ε ζπλνιηθή 

εθπεκπφκελε ηζρχο απφ ηηο δχν θεξαίεο κεηάδνζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηελ 

ηζρχ πνπ εθπέκπεηαη απφ έλα ζπκβαηηθφ ζχζηεκα κε κία θεξαία κεηάδνζεο. 

Απηφ έρεη σο άκεζε ζπλέπεηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
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θαηά 3 dB. Παξ’ φια απηά, ε κείσζε ηεο ηζρχνο θαηά 3 dB ζε θάζε κνλνπάηη 

κεηάδνζεο επηηξέπεη ηε ρξήζε κηθξφηεξσλ, θζελφηεξσλ θαη ιηγφηεξν 

γξακκηθψλ εληζρπηψλ. Σπλήζσο, είλαη πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν 

εληζρπηέο κηζήο ηζρχνο, έλαληη ελφο εληζρπηή πιήξνπο ηζρχνο. Δπηπιένλ, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί, ν δηπιαζηαζκφο ηεο ζπλνιηθήο 

εθπεκπφκελεο ηζρχνο ζα βειηηψζεη ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

3.4.3 Γηάηαμε Κεξαηώλ 

Ζ βαζηθή απαίηεζε γηα ηελ επίηεπμε ρσξηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο είλαη ηα 

ζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη απφ ηηο δηάθνξεο θεξαίεο λα είλαη επαξθψο 

αζπζρέηηζηα (ζπζρέηηζε κηθξφηεξε απφ 0.7) θαη λα έρνπλ ζρεδφλ ίζε κέζε 

ηζρχ (δηαθνξά κηθξφηεξε απφ 3 dB). Απφ δηάθνξεο κεηξήζεηο θαη πεηξακαηηθά 

δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη δχν θεξαίεο ιήςεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

ζηαζκφ βάζεο γηα επίηεπμε δηαθνξεηηθφηεηαο, ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε 

απφζηαζε ηεο ηάμεο ησλ δεθάδσλ κεθψλ θχκαηνο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη 

επαξθήο απνζπζρέηηζε ζηα ιακβαλφκελα ζήκαηα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηνπο 

θηλεηνχο ζηαζκνχο αξθεί λα δηαρσξίζνπκε ηηο θεξαίεο ιήςεο θαηά πεξίπνπ 

ηξία κήθε θχκαηνο ή θαη ιηγφηεξν. Ζ δηαθνξά απηή νθείιεηαη θπξίσο ζην 

δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ θαη ζην δηαθνξεηηθφ χςνο ησλ ζηαζκψλ βάζεο θαη 

ησλ θηλεηψλ ζηαζκψλ. 

Σχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ακνηβαηόηεηαο (reciprocity), ε νπνία ηζρχεη ζην 

αζχξκαην κέζν, ηα κνλνπάηηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηάδνζε ελφο 

ζήκαηνο απφ ην ζηαζκφ βάζεο ζηνλ θηλεηφ ζηαζκφ είλαη φκνηα κε εθείλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ αληίζηξνθε κεηάδνζε ηνπ ζήκαηνο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ν ρξφλνο, ε ζπρλφηεηα θαη νη ζέζεηο ησλ θεξαηψλ δελ 

κεηαβάιινληαη. Γειαδή, ε θξνπζηηθή απφθξηζε ηνπ θαλαιηνχ κεηαμχ ηνπ 

ζηαζκνχ βάζεο θαη ηνπ θηλεηνχ ζηαζκνχ είλαη ίδηα, αλεμαξηήησο ηεο θνξάο 

κεηάδνζεο. Μπνξνχκε, επνκέλσο, λα ζπκπεξάλνπκε φηη απαηηείηαη φκνηνο 

δηαρσξηζκφο ησλ θεξαηψλ είηε επηζπκνχκε δηαθνξεηηθφηεηα ιήςεο ζηε κία 

πιεπξά ηνπ ζπλδέζκνπ είηε δηαθνξεηηθφηεηα κεηάδνζεο ζηελ άιιε πιεπξά 

ηνπ ζπλδέζκνπ. Με άιια ιφγηα, γηα λα είλαη επαξθψο αζπζρέηηζηα ηα ζήκαηα 

πνπ κεηαδίδνληαη απφ ηηο δχν θεξαίεο ηνπ ζηαζκνχ βάζεο, ζα πξέπεη απηέο 
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λα απέρνπλ κεξηθέο δεθάδεο κήθε θχκαηνο. Δπηπιένλ, ε απφζηαζε κεηαμχ 

ησλ θεξαηψλ κεηάδνζεο ζηνπο θηλεηνχο ζηαζκνχο κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε 

απφ ηξία κήθε θχκαηνο, αλάινγα κε ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ δηαζθνξπηζκνχ. 

3.4.4 Ήπηα Απνηπρία 

Αο ππνζέζνπκε φηη ην κνλνπάηη κεηάδνζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θεξαία 1 

(Δηθφλα 3.1) ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο, δειαδή ℎ1 = 0. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, 

ηα ιακβαλφκελα ζήκαηα πεξηγξάθνληαη απφ ηηο ζρέζεηο 

 𝑟0  =  ℎ0𝑠0  +  𝑛0 (3.32) 

 𝑟1  =  −ℎ0𝑠1
∗  +  𝑛1 (3.33) 

θαη ν ζπλδπαζηήο θαηαζθεπάδεη ηα αθφινπζα ζπλδπαζκέλα ζήκαηα 

 𝑧0  =  ℎ0
∗𝑟0  =  𝛼0

2𝑠0  + ℎ0
∗𝑛0 (3.34) 

 𝑧1  =  − ℎ0𝑟1
∗  =  𝛼0

2𝑠1  −  ℎ0𝑛1
∗ (3.35) 

Απφ ηηο ηειεπηαίεο ζρέζεηο είλαη θαλεξφ φηη κπνξνχκε αθφκε λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηα ζχκβνια πνπ κεηαδφζεθαλ, αιιά κε ρακειφηεξε 

πνηφηεηα αθνχ ππάξρεη ε απψιεηα ηνπ θέξδνπο δηαθνξεηηθφηεηαο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα, πνπ νλνκάδεηαη ήπηα απνηπρία (soft failure), απνηειεί 

ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα, δηφηη βειηηψλεη ζεκαληηθά ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Σην ζρήκα κε ηηο δχν θεξαίεο ζε θάζε πιεπξά ηνπ ζπλδέζκνπ, ν 

πιενλαζκφο πξνζθέξεη πξνζηαζία ηφζν ζηα κνλνπάηηα κεηάδνζεο φζν θαη 

ζηα κνλνπάηηα ιήςεο. 

3.4.5 Δπαηζζεζία ζηα θάικαηα Δθηίκεζεο ηνπ Καλαιηνύ 

Σηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε ησλ ζρεκάησλ δηαθνξεηηθφηεηαο κεηάδνζεο 

ππνζέζακε φηη ν δέθηεο γλσξίδεη κε αθξίβεηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαλαιηνχ. 

Μία πνιχ ζπλεζηζκέλε ηαθηηθή γηα ηελ εμαγσγή ηεο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίαο είλαη ε πεξηνδηθή απνζηνιή γλσζηψλ ζπκβφισλ ζην δέθηε, ν 
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νπνίνο εθκεηαιιεχεηαη ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλψζε γηα λα εθηηκήζεη ην θαλάιη 

απφ ηα ιακβαλφκελα δείγκαηα. 

Υπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ εηζάγνπλ ζθάικαηα ζηελ εθηίκεζε ηνπ 

θαλαιηνχ, φπσο ν θβαληηζκφο ησλ κεηαδηδφκελσλ ζεκάησλ θαη ε κέζνδνο 

εθηίκεζεο πνπ εθαξκφδεηαη. Σηα ζπζηήκαηα ζηελήο δψλεο, ε θχξηα πεγή 

ζθαικάησλ εθηίκεζεο είλαη ε ρξνληθή κεηαβιεηφηεηα ηνπ θαλαιηνχ. Τα 

ζθάικαηα ειαρηζηνπνηνχληαη, φηαλ ε ζπρλφηεηα εηζαγσγήο ησλ γλσζηψλ 

ζπκβφισλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην ξπζκφ δεηγκαηνιεςίαο Nyquist ηνπ 

θαλαιηνχ, πνπ είλαη δηπιάζηνο ηεο κέγηζηεο ζπρλφηεηαο Doppler. Άξα, εάλ ην 

θαλάιη δεηγκαηνιεπηείηαη κε επαξθή ξπζκφ, ε ππνβάζκηζε πνπ πξνθαιείηαη 

απφ ηα ζθάικαηα εθηίκεζεο ηνπ θαλαιηνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί ακειεηέα. 

Σηα ζπζηήκαηα δηαθνξεηηθφηεηαο ιήςεο κε N θεξαίεο, ζε κία δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή είλαη δηαζέζηκα N αλεμάξηεηα δείγκαηα απφ ηα N επηκέξνπο 

θαλάιηα. Αληηζέησο, φηαλ ππάξρνπλ N θεξαίεο κεηάδνζεο θαη κφλν κία θεξαία 

ιήςεο, νη εθηηκήζεηο ησλ N ζπληειεζηψλ εμαζζέλεζεο πξέπεη λα εμαρζνχλ 

απφ έλα κφλν ιακβαλφκελν ζήκα. Άξα, ε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηνπ θαλαιηνχ 

ζα είλαη δηαθνξεηηθή. Γηα λα εθηηκεζεί ην επηκέξνπο θαλάιη κεηαμχ κηαο 

θεξαίαο κεηάδνζεο θαη ηεο θεξαίαο ιήςεο, ζα πξέπεη λα κεηαδνζνχλ γλσζηά 

ζχκβνια κφλν απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θεξαία. Γηα λα εθηηκεζνχλ φια ηα 

επηκέξνπο θαλάιηα, ζα πξέπεη είηε λα απνζηέιινληαη ηα γλσζηά ζχκβνια εθ 

πεξηηξνπήο απφ ηηο θεξαίεο κεηάδνζεο είηε λα απνζηέιινληαη νξζνγψληα 

ζχκβνια. Σε θάζε πεξίπησζε, απαηηνχληαη N θνξέο πεξηζζφηεξα ζχκβνια. 

Δπνκέλσο, γηα ην ζρήκα Alamouti απαηηείηαη δηπιάζηνο αξηζκφο ζπκβφισλ. 

3.5 πκπεξάζκαηα 

Τν ζρήκα Alamouti απνηειεί έλα απιφ θαη απνδνηηθφ ζρήκα ρσξνρξνληθήο 

θσδηθνπνίεζεο, πνπ επηηπγράλεη ην κέγηζην δπλαηφ ξπζκφ κεηάδνζεο 

δεδνκέλσλ γηα νπνηνλδήπνηε αζηεξηζκφ πξαγκαηηθψλ ή κηγαδηθψλ 

ζπκβφισλ, δεδνκέλνπ φηη παξέρεη ηε κέγηζηε ηάμε ρσξηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

Λφγσ ηεο νξζνγψληαο δνκήο ηνπ θψδηθα, ε απνθσδηθνπνίεζε κέγηζηεο 

πηζαλνθάλεηαο πεξηιακβάλεη κφλν γξακκηθή επεμεξγαζία ζην δέθηε, κε 
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απνηέιεζκα ηε ρακειή ππνινγηζηηθή πνιππινθφηεηα. Δπηπιένλ, ν πνκπφο 

δελ ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη πιεξνθνξία γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαλαιηνχ. Ζ 

κεησκέλε επαηζζεζία ζηελ εμαζζέλεζε επηηξέπεη ηε ρξήζε δηακφξθσζεο 

πςειφηεξνπ επηπέδνπ γηα αχμεζε ηνπ ξπζκνχ δεδνκέλσλ, ή κηθξφηεξσλ 

ζπληειεζηψλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο ζπρλνηήησλ ζε έλα θπςεισηφ 

πεξηβάιινλ γηα αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Τν ζπγθεθξηκέλν 

ζρήκα κπνξεί, επίζεο, λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε βειηίσζε ηνπ εχξνπο ή ηεο 

πεξηνρήο θάιπςεο ησλ αζχξκαησλ ζπζηεκάησλ. Με άιια ιφγηα, είλαη έλαο 

ηδηαίηεξα ειθπζηηθφο ηξφπνο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ γηα πνηφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηνο ν νιηθφο επαλαζρεδηαζκφο ησλ 

ππαξρφλησλ αζχξκαησλ ζπζηεκάησλ. 

Τν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ ζρήκαηνο Alamouti είλαη φηη ν θαλφλαο 

απνθσδηθνπνίεζεο ηζρχεη κφλν γηα θαλάιη ζπρλνηηθά επίπεδεο εμαζζέλεζεο, 

φπνπ ην θέξδνο θαλαιηνχ παξακέλεη ζηαζεξφ θαηά ηε δηάξθεηα δχν 

δηαδνρηθψλ πεξηφδσλ ζπκβφινπ. Παξφιν πνπ ε ππφζεζε απηή ηζρχεη γηα 

ζπζηήκαηα ζηελήο δψλεο (narrowband), ζηα ζχγρξνλα επξπδσληθά 

(broadband) ζπζηήκαηα ε εμαζζέλεζε ηνπ θαλαιηνχ είλαη ζπρλνηηθά 

επηιεθηηθή θαη, γη’ απηφ, δελ είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηνπ ζρήκαηνο κε ηε 

κνξθή πνπ παξνπζηάζηεθε πξνεγνπκέλσο. Δπίζεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

ρσξνρξνληθνχο trellis θψδηθεο, ην ζρήκα Alamouti δελ παξέρεη θέξδνο 

θσδηθνπνίεζεο. 

 



 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ρήκαηα STBC γηα πρλνηηθά Δπηιεθηηθά 

Καλάιηα 

4.1 Δηζαγσγή 

Σηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ ζα εμεηάζνπκε κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα 

ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο ζρεκάησλ ρσξνρξνληθήο κπινθ 

θσδηθνπνίεζεο, πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα θαλάιηα ζπρλνηηθά 

επηιεθηηθήο εμαζζέλεζεο. Τα ζπγθεθξηκέλα ζρήκαηα βαζίδνληαη ζηνλ 

νξζνγψλην θψδηθα ηνπ ζρήκαηνο Alamouti, ηνλ νπνίν επηβάιινπλ ζε επίπεδν 

κπινθ ζπκβφισλ πιεξνθνξίαο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαζπκβνιηθήο 

παξεκβνιήο θάζε ζρήκα εθαξκφδεη δηαθνξεηηθή κέζνδν, αθνινπζψληαο 

θάπνηα απφ ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ Δλφηεηα 2.5. 

4.2 OFDM-STBC 

Τν OFDM-STBC [8, 9] είλαη έλα ζρήκα κεηάδνζεο πνπ ζπλδπάδεη 

ρσξνρξνληθή κπινθ θσδηθνπνίεζε κε νξζνγψληα πνιππιεμία δηαίξεζεο 

ζπρλφηεηαο, γηα ηε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ αζχξκαηνπ ζπλδέζκνπ ζε 

ζπλζήθεο ζπρλνηηθά επηιεθηηθήο εμαζζέλεζεο. Ο νξζνγψληνο θψδηθαο ηνπ 

ζρήκαηνο Alamouti εθαξκφδεηαη ζε επίπεδν κπινθ ζπκβφισλ θαη 

ελζσκαηψλεηαη ζε έλαλ γεληθεπκέλν πνκπφ OFDM. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

επηηπγράλεηαη δηαθνξεηηθφηεηα κεηάδνζεο, ελψ παξάιιεια αληηκεησπίδεηαη ε 

παξακφξθσζε πνπ εηζάγεη ην κε ηδαληθφ θαλάιη. 

Γεληθά, ε θξνπζηηθή απφθξηζε ελφο ζπρλνηηθά επηιεθηηθνχ θαλαιηνχ έρεη 

κεγαιχηεξε δηάξθεηα απφ ηελ πεξίνδν ελφο ζπκβφινπ, κε απνηέιεζκα λα 
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εηζάγεηαη δηαζπκβνιηθή παξεκβνιή. Τν θαηλφκελν απηφ ππνβαζκίδεη ηελ 

απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν 

βέιηηζηνο θσξαηήο γηα ηελ αλάθηεζε ησλ ζπκβφισλ ζην δέθηε. Ζ ηερληθή 

OFDM δηαηξεί ην ζπρλνηηθά επηιεθηηθφ θαλάιη ζε έλα ζχλνιν απφ αλεμάξηεηα, 

παξάιιεια θαη ίζνπ εχξνπο δψλεο ππνθαλάιηα ζπρλνηηθά επίπεδεο 

εμαζζέλεζεο. Γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ θάζκαηνο, ηα 

θάζκαηα ησλ ππνθαλαιηψλ είλαη επηθαιππηφκελα. O δηαρσξηζκφο ησλ 

ππνθαλαιηψλ επηηπγράλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο νξζνγψληεο θέξνπζεο γηα ηε 

κεηάδνζε ησλ παξάιιεισλ ζεκάησλ. Έηζη, δεκηνπξγνχληαη Κ ππνθαλάιηα, 

κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ ηαπηφρξνλα Κ δηαθνξεηηθά 

ζχκβνια πιεξνθνξίαο. Βέβαηα, ν ξπζκφο ζπκβφισλ ζε θάζε ππνθαλάιη ζα 

είλαη κεησκέλνο θαηά έλαλ παξάγνληα Κ, ζε ζρέζε κε ην ξπζκφ ζπκβφισλ ηνπ 

αληίζηνηρνπ ζπζηήκαηνο κηαο θέξνπζαο. Με ηελ θαηάιιειε επηινγή ηεο 

παξακέηξνπ Κ, ε δηαζπκβνιηθή παξεκβνιή κπνξεί λα γίλεη απζαίξεηα κηθξή, ή 

αθφκα θαη λα εμαιεηθζεί εληειψο. Τν ζπγθεθξηκέλν ζρήκα κεηάδνζεο 

πνιιαπιψλ θεξνπζψλ πινπνηείηαη ςεθηαθά κέζσ ηνπ απνδνηηθνχ γξήγνξνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ Fourier (Fast Fourier Transform). 
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Δηθόλα 4.1:  Μνληέιν δηαθξηηνχ ρξφλνπ γηα ην OFDM-STBC βαζηθήο δψλεο. 
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4.2.1 Μνληεινπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο 

Θεσξνχκε έλα ζχζηεκα αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, ζην νπνίν ν πνκπφο είλαη 

εμνπιηζκέλνο κε δχν θεξαίεο κεηάδνζεο, ελψ ν δέθηεο δηαζέηεη κφλν κία 

θεξαία ιήςεο. Σηελ Δηθφλα 4.1 παξνπζηάδεηαη ην κνληέιν δηαθξηηνχ ρξφλνπ 

ηνπ πνκπνδέθηε βαζηθήο δψλεο, πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα. 

κνηα κε ην ζπκβαηηθφ OFDM, ηα ζχκβνια πιεξνθνξίαο νκαδνπνηνχληαη ζε 

κπινθ κεγέζνπο 𝛫 

 𝐬 𝑛  ∶=   𝑠 𝑛𝐾 ⋯ 𝑠 𝑛𝐾 + 𝐾 − 1  T  (4.1) 

Ο ρσξνρξνληθφο θσδηθνπνηεηήο αληηζηνηρεί δχν δηαδνρηθά κπινθ ζπκβφισλ, 

𝐬 2𝑛  θαη 𝐬 2𝑛+1 , ζηελ αθφινπζε θσδηθνιέμε κεγέζνπο 2𝐾 × 2, ζχκθσλα κε 

ηνλ θψδηθα Alamouti 

  
𝐬 2𝑛 𝐬 2𝑛+1 

−𝐬∗ 2𝑛+1 𝐬∗ 2𝑛 
  
→ χώροσ

↓ χρόνοσ
 (4.2) 

Οη γξακκέο ηνπ πίλαθα κεηαδίδνληαη ζε δηαδνρηθέο πεξηφδνπο κεηάδνζεο 

κπινθ, ελψ ην πξψην θαη ην δεχηεξν κπινθ κηαο γξακκήο κεηαδίδνληαη 

ηαπηφρξνλα απφ ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε θεξαία κεηάδνζεο, αληίζηνηρα. Θα 

πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη γηα 𝐾 = 1 θάζε κπινθ απνηειείηαη απφ έλα κφλν 

ζχκβνιν θαη ν παξαπάλσ θψδηθαο πεξηνξίδεηαη ζηνλ θψδηθα ηνπ ζρήκαηνο 

Alamouti [3]. Πξηλ απφ ηε κεηάδνζε, ην κπινθ ζπκβφισλ κεγέζνπο 𝐾 ζε θάζε 

θεξαία κεηάδνζεο αληηζηνηρίδεηαη ζε έλα κπινθ κεγέζνπο 𝑃 (𝑃 > 𝐾), κέζσ 

ελφο πξνθσδηθνπνηεηή πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ 𝑃 × 𝐾 πίλαθα 𝐂. Ο 

πξνθσδηθνπνηεηήο ζα κεηαηξέςεη θάζε θαλάιη ζπρλνηηθά επηιεθηηθήο 

εμαζζέλεζεο ζε έλα ζχλνιν απφ ζπρλνηηθά επίπεδα ππνθαλάιηα θαη ζα 

βνεζήζεη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κεηάδνζεο, πνπ παξέρεηαη 

απφ ηε ρσξνρξνληθή θσδηθνπνίεζε. Σηε ζπλέρεηα, ηα ζχκβνια κεηαηξέπνληαη 

απφ παξάιιεια ζε ζεηξηαθά θαη δηακνξθψλνληαη. Τα ζήκαηα πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηα κεηαδηδφκελα ζχκβνια απφ ηελ θεξαία 𝑖 δηαδίδνληαη κέζσ 

ελφο επηιεθηηθνχ ζηε ζπρλφηεηα θαλαιηνχ ζε δηαδνρηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

δηάξθεηαο 𝑇. Ζ θξνπζηηθή απφθξηζε θάζε θαλαιηνχ αλαπαξίζηαηαη απφ έλα 

δηάλπζκα ηεο κνξθήο 
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 𝐡𝑖  ∶=  ℎ𝑖 0 ⋯ ℎ𝑖 𝐿  
T ,          𝑖 =  1, 2 (4.3) 

Σηελ θξνπζηηθή απφθξηζε πεξηιακβάλνληαη ηα θίιηξα εθπνκπήο θαη ιήςεο 

(κνξθνπνίεζεο παικνχ), ε πνιχδξνκε κεηάδνζε θαη ε ζρεηηθή θαζπζηέξεζε 

κεηαμχ ησλ δχν θεξαηψλ. Υπνζέηνπκε ηα εμήο: 

 Τα δχν επηιεθηηθά ζηε ζπρλφηεηα θαλάιηα παξακέλνπλ ακεηάβιεηα θαηά 

ηε δηάξθεηα κεηάδνζεο δχν δηαδνρηθψλ κπινθ ζπκβφισλ. Δπίζεο, είλαη 

πεπεξαζκέλεο θξνπζηηθήο απφθξηζεο (Finite Impulse Response) θαη 

ππάξρεη άλσ φξην 𝐿 ζηελ ηάμε ηνπο, ην νπνίν ζεσξείηαη γλσζηφ. Γειαδή, 

 ℎ𝑖 𝑙  =  0,       ∀ 𝑙 ∉   0,𝐿 ,       𝑖 =  1, 2 (4.4) 

 ια ηα ζηνηρεία ησλ ηειεπηαίσλ 𝐿 = 𝑃 − 𝐾 γξακκψλ ηνπ 𝐂 είλαη κεδέλ. 

Απηφ ηζνδπλακεί κε ηελ πξνζζήθε 𝐿 κεδεληθψλ ζην ηέινο θάζε 

κεηαδηδφκελνπ κπινθ. 

Λφγσ ηεο πξψηεο ππφζεζεο, είλαη δπλαηή ε πεξηγξαθή θάζε θαλαιηνχ απφ 

έλαλ Toeplitz πίλαθα ζπλέιημεο κεγέζνπο 𝑃 × 𝑃, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ 

νξίδνληαη απφ ηε ζρέζε 

 𝐇𝑖 𝑘, 𝑙  =  ℎ𝑖 𝑘 − 𝑙 ,       ∀ 𝑘, 𝑙 ∈   1,𝑃 ,       𝑖 =  1, 2 (4.5) 

θαη δελ κεηαβάιινληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηάδνζεο κίαο 

θσδηθνιέμεο. 

Ζ δεχηεξε ππφζεζε ζπκβάιιεη ζηελ απνθπγή ηεο αιιεινπαξεκβνιήο ησλ 

κπινθ (InterBlock Interference), πνπ νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε ηνπ θαλαιηνχ. 

Έηζη, κπνξνχκε λα εζηηάζνπκε ζε θάζε ιακβαλφκελν κπινθ μερσξηζηά. Τν 

κήθνο ηεο αθνινπζίαο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη πάληα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν 

κε ηε κλήκε ηνπ θαλαιηνχ. 

Μεηά ηε κεηαηξνπή ησλ ιακβαλφκελσλ δεδνκέλσλ απφ ζεηξηαθά ζε 

παξάιιεια ζα δεκηνπξγεζνχλ κπινθ κήθνπο 𝑃, πνπ ζα έρνπλ ηε κνξθή 

 𝐲 𝑛  ∶=   𝑦 𝑛𝑃 ⋯ 𝑦 𝑛𝑃 + 𝑃 − 1  T (4.6) 

Κάζε δεχγνο δηαδνρηθψλ ιακβαλφκελσλ κπινθ 𝐲 2𝑛  θαη 𝐲 2𝑛+1  ππνινγίδεηαη 

απφ ηηο ζρέζεηο 
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 𝐲 2𝑛  =  𝐇1𝐂𝐬
 2𝑛  + 𝐇2𝐂𝐬

 2𝑛+1  +  𝐰 2𝑛  (4.7) 

 𝐲 2𝑛+1  =  −𝐇1𝐂𝐬
∗ 2𝑛+1  +  𝐇2𝐂𝐬

∗ 2𝑛  +  𝐰 2𝑛+1  (4.8) 

φπνπ 𝐰 𝑛  ∶=   𝑤 𝑛𝑃 ⋯ 𝑤 𝑛𝑃 + 𝑃 − 1  T είλαη ην δηάλπζκα ηνπ ιεπθνχ 

πξνζζεηηθνχ ζνξχβνπ θαλνληθήο θαηαλνκήο (AWGN). Με βάζε ην παξαπάλσ 

κνληέιν ησλ ιακβαλφκελσλ δεδνκέλσλ, ζα ζρεδηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα ηνλ 

πνκπφ θαη ην δέθηε, ψζηε λα επηηπγράλεηαη θέξδνο δηαθνξεηηθφηεηαο 

κεηάδνζεο ζε θαλάιηα ζπρλνηηθά επηιεθηηθήο εμαζζέλεζεο. 

4.2.2 ρεδηαζκόο Πνκπνύ θαη Γέθηε 

Ο πίλαθαο πξνθσδηθνπνίεζεο 𝐂, θαζψο θαη νη πίλαθεο 𝐕 θαη  𝐆𝑘 𝑘=1
𝐾  ηνπ 

δέθηε (Δηθφλα 4.1) ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ θαηάιιεια, ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε αλάθηεζε ηνπ κπινθ πιεξνθνξίαο 𝐬 𝑛  απφ ην ιακβαλφκελν κπινθ 

𝐲 𝑛  κε θέξδνο δηαθνξεηηθφηεηαο κεηάδνζεο. Θεσξνχκε φηη ηα FIR θαλάιηα 

είλαη άγλσζηα ζηνλ πνκπφ, ελψ ν δέθηεο δηαζέηεη αθξηβή πιεξνθνξία γηα ηελ 

θαηάζηαζε θάζε θαλαιηνχ. 

Οη ρσξνρξνληθά θσδηθνπνηεκέλεο κεηαδφζεηο ζπλειίζζνληαη κε ηα FIR 

θαλάιηα, ιφγσ ηεο πνιχδξνκεο κεηάδνζεο, κε απνηέιεζκα λα θαηαζηξέθεηαη 

ε νξζνγψληα δνκή ηνπ θψδηθα θαη λα απμάλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε 

πνιππινθφηεηα ηεο ρσξνρξνληθήο απνθσδηθνπνίεζεο. Ψζηφζν, ε ζπλέιημε 

κεηαηξέπεηαη ζε πνιιαπιαζηαζκφ ζην πεδίν ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ 𝒵, φπνπ ε 

νξζνγσληφηεηα ηνπ θψδηθα κπνξεί λα δηαηεξεζεί. Ζ βαζηθή ηδέα πίζσ απφ ην 

OFDM-STBC είλαη λα πινπνηεζεί ε ρσξνρξνληθή θσδηθνπνίεζε θαη 

απνθσδηθνπνίεζε ζην πεδίν 𝒵 κε θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ησλ πηλάθσλ 𝐂, 𝐕 θαη 

 𝐆𝑘 𝑘=1
𝐾 . Οξίδνπκε ηνπο αθφινπζνπο κεηαζρεκαηηζκνχο 𝒵: 

 𝑌 𝑛; 𝑧  =   𝑦 𝑛𝑃 + 𝑝 ∙ 𝑧−𝑝
𝑃−1

𝑝=0

 (4.9) 

 𝐻𝑖 𝑧  =   ℎ𝑖 𝑙 ∙ 𝑧
−𝑙

𝐿

𝑙=0

 (4.10) 
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 𝑊 𝑛; 𝑧  =   𝑤 𝑛𝑃 + 𝑝 ∙ 𝑧−𝑝
𝑃−1

𝑝=0

 (4.11) 

 𝐶𝑘 𝑧  ∶=   𝑐𝑘 𝑝 + 1 ∙ 𝑧−𝑝
𝑃−1

𝑝=0

 (4.12) 

φπνπ 𝑐𝑘 𝑝 = 𝐂 𝑝, 𝑘  θαη 𝐶𝑘 𝑧  είλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο 𝑘 ζηήιεο ηνπ 𝐂. 

Άξα, ν κεηαζρεκαηηζκφο 𝒵 ηνπ ιακβαλφκελνπ κπινθ 𝐲 2𝑛  ζα είλαη 

 
𝑌 2𝑛; 𝑧  =    𝐻1 𝑧 𝐶𝜇  𝑧 𝑠 2𝑛𝐾 + 𝜇 − 1 +

𝐾

𝜇=1

 𝐻2 𝑧 𝐶𝜇  𝑧 𝑠  2𝑛 + 1 𝐾 + 𝜇 − 1  +  𝑊 2𝑛; 𝑧  

(4.13) 

Αλαδεηνχκε πνιπψλπκα 𝐶𝜇  𝑧 , 𝜇 = 1,… ,𝐾, ηα νπνία λα δηαζθαιίδνπλ φηη 

ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 𝐾 δηαθξηηά ζεκεία  𝜌𝑘 𝑘=1
𝐾  ζην κηγαδηθφ επίπεδν, 

ηέηνηα ψζηε, γηα θάζε 𝑘, ην 𝑌 2𝑛;𝜌𝑘  λα πεξηιακβάλεη ηε ζπλεηζθνξά κφλν ηνπ 

𝑘-νζηνχ πξνζζεηένπ ζην παξαπάλσ άζξνηζκα, δειαδή ησλ 𝑠 2𝑛𝐾 + 𝑘 − 1  

θαη 𝑠  2𝑛 + 1 𝐾 + 𝑘 − 1 , αλεμάξηεηα απφ ηα 𝐻1 𝑧  θαη 𝐻2 𝑧 . Γηα λα 

επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο, ην 𝐶𝜇  𝜌𝑘  ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηε ζρέζε 

 𝐶𝜇  𝜌𝑘  =  𝐴 ∙ 𝛿 𝑘 − 𝜇 ,          ∀ 𝜇,𝑘 ∈   1,𝐾  (4.14) 

φπνπ 𝐴 είλαη κηα ζηαζεξά πνπ επηιέγεηαη γηα λα επηβάιιεη ηνλ πεξηνξηζκφ ζηε 

κεηαδηδφκελε ηζρχ. Ζ πξνεγνχκελε ζρέζε πεξηγξάθεη ην πνιπψλπκν 𝐶𝜇  𝑧  

ζε 𝐾 ζεκεία 𝜌𝑘 , γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή ηνπ 𝜇. Οπφηε, ηα πνιπψλπκα πνπ 

ηθαλνπνηνχλ ηε ζρέζε απηή ζα πξέπεη λα έρνπλ βαζκφ deg 𝐶𝜇  𝑧  ≥ 𝐾 − 1. 

ηαλ deg 𝐶𝜇  𝑧  = 𝐾 − 1, ην πνιπψλπκν νξίδεηαη κνλαδηθά κέζσ παξεκβνιήο 

Lagrange ζηα ζεκεία  𝜌𝑘  𝑘=1
𝐾  σο εμήο 

 𝐶𝜇  𝑧  =  𝐴 ∙
  1 − 𝜌𝑘 ∙ 𝑧

−1 𝐾
𝑘=1,𝑘≠𝜇

  1 − 𝜌𝑘 ∙ 𝜌𝜇−1 𝐾
𝑘=1,𝑘≠𝜇

,          𝜇 ∈   1,𝛫  (4.15) 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πίλαθα πξνθσδηθνπνίεζεο 𝐂 θαζνξίδεηαη ζην πεδίν ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ 𝒵 θαη εμαξηάηαη απφ ηελ επηινγή ησλ ζεκείσλ  𝜌𝑘 𝑘=1
𝐾 . 



66 Σρήκαηα STBC γηα Σπρλνηηθά Δπηιεθηηθά Καλάιηα 

Έζησ φηη επηιέγνπκε ηα ζεκεία 𝜌𝑘  λα είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλα γχξσ 

απφ ηνλ κνλαδηαίν θχθιν ζην κηγαδηθφ επίπεδν ζε έλα πιέγκα ηνπ FFT 

 𝜌𝑘  =  𝑒𝑗2𝜋 𝑘−1 𝐾 ,          ∀ 𝑘 ∈   1,𝐾  (4.16) 

Αληηθαζηζηψληαο ηα ζεκεία απηά ζηελ (4.15) θαη εθαξκφδνληαο αληίζηξνθν 

κεηαζρεκαηηζκφ, έρνπκε φηη 

 𝑐𝜇  𝑝  =   𝐾 ∙ 𝑒𝑗2𝜋𝜇𝑝 𝐾 ,          𝑝 =  1,… ,𝐾 (4.17) 

Άξα, ν πίλαθαο πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή είλαη 

 𝐂 =   𝐾 ∙ 𝐓𝑧𝑝 ∙ 𝐅
Η  (4.18) 

φπνπ 𝐅Η  είλαη ν 𝐾 × 𝐾 πίλαθαο ηνπ αληίζηξνθνπ δηαθξηηνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 

Fourier (Inverse Discrete Fourier Transform), ελψ ν 𝑃 × 𝐾 πίλαθαο 𝐓𝑧𝑝 =

 𝐈𝐾
T 𝟎𝐾×𝐿

T  T αλαπαξηζηά ηνλ ηειεζηή γηα ηελ πξνζζήθε ησλ 𝐿 κεδεληθψλ ζην 

ηέινο θάζε κεηαδηδφκελνπ κπινθ. 

Φξεζηκνπνηψληαο ην ζρεδηαζκφ (4.15) γηα ην πνιπψλπκν 𝐶𝜇  𝑧  θαη ζέηνληαο 

𝑧 = 𝜌𝑘  ζηελ (4.13), ιακβάλνπκε γηα θάζε 𝑘 ∈   1,𝐾  

 
𝑌 2𝑛; 𝜌𝑘  =  𝐴 ∙ 𝐻1 𝜌𝑘 ∙ 𝑠 2𝑛𝐾 + 𝑘 − 1 +

𝐴 ∙ 𝐻2 𝜌𝑘 ∙ 𝑠  2𝑛 + 1 𝐾 + 𝑘 − 1 +  𝑊 2𝑛; 𝜌𝑘  
(4.19) 

Απφ ηελ ηειεπηαία ηζφηεηα επαιεζεχεηαη φηη κφλν νη φξνη 𝑠 2𝑛𝐾 + 𝑘 − 1  θαη 

𝑠  2𝑛 + 1 𝐾 + 𝑘 − 1  ζπλεηζθέξνπλ ζην 𝑌 2𝑛;𝜌𝑘 . Οκνίσο, αθνινπζψληαο ηα 

ίδηα βήκαηα γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ 𝒵 ηνπ κπινθ 𝐲 2𝑛+1 , θαηαιήγνπκε ζηελ 

επφκελε ζρέζε, ε νπνία ηζρχεη γηα θάζε 𝑘 ∈   1,𝐾  

 
𝑌 2𝑛 + 1;𝜌𝑘  =  −𝐴 ∙ 𝐻1 𝜌𝑘 ∙ 𝑠

∗  2𝑛 + 1 𝐾 + 𝑘 − 1  +

𝐴 ∙ 𝐻2 𝜌𝑘 ∙ 𝑠
∗ 2𝑛𝐾 + 𝑘 − 1 +  𝑊 2𝑛 + 1;𝜌𝑘   

(4.20) 

Γηα λα εθθξάζνπκε ηνπο παξαπάλσ κεηαζρεκαηηζκνχο 𝒵 ζηα ζεκεία 𝑧 = 𝜌𝑘 , 

ζεσξνχκε ην δηάλπζκα Vandermonde 𝝊 𝜌,𝑃  κήθνπο 𝑃, ην νπνίν ζρεκαηίδεηαη 

απφ ηε κηγαδηθή κεηαβιεηή 𝜌 σο εμήο 

 𝝊 𝜌,𝑃  ∶=   1 𝜌−1 ⋯ 𝜌− 𝑃−1  T (4.21) 
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Αληηθαζηζηψληαο ην 𝜌 κε 𝑧, ν κεηαζρεκαηηζκφο 𝒵 νπνηνπδήπνηε 𝑃 × 1 

δηαλχζκαηνο 𝐱 𝑛  πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν 

 𝑋 𝑛; 𝑧  =  𝝊T 𝑧,𝑃 ∙ 𝐱 𝑛  (4.22) 

Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα εθθξάζνπκε ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο  𝑌 𝑛; 𝜌𝑘  𝑘=1
𝐾  

σο ηηο εμφδνπο κηαο ηξάπεδαο θίιηξσλ πνπ απνηειείηαη απφ 𝐾 παξάιιεια 

θίιηξα κήθνπο 𝑃, νη ζπληειεζηέο ησλ νπνίσλ είλαη νη γξακκέο ηνπ 𝐾 × 𝑃 

πίλαθα Vandermonde 

 𝐕 ∶=   𝝊 𝜌1,𝑃 ⋯ 𝝊 𝜌𝐾 ,𝑃  T (4.23) 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή ησλ  𝜌𝑘 𝑘=1
𝐾  πνπ έγηλε ζηελ (4.16), πξνθχπηεη φηη 

 𝐕 =  𝐅 ∙ 𝐑𝑜𝑎  (4.24) 

φπνπ 𝐅 είλαη ν 𝐾 × 𝐾 πίλαθαο ηνπ δηαθξηηνχ κεηαζρεκαηηζκνχ Fourier 

(Discrete Fourier Transform). Ο 𝐾 × 𝑃 πίλαθαο 𝐑𝑜𝑎 ∶=  𝐈𝐾 𝐈𝑜𝑎   (κε ηνλ 𝐈𝑜𝑎  λα 

απνηειείηαη απφ ηηο 𝐿 πξψηεο ζηήιεο ηνπ ηαπηνηηθνχ πίλαθα 𝐈𝐾) πινπνηεί ζε 

κνξθή πηλάθσλ ηε ιεηηνπξγία επηθάιπςεο-πξφζζεζεο (overlap-add). 

Παρατήρηση 1: ηαλ ηα ζεκεία 𝜌𝑘  επηιέγνληαη φπσο ζηελ (4.16), έρνπκε 

𝐂 =  𝐾 ∙ 𝐓𝑧𝑝 ∙ 𝐅
Η  θαη 𝐕 = 𝐅 ∙ 𝐑𝑜𝑎 , πνπ ζπλεπάγεηαη φηη νη πνιιαπιαζηαζκνί κε 

ηνπο πίλαθεο 𝐂 θαη 𝐕 κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ IFFT θαη FFT, 

αληίζηνηρα, κεηψλνληαο ηελ ππνινγηζηηθή πνιππινθφηεηα. Σηελ πεξίπησζε 

απηή, ε κεηάδνζε είλαη φκνηα κε OFDM. Ζ κνλαδηθή δηαθνξά εληνπίδεηαη ζηε 

ρξεζηκνπνίεζε δηαθνξεηηθήο αθνινπζίαο πξνζηαζίαο, ε νπνία επηβάιιεη 

δηαθνξεηηθή επεμεξγαζία ησλ ιακβαλφκελσλ δηαλπζκάησλ ζην δέθηε. 

Σπγθεθξηκέλα, ην θπθιηθφ πξφζεκα ηνπ ζπκβαηηθνχ OFDM αληηθαζίζηαηαη απφ 

επίζεκα κεδεληθψλ θαη ζην δέθηε εθαξκφδεηαη ε ιεηηνπξγία επηθάιπςεο-

πξφζζεζεο, αληί γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ θπθιηθνχ πξνζέκαηνο. 

Απφ ηηο ηζφηεηεο (4.19) θαη (4.20) γηα ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ησλ 

ιακβαλφκελσλ κπινθ, παξαηεξνχκε φηη ην ζχκβνιν πιεξνθνξίαο 𝑠 2𝑛  

κεηαδίδεηαη δχν θνξέο ζε δχν δηαδνρηθέο πεξηφδνπο κέζσ δχν δηαθνξεηηθψλ 

θαλαιηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα απνθσδηθνπνηήζνπκε ην ζχκβνιν κε θέξδνο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, ιφγσ ησλ επαλαιακβαλφκελσλ κεηαδφζεσλ, νξίδνπκε ην 

δηάλπζκα 
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 𝐲 𝑘
 2𝑛  ∶=  𝑌 2𝑛;𝜌𝑘  𝑌∗ 2𝑛 + 1;𝜌𝑘   

T (4.25) 

θαη γξάθνπκε ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο (4.19) θαη (4.20) ζε δηαλπζκαηηθή 

κνξθή 

 𝐲 𝑘
 2𝑛  =  𝐴 ∙ 𝐇 𝑘 ∙ 𝐬𝑘

 2𝑛  +  𝐰 𝑘
 2𝑛 ,          ∀ 𝑘 ∈   1,𝐾  (4.26) 

φπνπ 

 𝐬𝑘
 2𝑛  ∶=   𝑠 2𝑛𝐾 + 𝑘 − 1 𝑠  2𝑛 + 1 𝐾 + 𝑘 − 1  

T
 (4.27) 

 𝐰 𝑘
 2𝑛  ∶=   𝑊 2𝑛;𝜌𝑘 𝑊∗ 2𝑛 + 1;𝜌𝑘   

T (4.28) 

 𝐇 𝑘  ∶=   
𝐻1 𝜌𝑘 𝐻2 𝜌𝑘 

𝐻2
∗ 𝜌𝑘 −𝐻1

∗ 𝜌𝑘 
  (4.29) 

Παρατήρηση 2: Ζ ζρέζε (4.26) απνθαιχπηεη έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδηαζκνχ. Οη θσδηθνπνηεκέλεο κεηαδφζεηο κπινθ κήθνπο 

2𝐾 ζε θαλάιηα ζπρλνηηθά επηιεθηηθήο εμαζζέλεζεο έρνπλ κεηαηξαπεί ζε 𝐾 

παξάιιειεο κεηαδφζεηο κπινθ κήθνπο 2 ζε ζπρλνηηθά επίπεδα θαλάιηα. 

πσο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε, ν πίλαθαο 𝐇 𝑘  είλαη θιηκαθσκέλνο 

κνλαδηαίνο (scaled unitary), δειαδή 

 𝐇 𝑘
H ∙ 𝐇 𝑘  =  𝐇 𝑘 ∙ 𝐇 𝑘

H  =    𝐻1 𝜌𝑘  
2 +  𝐻2 𝜌𝑘  

2 ∙ 𝐈 (4.30) 

Σπλεπψο, ην δηάλπζκα 𝐬𝑘
 2𝑛 

 αλαθηάηαη πνιιαπιαζηάδνληαο ην δηάλπζκα 𝐲 𝑘
 2𝑛 

 

κε ηνλ 2×2 πίλαθα 

 𝐆𝑘  ∶= 𝐇 𝑘
H ,          ∀ 𝑘 ∈   1,𝐾  (4.31) 

νπφηε πξνθχπηεη ην δηάλπζκα απφθαζεο 

 
𝐳𝑘
 2𝑛  =  𝐆𝑘 ∙ 𝐲 𝑘

 2𝑛  ⇔

𝐳𝑘
 2𝑛  =  𝐴 ∙   𝐻1 𝜌𝑘  

2 +  𝐻2 𝜌𝑘  
2 ∙ 𝐬𝑘

 2𝑛  +  𝛈𝑘
 2𝑛 

 
(4.32) 

φπνπ 𝛈𝑘
 2𝑛 ∶= 𝐇 𝑘

H ∙ 𝐰 𝑘
 2𝑛 

. Απφ ηελ ηειεπηαία ηζφηεηα ζπκπεξαίλνπκε φηη κε ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκφ επηηπγράλεηαη δηαθνξεηηθφηεηα ηάμεο δχν γηα θάζε 

𝐬𝑘
 2𝑛 

. Αθνχ πξνζδηνξηζηεί ε εθηίκεζε 𝐬 𝑘
 2𝑛 

 απφ ην 𝐳𝑘
 2𝑛 

, ηα δεδνκέλα 
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κεηαηξέπνληαη απφ παξάιιεια ζε ζεηξηαθά γηα λα αλαθηήζνπκε ηα επηκέξνπο 

ζχκβνια. 

Παρατήρηση 3: Δπεηδή ν πίλαθαο 𝐇 𝑘  είλαη κνλαδηαίνο θαη ην δηάλπζκα 𝐰 𝑘
 2𝑛 

 

είλαη ιεπθφ, ζπλεπάγεηαη φηη ην δηάλπζκα 𝛈𝑘
 2𝑛 

 είλαη επίζεο ιεπθφ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε εθηίκεζε ηνπ 𝐬𝑘
 2𝑛 

 απφ ην 𝐳𝑘
 2𝑛 

 απινπνηείηαη ζε δχν μερσξηζηά 

πξνβιήκαηα εθηίκεζεο ελφο ζπκβφινπ, ρσξίο απψιεηα ζηελ απφδνζε. 

Τειηθά, ε εθηίκεζε ελφο κπινθ δεδνκέλσλ κεγέζνπο 2𝐾 κεηαηξέπεηαη ζε 2𝐾 

πξνβιήκαηα εθηίκεζεο ελφο ζπκβφινπ. Έηζη, ε πνιππινθφηεηα ηνπ δέθηε 

είλαη ηδηαίηεξα ρακειή θαη αλάινγε ηνπ κήθνπο 𝐾 ηνπ κπινθ. 

Παρατήρηση 4: Δθφζνλ deg 𝐻𝑖 𝑧  ≤ 𝐿, ην πνιχ 𝐿 απφ ηα  𝐻𝑖 𝜌𝑘  𝑘=1
𝐾  

κπνξνχλ λα είλαη κεδέλ. πσο είλαη θαλεξφ απφ ηελ πξνεγνχκελε ζρέζε, ην 

𝐬𝑘
 2𝑛 

 δελ κπνξεί λα αλαθηεζεί φηαλ 𝐻1 𝜌𝑘 = 𝐻2 𝜌𝑘 = 0. Άξα, ε αλάθηεζε 

ησλ ζπκβφισλ δελ είλαη εγγπεκέλε, φηαλ ηα θαλάιηα έρνπλ θνηλά κεδεληθά 

ζηα ζεκεία  𝜌𝑘  𝑘=1
𝐾 . Ψζηφζν, θάηη ηέηνην είλαη εμαηξεηηθά απίζαλν λα ζπκβεί, 

εάλ ηα θαλάιηα είλαη αζπζρέηηζηα. 

Παρατήρηση 5: Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο επηηξέπεη ηελ επηινγή 

δηαθνξεηηθψλ ζεκείσλ 𝜌𝑘 , πξνζθέξνληαο νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα. Γηα 

παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα κεηαβάιινπκε πεξηνδηθά ηα 𝜌𝑘 , ψζηε λα 

αληηκεησπηζηεί ε εμαζζέλεζε πνπ πξνθαιείηαη απφ θνηλά κεδεληθά ζηα δχν 

θαλάιηα. Ο βέιηηζηνο ζρεδηαζκφο ησλ 𝐾 ζεκείσλ απνηειεί έλα αξθεηά 

ελδηαθέξνλ αληηθείκελν έξεπλαο. 

Παρατήρηση 6: Τν κήθνο ηνπ θψδηθα είλαη 𝑃 = 𝐾 + 𝐿. Δθφζνλ θάζε κπινθ 

απνηειείηαη απφ 𝐾 ζχκβνια πιεξνθνξίαο, ε απνδνηηθφηεηα ηνπ εχξνπο 

δψλεο ζην ζχζηεκα είλαη 

 𝜂 =  
𝐾

𝐾 + 𝐿
 (4.33) 

Γηα αξθεηά κεγάιε ηηκή ηνπ 𝐾 έρνπκε φηη 𝜂 ≃ 1, άξα ην εχξνο δψλεο δελ 

επεθηείλεηαη ππεξβνιηθά. 
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4.2.3 Θεσξεηηθή Πηζαλόηεηα θάικαηνο 

ηαλ ν ζφξπβνο είλαη ιεπθφο πξνζζεηηθφο θαη θαλνληθήο θαηαλνκήο, 

κπνξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε ηε ζεσξεηηθή πηζαλφηεηα ζθάικαηνο γηα έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν αζηεξηζκφ ζπκβφισλ. Ξεθηλψληαο απφ ηε ζρέζε (4.32), 

ππνινγίδνπκε ηνλ πίλαθα ζπλδηαζπνξάο γηα ην δηάλπζκα 𝛈𝑘
 𝑛 

 

 𝐑𝛈𝑘
 =    𝐻1 𝜌𝑘  

2 +  𝐻2 𝜌𝑘  
2 ∙ 𝝊H 𝜌𝑘 ,𝑃 ∙ 𝝊 𝜌𝑘 ,𝑃 ∙ 𝜍𝑤

2 ∙ 𝐈 (4.34) 

θαη εμάγνπκε ηε ζεσξεηηθή πηζαλφηεηα εκθάληζεο ζθάικαηνο δπαδηθνχ 

ςεθίνπ, ππνζέηνληαο φηη ην ζρήκα δηακφξθσζεο είλαη ηεηξαδηθή κεηαιιαγή 

νιίζζεζεο θάζεο (Quadrature Phase Shift Keying). Δλδηαθεξφκαζηε θπξίσο 

γηα ηε κέζε πηζαλφηεηα ζθάικαηνο, πνπ νξίδεηαη σο 

 𝑃𝑒  =  
1

2𝐾
∙  𝑃𝑖 ,𝑘

2

𝑖=1

𝐾

𝑘=1

 (4.35) 

φπνπ 𝑃1,𝑘  θαη 𝑃2,𝑘  είλαη νη πηζαλφηεηεο ζθάικαηνο γηα ηηο αθνινπζίεο 𝑠 2𝑛𝐾 +

𝑘 − 1  θαη 𝑠  2𝑛 + 1 𝐾 + 𝑘 − 1 , αληίζηνηρα. Απφ ηηο ζρέζεηο (4.32) θαη (4.34) 

πξνθχπηεη φηη 

 𝑃𝑒  =  
1

𝐾
∙ 𝒬  

𝐴2𝐸𝑏  𝐻1 𝜌𝑘  2 +  𝐻2 𝜌𝑘  2 

𝑁0𝝊H 𝜌𝑘 ,𝑃 𝝊 𝜌𝑘 ,𝑃 
 

𝐾

𝑘=1

 (4.36) 

Με 𝒬 ∙  ζπκβνιίδεηαη ε αληίζηνηρε ζπλάξηεζε ηεο ηππνπνηεκέλεο θαλνληθήο 

θαηαλνκήο, ελψ ν ιφγνο 2𝐸𝑏 𝑁0  είλαη ην SNR αλά δπαδηθφ ςεθίν. Δπεηδή 

θάζε ζχκβνιν κεηαδίδεηαη δχν θνξέο, γηα λα ιάβνπκε ηελ πξνεγνχκελε 

ζρέζε, ε κεηαδηδφκελε ηζρχο ζε θάζε θεξαία δηαηξείηαη δηα δχν. Δάλ 

επηιέμνπκε ηα ζεκεία  𝜌𝑘 𝑘=1
𝐾  φπσο ζηελ (4.16), ν ηχπνο γηα ηνλ ζεσξεηηθφ 

ππνινγηζκφ ηεο κέζεο πηζαλφηεηαο ζθάικαηνο απινπνηείηαη πεξαηηέξσ 

 𝑃𝑒  =  
1

𝐾
∙ 𝒬  

𝐾  𝐻1 𝜌𝑘  2 +  𝐻2 𝜌𝑘  2 

 𝐾 + 𝐿 𝑁0

 

𝐾

𝑘=1

 (4.37) 
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4.2.4 πκπεξάζκαηα 

Τν ζρήκα OFDM-STBC απνηειεί κία κέζνδν γηα ηελ επέθηαζε ηνπ ζρήκαηνο 

Alamouti ζε ζπρλνηηθά επηιεθηηθά θαλάιηα, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ 

απιφηεηα ζηελ απνθσδηθνπνίεζε. πσο δηαπηζηψζακε, ν ζπλδπαζκφο 

ρσξνρξνληθήο θσδηθνπνίεζεο θαη δηακφξθσζεο OFDM παξέρεη θέξδνο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη απμεκέλε αλζεθηηθφηεηα ζηελ εμαζζέλεζε, δειαδή 

κεγαιχηεξε αμηνπηζηία. 

Ζ δηακφξθσζε OFDM ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηε κεηαηξνπή ησλ 

επηιεθηηθψλ ζηε ζπρλφηεηα θαλαιηψλ ζε παξάιιεια επίπεδα ππνθαλάιηα, ηα 

νπνία είλαη απαιιαγκέλα απφ δηαζπκβνιηθή παξεκβνιή. Δπίζεο, ην OFDM 

πξνζθέξεη ζεκαληηθή επειημία ζην ζχζηεκα, θαζψο κέζσ ησλ παξάιιεισλ 

ππνθαλαιηψλ είλαη δπλαηή ε κεηάδνζε πνιιαπιψλ ζεκάησλ κε δηαθνξεηηθέο 

απαηηήζεηο ξπζκνχ δεδνκέλσλ θαη πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, ελψ κπνξεί λα 

απνθεπρζεί εχθνια ε παξεκβνιή ζηελήο δψλεο κέζα ζην εχξνο δψλεο 

κεηάδνζεο, απελεξγνπνηψληαο ηα αληίζηνηρα ππνθαλάιηα. 

Οη ρσξνρξνληθά θσδηθνπνηεκέλεο κεηαδφζεηο OFDM ζηελ νπζία εθαξκφδνπλ 

ρσξνρξνληθνχο θψδηθεο νη νπνίνη έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα θαλάιηα επίπεδεο 

εμαζζέλεζεο. Ζ άκεζε ζπλέπεηα είλαη φηη δελ κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηε 

κέγηζηε δηαθνξεηηθφηεηα πνπ δηαηίζεηαη ιφγσ ηεο πνιχδξνκεο κεηάδνζεο [19, 

20]. Έλα αθφκε ζνβαξφ πξφβιεκα φισλ ησλ ζρεκάησλ πνιιαπιψλ 

θεξνπζψλ είλαη ε κεγάιε ηηκή ηνπ ιφγνπ κέγηζηεο πξνο κέζε ηζρχ (Peak to 

Average Power Ratio) ζην κεηαδηδφκελν ζήκα, πνπ επηβάιιεη πεξηνξηζκφ ζηε 

κεηαδηδφκελε ηζρχ θαη, άξα, κεησκέλε απνδνηηθφηεηα ηζρχνο. Δπηπιένλ, ηα 

ζρήκαηα πνιιαπιψλ θεξνπζψλ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζην 

ζφξπβν θάζεο θαη ζηα ζθάικαηα ζπρλφηεηαο, έλαληη ησλ ζπζηεκάησλ κηαο 

θέξνπζαο [17]. 
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4.3 FDE-STBC 

Σηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη έλα ζρήκα γηα ηελ εθαξκνγή ρσξνρξνληθήο 

κπινθ θσδηθνπνίεζεο ζε κεηαδφζεηο κηαο θέξνπζαο κέζσ ζπρλνηηθά 

επηιεθηηθψλ θαλαιηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ζρήκα FDE-STBC [10] ε 

νξζνγψληα δνκή ηνπ ζρήκαηνο Alamouti επηβάιιεηαη ζην πεδίν ζπρλνηήησλ 

θαη ζε επίπεδν κπινθ ζπκβφισλ πιεξνθνξίαο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

δηαζπκβνιηθήο παξεκβνιήο πνπ εηζάγεηαη απφ ην θαλάιη, ρξεζηκνπνηείηαη ζην 

δέθηε ηζνζηάζκηζε ειάρηζηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο ζην πεδίν 

ζπρλνηήησλ (Minimum Mean Squared Error Frequency-Domain Equalization). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ηζνζηάζκηζεο παξνπζηάδεη πνιχ θαιή απφδνζε ζε 

επξπδσληθά αζχξκαηα θαλάιηα, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε κλήκε 

[16, 17]. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ FFT, έρεη ρακειφηεξε 

ππνινγηζηηθή πνιππινθφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηζνζηάζκηζε ζην πεδίν ηνπ 

ρξφλνπ (Time-Domain Equalization), ε πνιππινθφηεηα ηεο νπνίαο απμάλεηαη 

εθζεηηθά κε ηε κλήκε ηνπ θαλαιηνχ. 

Έλα αθφκε ζέκα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο είλαη ε πεξηγξαθή ελφο απνδνηηθνχ 

πξνζαξκνζηηθνχ δέθηε ρακειήο πνιππινθφηεηαο γηα ην παξαπάλσ ζρήκα 

ρσξνρξνληθήο κπινθ θσδηθνπνίεζεο. Ο δέθηεο ζπλδπάδεη ηηο δηαδηθαζίεο 

απνθσδηθνπνίεζεο θαη ηζνζηάζκηζεο ησλ ιακβαλφκελσλ δεδνκέλσλ ζε κία 

πξνζαξκνζηηθή δνκή, ε νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξίλεηαη γξήγνξα 

ζηηο πηζαλέο κεηαβνιέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ MIMO θαλαιηνχ. 

4.3.1 πκβαηηθό ύζηεκα Μηαο Φέξνπζαο 

Αο ζεσξήζνπκε, αξρηθά, έλα ζπκβαηηθφ ζχζηεκα αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο 

κηαο θέξνπζαο, ζην νπνίν ν πνκπφο θαη ν δέθηεο έρνπλ κία κφλν θεξαία. Τν 

θαλάιη SISO πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη ζπρλνηηθά επηιεθηηθφ κε κλήκε 𝐿, ελψ 

παξάιιεια πξνζζέηεη ζφξπβν ζηα κεηαδηδφκελα ζήκαηα. 

Μεηάδνζε θαη Λήςε 

Ζ αθνινπζία ζπκβφισλ πξνο κεηάδνζε ρσξίδεηαη ζε κπινθ κήθνπο 𝐾. Γηα 

ηελ απνθπγή αιιεινπαξεκβνιήο, ζε θάζε έλα απφ απηά εηζάγεηαη θπθιηθφ 
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πξφζεκα (cyclic prefix), ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα 𝐿 ηειεπηαία ζχκβνια ηνπ 

κπινθ. Σπλεπψο, ηα κπινθ πνπ ζα δηαδνζνχλ ηειηθά κέζα απφ ην θαλάιη 

έρνπλ κέγεζνο 𝑃 = 𝐾 + 𝐿. 

Ζ θξνπζηηθή απφθξηζε ηνπ θαλαιηνχ απνηειείηαη απφ 𝐿 + 1 ζπληειεζηέο, νη 

νπνίνη ζρεκαηίδνπλ ην δηάλπζκα 

 𝐡 ∶=   ℎ 0 ⋯ ℎ 𝐿  T (4.38) 

θαη πξέπεη λα είλαη ζηαζεξνί ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

κεηάδνζε ελφο κπινθ. Ζ επίδξαζε ηνπ θαλαιηνχ ζηα ζχκβνια ησλ 

κεηαδηδφκελσλ κπινθ κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ 

δηαλχζκαηνο ησλ ζπκβφισλ κε ηνλ 𝑃 × 𝑃 Toeplitz πίλαθα ζπλέιημεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζην θαλάιη. Ο πίλαθαο απηφο δεκηνπξγείηαη κε βάζε ην δηάλπζκα 

ηεο θξνπζηηθήο απφθξηζεο, φπσο αθξηβψο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 4.2.1 θαη 

πεξηγξάθεηαη απφ ηε ζρέζε (4.5). 

Έζησ φηη ζε θάπνηα πεξίνδν κεηάδνζεο κπινθ εηζάγεηαη ζην θαλάιη ην 

δηάλπζκα 𝐱cp, απνηεινχκελν απφ 𝑃 ζχκβνια. Αλ 𝐇 είλαη ν πίλαθαο ζπλέιημεο 

θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν θαη 𝐯 ην δηάλπζκα ηνπ πξνζζεηηθνχ ζνξχβνπ, ην 

δηάλπζκα ζπκβφισλ πνπ ιακβάλεηαη ζην δέθηε ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε 

 𝐫 =  𝐇 ∙ 𝐱cp  +  𝐯 (4.39) 

Τα 𝐿 πξψηα ζχκβνια θάζε ιακβαλφκελνπ δηαλχζκαηνο, πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζην θπθιηθφ πξφζεκα, απνξξίπηνληαη. Έηζη, γηα επεμεξγαζία πξνσζνχληαη ηα 

ππφινηπα 𝐾 ζχκβνια θαη ε ζρέζε εηζφδνπ-εμφδνπ ιακβάλεη ηε κνξθή 

 𝐲 =  𝐇c ∙ 𝐱 +  𝐧 (4.40) 

φπνπ ηα δηαλχζκαηα 𝐲, 𝐱 θαη 𝐧 πξνθχπηνπλ απφ ηα 𝐫, 𝐱cp θαη 𝐯, αληίζηνηρα, 

αθαηξψληαο ην πξφζεκα κήθνπο 𝐿. Γηα ηα ζηνηρεία ησλ δηαλπζκάησλ 𝐱 θαη 𝐧 

ππνζέηνπκε φηη είλαη κηγαδηθά θαη αζπζρέηηζηα κε κέζε ηηκή κεδέλ θαη 

αληίζηνηρε δηαζπνξά 𝜍𝑥
2 θαη 𝜍𝑛

2. 

Ο πίλαθαο 𝐇c  είλαη θπθιηθφο κεγέζνπο 𝐾 × 𝐾. Ζ πξψηε ζηήιε ηνπ απνηειείηαη 

απφ ην δηάλπζκα ηεο θξνπζηηθήο απφθξηζεο ηνπ θαλαιηνχ θαη 𝐾 − 𝐿 − 1 

κεδεληθά ζηνηρεία. Λφγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηαο, κπνξεί λα γίλεη 

αλάιπζε ηδηνηηκψλ σο εμήο 
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 𝐇c  =  𝐅Η ∙ 𝚲 ∙ 𝐅 (4.41) 

φπνπ 𝐅 είλαη ν νξζνθαλνληθφο πίλαθαο ηνπ DFT, γηα ηνλ νπνίν ηζρχεη φηη 

 𝐅 𝑘, 𝑙  =  1  𝐾 ∙ 𝑒−𝑗2𝜋𝑙𝑘 𝐾 ,          𝑘, 𝑙 =  0,… ,𝐾 − 1 (4.42) 

θαη 𝐅Η  ν πίλαθαο ηνπ IDFT. Ο πίλαθαο 𝚲 είλαη δηαγψληνο, κε ην 𝑘-νζηφ 

ζηνηρείν ηεο θχξηαο δηαγσλίνπ λα ηζνχηαη κε ηνλ 𝑘-νζηφ ζπληειεζηή ηνπ DFT 

ηεο θξνπζηηθήο απφθξηζεο ηνπ θαλαιηνχ. 

Απφ ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε δηαπηζηψλνπκε φηη ην θπθιηθφ πξφζεκα 

ζπκβάιιεη ζηε κεηαηξνπή ηεο ζπλέιημεο κεηαμχ ηεο θξνπζηηθήο απφθξηζεο 

ηνπ θαλαιηνχ θαη ησλ ζπκβφισλ ηνπ κεηαδηδφκελνπ κπινθ απφ γξακκηθή ζε 

θπθιηθή. Έηζη, κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε ηελ επίδξαζε ηνπ θαλαιηνχ ζηα 

ζχκβνια ηνπ κπινθ κέζσ ελφο θπθιηθνχ πίλαθα ζπλέιημεο. Αθξηβψο ην ίδην 

απνηέιεζκα ζα πξνέθππηε αλ αθνινπζνχζακε ηελ ηαθηηθή πνπ εθαξκφζηεθε 

ζην OFDM-STBC, δειαδή λα πξνζζέηνπκε κεδεληθά ζην ηέινο θάζε κπινθ 

πξνο κεηάδνζε θαη λα εθηεινχκε ζην δέθηε ηε ιεηηνπξγία επηθάιπςεο-

πξφζζεζεο, ζην ίδην ζεκείν φπνπ γίλεηαη ε απφξξηςε ηνπ πξνζέκαηνο. 

Ηζνζηάζκηζε ζην Πεδίν πρλνηήησλ 

Μεηά ηελ απφξξηςε ηνπ θπθιηθνχ πξνζέκαηνο, ην ιακβαλφκελν κπινθ 𝐲 

κεηαζρεκαηίδεηαη απφ ην πεδίν ηνπ ρξφλνπ ζην πεδίν ζπρλνηήησλ 

εθαξκφδνληαο DFT 

 
𝐘 ∶=  𝐅 ∙ 𝐲 =   𝐅 ∙ 𝐅Η ∙ 𝚲 ∙  𝐅 ∙ 𝐱  +  𝐅 ∙ 𝐧 ⇔

𝐘 =  𝚲 ∙ 𝚾 +  𝚴 
(4.43) 

Ζ ηειεπηαία ζρέζε δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε θπθιηθή ζπλέιημε ησλ 𝐡 

θαη 𝐱 ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ κεηαζρεκαηίδεηαη ζε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 

αληίζηνηρσλ ζπληειεζηψλ ησλ DFTs ζην πεδίν ζπρλνηήησλ. 

Ζ κέζνδνο ηζνζηάζκηζεο SC MMSE-FDE [16, 17] εθαξκφδεηαη κέζσ ηνπ 

𝐾 ×𝐾 δηαγψληνπ πίλαθα 
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𝐖 =  𝚲∗ ∙  𝚲𝚲∗  +  
1

SNR
𝐈𝐾 

−1

⇔

𝐖 𝑘, 𝑘  =  
𝚲∗ 𝑘, 𝑘 

 𝚲 𝑘, 𝑘  2  +  
1

SNR

 

(4.44) 

φπνπ 𝑘 = 0,… ,𝐾 − 1 θαη SNR ∶=  𝜍𝑥
2 𝜍𝑛

2 . Ζ έμνδνο ηνπ ηζνζηαζκηζηή, πνπ 

ζπκβνιίδεηαη κε 𝐙 ∶= 𝐖 ∙ 𝐘, κεηαζρεκαηίδεηαη ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ θαη 

πξνθχπηεη ην αθφινπζν δηάλπζκα απφθαζεο 𝐳 κήθνπο 𝐾 

 𝐳 ∶=  𝐅H ∙ 𝐙 = 𝐅H ∙ 𝐖 ∙ 𝐘 = 𝐅H ∙ 𝚲∗  𝚲𝚲∗ +
1

SNR
𝐈𝐾 

−1

∙ 𝚲𝐅𝐱 +  𝐧  (4.45) 

φπνπ 𝐧 ∶= 𝐅H𝐖𝐅𝐧. Τέινο, ηα ζηνηρεία ηνπ δηαλχζκαηνο απφθαζεο εηζάγνληαη 

ζην θσξαηή, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί ζε πνηα ζχκβνια πιεξνθνξίαο 

αληηζηνηρνχλ. 

4.3.2 ρήκα Γηαθνξεηηθόηεηαο Μεηάδνζεο 

Έζησ φηη κε 𝐬 𝑛  𝑘  ζπκβνιίδνπκε ην 𝑘-νζηφ ζχκβνιν ηνπ 𝑛-νζηνχ κπινθ 

ζπκβφισλ πιεξνθνξίαο θαη κε 𝐱𝑖
 𝑛 

 ζπκβνιίδνπκε ην κπινθ πνπ κεηαδίδεηαη 

απφ ηελ θεξαία 𝑖 θαηά ηε 𝑛-νζηή πεξίνδν. Θεσξψληαο φηη ππάξρνπλ δχν 

θεξαίεο κεηάδνζεο, πξνθχπηεη ην αθφινπζν ζρήκα δηαθνξεηηθφηεηαο γηα δχν 

δηαδνρηθά κπινθ ζπκβφισλ 

 
𝐱1
 2𝑛  𝑘  =  𝐬 2𝑛  𝑘  

𝐱2
 2𝑛  𝑘  =  𝐬 2𝑛+1  𝑘  

(4.46) 

 
𝐱1
 2𝑛+1  𝑘  =  −𝐬∗ 2𝑛+1  −𝑘 mod 𝐾  

𝐱2
 2𝑛+1  𝑘  =  𝐬∗ 2𝑛  −𝑘 mod 𝐾  

(4.47) 

φπνπ 𝑘 = 0,… ,𝐾 − 1. Δχθνια κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη γηα 

νπνηνδήπνηε κπινθ 𝐬 ηζρχεη 

  𝐬 0 mod 𝐾 ⋯ 𝐬  −𝐾 + 1  mod 𝐾  
T

=  𝐬 0 𝐬 𝐾 − 1 ⋯ 𝐬 1  T (4.48) 
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Δηθόλα 4.2:  Γηάγξακκα δέθηε γηα ην ζρήκα FDE-STBC. 

Δάλ 𝐗𝑖
 𝑗  

 είλαη ν DFT ηνπ 𝑗-νζηνχ κεηαδηδφκελνπ κπινθ απφ ηελ θεξαία 𝑖, 

δειαδή 𝐗𝑖
 𝑗  
∶= 𝐅 ∙ 𝐱𝑖

 𝑗  
, απφ ηνλ παξαπάλσ θαλφλα θσδηθνπνίεζεο θαη ηελ 

ζπδπγή ηδηφηεηα ηνπ DFT ηζρχεη γηα 𝑚 = 0,… ,𝐾 − 1 

 𝐗1
 2𝑛+1  𝑚  =  −𝐗2

∗ 2𝑛  𝑚        και       𝐗2
 2𝑛+1  𝑚  =  𝐗1

∗ 2𝑛  𝑚  (4.49) 

Ζ ηειεπηαία ζρέζε απνδεηθλχεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα απνηειεί κία αθφκα 

πινπνίεζε ηνπ θαλφλα θσδηθνπνίεζεο Alamouti ζε επίπεδν κπινθ, αιιά 

απηή ηε θνξά ζην πεδίν ζπρλνηήησλ. 

πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο, πξηλ ηε κεηάδνζε 

θάζε κπινθ πξνζηίζεηαη θπθιηθφ πξφζεκα, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν 

δηαρσξηζκφο ησλ ιακβαλφκελσλ κπινθ ζην δέθηε θαη λα πξνθχςνπλ νη 

θπθιηθνί πίλαθεο ζπλέιημεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα θαλάιηα. 

SC MMSE-FDE γηα ην ρήκα Γηαθνξεηηθόηεηαο Μεηάδνζεο 

Τν δηάγξακκα ηνπ δέθηε θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4.2. Αξρηθά, απφ θάζε 

ιακβαλφκελν κπινθ απνξξίπηνπκε ηα ζχκβνια πνπ αληηζηνηρνχλ ζην θπθιηθφ 

πξφζεκα. Δάλ ν δέθηεο δηαζέηεη κφλν κία θεξαία ιήςεο, ηα ιακβαλφκελα 

κπινθ ζηηο πεξηφδνπο 2𝑛 θαη 2𝑛 + 1 ζα δίλνληαη απφ ηε ζρέζε 

 𝐲 𝑗   =  𝐇1c
 𝑗  
∙ 𝐱1

 𝑗  
 +  𝐇2c

 𝑗  
∙ 𝐱2

 𝑗  
 +  𝐧 𝑗  ,       𝑗 = 2𝑛, 2𝑛 + 1 (4.50) 

φπνπ 𝐇1c
 𝑗  

 θαη 𝐇2c
 𝑗  

 είλαη νη πίλαθεο ζπλέιημεο ησλ θαλαιηψλ κεηαμχ ησλ δχν 

θεξαηψλ κεηάδνζεο θαη ηεο θεξαίαο ιήςεο, θαηά ηελ πεξίνδν 𝑗. Δθφζνλ νη 

δχν πίλαθεο είλαη θπθιηθνί, απφ ηελ αλάιπζε ηδηνηηκψλ πξνθχπηεη 

 𝐇1c
 𝑗  

 =  𝐅H ∙ 𝚲1
 𝑗  
∙ 𝐅       και       𝐇2c

 𝑗  
 =  𝐅H ∙ 𝚲𝟐

 𝑗 
∙ 𝐅 (4.51) 
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Ζ θχξηα δηαγψληνο ησλ δηαγψλησλ πηλάθσλ 𝚲1
 𝑗  

 θαη 𝚲2
 𝑗  

 απνηειείηαη απφ ηνπο 

ζπληειεζηέο ηνπ DFT ηεο θξνπζηηθήο απφθξηζεο ηνπ αληίζηνηρνπ θαλαιηνχ. 

κνηα κε ηελ πεξίπησζε ηεο κηαο θεξαίαο κεηάδνζεο, ην κπινθ 𝐲 𝑗   

κεηαζρεκαηίδεηαη ζην πεδίν ζπρλνηήησλ 

 𝐘 𝑗   ∶=  𝐅 ∙ 𝐲 𝑗   =  𝚲1
 𝑗  
∙ 𝐗1

 𝑗  
 +  𝚲2

 𝑗  
∙ 𝐗1

 𝑗  
 +  𝐍 𝑗   (4.52) 

φπνπ 𝐍 𝑗  ∶= 𝐅 ∙ 𝐧 𝑗  . 

Υπνζέηνπκε φηη ηα θαλάιηα παξακέλνπλ ακεηάβιεηα γηα δχν δηαδνρηθέο 

πεξηφδνπο κεηάδνζεο κπινθ, δειαδή 

 𝐇𝑖c
 2𝑛+1 = 𝐇𝑖c

 2𝑛 = 𝐇𝑖c   ⇔   𝚲𝑖
 2𝑛+1 = 𝚲𝑖

 2𝑛 = 𝚲𝑖 (4.53) 

Σηε ζπλέρεηα, ε επεμεξγαζία ησλ κπινθ ζηελ έμνδν ηνπ DFT γίλεηαη ζε δεχγε. 

Σπλδπάδνληαο ηηο ζρέζεηο (4.49), (4.52) θαη (4.53), έρνπκε φηη 

 
 
𝐘 2𝑛 

𝐘∗ 2𝑛+1 
  =   

𝚲1 𝚲2

𝚲2
∗ −𝚲1

∗
 ∙  

𝐗1
 2𝑛 

𝐗2
 2𝑛 

  +  
𝐍 2𝑛 

𝐍∗ 2𝑛+1 
   ⇔

𝐘 =  𝚲 ∙ 𝐗 +  𝐍 

(4.54) 

Δθφζνλ ν πίλαθαο 𝚲 είλαη κνλαδηαίνο, κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ηνλ 

γξακκηθφ ζπλδπαζηή 𝚲H , γηα λα δηαρσξίζνπκε ηα ζήκαηα 𝐗1
 2𝑛 

 θαη 𝐗2
 2𝑛 

. Τν 

απνηέιεζκα είλαη 

 

𝐙 =  𝚲H ∙ 𝐘 ⇔

 
𝐙1
 2𝑛 

𝐙2
 2𝑛 

  =   
𝚲 𝟎

𝟎 𝚲 
 ∙  

𝐗1
 2𝑛 

𝐗2
 2𝑛 

  +  
𝐍  2𝑛 

𝐍  2𝑛+1 
  

(4.55) 

φπνπ 𝚲  είλαη έλαο δηαγψληνο πίλαθαο κεγέζνπο 𝐾 × 𝐾, γηα ηνλ νπνίν ηζρχεη φηη 

 𝚲  =  𝚲1
∗ ∙ 𝚲1 + 𝚲2 ∙ 𝚲2

∗  =  𝚲1 ∙ 𝚲1
∗ + 𝚲2

∗ ∙ 𝚲2 (4.56) 

Δάλ 𝐠1 θαη 𝐠2 είλαη ηα δηαλχζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ DFT ηεο 

θξνπζηηθήο απφθξηζεο ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ θαλαιηνχ, αληίζηνηρα, 

ηφηε ην 𝑘-νζηφ (𝑘 = 0,… ,𝐾 − 1) ζηνηρείν ηεο θχξηαο δηαγσλίνπ ηνπ 𝚲  ζα είλαη 

 𝚲  𝑘, 𝑘  =   𝚲1 𝑘,𝑘  2 +  𝚲2 𝑘, 𝑘  2  =   𝐠1 𝑘  
2 +  𝐠2 𝑘  

2 (4.57) 
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Απφ ηελ ηειεπηαία ζρέζε είλαη θαλεξφ φηη ην ζρήκα FDE-STBC επηηπγράλεη 

δηαθνξεηηθφηεηα κεηάδνζεο δεχηεξεο ηάμεο. Τα δχν κπινθ πνπ εμάγνληαη 

απφ ηνλ γξακκηθφ ζπλδπαζηή κπνξνχλ ηψξα λα ηζνζηαζκηζηνχλ μερσξηζηά, 

πξνθεηκέλνπ λα αθπξσζεί ε επίδξαζε ηνπ θαλαιηνχ. Γηα ηελ ηζνζηάζκηζε 

ρξεζηκνπνηείηαη MMSE-FDE, πνπ απνηειείηαη απφ 𝐾 κηγαδηθνχο ζπληειεζηέο 

αλά κπινθ. Οη ίδηνη ζπληειεζηέο ζα εθαξκνζηνχλ θαη ζηα δχν δηαδνρηθά 

κπινθ, 𝐙1
 2𝑛 

 θαη 𝐙2
 2𝑛 

. Τν δηάλπζκα ηνπ θηιηξαξηζκέλνπ ζνξχβνπ, 𝐍 , έρεη 

δηαγψλην πίλαθα απηνζπζρέηηζεο ίζν κε diag 𝚲 ,𝚲  . Άξα, γηα ηνλ δηαγψλην 

πίλαθα 𝐖, πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ηζνζηαζκηζηή, ζα ηζρχεη 

 

𝐖 =   𝚲  +  
1

SNR
𝐈𝐾 

−1

⇔

𝐖 𝑘,𝑘  =  
1

𝚲  𝑘, 𝑘  +  
1

SNR

 
(4.58) 

Τειηθά, ν εθηηκεηήο ειάρηζηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο ηνπ 𝐗 

δεδνκέλνπ ηνπ 𝐘 είλαη 

 

 
𝐗 1
 2𝑛 

𝐗 2
 2𝑛 

  =   
𝐖 𝟎

𝟎 𝐖
 ∙  

𝚲1
∗ 𝚲2

𝚲2
∗ −𝚲1

 ∙  
𝐘 2𝑛 

𝐘∗ 2𝑛+1 
   ⇔

𝐗  =   𝚲H𝚲 +
1

SNR
𝐈2𝐾   

−1

∙ 𝚲H ∙ 𝐘 

(4.59) 

Τα επηκέξνπο δηαλχζκαηα, 𝐗 1
 2𝑛 

 θαη 𝐗 2
 2𝑛 

, κεηαζρεκαηίδνληαη μαλά ζην πεδίν 

ηνπ ρξφλνπ κέζσ IDFT θαη ηα απνηειέζκαηα πξνσζνχληαη ζην θσξαηή γηα ηε 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

4.3.3 Πξνζαξκνζηηθόο Γέθηεο 

Ο δέθηεο ηνπ ζρήκαηνο FDE-STBC, πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα, απαηηεί αθξηβή γλψζε ηεο θαηάζηαζεο θάζε θαλαιηνχ. Σπλήζσο, ε 

εθηίκεζε ηνπ θαλαιηνχ γίλεηαη κε ηελ πξνζζήθε κηαο γλσζηήο αθνινπζίαο 

εθπαίδεπζεο ζε θάζε κεηαδηδφκελν κπινθ θαη ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία ηεο 

αθνινπζίαο απηήο ζην δέθηε, κε ζπλέπεηα ηελ επηβάξπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Γηα λα κεησζεί ε επηβάξπλζε, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηνχκε κεγαιχηεξα 
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κπινθ δεδνκέλσλ, σζηφζν απηφ δελ παξάγεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα 

γηα γξήγνξα κεηαβαιιφκελα θαλάιηα. 

Μία αξθεηά απνδνηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα είλαη ε αλάπηπμε ελφο 

πξνζαξκνζηηθνύ δέθηε (adaptive receiver) [15]. Ζ βαζηθή ηδέα είλαη λα 

ζρεδηαζηεί κηα πξνζαξκνζηηθή δνκή κε ηθαλφηεηεο γξήγνξεο ζχγθιηζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο ησλ κεηαβνιψλ ηνπ θαλαιηνχ (π.ρ. δνκή αλαδξνκηθψλ 

ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ), ε νπνία λα εθκεηαιιεχεηαη ηελ ηδηαίηεξε δνκή ησλ 

ρσξνρξνληθψλ θσδίθσλ γηα ηελ επίηεπμε πςειήο απφδνζεο κε ρακειή 

πνιππινθφηεηα. Οη θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο ελφο πξνζαξκνζηηθνχ δέθηε 

είλαη δχν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αξρηθνπνίεζεο, ν δέθηεο ιεηηνπξγεί ζε 

θαηάζηαζε εθπαίδεπζεο (training mode), ρξεζηκνπνηψληαο κπινθ πνπ 

απνηεινχληαη απφ γλσζηά ζχκβνια γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπ. Μφιηο 

νινθιεξσζεί ε εθπαίδεπζε, κεηαβαίλεη ζηελ νδεγνύκελε από ηηο απνθάζεηο 

θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο (decision-directed mode), θαηά ηελ νπνία αμηνπνηεί 

πξνεγνχκελεο απνθάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζεί ηηο κεηαβνιέο ηνπ 

θαλαιηνχ. 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε γηα ην FDE-STBC [10], πξνθχπηεη φηη ν 

ηζνζηαζκηζηήο MMSE απνηειείηαη απφ ηνλ γξακκηθφ ζπλδπαζηή 𝚲H , 

αθνινπζνχκελν απφ θιηκάθσζε κέζσ ηνπ δηαγψληνπ πίλαθα 

 𝐐 =   𝚲H𝚲 +
1

SNR
𝐈2𝐾   

−1

 (4.60) 

Ο ζπλδπαζκέλνο πίλαθαο ζπκβνιίδεηαη σο 𝐀 = 𝐐 ∙ 𝚲H  θαη ε δνκή ηνπ είλαη 

 𝐀 =   
𝐀1 𝐀2

𝐀2
∗ −𝐀1

∗
  (4.61) 

φπνπ 𝐀1, 𝐀2 δηαγψληνη πίλαθεο κε ηνπο εμήο νξηζκνχο 

 𝐀1  =  diag  
1

𝚲  𝑖, 𝑖 + 1 SNR 
 
𝑖=0

𝐾−1

∙ 𝚲1
∗  (4.62) 

 𝐀2  =  diag  
1

𝚲  𝑖, 𝑖 + 1 SNR 
 
𝑖=0

𝐾−1

∙ 𝚲2 (4.63) 

Άξα, νη εθηηκήζεηο γηα ηα δχν κπινθ πνπ κεηαδφζεθαλ δίλνληαη απφ ηε ζρέζε 



80 Σρήκαηα STBC γηα Σπρλνηηθά Δπηιεθηηθά Καλάιηα 

  
𝐗 1
 2𝑛 

𝐗 2
 2𝑛 

  =   
𝐀1 𝐀2

𝐀2
∗ −𝐀1

∗
 ∙  

𝐘 2𝑛 

𝐘∗ 2𝑛+1 
  (4.64) 

Αληηθαζηζηψληαο ην δηάλπζκα 𝐗 2
 2𝑛 

 κε ην ζπδπγέο ηνπ, ε ηειεπηαία ζρέζε 

ιακβάλεη ηελ εμήο κνξθή 

  
𝐗 1
 2𝑛 

𝐗 2
∗ 2𝑛 

  =   
diag 𝐘 2𝑛  diag 𝐘∗ 2𝑛+1  

−diag 𝐘 2𝑛+1  diag 𝐘∗ 2𝑛  
 ∙  

𝐰1

𝐰2

  ≜  𝐔2𝑛 ∙ 𝐰 (4.65) 

φπνπ ηα δηαλχζκαηα 𝐰1 θαη 𝐰2 πεξηέρνπλ ηα δηαγψληα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ 

𝐀1 θαη 𝐀2, αληίζηνηρα, ζρεκαηίδνληαο ην δηάλπζκα 𝐰 =  𝐰1
Τ 𝐰2

T Τ  κήθνπο 2𝐾. 

Ο πίλαθαο δεδνκέλσλ 

 𝐔2𝑛  =   
diag 𝐘 2𝑛  diag 𝐘∗ 2𝑛+1  

−diag 𝐘 2𝑛+1  diag 𝐘∗ 2𝑛  
  (4.66) 

απνηειείηαη απφ δηαγψληνπο ππνπίλαθεο, νη νπνίνη θαηαζθεπάδνληαη κε βάζε 

ηα ιακβαλφκελα κπινθ ζπκβφισλ, έρεη κέγεζνο 2𝐾 × 2𝐾 θαη είλαη κνλαδηαίνο. 

Σηελ κε πξνζαξκνζηηθή πεξίπησζε, νη ζπληειεζηέο ηνπ δηαλχζκαηνο 𝐰 

ππνινγίδνληαη γηα θάζε δεχγνο δηαδνρηθψλ κεηαδηδφκελσλ κπινθ, κέζσ 

εθηίκεζεο θαλαιηνχ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε εμίζσζε (4.65) ππνδειψλεη φηη ην 

δηάλπζκα 𝐰 κπνξεί λα ππνινγηζηεί πξνζαξκνζηηθά, ρξεζηκνπνηψληαο κηα 

κπινθ εθδνρή ηνπ αιγνξίζκνπ αλαδξνκηθψλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ 

(Recursive Least Squares). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζπληειεζηέο ηνπ 

ηζνζηαζκηζηή ελεκεξψλνληαη θάζε δχν κπινθ, ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε 

αλαδξνκή 

 𝐰2𝑛+2  =  𝐰2𝑛  +  𝒫2𝑛+2 ∙ 𝐔2𝑛
H ∙  𝐃2𝑛 − 𝐔2𝑛 ∙ 𝐰2𝑛   (4.67) 

φπνπ 

 𝒫2𝑛+2  =  𝜆−1 𝒫2𝑛 − 𝜆−1𝒫2𝑛𝐔2𝑛 𝐈2𝐾 + 𝜆−1𝐔2𝑛𝒫2𝑛𝐔2𝑛
H  −1𝐔2𝑛

H 𝒫2𝑛   (4.68) 

Ζ ζηαζεξά 𝜆 είλαη ν ζπληειεζηήο ιήζεο (forgetting factor) θαη ιακβάλεη ηηκέο, 

ζπλήζσο, θνληά ζην 1. Οη αξρηθέο ζπλζήθεο είλαη 𝐰0 = 𝟎 θαη 𝒫0 = 𝛿 ∙ 𝐈2𝐾 , κε 

ηελ παξάκεηξν 𝛿 λα ζπκβνιίδεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ. 

Τν δηάλπζκα επηζπκεηήο απφθξηζεο, 𝐃2𝑛 , νξίδεηαη σο 
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 𝐃2𝑛  =  

 
 
 

 
  
𝐗1
 2𝑛 

𝐗2
∗ 2𝑛 

 , για εκπαίδευςη

 
𝑋 1
 2𝑛 

𝑋 2
∗ 2𝑛 

 , για παρακολούθηςη

  (4.69) 

Γειαδή, αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ηζνζηαζκηζηή, ην 

δηάλπζκα επηζπκεηήο απφθξηζεο πεξηιακβάλεη είηε ηα πξαγκαηηθά κπινθ 

ζπκβφισλ είηε ηα κπινθ ησλ ζπκβφισλ πνπ απνθάζηζε ν θσξαηήο φηη 

κεηαδφζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. 

πσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 𝒫2𝑛+2 

απαηηείηαη ε αληηζηξνθή ελφο πίλαθα κεγέζνπο 2𝐾 × 2𝐾, πνπ ζπλεπάγεηαη 

απμεκέλε ππνινγηζηηθή πνιππινθφηεηα. Ψζηφζν, εάλ αμηνπνηεζεί θαηάιιεια 

ε εηδηθή δνκή ηνπ ρσξνρξνληθνχ κπινθ θψδηθα, ε ζπγθεθξηκέλε πξάμε δελ 

είλαη απαξαίηεηε θαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ κπνξεί λα κεησζεί 

αηζζεηά, ζηα επίπεδα ηεο πινπνίεζεο ηνπ LMS. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

επηηπγράλεηαη απφδνζε επηπέδνπ RLS κε θφζηνο ηεο ηάμεο ηνπ LMS. 

Φξεζηκνπνηψληαο επαγσγή, κπνξνχκε λα απνδείμνπκε φηη ε δνκή ηνπ πίλαθα 

𝒫2𝑛+2 είλαη δηαγψληα, κε ηελ εμήο κνξθή 

 𝒫2𝑛+2  =   
𝐏2𝑛+2 𝟎
𝟎 𝐏2𝑛+2

  (4.70) 

φπνπ ν 𝐾 ×𝐾 πίλαθαο 𝐏2𝑛+2 είλαη επίζεο δηαγψληνο. Ο ηζρπξηζκφο απηφο 

ηζρχεη γηα 2𝑛 + 2 = 0, θαζψο απφ ηελ ππφζεζε έρνπκε φηη 𝒫0 = 𝛿 ∙ 𝐈2𝐾  (άξα, 

𝐏0 = 𝛿 ∙ 𝐈𝐾). Αο ππνζέζνπκε φηη ν ηζρπξηζκφο είλαη αιεζήο γηα ηνλ πίλαθα 𝒫2𝑛 . 

Τφηε, πξνθχπηεη άκεζα φηη 

  𝐈2𝐾 + 𝜆−1𝐔2𝑛𝒫2𝑛𝐔2𝑛
H  −1  =   

𝚯2𝑛+2 𝟎
𝟎 𝚯2𝑛+2

  (4.71) 

Ο πίλαθαο 𝚯2𝑛+2 είλαη δηαγψληνο θαη δίλεηαη απφ ηε ζρέζε 

 
𝚯2𝑛+2  =   𝐈𝐾  +  𝜆−1 diag 𝐘 2𝑛  ∙ 𝐏2𝑛 ∙ diag 𝐘∗ 2𝑛   +

diag 𝐘 2𝑛+1  ∙ 𝐏2𝑛 ∙ diag 𝐘∗ 2𝑛+1    
−1

 
(4.72) 

Δλαιιάζζνληαο ηε ζεηξά πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ δηαγψλησλ πηλάθσλ, ε 

πξνεγνχκελε ζρέζε απινπνηείηαη ζεκαληηθά 
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 𝚯2𝑛+2  =   𝐈𝐾  +  𝜆−1 ∙ 𝐏2𝑛 ∙ diag   𝐘 2𝑛  
2

+  𝐘 2𝑛+1  
2
  
−1

 (4.73) 

Δπνκέλσο, ν πίλαθαο 𝒫2𝑛+2 έρεη ηελ επηζπκεηή δνκή, κε ηνλ ππνπίλαθα 𝐏2𝑛+2 

λα ππνινγίδεηαη αλαδξνκηθά απφ ηε ζρέζε 

 𝐏2𝑛+2  =  𝜆−1 ∙  𝐏2𝑛 − 𝜆−1 ∙ 𝐏2𝑛 ∙ 𝛀2𝑛+2 ∙ 𝐏2𝑛   (4.74) 

φπνπ 

 

𝛀2𝑛+2  =  𝚯2𝑛+2 ∙ diag   𝐘 2𝑛  
2

+  𝐘 2𝑛+1  
2
 ⇔

𝛀2𝑛+2 =   diag   𝐘 2𝑛  
2

+  𝐘 2𝑛+1  
2
 
−1

+ 𝜆−1 ∙ 𝐏2𝑛  
−1

 

(4.75) 

Δθφζνλ ν 𝐏2𝑛  είλαη δηαγψληνο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 𝛀2𝑛+2 

απαηηνχληαη κφλν 𝐾 αληηζηξνθέο βαζκσηψλ. Τειηθά, γηα ηελ αλαλέσζε ησλ 

ζπληειεζηψλ ηνπ ηζνζηαζκηζηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε επφκελε ζρέζε 

 𝐰2𝑛+2  =  𝐰2𝑛  +  
𝐏2𝑛+2 𝟎
𝟎 𝐏2𝑛+2

 ∙ 𝐔2𝑛
H ∙  𝐃2𝑛 − 𝐔2𝑛 ∙ 𝐰2𝑛   (4.76) 

Τν δηάγξακκα ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ δέθηε απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 4.3. Τα 

ιακβαλφκελα ζήκαηα κεηαζρεκαηίδνληαη ζην πεδίν ζπρλνηήησλ κέζσ FFT 

θαη ζρεκαηίδεηαη ν πίλαθαο δεδνκέλσλ 𝐔2𝑛 , ν νπνίνο εηζάγεηαη ζην 

πξνζαξκνζηηθφ θίιηξν. Ζ έμνδνο ηνπ θίιηξνπ, πνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ 𝐔2𝑛  

κε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ θίιηξνπ 𝐰2𝑛 , κεηαζρεκαηίδεηαη ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ 

κέζσ IFFT θαη ν θσξαηήο απνθαζίδεη γηα ηελ έμνδν ηνπ δέθηε. Ζ έμνδνο ηνπ 

ηζνζηαζκηζηή ζπγθξίλεηαη κε ηελ επηζπκεηή απφθξηζε θαη παξάγεηαη έλα ζήκα 

ζθάικαηνο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαλέσζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ 

ηζνζηαζκηζηή ζχκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν RLS. Ο ηζνζηαζκηζηήο ιεηηνπξγεί ζε 

θαηάζηαζε εθπαίδεπζεο κέρξη λα ζπγθιίλεη θαη, ζηε ζπλέρεηα, παξαθνινπζεί 

ηηο κεηαβνιέο ηνπ θαλαιηνχ αμηνπνηψληαο ηηο πξνεγνχκελεο απνθάζεηο. Γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε θαλαιηψλ κε γξήγνξεο κεηαβνιέο, ελδερνκέλσο λα είλαη 

απαξαίηεηε ε πεξηνδηθή επαλεθπαίδεπζε ηνπ ηζνζηαζκηζηή, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ε απφθιηζε ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ αιγνξίζκνπ. 
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Δηθόλα 4.3:  Μπινθ δηάγξακκα γηα ηνλ πξνζαξκνζηηθφ δέθηε ηνπ ζρήκαηνο FDE-STBC. 

Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη άκεζα ηελ απφδνζε ηνπ 

πξνζαξκνζηηθνχ αιγνξίζκνπ είλαη ε ηαρχηεηα κεηαβνιήο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

θαλαιηνχ, ε νπνία κεηξάηαη κέζσ ηεο ζπρλφηεηαο Doppler. Καζψο ε 

ζπρλφηεηα Doppler απμάλεηαη, ην θαλάιη κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά αθφκα θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα κεηάδνζεο ελφο κπινθ δεδνκέλσλ, κε απνηέιεζκα λα 

εηζάγνληαη ζθάικαηα θαηά ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ιακβαλφκελσλ 

δεδνκέλσλ ζην δέθηε. Δίλαη, ινηπφλ, θαλεξφ φηη ε ζπρλφηεηα Doppler 

θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επηινγή ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ, φπσο ην 

κέγεζνο ησλ κπινθ δεδνκέλσλ θαη εθπαίδεπζεο θαη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 

ιήζεο ζηνλ αιγφξηζκν RLS. 

Τα κηθξά κπινθ δεδνκέλσλ επηηξέπνπλ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ησλ 

κεηαβνιψλ ηνπ θαλαιηνχ απφ ηνλ πξνζαξκνζηηθφ αιγφξηζκν, αιιά απμάλνπλ 

ηελ επηβάξπλζε ιφγσ ηνπ θπθιηθνχ πξνζέκαηνο πνπ πξνζαξηάηαη ζε θαζέλα 

απφ απηά. Γηα λα απνθεπρζεί ε απφθιηζε ηνπ αιγνξίζκνπ, κπνξνχκε λα 

επηβάιινπκε ζπρλφηεξε επαλεθπαίδεπζε, κνινλφηη επίζεο απμάλεηαη ε 

επηβάξπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Μία ιχζε ζην πξφβιεκα είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε 

κπινθ εθπαίδεπζεο κε κηθξφηεξν κέγεζνο απφ ηα κπινθ δεδνκέλσλ. κσο, 

ην πιήζνο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ηζνζηαζκηζηή ηζνχηαη κε ην πιήζνο ησλ 

ζπκβφισλ ζε έλα κπινθ δεδνκέλσλ. Οπφηε, ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε 

νξηζκέλνπο ζπληειεζηέο κέζσ παξεκβνιήο, κεηψλνληαο έηζη ηελ απφδνζε. 

Τέινο, κπνξνχκε λα επηηχρνπκε γξεγνξφηεξε πξνζαξκνγή, εάλ κεηψζνπκε 

ηε κλήκε ηνπ αιγνξίζκνπ κεηψλνληαο ηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ιήζεο. Ψζηφζν, 

ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ιήζεο πξέπεη λα επηιεγεί πνιχ πξνζεθηηθά, δηφηη ε 



84 Σρήκαηα STBC γηα Σπρλνηηθά Δπηιεθηηθά Καλάιηα 

κεγάιε κείσζή ηεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη αξηζκεηηθά πξνβιήκαηα ζηνλ 

αιγφξηζκν RLS. 

4.3.4 πκπεξάζκαηα 

Ζ ζεκειηψδεο δηαθνξά κεηαμχ ηνπ FDE-STBC θαη ηνπ OFDM-STBC, πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζηελ Δλφηεηα 4.2, είλαη φηη ην πξψην ρξεζηκνπνηεί κφλν κία 

θέξνπζα γηα ηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ, ελψ ην δεχηεξν είλαη έλα ζχζηεκα 

κεηάδνζεο πνιιαπιψλ θεξνπζψλ. Δπίζεο, ζην FDE-STBC ε εθαξκνγή ηνπ 

IDFT έρεη κεηαηεζεί ζην δέθηε, αθξηβψο πξηλ ην θσξαηή, κε απνηέιεζκα νη 

απνθάζεηο λα ιακβάλνληαη ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, εάλ 

ππάξρεη θάπνην κεδεληθφ ζηελ απφθξηζε ζπρλφηεηαο ηνπ θαλαιηνχ, ηφηε ε 

επίδξαζή ηνπ ζα θαηαλέκεηαη ζε φια ηα ζχκβνια, κέζσ ηνπ IDFT, 

πξνθαιψληαο κηθξή κφλν ππνβάζκηζε ηεο απφδνζεο. Αληίζεηα, ζην OFDM νη 

απνθάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο θέξνπζεο κε ηε κεγάιε εμαζζέλεζε, ζα 

είλαη αλαμηφπηζηεο. 

Τν FDE-STBC ζπλδπάδεη φια ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρσξνρξνληθήο κπινθ 

θσδηθνπνίεζεο θαη ηεο ηζνζηάζκηζεο ζην πεδίν ζπρλνηήησλ, κε πην βαζηθφ ηε 

δηαηήξεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ζε ρακειά επίπεδα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην 

ζπγθεθξηκέλν ζρήκα, φπσο φια ηα ζρήκαηα κεηάδνζεο κπινθ ρσξίο 

πξνθσδηθνπνίεζε, δελ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη πιήξσο ηε δηαθνξεηηθφηεηα 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πνιχδξνκε κεηάδνζε ζην θαλάιη [19, 20]. Πεξαηηέξσ 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ ηζνζηαζκηζηή είλαη εθηθηή κε ηελ πξνζζήθε 

αλαηξνθνδφηεζεο [13]. 

Ο πξνζαξκνζηηθφο δέθηεο ζπγθεληξψλεη αξθεηφ ελδηαθέξνλ, θαζψο δελ 

απαηηεί αθξηβή γλψζε ή εθηίκεζε ηνπ θαλαιηνχ, εμαιείθνληαο ηελ αλάγθε 

πξνζζήθεο αθνινπζίαο εθπαίδεπζεο ζε θάζε κπινθ δεδνκέλσλ. Αξθνχλ 

νξηζκέλα κπινθ εθπαίδεπζεο θαηά ηελ αξρηθνπνίεζε θαη, ζηε ζπλέρεηα, ε 

παξαθνινχζεζε ησλ αιιαγψλ ζην θαλάιη κπνξεί λα γίλεη κέζσ ησλ 

πξνεγνχκελσλ απνθάζεσλ. Ο ηξνπνπνηεκέλνο αιγφξηζκνο RLS έρεη αξθεηά 

θαιή απφδνζε, ελψ ε αμηνπνίεζε ηεο δνκήο ηνπ STBC κεηψλεη ηελ 

πνιππινθφηεηα ζηα επίπεδα ηνπ LMS. Σηελ εξγαζία [15] κειεηάηαη 

ιεπηνκεξψο θαη ε πεξίπησζε χπαξμεο πνιιαπιψλ ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα 
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θαη απνδεηθλχεηαη φηη ν δέθηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα  δηαρσξηζκνχ ησλ ρξεζηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην θαλάιη ρσξίο απψιεηεο ζε απφδνζε ή εχξνο 

δψλεο. 

4.4 TR-STBC 

Τν TR-STBC [11, 12] απνηειεί κία αθφκα κέζνδν επέθηαζεο ηνπ ζρήκαηνο 

Alamouti ζε θαλάιηα ζπρλνηηθά επηιεθηηθήο εμαζζέλεζεο, επηβάιινληαο ηελ 

νξζνγψληα δνκή ηνπ θψδηθα ζε επίπεδν κπινθ ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ. Με ην 

ζπλδπαζκφ γξακκηθνχ θηιηξαξίζκαηνο ησλ εηζεξρφκελσλ κπινθ ζην πεδίν 

ηνπ ρξφλνπ θαη αληηζηξνθήο ηεο ζεηξάο ησλ ζπκβφισλ πνπ ηα απαξηίδνπλ, 

επηηπγράλεηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ρσξνρξνληθνχ θαλαιηνχ ζε αλεμάξηεηα 

ζπρλνηηθά επηιεθηηθά θαλάιηα SISO. Σηε ζπλέρεηα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

νπνηνζδήπνηε SISO ηζνζηαζκηζηήο γηα ηελ εμάιεηςε ηεο δηαζπκβνιηθήο 

παξεκβνιήο. Τν ζρήκα απηφ παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ην FDE-

STBC, κε ηε δηαθνξά φηη ε ηζνζηάζκηζε γίλεηαη ηψξα ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ. 

Μηα πινπνίεζε ηνπ TR-STBC παξνπζηάδεηαη ζην [30], φπνπ αλαπηχζζεηαη θαη 

έλαο πξνζαξκνζηηθφο δέθηεο, ν νπνίνο εθηειεί απφ θνηλνχ απνθσδηθνπνίεζε 

θαη ηζνζηάζκηζε ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ. Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ απνθσδηθνπνηεηή-ηζνζηαζκηζηή είλαη φηη ην κήθνο ηνπ δελ 

εμαξηάηαη απφ ην κήθνο ησλ κεηαδηδφκελσλ κπινθ, γη’ απηφ θαη είλαη 

ηδηαηηέξσο θαηάιιεινο γηα θαλάιηα κε κηθξή θξνπζηηθή απφθξηζε. Ζ 

ελεκέξσζε ησλ ζπληειεζηψλ γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο εμεηδηθεπκέλεο κνξθέο 

ησλ αιγνξίζκσλ NLMS (Normalized Least Mean Square) θαη RLS (Recursive 

Least Squares). 

4.4.1 Κσδηθνπνίεζε θαη Απνθσδηθνπνίεζε 

Τα ζχκβνια δεδνκέλσλ πνπ πξφθεηηαη λα κεηαδνζνχλ απφ ηηο δχν θεξαίεο 

ηνπ πνκπνχ νκαδνπνηνχληαη ζε κπινθ κεγέζνπο 𝐾. Αλ 𝐬 2𝑛  θαη 𝐬 2𝑛+1  είλαη 

δχν δηαδνρηθά κπινθ δεδνκέλσλ, ηφηε θαηά ηελ πεξίνδν 2𝑛 απφ ηελ θεξαία 1 

κεηαδίδεηαη ην κπινθ 



86 Σρήκαηα STBC γηα Σπρλνηηθά Δπηιεθηηθά Καλάιηα 

 
𝐱1
 2𝑛  =  𝐬 2𝑛  ⇔

𝐱1
 2𝑛  =   𝐬 2𝑛  0 𝐬 2𝑛  1 ⋯ 𝐬 2𝑛  𝐾 − 1  T 

(4.77) 

ελψ απφ ηελ θεξαία 2 κεηαδίδεηαη ην κπινθ 

 
𝐱2
 2𝑛  =  𝐬 2𝑛+1  ⇔

𝐱2
 2𝑛  =   𝐬 2𝑛+1  0 𝐬 2𝑛+1  1 ⋯ 𝐬 2𝑛+1  𝐾 − 1  T 

(4.78) 

Καηά ηελ επφκελε πεξίνδν κεηάδνζεο, αληηζηξέθνληαη ρξνληθά ηα δχν κπινθ 

θαη ππνινγίδνληαη ηα ζπδπγή ησλ ζπκβφισλ ηνπο. Έηζη, ζρεκαηίδεηαη ην 

κπινθ 

 
𝐱1
 2𝑛+1  =  −𝐬 ∗ 2𝑛+1  =  −𝐱 2

∗ 2𝑛  ⇔

𝐱1
 2𝑛+1 

 =  − 𝐬∗ 2𝑛+1  𝐾 − 1 ⋯ 𝐬∗ 2𝑛+1  1 𝐬∗ 2𝑛+1  0  T 
(4.79) 

πνπ κεηαδίδεηαη απφ ηελ θεξαία 1 θαη ην κπινθ 

 
𝐱2
 2𝑛+1  =  𝐬 ∗ 2𝑛  =  𝐱 1

∗ 2𝑛  ⇔

𝐱2
 2𝑛+1  =   𝐬∗ 2𝑛  𝐾 − 1 ⋯ 𝐬∗ 2𝑛  1 𝐬∗ 2𝑛  0  T  

(4.80) 

πνπ κεηαδίδεηαη απφ ηελ θεξαία 2. Πξηλ ηε κεηάδνζε, ζην ηέινο θάζε κπινθ 

δεδνκέλσλ πξνζηίζεληαη κεδεληθά ζχκβνια, ψζηε λα απνθεπρζεί ε 

αιιεινπαξεκβνιή (IBI). Ο αξηζκφο ησλ κεδεληθψλ ζπκβφισλ ζα πξέπεη λα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ηε κλήκε ηνπ θαλαιηνχ. 

Υπνζέηνπκε φηη νη θξνπζηηθέο απνθξίζεηο ησλ δχν θαλαιηψλ κεηαμχ πνκπνχ 

θαη δέθηε είλαη γλσζηέο ή κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ κε κεγάιε αθξίβεηα, ελψ 

παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο γηα δχν δηαδνρηθέο πεξηφδνπο κεηάδνζεο κπινθ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη 

 𝐡𝑖
 2𝑛 

 =  𝐡𝑖
 2𝑛+1 

 =  𝐡𝑖 ,       𝑖 = 1, 2 (4.81) 

φπνπ 𝐡𝑖 =  ℎ𝑖 0 ℎ𝑖 1 ⋯ ℎ𝑖 𝐿  
T είλαη ην δηάλπζκα ηεο θξνπζηηθήο 

απφθξηζεο ηνπ 𝑖-νζηνχ θαλαιηνχ. Δπηπιένλ, ζηα κεηαδηδφκελα ζήκαηα 

πξνζηίζεηαη ιεπθφο ζφξπβνο, ηα δείγκαηα ηνπ νπνίνπ ζεσξνχκε φηη είλαη 

αλεμάξηεηα θαη ηεο ίδηαο θαηαλνκήο (i.i.d.) κε κέζε ηηκή κεδέλ θαη δηαζπνξά 
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𝜍𝑛
2. Ζ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ηζρχεη θαη γηα ηα ζχκβνια πιεξνθνξίαο, ηα 

νπνία φκσο έρνπλ δηαζπνξά 𝜍𝑥
2. 

Τα κπινθ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηε κνλαδηθή θεξαία ηνπ δέθηε θαηά ηηο δχν 

πεξηφδνπο 

 𝐲 2𝑛  =   𝐲 2𝑛  0 𝐲 2𝑛  1 ⋯ 𝐲 2𝑛  𝐾 + 𝐿 − 1  T (4.82) 

 𝐲 2𝑛+1  =   𝐲 2𝑛+1  0 𝐲 2𝑛+1  1 ⋯ 𝐲 2𝑛+1  𝐾 + 𝐿 − 1  T (4.83) 

ππνινγίδνληαη απφ ηηο αθφινπζεο ζρέζεηο 

 𝐲 2𝑛  =  𝐇1 ∙ 𝐱1
 2𝑛  +  𝐇2 ∙ 𝐱2

 2𝑛  +  𝐧 2𝑛  (4.84) 

 𝐲 2𝑛+1  =  𝐇1 ∙ 𝐱1
 2𝑛+1  +  𝐇2 ∙ 𝐱2

 2𝑛+1  +  𝐧 2𝑛+1  (4.85) 

φπνπ 𝐧 2𝑛  θαη 𝐧 2𝑛+1  είλαη ηα δηαλχζκαηα ζνξχβνπ κε πίλαθα ζπλδηαζπνξάο 

𝜍𝑛
2 ∙ 𝐈 𝐾+𝐿 , ελψ 𝐇1 θαη 𝐇2 είλαη νη πίλαθεο ζπλέιημεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα δχν 

θαλάιηα. Κάζε πίλαθαο 𝐇𝑖  έρεη κέγεζνο  𝐾 + 𝐿 × 𝐾 θαη είλαη κνξθήο Toeplitz, 

δειαδή 

 𝐇𝑖  =   

𝐡𝑖 0 ⋯ 0
0 𝐡𝑖 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ 𝐡𝑖

  (4.86) 

Αληηθαζηζηψληαο ζηελ (4.85) ηα κπινθ ηεο πεξηφδνπ 2𝑛 + 1 ζχκθσλα κε ηνλ 

θαλφλα θσδηθνπνίεζεο, έρνπκε φηη 

 
𝐲 2𝑛+1  =  −𝐇1 ∙ 𝐱 2

∗ 2𝑛  +  𝐇2 ∙ 𝐱 1
∗ 2𝑛  +  𝐧 2𝑛+1  ⇔

𝐲 ∗ 2𝑛+1  =  −𝐇 1
∗ ∙ 𝐱2

 2𝑛  +  𝐇 2
∗ ∙ 𝐱1

 2𝑛  +  𝐧 ∗ 2𝑛+1  
(4.87) 

φπνπ ην 𝐲 ∗ 2𝑛+1  είλαη ην ζπδπγέο θαη ρξνληθά αληίζηξνθν ηνπ 𝐲 2𝑛+1 . Δπίζεο, 

νη πίλαθεο 𝐇 𝑖
∗ έρνπλ ηε κνξθή (4.86), κε ην 𝐡𝑖 λα αληηθαζίζηαηαη απφ ην 𝐡 𝑖

∗. 

Σπγθεληξψλνληαο ηα δχν δηαλχζκαηα παξαηήξεζεο, πξνθχπηεη ε ζρέζε 

 
 
𝐲 2𝑛 

𝐲 ∗ 2𝑛+1 
  =   

𝐇1 𝐇2

𝐇 2
∗ −𝐇 1

∗
 ∙  

𝐱1
 2𝑛 

𝐱2
 2𝑛 

  +   
𝐧 2𝑛 

𝐧 ∗ 2𝑛+1 
   ⇔

𝐲 =  𝐇 ∙ 𝐱 +  𝐧 

(4.88) 
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Γηα λα δηαρσξηζηνχλ ηα κεηαδηδφκελα κπινθ, 𝐱1
 2𝑛 

 θαη 𝐱2
 2𝑛 

, ζα πξέπεη λα 

πνιιαπιαζηάζνπκε κε ηνλ πίλαθα 

 𝐇d  =   
𝐇 1d
∗ 𝐇2d

𝐇 2d
∗ −𝐇1d

  (4.89) 

φπνπ νη πίλαθεο 𝐇𝑖d  θαη 𝐇 𝑖d
∗  είλαη ηεο κνξθήο (4.86), αιιά κε δηαζηάζεηο 

 𝐾 + 2𝐿 ×  𝐾 + 𝐿 . Δπνκέλσο, ε έμνδνο ηνπ απνθσδηθνπνηεηή ζα είλαη 

 

𝐳 =  𝐇d ∙ 𝐲 ⇔

 
𝐳1
 2𝑛 

𝐳2
 2𝑛 

  =   
𝐇 1d
∗ 𝐇2d

𝐇 2d
∗ −𝐇1d

 ∙  
𝐲 2𝑛 

𝐲 ∗ 2𝑛+1 
  ⇔

 
𝐳1
 2𝑛 

𝐳2
 2𝑛 

  =   
𝐆 𝟎

𝟎 𝐆
 ∙  

𝐱1
 2𝑛 

𝐱2
 2𝑛 

  +   
𝐇 1d
∗ 𝐇2d

𝐇 2d
∗ −𝐇1d

 ∙  
𝐧 2𝑛 

𝐧 ∗ 2𝑛+1 
  

(4.90) 

φπνπ 

 𝐆 =  𝐇 1d
∗ ∙ 𝐇1 +𝐇2d ∙ 𝐇 2

∗  =  𝐇 2d
∗ ∙ 𝐇2 +𝐇1d ∙ 𝐇 1

∗ (4.91) 

4.4.2 Ηζνζηαζκηζηήο MMSE 

Αλαιχνληαο πεξαηηέξσ ηε ζρέζε (4.90), ιακβάλνπκε ηηο επφκελεο ηζφηεηεο 

γηα ηα δηαλχζκαηα πνπ εμάγεη ν απνθσδηθνπνηεηήο 

 𝐳1  =  𝐆 ∙ 𝐱1  +  𝐇 1d
∗ ∙ 𝐧 2𝑛  +  𝐇2d ∙ 𝐧 

∗ 2𝑛+1  (4.92) 

 𝐳2  =  𝐆 ∙ 𝐱2  +  𝐇 2d
∗ ∙ 𝐧 2𝑛  −  𝐇1d ∙ 𝐧 

∗ 2𝑛+1  (4.93) 

πσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε, ηα δηαρσξηζκέλα ζήκαηα έρνπλ ίζνπο 

πίλαθεο θέξδνπο θαλαιηνχ (𝐆), ελψ εχθνια απνδεηθλχεηαη φηη ηα ζηαηηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζνξχβνπ είλαη ίδηα. Άξα, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ νη ίδηνη 

ζπληειεζηέο ηζνζηάζκηζεο θαη ζηα δχν κπινθ, 𝐳1 θαη 𝐳2, ψζηε λα εμαιεηθζεί ε 

δηαζπκβνιηθή παξεκβνιή. Γη’ απηφ ην ιφγν, ζηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί γηα 

ηελ εμαγσγή ησλ ζπληειεζηψλ ηζνζηάζκηζεο ζα κειεηεζεί κφλν ην δηάλπζκα 

 𝐳1  =   𝑧1 0 𝑧1 1 ⋯ 𝑧1 𝐾 + 2𝐿 − 1  T (4.94) 
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Υπνζέηνπκε φηη ν ηζνζηαζκηζηήο απνηειείηαη απφ 𝑞 ζπληειεζηέο, νη νπνίνη 

ζρεκαηίδνπλ ην δηάλπζκα 𝐰. Δπίζεο, γηα επθνιία ππνζέηνπκε φηη ε 

παξάκεηξνο 𝑞 είλαη πεξηηηφο αθέξαηνο. Ζ έμνδνο ηνπ ηζνζηαζκηζηή κπνξεί λα 

γξαθεί σο εμήο 

 𝐱 1  =  𝐙1 ∙ 𝐰 (4.95) 

φπνπ ν πίλαθαο 𝐙1 έρεη δηαζηάζεηο  𝐾 + 2𝐿 + 𝑞 − 1 × 𝑞 θαη ζρεκαηίδεηαη 

φπσο ζηελ (4.86), αληηθαζηζηψληαο ην 𝐡𝑖 κε ην 𝐳1. Τν ζθάικα εθηίκεζεο ζηελ 

έμνδν ηνπ ηζνζηαζκηζηή είλαη 

 𝐞1  =  𝐱1ext  −  𝐱 1 (4.96) 

φπνπ 

 𝐱1ext  =   𝟎1×  2𝐿+𝑞−1 2  𝐱1
T 𝟎1×  2𝐿+𝑞−1 2   

T
 (4.97) 

Τν δηάλπζκα ησλ βέιηηζησλ ζπληειεζηψλ ηζνζηάζκηζεο ειάρηζηνπ κέζνπ 

ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο (MMSE) νξίδεηαη απφ ηε ζρέζε 

 𝐰opt  =   E 𝐙1
H ∙ 𝐙1  

−1 ∙ E 𝐙1
H ∙ 𝐱1ext  (4.98) 

Μεηά απφ καζεκαηηθή αλάιπζε πξνθχπηεη φηη ν πίλαθαο απηνζπζρέηηζεο 

E 𝐙1
H ∙ 𝐙1  κεγέζνπο 𝑞 × 𝑞 έρεη ηελ αθφινπζε κνξθή 

 E 𝐙1
H ∙ 𝐙1  =  

 
 
 
 

Tr0 𝐑𝐳 Tr1 𝐑𝐳 ⋯ Tr 𝑞−1  𝐑𝐳 

Tr−1 𝐑𝐳 Tr0 𝐑𝐳 ⋯ Tr 𝑞−2  𝐑𝐳 

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
Tr− 𝑞−1  𝐑𝐳 Tr− 𝑞−2  𝐑𝐳 ⋯ Tr0 𝐑𝐳  

 
 
 

 (4.99) 

φπνπ 

 𝐑𝐳  =  E 𝐳1 ∙ 𝐳1
H  =  𝜍𝑥

2𝐆𝐆H  +  𝜍𝑛
2𝐇 1d

∗  𝐇 1d
∗  

H
 +  𝜍𝑛

2𝐇2d 𝐇2d 
H  (4.100) 

είλαη ν πίλαθαο απηνζπζρέηηζεο ηνπ δηαλχζκαηνο 𝐳1 θαη Tr𝑗  𝐑𝐳  είλαη ην 

άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ ηεο 𝑗-νζηήο δηαγσλίνπ ηνπ πίλαθα 𝐑𝐳. Ο δείθηεο 

𝑗 = − 𝐾 + 2𝐿 − 1 ,… ,𝐾 + 2𝐿 − 1 αλαθέξεηαη ζηελ θχξηα δηαγψλην γηα 𝑗 = 0, 

ζηηο δηαγσλίνπο πάλσ απφ ηελ θχξηα δηαγψλην γηα 𝑗 > 0 θαη ζε εθείλεο πνπ 

βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ θχξηα δηαγψλην γηα 𝑗 < 0. 

Οκνίσο, εάλ νξίζνπκε ην δηάλπζκα εηεξνζπζρέηηζεο κήθνπο 𝑞 
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 𝐩 ≜  E 𝐙1
H ∙ 𝐱1ext  (4.101) 

κπνξεί λα δεηρζεί φηη ην 𝑘-νζηφ ζηνηρείν ηνπ γξάθεηαη σο εμήο 

 𝐩 𝑘  =  Tr0  𝐆 𝑖: 𝑗, 𝑙:𝑚  
H  (4.102) 

φπνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηε ζεκεηνγξαθία 𝐆 𝑖: 𝑗, 𝑙:𝑚  γηα λα αλαπαξαζηήζνπκε 

ηνλ ππνπίλαθα πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο γξακκέο 𝑖 = max 1,𝐿 + 1 + 𝑝 − 𝑘  

έσο 𝑗 = min 𝐾 + 2𝐿,𝐿 + 𝐾 + 𝑝 − 𝑘  θαη ηηο ζηήιεο 𝑙 = max 1,1 − 𝐿 − 𝑝 + 𝑘  

έσο 𝑚 = min 𝐾,𝐾 + 𝐿 − 𝑝 + 𝑘  ηνπ 𝐆, ελψ 𝑝 =  𝑞 + 1 2 . Οη βέιηηζηνη 

ζπληειεζηέο ηνπ ηζνζηαζκηζηή MMSE ιακβάλνληαη αληηθαζηζηψληαο ηηο (4.99) 

θαη (4.102) ζηελ (4.98). 

Τα κπινθ 𝐱 1 θαη 𝐱 2, πνπ εμάγνληαη απφ ηνλ ηζνζηαζκηζηή, απνηεινχληαη απφ 

𝐾 + 2𝐿 + 𝑞 − 1 ζηνηρεία. Σπλεπψο, ζα πξέπεη λα απνξξηθζνχλ  2𝐿 + 𝑞 − 1 2  

ζηνηρεία απφ ηελ αξρή θαη ην ηέινο θάζε κπινθ, ψζηε λα πξνσζεζνχλ ηειηθά 

ζην θσξαηή κφλν ηα 𝐾 ζχκβνια πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα δεδνκέλα. 

4.4.3 Πξνζαξκνζηηθόο Γέθηεο 

κνηα κε ηνλ αληίζηνηρν δέθηε γηα ην ζρήκα FDE-STBC, νη ιεηηνπξγίεο ηεο 

απνθσδηθνπνίεζεο θαη ηεο ηζνζηάζκηζεο ζα ζπλδπαζηνχλ ζε κία 

πξνζαξκνζηηθή δνκή, ε νπνία φκσο ιεηηνπξγεί ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε δνκή δελ απαηηεί μερσξηζηή εθηίκεζε ηεο θξνπζηηθήο 

απφθξηζεο ηνπ θαλαιηνχ, κεηψλνληαο ηελ επηβάξπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ 

παξάιιεια παξέρεη έλαλ κεραληζκφ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ κεηαβνιψλ 

ηνπ θαλαιηνχ ζην ρξφλν. 

Φξεζηκνπνηψληαο ηελ ηδηφηεηα φηη ην δηάλπζκα ησλ ζπληειεζηψλ Wiener 𝐰opt 

είλαη ίδην γηα ηηο δχν εμφδνπο ηνπ απνθσδηθνπνηεηή, 𝐳1 θαη 𝐳2, νη έμνδνη ηνπ 

ηζνζηαζκηζηή γηα ηα κπινθ πνπ κεηαδφζεθαλ κπνξνχλ λα γξαθνχλ σο εμήο 

 

 
𝐱 1

𝐱 2

  =   
𝐖 𝟎

𝟎 𝐖
 ∙  

𝐳1

𝐳2

  ⇔

 
𝐱 1

𝐱 2

  =   
𝐖 ∙ 𝐇 1d

∗ 𝐖 ∙ 𝐇2d

𝐖 ∙ 𝐇 2d
∗ −𝐖 ∙ 𝐇1d

 ∙  
𝐲 2𝑛 

𝐲 ∗ 2𝑛+1 
  

(4.103) 
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φπνπ ν πίλαθαο ηνπ ηζνζηαζκηζηή, 𝐖, έρεη κέγεζνο  𝐾 + 2𝐿 + 𝑞 − 1 ×

 𝐾 + 2𝐿  θαη πξνθχπηεη απφ ηελ (4.86) κε αληηθαηάζηαζε ηνπ 𝐡𝑖 απφ ην 𝐰opt. 

Απφ ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε γηα ηνλ ηζνζηαζκηζηή MMSE κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε φηη ην δηάλπζκα ησλ βέιηηζησλ ζπληειεζηψλ έρεη ηελ ηδηφηεηα 

ηεο ζπκκεηξίαο ζπδπγνχο ρξνληθήο αληηζηξνθήο, δειαδή 

 𝐰opt  =  𝐰 opt
∗  (4.104) 

Δπηβάιινληαο ηελ ηδηφηεηα απηή ζηνλ ηζνζηαζκηζηή ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ, ε 

ζρέζε (4.103) γίλεηαη 

 

 
𝐱 1

𝐱 2

  =   
𝐖 ∗ ∙ 𝐇 1d

∗ 𝐖 ∙ 𝐇2d

𝐖 ∗ ∙ 𝐇 2d
∗ −𝐖 ∙ 𝐇1d

 ∙  
𝐲 2𝑛 

𝐲 ∗ 2𝑛+1 
  ⇔

 
𝐱 1

𝐱 2

  ≜   
𝚨 1
∗ 𝚨2

𝚨 2
∗ −𝚨1

 ∙  
𝐲 2𝑛 

𝐲 ∗ 2𝑛+1 
  

(4.105) 

φπνπ 𝐀1 = 𝐖 ∙ 𝐇1d  θαη 𝐀2 = 𝐖 ∙ 𝐇2d . Υπνινγίδνληαο ην ζπδπγέο θαη ρξνληθά 

αληίζηξνθν ηνπ δηαλχζκαηνο 𝐱 2, έρνπκε φηη 

  
𝐱 1

𝐱  2
∗
  =   

𝚨 1
∗ ∙ 𝐲 2𝑛  +  𝚨2 ∙ 𝐲 

∗ 2𝑛+1 

𝚨2 ∙ 𝐲 
∗ 2𝑛  −  𝚨 1

∗ ∙ 𝐲 2𝑛+1 
  (4.106) 

Δάλ νξίζνπκε ηα δηαλχζκαηα ησλ ζπληειεζηψλ ζπλδπαζκέλεο ηζνζηάζκηζεο 

θαη απνθσδηθνπνίεζεο 

 𝐰 1
∗  =  𝐰opt  ∗  𝐡1 (4.107) 

 𝐰2  =  𝐰opt  ∗  𝐡2 (4.108) 

ην κήθνο ησλ νπνίσλ είλαη 𝑞𝑎 = 𝑞 + 𝐿, ε έμνδνο ηνπ ζπλδπαζκέλνπ 

απνθσδηθνπνηεηή θαη ηζνζηαζκηζηή ιακβάλεη ηελ αθφινπζε κνξθή 

  
𝐱 1
 2𝑛 

𝐱  2
∗ 2𝑛 

  =   
𝐘 2𝑛 𝐘 ∗ 2𝑛+1 

−𝐘 2𝑛+1 𝐘 ∗ 2𝑛 
 ∙  

𝐰1

𝐰2

  ≜  𝐔 ∙ 𝐰2𝑛  (4.109) 

φπνπ ν πίλαθαο 𝐘 𝑚  (𝐘 ∗ 𝑚 ) έρεη δηαζηάζεηο  𝐾 + 2𝐿 + 𝑞 − 1 ×  𝑞 + 𝐿  θαη ηε 

κνξθή (4.86) κε ην 𝐲 𝑚  (𝐲 ∗ 𝑚 ) λα ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε ηνπ 𝐡𝑖. 

Δπεηδή νη ζπληειεζηέο έρνπλ απνκνλσζεί ζην δηάλπζκα 𝐰2𝑛 , είλαη δπλαηή ε 

αλαλέσζή ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο κπινθ εθδνρέο ησλ αιγνξίζκσλ NLMS θαη 
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RLS [35]. Σηελ έμνδν ηνπ απνθσδηθνπνηεηή-ηζνζηαζκηζηή ην δηάλπζκα ηνπ 

ζθάικαηνο εθηίκεζεο είλαη 

 𝐞2𝑛  =   
𝐱1ext
 2𝑛 

𝐱 2ext
∗ 2𝑛 

  −   
𝐱 1
 2𝑛 

𝐱  2
∗ 2𝑛 

  (4.110) 

φπνπ 

 𝐱1ext
 2𝑛  =   𝟎1×  2𝐿+𝑞−1 2   𝐱1

 2𝑛  
T

𝟎1×  2𝐿+𝑞−1 2   
T

 (4.111) 

 𝐱 2ext
∗ 2𝑛  =   𝟎1×  2𝐿+𝑞−1 2   𝐱 2

∗ 2𝑛  
T

𝟎1×  2𝐿+𝑞−1 2   
T

 (4.112) 

Αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ δέθηε, ηα κπινθ 

𝐱1
 2𝑛 

 θαη 𝐱 2
∗ 2𝑛 

, πνπ ζπλζέηνπλ ην δηάλπζκα ηεο επηζπκεηήο απφθξηζεο, ζα 

είλαη είηε γλσζηά κπινθ εθπαίδεπζεο είηε νη αληίζηνηρεο έμνδνη ηνπ θσξαηή. 

Οη αιγφξηζκνη NLMS θαη RLS ζπλνςίδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 4.1 θαη 4.2. Θα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηελ εμαγσγή ηνπ κπινθ RLS αιγνξίζκνπ δελ 

εθαξκφδεηαη ην Λήκκα Αληηζηξνθήο Πίλαθα (Matrix Inversion Lemma) [35], 

θαζψο απμάλεη ηε δηαζηαηηθφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ πξάμεσλ αληηζηξνθήο. 

Μπινθ NLMS Αιγόξηζκνο 

Αξρηθέο πλζήθεο: 

𝐰0  =  𝟎2𝑞𝑎×1 

𝐏0  =  𝟎2𝑞𝑎×2𝑞𝑎  

Δλεκέξσζε ησλ πληειεζηώλ: 

𝐏2𝑛 𝑚,𝑚  =  𝜇  𝐔 : ,𝑚  2 ,     𝑚 = 1,… , 2𝑞𝑎  

𝐰2𝑛+2  =  𝐰2𝑛  +  𝐏2𝑛 ∙ 𝐔
H ∙ 𝐞2𝑛  

φπνπ 𝜇 είλαη κηθξφο ζεηηθφο αξηζκφο 

Πίλαθαο 4.1: Μπινθ NLMS αιγφξηζκνο γηα ζπζηήκαηα TR-STBC. 
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Μπινθ RLS Αιγόξηζκνο 

Αξρηθέο πλζήθεο: 

𝐰0  =  𝟎2𝑞𝑎×1 

𝚽0  =  𝐈2𝑞𝑎×2𝑞𝑎  

Δλεκέξσζε ησλ πληειεζηώλ: 

𝚽2𝑛+2  =  𝜆 ∙ 𝚽2𝑛  +  𝐔H ∙ 𝐔 

𝐰2𝑛+2  =  𝐰2𝑛  +  𝚽2𝑛+2
−1 ∙ 𝐔H ∙ 𝐞2𝑛  

φπνπ 𝜆 είλαη κηθξφο ζεηηθφο αξηζκφο θνληά ζην 1 

Πίλαθαο 4.2: Μπινθ RLS αιγφξηζκνο γηα ζπζηήκαηα TR-STBC. 

Σηελ Δηθφλα 4.4 παξνπζηάδεηαη ην κπινθ δηάγξακκα ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ 

δέθηε. Δπεηδή ν πίλαθαο 𝐔 πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ππνπίλαθεο ζπλέιημεο θαη ε 

πξάμε απηή είλαη αληηκεηαζεηηθή, κία ηζνδχλακε αλαπαξάζηαζε γξακκηθνχ 

θίιηξνπ γηα ηνλ κπινθ ηζνζηαζκηζηή απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 4.5. Απφ ηα 

δηαλχζκαηα 𝐱 1
 2𝑛 

 θαη 𝐱  2
∗ 2𝑛 

, πνπ παξάγνληαη ζηελ έμνδν ηνπ κπινθ 

ηζνζηαζκηζηή, ζα πξέπεη λα απνθνπνχλ ηα πξψηα θαη ηα ηειεπηαία 

 2𝐿 + 𝑞 − 1 2  ζηνηρεία θαη, επηπιένλ, λα ππνινγηζηεί ην ζπδπγέο θαη ρξνληθά 

αληίζηξνθν ηνπ δεχηεξνπ δηαλχζκαηνο. Αθνινχζσο, ηα κπινθ ησλ 𝐾 

ζπκβφισλ πνπ πξνθχπηνπλ εηζάγνληαη ζην θσξαηή, ν νπνίνο παξάγεη ηηο 

εθηηκήζεηο γηα ηα ζχκβνια πνπ κεηαδφζεθαλ. Ζ έμνδνο ηνπ ηζνζηαζκηζηή 

ζπγθξίλεηαη κε ηελ επηζπκεηή απφθξηζε θαη δεκηνπξγείηαη ην ζήκα 

ζθάικαηνο, 𝐞2𝑛 , ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ αλαλέσζε 

ησλ ζπληειεζηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ πξνζαξκνζηηθφ αιγφξηζκν. Ο δέθηεο 

ιεηηνπξγεί ζε θαηάζηαζε εθπαίδεπζεο γηα ηα κπινθ εθπαίδεπζεο ελφο 

πιαηζίνπ θαη κεηαβαίλεη ζε θαηάζηαζε νδεγνχκελε απφ ηηο απνθάζεηο γηα ηα 

κπινθ δεδνκέλσλ. 
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Δηθόλα 4.4: Μπινθ δηάγξακκα ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ δέθηε γηα ην ζχζηεκα TR-STBC. 
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Δηθόλα 4.5: Ηζνδχλακε αλαπαξάζηαζε θίιηξνπ ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ γηα ηνλ κπινθ 

ηζνζηαζκηζηή. 

Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κπινθ ηζνζηαζκηζηή είλαη ε 

δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο κπινθ εθπαίδεπζεο θαη δεδνκέλσλ δηαθνξεηηθνχ 

κήθνπο ζην ίδην πιαίζην. Έηζη, δηεπθνιχλεηαη ε νκνηφκνξθε αλάκημε ησλ 

αθνινπζηψλ εθπαίδεπζεο θαη δεδνκέλσλ κέζα ζην πιαίζην, ρσξίο λα 

επεξεάδεηαη ε θαζκαηηθή απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ αλάκημε απηή 

επηηξέπεη ζην ζχζηεκα λα έρεη θαιχηεξε απφδνζε ζε γξήγνξα ρξνληθά 

κεηαβαιιφκελα θαλάιηα, έλαληη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο δνκψλ πιαηζίνπ πνπ 

δηαρσξίδνπλ ηηο δχν αθνινπζίεο ζε κπινθ ίζνπ κήθνπο. 
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4.4.4 πκπεξάζκαηα 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ TR-STBC είλαη φηη κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηελ 

πξφζζεηε δηαθνξεηηθφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πνιχδξνκε κεηάδνζε ζηα 

θαλάιηα ζπρλνηηθά επηιεθηηθήο εμαζζέλεζεο [19, 20], κε απνηέιεζκα ηελ 

επίηεπμε κεγαιχηεξνπ θέξδνπο. Δπίζεο, ην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζε ζπζηήκαηα ζηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη αζηεξηζκνί 

πςειφηεξεο ηάμεο, φπσο 8-PSK ή 16-QAM, θαζψο δελ απμάλεηαη ε 

πνιππινθφηεηα ηνπ ηζνζηαζκηζηή. Ζ απφδνζε ηνπ ζρήκαηνο παξακέλεη ζε 

ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, αθφκα θαη φηαλ εθαξκφδνληαη ππνβέιηηζηεο κέζνδνη 

ηζνζηάζκηζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαζπκβνιηθήο παξεκβνιήο (π.ρ. ZF, 

MMSE θ.ά.), παξφιν πνπ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη λα κελ 

επηηπγράλεηαη ην κέγηζην θέξδνο δηαθνξεηηθφηεηαο. Έλα πξφβιεκα, πνπ 

παξνπζηάδνπλ φιεο νη κέζνδνη ηζνζηάζκηζεο ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ, είλαη ε 

απμεκέλε πνιππινθφηεηα, ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο κεζφδνπο ηνπ πεδίνπ 

ζπρλνηήησλ. 

 



 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

Δξεπλεηηθά Απνηειέζκαηα 

5.1 Δηζαγσγή 

Σην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηάζνπκε ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, πνπ 

πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη 

αθνξνχλ θπξίσο ην ζρήκα ρσξνρξνληθήο θσδηθνπνίεζεο TR-STBC. Αξρηθά, 

ζα απνδείμνπκε φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα είλαη ηζνδχλακν κε ην ζρήκα FDE-

STBC, κνινλφηη θαζέλα εθαξκφδεη δηαθνξεηηθή θσδηθνπνίεζε ζηα 

κεηαδηδφκελα δεδνκέλα. Αθνινχζσο, ζα νξίζνπκε κία θαηλνχξηα κέζνδν γηα 

ηελ εμαγσγή ηεο σθέιηκεο πιεξνθνξίαο απφ δεδνκέλα πνπ έρνπλ 

θσδηθνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην TR-STBC. Ζ κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη ζην 

πεδίν ηνπ ρξφλνπ θαη παξάγεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα κε ηθαλνπνηεηηθή 

ππνινγηζηηθή πνιππινθφηεηα. Δπίζεο, κε βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ζα 

αλαπηχμνπκε έλαλ πξνζαξκνζηηθφ δέθηε γηα ην ζρήκα TR-STBC. 

5.2 Ηζνδπλακία TR-STBC θαη FDE-STBC 

Γηα λα απνδείμνπκε ηελ ηζνδπλακία ησλ ζρεκάησλ TR-STBC θαη FDE-STBC, 

ζα κεηαζρεκαηίζνπκε ζην πεδίν ζπρλνηήησλ ηα κπινθ πνπ ιακβάλνληαη ζην 

δέθηε ηνπ TR-STBC, αθνχ πξψηα ηα επεμεξγαζηνχκε θαηάιιεια. Ζ 

δηαδηθαζία παξνπζηάδεη αξθεηέο νκνηφηεηεο κε εθείλε πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ 

απνθσδηθνπνηεηή ηνπ FDE-STBC, σζηφζν ππάξρνπλ θαη νπζηψδεηο 

δηαθνξνπνηήζεηο. 
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5.2.1 Κσδηθνπνίεζε 

πσο αλαθέξζεθε ζηελ Δλφηεηα 4.4.1, ν πνκπφο ηνπ TR-STBC νκαδνπνηεί 

ηα ζχκβνια πξνο κεηάδνζε ζε κπινθ κεγέζνπο 𝐾, ηα νπνία αλαζέηεη ζηηο δχν 

θεξαίεο ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα Alamouti. Πην ζπγθεθξηκέλα, εάλ θαηά ηελ 

πεξίνδν 2𝑛 κεηαδίδεηαη ην κπινθ 𝐱1
 2𝑛 

 απφ ηελ θεξαία 1 θαη ην κπινθ 𝐱2
 2𝑛 

 

απφ ηελ θεξαία 2, ζηελ ακέζσο επφκελε πεξίνδν αληηζηξέθεηαη ε ζεηξά ησλ 

ζπκβφισλ ζηα δχν κπινθ θαη κεηαδίδεηαη ην κπινθ 𝐱1
 2𝑛+1 = −𝐱 2

∗ 2𝑛 
 απφ ηελ 

θεξαία 1 θαη ην 𝐱2
 2𝑛+1 = 𝐱 1

∗ 2𝑛 
 απφ ηελ θεξαία 2. Σπλεπψο, ε κεηαδηδφκελε 

θσδηθνιέμε είλαη 

  
𝐱1
 2𝑛 𝐱2

 2𝑛 

−𝐱 2
∗ 2𝑛 𝐱 1

∗ 2𝑛 
  (5.1) 

Πξηλ ηελ εηζαγσγή ελφο κεηαδηδφκελνπ κπινθ ζην θαλάιη ζα πξέπεη λα 

πξνζηεζνχλ ζχκβνια πξνζηαζίαο, γηα λα απνθεπρζεί ε αιιεινπαξεκβνιή. 

Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζεσξνχκε φηη ρξεζηκνπνηείηαη θπθιηθφ 

πξφζεκα, δειαδή ζηελ αξρή θάζε κπινθ επαλαιακβάλνληαη ηα 𝐿 ηειεπηαία 

ζχκβνιά ηνπ. Έηζη, δεκηνπξγνχληαη κπινθ κήθνπο 𝐾 + 𝐿, ηα νπνία 

ζπκβνιίδνληαη σο 𝐱𝑖 ,cp
 𝑗  

 (𝑖 = 1, 2 θαη 𝑗 = 2𝑛, 2𝑛 + 1). 

5.2.2 Απνθσδηθνπνίεζε θαη Ηζνζηάζκηζε 

Υπνζέηνληαο φηη ηα ζπρλνηηθά επηιεθηηθά θαλάιηα κεηαμχ ησλ δχν θεξαηψλ 

κεηάδνζεο θαη ηεο θεξαίαο ιήςεο είλαη FIR θαη δελ κεηαβάιινληαη πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο κεηάδνζεο κίαο θσδηθνιέμεο, ηα ιακβαλφκελα κπινθ ζην 

δέθηε έρνπλ κήθνο 𝐾 + 𝐿 θαη ππνινγίδνληαη απφ ηηο ζρέζεηο 

 𝐫 2𝑛  =  𝐇1 ∙ 𝐱1,cp
 2𝑛  +  𝐇2 ∙ 𝐱2,cp

 2𝑛  +  𝐯 2𝑛  (5.2) 

 𝐫 2𝑛+1  =  𝐇1 ∙ 𝐱1,cp
 2𝑛+1  +  𝐇2 ∙ 𝐱2,cp

 2𝑛+1  +  𝐯 2𝑛+1  (5.3) 

φπνπ 𝐇1 θαη 𝐇2 είλαη νη πίλαθεο ζπλέιημεο ησλ θαλαιηψλ, νη νπνίνη έρνπλ 

κνξθή Toeplitz θαη δηαζηάζεηο  𝐾 + 𝐿 ×  𝐾 + 𝐿 . Δπηπιένλ, ηα δηαλχζκαηα 

𝐯 2𝑛  θαη 𝐯 2𝑛+1  πεξηιακβάλνπλ ηα δείγκαηα ηνπ ιεπθνχ πξνζζεηηθνχ 
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ζνξχβνπ, ηα νπνία ζεσξνχκε φηη είλαη αλεμάξηεηα θαη αθνινπζνχλ θαλνληθή 

θαηαλνκή κε κέζε ηηκή κεδέλ θαη δηαζπνξά 𝜍𝑣
2. 

Απφ ηα κπινθ 𝐫 2𝑛  θαη 𝐫 2𝑛+1  απνξξίπηνληαη ηα πξψηα 𝐿 ζχκβνια, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην θπθιηθφ πξφζεκα. Έηζη, πξνθχπηνπλ ηα δηαλχζκαηα 

 𝐲 2𝑛  =  𝐇1c ∙ 𝐱1
 2𝑛  + 𝐇2c ∙ 𝐱2

 2𝑛  +  𝐧 2𝑛  (5.4) 

 
𝐲 2𝑛+1  =  𝐇1c ∙ 𝐱1

 2𝑛+1  +  𝐇2c ∙ 𝐱2
 2𝑛+1  +  𝐧 2𝑛+1  ⇔

𝐲 2𝑛+1  =  −𝐇1c ∙ 𝐱 2
∗ 2𝑛  +  𝐇2c ∙ 𝐱 1

∗ 2𝑛  +  𝐧 2𝑛+1  
(5.5) 

Τo δηάλπζκα 𝐧 𝑗   πεξηιακβάλεη ηα 𝐾 δείγκαηα ηνπ αληίζηνηρνπ 𝐯 𝑗   (𝑗 =

2𝑛, 2𝑛 + 1) πνπ απνκέλνπλ. Οη πίλαθεο 𝐇1c  θαη 𝐇2c  έρνπλ κέγεζνο 𝐾 × 𝐾 θαη 

είλαη θπθιηθνί, ιφγσ ηεο πξνζζήθεο ηνπ θπθιηθνχ πξνζέκαηνο ζηα 

κεηαδηδφκελα κπινθ δεδνκέλσλ. Ζ ηδηφηεηα απηή ζπλεπάγεηαη φηη κπνξεί λα 

γίλεη αλάιπζε ηδηνηηκψλ σο εμήο 

 𝐇𝑖c  =  𝐅H ∙ 𝚲𝑖 ∙ 𝐅, 𝑖 = 1, 2 (5.6) 

φπνπ 𝐅 είλαη ν πίλαθαο ηνπ DFT, ελψ ν ζπδπγήο θαη αλάζηξνθφο ηνπ, 𝐅H , είλαη 

ν πίλαθαο ηνπ IDFT. Ο πίλαθαο 𝚲𝑖  είλαη δηαγψληνο, κε ηελ θχξηα δηαγψλην λα 

απνηειείηαη απφ ηνπο 𝐾 ζπληειεζηέο ηνπ DFT ηεο θξνπζηηθήο απφθξηζεο ηνπ 

αληίζηνηρνπ θαλαιηνχ. 

Αθνινχζσο, ην δηάλπζκα 𝐲 2𝑛+1  αληηζηξέθεηαη ρξνληθά θαη ππνινγίδεηαη ην 

ζπδπγέο 

 
𝐲  2𝑛+1  =  −𝐇1c

T ∙ 𝐱2
∗ 2𝑛  +  𝐇2c

T ∙ 𝐱1
∗ 2𝑛  +  𝐧  2𝑛+1  ⇔

𝐲 ∗ 2𝑛+1  =  − 𝐇1c
H ∙ 𝐱2

 2𝑛  +  𝐇2c
H ∙ 𝐱1

 2𝑛  +  𝐧 ∗ 2𝑛+1  
(5.7) 

Οη πίλαθεο 𝐇1c
H  θαη 𝐇2c

H  είλαη επίζεο θπθιηθνί. H αλάιπζε ηδηνηηκψλ παξάγεη ην 

γηλφκελν 

 𝐇𝑖c
H  =  𝐅H ∙ 𝚲𝑖

∗ ∙ 𝐅, 𝑖 = 1, 2 (5.8) 

Μεηαζρεκαηίδνληαο ην δηάλπζκα 𝐲 2𝑛  ζην πεδίν ζπρλνηήησλ έρνπκε φηη 
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𝐘 2𝑛  =  𝐅 ∙ 𝐲 2𝑛  ⇔

𝐘 2𝑛  =  𝐅 ∙ 𝐅H𝚲1𝐅 ∙ 𝐱1
 2𝑛  +  𝐅 ∙ 𝐅H𝚲2𝐅 ∙ 𝐱2

 2𝑛  +  𝐅 ∙ 𝐧 2𝑛  ⇔

𝐘 2𝑛  =  𝚲1 ∙ 𝐗1
 2𝑛  +  𝚲2 ∙ 𝐗2

 2𝑛  +  𝐍 2𝑛  

(5.9) 

ελψ απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ 𝐲 ∗ 2𝑛+1  πξνθχπηεη ην δηάλπζκα 

 

𝐘′ 2𝑛+1  =  𝐅 ∙ 𝐲 ∗ 2𝑛+1  ⇔

𝐘′ 2𝑛+1  =  𝐅 ∙ 𝐅H𝚲2
∗𝐅 ∙ 𝐱1

 2𝑛 − 𝐅 ∙ 𝐅H𝚲1
∗𝐅 ∙ 𝐱2

 2𝑛 + 𝐅 ∙ 𝐧 ∗ 2𝑛+1 ⇔

𝐘′ 2𝑛+1  =  𝚲2
∗ ∙ 𝐗1

 2𝑛  −  𝚲1
∗ ∙ 𝐗2

 2𝑛  +  𝐍′ 2𝑛+1  

(5.10) 

Οη παξαπάλσ ζρέζεηο κπνξνχλ λα γξαθνχλ κε ηελ εμήο κνξθή 

 
 
𝐘 2𝑛 

𝐘′  2𝑛+1 
  =   

𝚲1 𝚲2

𝚲2
∗ −𝚲1

∗
 ∙  

𝐗1
 2𝑛 

𝐗2
 2𝑛 

  +   
𝐍 2𝑛 

𝐍′ 2𝑛+1 
  ⇔

𝐘 =  𝚲 ∙ 𝐗 +  𝐍 

(5.11) 

Σπγθξίλνληαο ηηο εμηζψζεηο (4.54) θαη (5.11) δηαπηζηψλνπκε φηη ηα δηαλχζκαηα 

𝐘, πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ησλ ιακβαλφκελσλ κπινθ 

δεδνκέλσλ ζην πεδίν ζπρλνηήησλ, πεξηέρνπλ ηα ίδηα αθξηβψο ζηνηρεία θαη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, παξφηη δεκηνπξγήζεθαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Άξα, 

εάλ εθαξκνζηεί ε ίδηα δηαδηθαζία απνθσδηθνπνίεζεο θαη ηζνζηάζκηζεο, ζα 

ιάβνπκε φκνηεο εθηηκήζεηο γηα ηα δεδνκέλα πνπ κεηαδφζεθαλ απφ ηνλ πνκπφ. 

Αθνινπζψληαο ηα βήκαηα ηνπ FDE-STBC, ν δηαρσξηζκφο ησλ 𝐗1
 2𝑛 

 θαη 𝐗2
 2𝑛 

 

απφ ηα κεηαζρεκαηηζκέλα κπινθ επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

γξακκηθνχ ζπλδπαζηή 𝚲H  

 

𝐙 =  𝚲H ∙ 𝐘 ⇔

 
𝐙1
 2𝑛 

𝐙2
 2𝑛 

  =   
𝚲 𝟎

𝟎 𝚲 
 ∙  

𝐗1
 2𝑛 

𝐗2
 2𝑛 

  +  𝐍  
(5.12) 

φπνπ 

 𝚲  =  𝚲1
∗ ∙ 𝚲1 + 𝚲2 ∙ 𝚲2

∗  =  𝚲1 ∙ 𝚲1
∗ + 𝚲2

∗ ∙ 𝚲2 (5.13) 

Σηα δχν δηαλχζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηνλ γξακκηθφ ζπλδπαζηή, ζα πξέπεη 

λα εθηειεζηεί ηζνζηάζκηζε, πξνθεηκέλνπ λα αλαηξεζεί ε επίδξαζε ηνπ 

θαλαιηνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε MMSE-FDE 
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[10, 16, 17] ή νπνηνλδήπνηε ηζνζηαζκηζηή ζην πεδίν ζπρλνηήησλ. Τα 

ηζνζηαζκηζκέλα δηαλχζκαηα ζπκβφισλ κεηαζρεκαηίδνληαη ζην πεδίν ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηα επηκέξνπο ζχκβνια εηζάγνληαη ζην θσξαηή, ν νπνίνο 

απνθαζίδεη γηα ηα ζχκβνια πνπ κεηαδφζεθαλ. 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα ζρήκαηα FDE-

STBC θαη TR-STBC είλαη ηζνδχλακα, παξά ην γεγνλφο φηη θσδηθνπνηνχλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηα κεηαδηδφκελα δεδνκέλα. Ζ δηαθνξά εληνπίδεηαη ζηε 

κεηάζεζε πνπ εθαξκφδεηαη ζηα ζχκβνια ησλ κεηαδηδφκελσλ κπινθ θαηά ηε 

δεχηεξε πεξίνδν κεηάδνζεο. Ψζηφζν, ε δηαθνξεηηθή θσδηθνπνίεζε 

αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία ησλ ιακβαλφκελσλ κπινθ 

ζην δέθηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην TR-STBC ππνινγίδεηαη ην ζπδπγέο ηνπ 

𝐲 2𝑛+1 , αληηζηξέθεηαη ρξνληθά θαη, ζηε ζπλέρεηα, κεηαζρεκαηίδεηαη ην 𝐲 ∗ 2𝑛+1  

ζην πεδίν ζπρλνηήησλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζην FDE-STBC δελ απαηηείηαη 

αλαδηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 𝐲 2𝑛+1 , ελψ ππνινγίδεηαη ην ζπδπγέο ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκέλνπ δηαλχζκαηνο 𝐘 2𝑛+1 . Τα κπινθ πνπ πξνθχπηνπλ ζε θάζε 

πεξίπησζε ζην πεδίν ζπρλνηήησλ είλαη αθξηβψο ίδηα θαη κεηά ηελ απαξαίηεηε 

απνθσδηθνπνίεζε θαη ηζνζηάζκηζε παξάγνληαη νη ίδηεο εθηηκήζεηο γηα ηα 

κεηαδηδφκελα ζχκβνια. 

5.3 TR-STBC κε Κπθιηθνύο Πίλαθεο 

Δθκεηαιιεπφκελνη ηνπο θπθιηθνχο πίλαθεο ζπλέιημεο, πνπ δεκηνπξγνχληαη 

απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ θπθιηθνχ πξνζέκαηνο ζηα κεηαδηδφκελα κπινθ 

δεδνκέλσλ1, κπνξνχκε λα νξίζνπκε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν γηα ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ηνπ TR-STBC. Ζ λέα απηή κέζνδνο δελ απαηηεί ην 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ιακβαλφκελσλ κπινθ ζην πεδίν ζπρλνηήησλ, φπσο 

πξνεγνπκέλσο, ελψ είλαη δπλαηή ε επέθηαζή ηεο θαη ζε πξνζαξκνζηηθή 

κνξθή. 

                                            
1
 Δάλ ε αθνινπζία πξνζηαζίαο απνηειείηαη απφ κεδεληθά ζχκβνια, ηα νπνία πξνζηίζεληαη 

ζην ηέινο ησλ κεηαδηδφκελσλ κπινθ, ηφηε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θπθιηθψλ πηλάθσλ ζπλέιημεο 

ζα πξέπεη λα εθηειείηαη ε ιεηηνπξγία επηθάιπςεο-πξφζζεζεο ζηα ιακβαλφκελα κπινθ. 
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5.3.1 Απνθσδηθνπνίεζε ηνπ TR-STBC 

Δίδακε ζηελ Δλφηεηα 5.2.2 φηη κεηά ηελ απαξαίηεηε επεμεξγαζία ησλ 

ιακβαλφκελσλ κπινθ ζην δέθηε, πξνθχπηνπλ ηα δηαλχζκαηα 

 𝐲 2𝑛  =  𝐇1c ∙ 𝐱1
 2𝑛  +  𝐇2c ∙ 𝐱2

 2𝑛  +  𝐧 2𝑛  (5.14) 

 𝐲 ∗ 2𝑛+1  =  − 𝐇1c
H ∙ 𝐱2

 2𝑛  + 𝐇2c
H ∙ 𝐱1

 2𝑛  +  𝐧 ∗ 2𝑛+1  (5.15) 

ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη ζηε ζρέζε 

 
 
𝐲 2𝑛 

𝐲 ∗ 2𝑛+1 
  =   

𝐇1c 𝐇2c

𝐇2c
H −𝐇1c

H
 ∙  

𝐱1
 2𝑛 

𝐱2
 2𝑛 

  +  
𝐧 2𝑛 

𝐧 ∗ 2𝑛+1 
   ⇔

𝐲 =  𝐇 ∙ 𝐱 +  𝐧 

(5.16) 

Ο δηαρσξηζκφο ησλ κεηαδηδφκελσλ κπινθ 𝐱1
 2𝑛 

 θαη 𝐱2
 2𝑛 

 επηηπγράλεηαη κέζσ 

ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ κε ηνλ ζπδπγή αλάζηξνθν ηνπ πίλαθα 𝐇. Γειαδή, 

 𝐇d  =  𝐇H  =   
𝐇1c

H 𝐇2c

𝐇2c
H −𝐇1c

  (5.17) 

Οπφηε, πξνθχπηεη ε εμίζσζε 

 

𝐳 =  𝐇d ∙ 𝐲 ⇔

 
𝐳1
 2𝑛 

𝐳2
 2𝑛 

  =   
𝐇1c

H 𝐇2c

𝐇2c
H −𝐇1c

 ∙  
𝐲 2𝑛 

𝐲 ∗ 2𝑛+1 
  ⇔

 
𝐳1
 2𝑛 

𝐳2
 2𝑛 

  =   
𝐆 𝟎

𝟎 𝐆
 ∙  

𝐱1
 2𝑛 

𝐱2
 2𝑛 

  +   
𝐇1c

H 𝐇2c

𝐇2c
H −𝐇1c

 ∙  
𝐧 2𝑛 

𝐧 ∗ 2𝑛+1 
  

(5.18) 

φπνπ 

 𝐆 =  𝐇1c
H ∙ 𝐇1c + 𝐇2c ∙ 𝐇2c

H  =  𝐇2c
H ∙ 𝐇2c + 𝐇1c ∙ 𝐇1c

H  (5.19) 

Ζ ηειεπηαία ηζφηεηα είλαη αιεζήο, δηφηη θαηά ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θπθιηθψλ 

πηλάθσλ ηζρχεη ε ηδηφηεηα ηεο αληηκεηαζεηηθφηεηαο. Ο πίλαθαο πνπ πξνθχπηεη 

είλαη θπθιηθφο κε δηαζηάζεηο 𝐾 × 𝐾. Δπηπιένλ, παξαηεξνχκε φηη 𝐆 = 𝐆H . 

Τα δηαλχζκαηα 𝐳1
 2𝑛 

 θαη 𝐳2
 2𝑛 

 δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ άκεζα γηα 

ηελ εθηίκεζε ησλ ζπκβφισλ πνπ κεηαδφζεθαλ απφ ηνλ πνκπφ. Θα πξέπεη 
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πξψηα λα εθαξκνζηεί ηζνζηάζκηζε ζε θαζέλα απφ απηά, ψζηε λα εμαιεηθζεί ε 

δηαζπκβνιηθή παξεκβνιή. 

Απφ ηηο ζρέζεηο 

 𝐳1
 2𝑛  =  𝐆 ∙ 𝐱1

 2𝑛  + 𝐇1c
H ∙ 𝐧 2𝑛  +  𝐇2c ∙ 𝐧 

∗ 2𝑛+1  (5.20) 

 𝐳2
 2𝑛  =  𝐆 ∙ 𝐱2

 2𝑛  + 𝐇2c
H ∙ 𝐧 2𝑛  −  𝐇1c ∙ 𝐧 

∗ 2𝑛+1  (5.21) 

δηαπηζηψλνπκε φηη ην θέξδνο θαλαιηνχ ζηα δχν ζπλδπαζκέλα δηαλχζκαηα 

είλαη ίδην. Υπνζέηνληαο φηη ηα δηαλχζκαηα 𝐧 2𝑛  θαη 𝐧 ∗ 2𝑛+1  απνηεινχληαη απφ 

αλεμάξηεηα θαη ηεο ίδηαο θαηαλνκήο δείγκαηα ζνξχβνπ κε κέζε ηηκή κεδέλ θαη 

δηαζπνξά 𝜍𝑛
2, ηα δηαλχζκαηα 

 𝐯1  =  𝐇1c
H ∙ 𝐧 2𝑛  +  𝐇2c ∙ 𝐧 

∗ 2𝑛+1  (5.22) 

 𝐯2  =  𝐇2c
H ∙ 𝐧 2𝑛  −  𝐇1c ∙ 𝐧 

∗ 2𝑛+1  (5.23) 

έρνπλ κεδεληθή κέζε ηηκή, ελψ νη αληίζηνηρνη πίλαθεο ζπλδηαζπνξάο είλαη 

 𝐂𝐯1
 =  E 𝐯1 ∙ 𝐯1

H  =  𝜍𝑛
2 ∙  𝐇1c

H ∙ 𝐇1c + 𝐇2c ∙ 𝐇2c
H   (5.24) 

 𝐂𝐯2
 =  E 𝐯2 ∙ 𝐯2

H  =  𝜍𝑛
2 ∙  𝐇1c ∙ 𝐇1c

H +𝐇2c
H ∙ 𝐇2c  (5.25) 

Λφγσ ηεο ηζφηεηαο (5.19) 

 𝐂𝐯1
 =  𝐂𝐯2

 =  𝜍𝑛
2 ∙ 𝐆 (5.26) 

Σπλεπψο, ηα ζηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζνξχβνπ ζηα δχν δηαλχζκαηα 

πνπ εμάγνληαη απφ ηνλ ζπλδπαζηή είλαη φκνηα. 

Ζ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ζα εθαξκνζηεί 

αθξηβψο ν ίδηνο ηζνζηαζκηζηήο θαη ζηα δχν κπινθ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχκε 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ηζνζηαζκηζηή επηβνιήο κεδεληζκψλ (Zero-Forcing) 

 𝐖 =  𝐆†  =  𝐆−1 (5.27) 

ή ηνλ απνδνηηθφηεξν αιιά θαη πνιππινθφηεξν ηζνζηαζκηζηή MMSE2, ν 

νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ πίλαθα 

                                            
2
 Ζ αλάιπζε γηα ηνλ ηζνζηαζκηζηή MMSE παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Α. 
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𝐖 =  𝜍𝑥
2 ∙  𝜍𝑥

2 ∙ 𝐆 + 𝜍𝑛
2 ∙ 𝚰𝐾 

−1 

φπνπ 𝜍𝑥
2 ε δηαζπνξά ησλ αλεμάξηεησλ ζπκβφισλ πιεξνθνξίαο. Σε θάζε 

πεξίπησζε, ν πίλαθαο 𝐖 είλαη θπθιηθφο, ελψ ηζρχεη φηη 𝐖 = 𝐖H. 

Δθαξκφδνληαο ηνλ ηζνζηαζκηζηή ζηα κπινθ πνπ εμάγεη ν απνθσδηθνπνηεηήο, 

ιακβάλνπκε 

 

 
𝐱 1
 2𝑛 

𝐱 2
 2𝑛 

  =   
𝐖 𝟎

𝟎 𝐖
 ∙  

𝐳1
 2𝑛 

𝐳2
 2𝑛 

  ⇔

 
𝐱 1
 2𝑛 

𝐱 2
 2𝑛 

 =  
𝐖 ∙ 𝐇1c

H 𝐖 ∙ 𝐇2c

𝐖 ∙ 𝐇2c
H −𝐖 ∙ 𝐇1c

 ∙  
𝐲 2𝑛 

𝐲 ∗ 2𝑛+1 
  

(5.28) 

Τα δηαλχζκαηα 𝐱 1
 2𝑛 

 θαη 𝐱 2
 2𝑛 

 απνηεινχληαη απφ 𝐾 ζχκβνια, ηα νπνία ζα 

εηζαρζνχλ ζην θσξαηή, γηα λα απνθαζηζηεί ζε πνηα ζχκβνια πιεξνθνξίαο 

αληηζηνηρνχλ. 

5.3.2 Πξνζαξκνζηηθόο Γέθηεο 

Σηηο Δλφηεηεο 4.3.3 θαη 4.4.3 πεξηγξάθεθαλ πξνζαξκνζηηθνί δέθηεο γηα ηα 

ζρήκαηα FDE-STBC θαη TR-STBC, αληίζηνηρα. Οη δέθηεο απηνί βαζίδνληαη ζην 

ζπλδπαζκφ ηεο απνθσδηθνπνίεζεο θαη ηεο ηζνζηάζκηζεο ησλ ιακβαλφκελσλ 

δεδνκέλσλ ζε κία δνκή, ε νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

κεηαβνιέο ηνπ θαλαιηνχ, ρσξίο λα απαηηεί ηελ άκεζε εθηίκεζε ηεο 

θαηάζηαζήο ηνπ. Με ηελ ίδηα ινγηθή, κπνξνχκε λα επεθηείλνπκε ηελ 

πξνεγνχκελε κέζνδν απνθσδηθνπνίεζεο ηνπ TR-STBC, πνπ εθκεηαιιεχεηαη 

ηνπο θπθιηθνχο πίλαθεο ζπλέιημεο, ψζηε λα θαηαζθεπάζνπκε έλαλ αθφκε 

πξνζαξκνζηηθφ δέθηε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα. 

Φξεζηκνπνηψληαο ηελ ηδηφηεηα 𝐖 = 𝐖H ηνπ πίλαθα ηζνζηάζκηζεο, θαζψο θαη 

ηελ αληηκεηαζεηηθφηεηα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ζηνπο θπθιηθνχο πίλαθεο, ε 

ζρέζε ππνινγηζκνχ ηνπ 𝐱 1
 2𝑛 

 γίλεηαη 

 
𝐱 1
 2𝑛  =  𝐖H ∙ 𝐇1c

H ∙ 𝐲 2𝑛  +  𝐖 ∙ 𝐇2c ∙ 𝐲 
∗ 2𝑛+1  ⇔

𝐱 1
 2𝑛  =   𝐖 ∙ 𝐇1c 

H ∙ 𝐲 2𝑛  +  𝐖 ∙ 𝐇2c ∙ 𝐲 
∗ 2𝑛+1  

(5.29) 

 



104 Δξεπλεηηθά Απνηειέζκαηα 

Οκνίσο, 

 𝐱 2
 2𝑛  =   𝐖 ∙ 𝐇2c 

H ∙ 𝐲 2𝑛  −  𝐖 ∙ 𝐇1c ∙ 𝐲 
∗ 2𝑛+1  (5.30) 

Τν ζπδπγέο θαη ρξνληθά αληίζηξνθν ηνπ 𝐱 2
 2𝑛 

 είλαη 

 
𝐱  2
∗ 2𝑛  =    𝐖 ∙ 𝐇2c 

H H ∙ 𝐲 ∗ 2𝑛  −   𝐖 ∙ 𝐇1c 
H ∙ 𝐲 2𝑛+1  ⇔

𝐱  2
∗ 2𝑛  =  𝐖 ∙ 𝐇2c ∙ 𝐲 

∗ 2𝑛  −   𝐖 ∙ 𝐇1c 
H ∙ 𝐲 2𝑛+1  

(5.31) 

Αλ 𝐖1 =  𝐖 ∙ 𝐇1c 
H θαη 𝐖2 = 𝐖 ∙ 𝐇2c  είλαη νη θπθιηθνί πίλαθεο ζπλδπαζκέλεο 

απνθσδηθνπνίεζεο θαη ηζνζηάζκηζεο, νη ηζφηεηεο (5.29) θαη (5.31) γίλνληαη 

 𝐱 1
 2𝑛  =  𝐖1 ∙ 𝐲

 2𝑛  +  𝐖2 ∙ 𝐲 
∗ 2𝑛+1  (5.32) 

 𝐱  2
∗ 2𝑛  =  −𝐖1 ∙ 𝐲

 2𝑛+1  +  𝐖2 ∙ 𝐲 
∗ 2𝑛  (5.33) 

Έλαο θπθιηθφο πίλαθαο νξίδεηαη πιήξσο απφ ηα ζηνηρεία ηεο πξψηεο ζηήιεο 

ηνπ. Έζησ, ινηπφλ, 𝐘c
 𝑗  

 θαη 𝐘 c
∗ 𝑗  

 νη θπθιηθνί πίλαθεο κεγέζνπο 𝐾 × 𝐾, πνπ 

ζρεκαηίδνληαη απφ ηα δηαλχζκαηα 𝐲 𝑗   θαη 𝐲 ∗ 𝑗  , αληίζηνηρα. Δπίζεο, ζεσξνχκε 

ηα δηαλχζκαηα 𝐰1 θαη 𝐰2, ηα νπνία έρνπλ κήθνο 𝐾 θαη πεξηιακβάλνπλ ηα 

ζηνηρεία ηεο πξψηεο ζηήιεο ησλ αληίζηνηρσλ θπθιηθψλ πηλάθσλ. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη ην γηλφκελν 𝐖𝑖 ∙ 𝐲
 𝑗   ηζνχηαη κε ην γηλφκελν 𝐘c

 𝑗  
∙ 𝐰𝑖 . Δπνκέλσο, 

νη ηζφηεηεο (5.32) θαη (5.33) κπνξνχλ λα γξαθνχλ κε ηνλ εμήο ηξφπν 

 𝐱 1
 2𝑛  =  𝐘c

 2𝑛 ∙ 𝐰1  +  𝐘 c
∗ 2𝑛+1 ∙ 𝐰2 (5.34) 

 𝐱  2
∗ 2𝑛  =  −𝐘c

 2𝑛+1 ∙ 𝐰1  +  𝐘 c
∗ 2𝑛 ∙ 𝐰2 (5.35) 

Σπγθεληξψλνληαο ηηο παξαπάλσ ηζφηεηεο έρνπκε 

  
𝐱 1
 2𝑛 

𝐱  2
∗ 2𝑛 

  =   
𝐘c
 2𝑛 𝐘 c

∗ 2𝑛+1 

−𝐘c
 2𝑛+1 𝐘 c

∗ 2𝑛 
 ∙  

𝐰1

𝐰2

  ≜  𝐔 ∙ 𝐰2𝑛  (5.36) 

Απφ ηελ ηειεπηαία ζρέζε είλαη θαλεξφ φηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί θάπνηνο 

πξνζαξκνζηηθφο αιγφξηζκνο, γηα ηελ αλαλέσζε ησλ ζπληειεζηψλ 

ζπλδπαζκέλεο απνθσδηθνπνίεζεο θαη ηζνζηάζκηζεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην δηάλπζκα 𝐰2𝑛 . Έηζη, είλαη εθηθηή ε παξαθνινχζεζε ησλ κεηαβνιψλ ηνπ 

θαλαιηνχ, ρσξίο λα απαηηείηαη αθξηβήο γλψζε ή εθηίκεζή ηνπ γηα θάζε 
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πεξίνδν κεηάδνζεο. Τν ζθάικα εθηίκεζεο ζηελ έμνδν ηνπ απνθσδηθνπνηεηή-

ηζνζηαζκηζηή είλαη ε δηαθνξά 

 𝐞2𝑛  =   
𝐱1
 2𝑛 

𝐱 2
∗ 2𝑛 

  −   
𝐱 1
 2𝑛 

𝐱  2
∗ 2𝑛 

  (5.37) 

φπνπ ην δεχηεξν δηάλπζκα απνηειείηαη απφ ηηο εμφδνπο ηνπ ηζνζηαζκηζηή, 

ελψ ην πξψην δηάλπζκα αληηζηνηρεί ζηελ επηζπκεηή απφθξηζε θαη, αλάινγα κε 

ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ δέθηε, πεξηιακβάλεη είηε ηα αληίζηνηρα γλσζηά 

κπινθ εθπαίδεπζεο είηε ηα κπινθ κε ηηο εθηηκήζεηο πνπ παξάγεη ν θσξαηήο. 

Ζ δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ παξαπάλσ πξνζαξκνζηηθνχ δέθηε δελ 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν δέθηε ηεο 

Δλφηεηαο 4.4.3. Τα εηζεξρφκελα κπινθ θαηά ηηο πεξηφδνπο 2𝑛 θαη 2𝑛 + 1 

ζρεκαηίδνπλ ηνλ πίλαθα δεδνκέλσλ 𝐔, ν νπνίνο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην 

δηάλπζκα ησλ ζπληειεζηψλ ζπλδπαζκέλεο απνθσδηθνπνίεζεο θαη 

ηζνζηάζκηζεο 𝐰2𝑛 . Ζ έμνδνο ηνπ θίιηξνπ πξνσζείηαη ζην θσξαηή γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ κεηαδηδφκελσλ ζπκβφισλ θαη, επηπιένλ, ζπγθξίλεηαη κε ηελ 

επηζπκεηή απφθξηζε δεκηνπξγψληαο ην ζήκα ζθάικαηνο. Σηε ζπλέρεηα, ν 

πξνζαξκνζηηθφο αιγφξηζκνο ρξεζηκνπνηεί ηα εηζεξρφκελα κπινθ θαη ην ζήκα 

ζθάικαηνο, ψζηε λα ελεκεξψζεη θαηάιιεια ηηο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ. 

Παξαδείγκαηα αιγνξίζκσλ είλαη νη κπινθ εθδνρέο ησλ NLMS θαη RLS, πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηελ Δλφηεηα 4.4.3 θαη πεξηγξάθνληαη μαλά ζηνπο Πίλαθεο 

5.1 θαη 5.2 κε ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο. 

Μπινθ NLMS Αιγόξηζκνο 

Αξρηθέο πλζήθεο: 

𝐰0  =  𝟎2𝐾×1  

𝐏0  =  𝟎2𝐾×2𝐾   

Δλεκέξσζε ησλ πληειεζηώλ: 

𝐏2𝑛 𝑚,𝑚  =  𝜇  𝐔 : ,𝑚  2 ,     𝑚 = 1,… , 2𝐾  

𝐰2𝑛+2  =  𝐰2𝑛  +  𝐏2𝑛 ∙ 𝐔
H ∙ 𝐞2𝑛   

φπνπ 𝜇 είλαη κηθξφο ζεηηθφο αξηζκφο 

Πίλαθαο 5.1: Μπινθ NLMS αιγφξηζκνο γηα ηνλ πξνζαξκνζηηθφ δέθηε. 
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Μπινθ RLS Αιγόξηζκνο 

Αξρηθέο πλζήθεο: 

𝐰0  =  𝟎2𝐾×1  

𝚽0  =  𝐈2𝐾×2𝐾   

Δλεκέξσζε ησλ πληειεζηώλ: 

𝚽2𝑛+2  =  𝜆 ∙ 𝚽2𝑛  +  𝐔H ∙ 𝐔  

𝐰2𝑛+2  =  𝐰2𝑛  +  𝚽2𝑛+2
−1 ∙ 𝐔H ∙ 𝐞2𝑛   

φπνπ 𝜆 είλαη κηθξφο ζεηηθφο αξηζκφο θνληά ζην 1 

Πίλαθαο 5.2: Μπινθ RLS αιγφξηζκνο γηα ηνλ πξνζαξκνζηηθφ δέθηε. 

5.4 πκπεξάζκαηα 

Σηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο πεξηγξάθεθαλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη γηα ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ ιακβαλφκελσλ ζεκάησλ ζε έλα ζχζηεκα επηθνηλσλίαο 

πνπ εθαξκφδεη TR-STBC. πσο είδακε, νη πξνηεηλφκελνη δέθηεο βαζίδνληαη 

ζηε κεηαηξνπή ηεο ζπλέιημεο κεηαμχ ησλ κεηαδηδφκελσλ ζπκβφισλ θαη ηεο 

θξνπζηηθήο απφθξηζεο ηνπ θαλαιηνχ απφ γξακκηθή ζε θπθιηθή θαη ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ θπθιηθψλ πηλάθσλ πνπ πξνθχπηνπλ. Ψζηφζν, ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, ηφζν σο πξνο ην πεδίν ζην νπνίν εθηεινχληαη νη 

ιεηηνπξγίεο ηεο απνθσδηθνπνίεζεο θαη ηεο ηζνζηάζκηζεο, φζν θαη σο πξνο 

ηελ απαηηνχκελε γλψζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαλαιηνχ. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζχγθξηζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ 

αξρηθνχ δέθηε, πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Δλφηεηα 4.4, κε ηελ πνιππινθφηεηα 

ηνπ πξνηεηλφκελνπ δέθηε ηεο Δλφηεηαο 5.3.1. Γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ 

κεηαδηδφκελσλ κπινθ (decoupling) θαη ηελ εμαγσγή ησλ ζπλδπαζκέλσλ 

δηαλπζκάησλ, ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο έλαο πίλαθαο 𝐇d , ν 

νπνίνο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην δηάλπζκα ησλ ιακβαλφκελσλ δεδνκέλσλ (βι. 

ζρέζεηο (4.90) θαη (5.18)). Σηνλ πξψην δέθηε, ν ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο έρεη 

κέγεζνο  2𝐾 + 4𝐿 ×  2𝐾 + 2𝐿  θαη απνηειείηαη απφ Toeplitz ππνπίλαθεο, 

θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγείηαη κε βάζε δηαθνξεηηθφ δηάλπζκα. Απφ 

ηελ άιιε κεξηά, ν πίλαθαο 𝐇d  ηνπ δεχηεξνπ δέθηε θαηαζθεπάδεηαη επθνιφηεξα, 
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θαζψο απνηειείηαη απφ δχν θπθιηθνχο ππνπίλαθεο θαη ηνπο δχν ζπδπγείο 

αλάζηξνθνχο ηνπο. Δπίζεο, ην κέγεζφο ηνπ είλαη 2𝐾 × 2𝐾, γεγνλφο πνπ 

ζπλεπάγεηαη άκεζα ηε κείσζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη θαη’ 

επέθηαζε ηνπ πιήζνπο ησλ απαηηνχκελσλ πξάμεσλ. Σπγθεθξηκέλα, ζηελ 

πξψηε πεξίπησζε απαηηνχληαη 12𝐾𝐿 + 8𝐿2 πεξηζζφηεξνη κηγαδηθνί 

πνιιαπιαζηαζκνί θαη 12𝐾𝐿 + 8𝐿2 − 4𝐿 επηπιένλ κηγαδηθέο πξνζζέζεηο3,4. 

ζνλ αθνξά ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ηζνζηάζκηζεο, δελ είλαη μεθάζαξν πνηνο 

απφ ηνπο δχν δέθηεο έρεη πιενλέθηεκα. Αο ππνζέζνπκε, γηα παξάδεηγκα, φηη 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ZF. Ο ππνινγηζκφο ηνπ πίλαθα ηζνζηάζκηζεο γηα 

έλα δεχγνο ζπλδπαζκέλσλ δηαλπζκάησλ ζηνλ δεχηεξν δέθηε επηβάιιεη ηελ 

αληηζηξνθή ηνπ 𝐾 × 𝐾 πίλαθα 𝐆 (βι. ζρέζεηο (5.20)-(5.21)). Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, ζηνλ πξψην δέθηε ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ν ςεπδναληίζηξνθνο ηνπ 

πίλαθα 𝐆 κεγέζνπο  𝐾 + 2𝐿 × 𝐾 (βι. ζρέζεηο (4.92)-(4.93)), κε ζπλέπεηα λα 

απαηηείηαη αξθεηά κεγαιχηεξνο αξηζκφο πξάμεσλ. Αθφκε, ζηνλ πξψην δέθηε 

είλαη απμεκέλε θαη ε δηάζηαζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πίλαθα ηζνζηάζκηζεο ζε θάζε ζπλδπαζκέλν δηάλπζκα. 

Σηελ πεξίπησζε ηεο κεζφδνπ MMSE, ε ηζνζηάζκηζε εθαξκφδεηαη ζηα κπινθ 

πνπ εμάγνληαη απφ ηνλ απνθσδηθνπνηεηή κέζσ ελφο δηαλχζκαηνο, ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ 𝐾 ζπληειεζηέο ζηνλ δεχηεξν δέθηε θαη 𝑞 (𝑞 ≤ 𝐾) ζπληειεζηέο 

ζηνλ πξψην δέθηε. Έηζη, γηα ηελ ηζνζηάζκηζε θάζε κπινθ, ν πξψηνο δέθηεο 

απαηηεί  𝐾 + 2𝐿 + 𝑞 − 1 ∙ 𝑞 κηγαδηθνχο πνιιαπιαζηαζκνχο θαη  𝐾 + 2𝐿 + 𝑞 −

1 ∙  𝑞 − 1  κηγαδηθέο πξνζζέζεηο, έλαληη 𝐾2 κηγαδηθψλ πνιιαπιαζηαζκψλ θαη 

𝐾2 − 𝐾 κηγαδηθψλ πξνζζέζεσλ ηνπ δεχηεξνπ δέθηε. πσο είλαη θαλεξφ, ε 

πνιππινθφηεηα ηνπ ηζνζηαζκηζηή ζηνλ πξψην δέθηε εμαξηάηαη ηφζν απφ ην 

κήθνο ηεο θξνπζηηθήο απφθξηζεο ηνπ θαλαιηνχ (𝐿 + 1), φζν θαη απφ ηελ ηηκή 

πνπ ζα επηιέμνπκε γηα ηελ παξάκεηξν 𝑞. Αλ ην θαλάιη έρεη κηθξή κλήκε, 

κπνξνχκε λα επηιέμνπκε 𝑞 ≪ 𝐾, νπφηε ν ηζνζηαζκηζηήο ηνπ πξψηνπ δέθηε ζα 

έρεη πνιχ κηθξφηεξε πνιππινθφηεηα. Ψζηφζν, φζν κεγαιψλεη ε κλήκε ηνπ 

                                            
3
 Υπελζπκίδνπκε φηη ε παξάκεηξνο 𝐾 αληηζηνηρεί ζην κέγεζνο ησλ κπινθ δεδνκέλσλ, ελψ ε 

παξάκεηξνο 𝐿 ζηε κλήκε ηνπ θαλαιηνχ. 

4
 Γηα ηελ αθξίβεηα, ν πξψηνο δέθηεο απαηηεί 4𝐾2 + 12𝐾𝐿 + 8𝐿2 κηγαδηθνχο πνιιαπιαζηαζκνχο 

θαη 4𝐾2 + 12𝐾𝐿 + 8𝐿2 − 2𝐾 − 4𝐿 κηγαδηθέο πξνζζέζεηο, ελψ ζηνλ δεχηεξν δέθηε νη κηγαδηθνί 

πνιιαπιαζηαζκνί είλαη κφλν 4𝐾2 θαη νη πξνζζέζεηο 4𝐾2 − 2𝐾. 
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θαλαιηνχ, ζα πξέπεη λα απμεζεί παξάιιεια θαη ε ηηκή ηνπ 𝑞, κε απνηέιεζκα 

ηελ αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηζνζηάζκηζεο, ε νπνία ελδέρεηαη λα 

πξνζεγγίζεη ή θαη λα μεπεξάζεη ηα αληίζηνηρα επίπεδα πνιππινθφηεηαο ζηνλ 

δεχηεξν δέθηε. Δπηπξφζζεηα, παξαηεξψληαο ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ησλ 

δχν δηαλπζκάησλ ζπληειεζηψλ (βι. ζρέζεηο (4.98)-(4.102) θαη (Α.18)), 

κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη ν δεχηεξνο δέθηεο απαηηεί ιηγφηεξνπο 

ππνινγηζηηθνχο πφξνπο. Βέβαηα, ν κηθξφηεξνο αξηζκφο ζπληειεζηψλ απνηειεί 

ζαθέο πιενλέθηεκα ζηνπο πξνζαξκνζηηθνχο δέθηεο, δηφηη επηηξέπεη ηαρχηεξε 

ζχγθιηζε ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ αιγνξίζκνπ θαη πξνυπνζέηεη ιηγφηεξεο 

πξάμεηο γηα ηελ αλαλέσζή ηνπο. 

Σηνπο Πίλαθεο 5.3 θαη 5.4 ζπγθεληξψλνληαη νη πνζφηεηεο ησλ απαηηνχκελσλ 

κηγαδηθψλ πξάμεσλ ζηνπο δχν δέθηεο γηα ηελ εμαγσγή ελφο δεχγνπο 

ζπλδπαζκέλσλ δηαλπζκάησλ, θαζψο θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηζνζηάζκηζεο 

MMSE ζε έλα απφ ηα δηαλχζκαηα απηά. Πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ νη 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κεγεζψλ, αλαζέζακε θάπνηεο ελδεηθηηθέο ηηκέο ζηηο 

παξακέηξνπο 𝐾, 𝐿 θαη 𝑞, ππνινγίδνληαο ην πιήζνο ησλ κηγαδηθψλ 

πνιιαπιαζηαζκψλ πνπ απαηηεί θάζε δέθηεο γηα ηελ επεμεξγαζία δχν 

δηαδνρηθψλ ιακβαλφκελσλ κπινθ. Τα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 5.5. 

 Γηαρσξηζκόο Ηζνζηάζκηζε MMSE 

Πνι/ζκνί  4𝐾2 + 12𝐾𝐿 + 8𝐿2 𝐾𝑞 + 2𝐿𝑞 + 𝑞2 − 𝑞 

Πξνζζέζεηο 4𝐾2 + 12𝐾𝐿 + 8𝐿2 − 2𝐾 − 4𝐿  𝐾𝑞 + 2𝐿𝑞 +  𝑞 − 1 2 −𝐾 − 2𝐿  

Πίλαθαο 5.3: Πνιππινθφηεηα γηα ηνλ αξρηθφ δέθηε ηεο Δλφηεηαο 4.4. 

 Γηαρσξηζκόο Ηζνζηάζκηζε MMSE 

Πνι/ζκνί 4𝐾2  𝐾2  

Πξνζζέζεηο 4𝐾2 − 2𝐾  𝐾2 −𝐾  

Πίλαθαο 5.4: Πνιππινθφηεηα γηα ηνλ πξνηεηλφκελν δέθηε ηεο Δλφηεηαο 5.3.1. 



Σπκπεξάζκαηα 109 

Παξάκεηξνη Γηαρσξηζκόο Ηζνζηάζκηζε ύλνιν 

𝐾 𝐿 𝑞 
αξρηθφο 
δέθηεο 

λένο 
δέθηεο 

αξρηθφο 
δέθηεο 

λένο 
δέθηεο 

αξρηθφο 
δέθηεο 

λένο 
δέθηεο 

60 1 15 15128 14400 2280 7200 17408 21600 

64 3 21 18760 16384 3780 8192 22540 24576 

64 5 25 20424 16384 4900 8192 25324 24576 

64 9 31 23944 16384 6944 8192 30888 24576 

Πίλαθαο 5.5: Παξαδείγκαηα πιήζνπο κηγαδηθψλ πνιιαπιαζηαζκψλ γηα ηνλ αξρηθφ θαη ηνλ 

πξνηεηλφκελν δέθηε. 

πσο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε, ν αξρηθφο δέθηεο έρεη κεγάιν θέξδνο 

ζηηο πξάμεηο γηα ηελ ηζνζηάζκηζε, ην νπνίν φκσο αληηζηαζκίδεηαη ελ κέξεη απφ 

ην εμίζνπ κεγάιν θέξδνο ηνπ πξνηεηλφκελνπ δέθηε ζηηο πξάμεηο γηα ηνλ 

δηαρσξηζκφ. Με ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ 𝐿 θαη 𝑞 κεγαιψλεη ην θέξδνο ηνπ 

δεχηεξνπ δέθηε, ελψ κεηψλεηαη ην θέξδνο ηνπ πξψηνπ. Έηζη, ν δεχηεξνο 

δέθηεο απνθηά πιενλέθηεκα ζην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ κηγαδηθψλ 

πνιιαπιαζηαζκψλ. 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηεη ην γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη ν 

πξνηεηλφκελνο δέθηεο είλαη πην γξήγνξνο θαη επθνιφηεξα πινπνηήζηκνο, ζε 

ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ δέθηε, ηδίσο φηαλ ην θαλάιη MIMO είλαη γλσζηφ. Ζ 

δηαθνξά γίλεηαη εκθαλήο, εάλ ζεσξήζνπκε ην παξάδεηγκα εθαξκνγήο ησλ 

δχν δεθηψλ ζε έλα κε πξνζαξκνζηηθφ ζχζηεκα (batch system), ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηεί ηηο παξερφκελεο εθηηκήζεηο ηνπ θαλαιηνχ γηα λα επεμεξγαζηεί ηα 

ιακβαλφκελα δεδνκέλα off-line. Ψζηφζν, ζε ζπζηήκαηα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ 

φπνπ νη γξήγνξεο κεηαβνιέο ηνπ θαλαιηνχ δελ επηηξέπνπλ ηελ άκεζε 

εθηίκεζή ηνπ κε ηηο ζπλεζηζκέλεο κεζφδνπο, ν πξνζαξκνζηηθφο δέθηεο ηεο 

Δλφηεηαο 4.4 έρεη ζαθέο πξνβάδηζκα. 

 



 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

Πεηξακαηηθή Αμηνιόγεζε 

6.1 Δηζαγσγή 

Γηα λα αμηνινγήζνπκε ηελ απφδνζε ησλ ζρεκάησλ ρσξνρξνληθήο κπινθ 

θσδηθνπνίεζεο, πνπ κειεηήζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, εθηεινχκε 

νξηζκέλα πεηξάκαηα ζηνλ ππνινγηζηή κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο MATLAB. Ζ πεηξακαηηθή κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο θάζε 

ζρήκαηνο ζε δηάθνξεο ζπλζήθεο εμαζζέλεζεο ζα αλαδείμεη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά 

κε ηελ αμηνπηζηία πνπ πξνζθέξεη ζηνπο αζχξκαηνπο ζπλδέζκνπο. 

Ψο κεηξηθή απφδνζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ζθάικαηνο 

δπαδηθνχ ςεθίνπ (Bit Error Rate). Ζ κεηξηθή ππνινγίδεηαη γηα ζπγθεθξηκέλεο 

ηηκέο ηνπ ιφγνπ ζήκαηνο πξνο ζφξπβν (SNR), πνπ νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο 

κέζεο ελέξγεηαο ζπκβφινπ πιεξνθνξίαο ζηελ πεξίπησζε ζπζηήκαηνο κε κία 

θεξαία κεηάδνζεο (𝐸𝑠) πξνο ηελ θαζκαηηθή ππθλφηεηα ηζρχνο ηνπ ζνξχβνπ 

(𝛮0). Καηά ζχκβαζε ζεσξνχκε φηη ε κέζε ελέξγεηα ζπκβφινπ ζηα ζπζηήκαηα 

SISO είλαη κνλαδηαία, δειαδή 𝐸𝑠 = 1. Οη θακπχιεο πνπ πξνθχπηνπλ 

ζρεδηάδνληαη ζε ινγαξηζκηθή θιίκαθα γηα ηελ πηζαλφηεηα ζθάικαηνο. 

Σε φιεο ηηο πξνζνκνηψζεηο ηα ζπζηήκαηα είλαη βαζηθήο δψλεο θαη ε 

αληηζηνίρηζε ησλ δπαδηθψλ ςεθίσλ ζε ζχκβνια πιεξνθνξίαο γίλεηαη κε βάζε 

ηελ νκφδπλε κεηαιιαγή νιίζζεζεο θάζεο (coherent Phase Shift Keying). Ζ 

κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ζπζηεκάησλ MIMO πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα πεηξάκαηα 

δηαζέηνπλ δχν θεξαίεο κεηάδνζεο θαη κία θεξαία ιήςεο. Γηα λα είλαη πην 

δίθαηεο νη ζπγθξίζεηο κε ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα SISO, ππνζέηνπκε φηη ε 

ζπλνιηθή εθπεκπφκελε ηζρχο απφ ηηο θεξαίεο ηνπ πνκπνχ είλαη ίδηα ζε φια ηα 

ζπζηήκαηα. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη, ζε έλα ζχζηεκα κε πνιιαπιέο 
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θεξαίεο κεηάδνζεο, θάζε θεξαία ζα εθπέκπεη έλα θιάζκα ηεο ηζρχνο πνπ 

εθπέκπεηαη απφ ηε κνλαδηθή θεξαία ηνπ αληίζηνηρνπ ζπζηήκαηνο SISO. 

Δπίζεο, ζεσξνχκε φηη ε κέζε ηζρχο ζήκαηνο ζε θάζε θεξαία ιήςεο απφ θάζε 

θεξαία κεηάδνζεο είλαη ίδηα. 

Τα θαλάιηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πεηξάκαηα εκθαλίδνπλ ην θαηλφκελν 

ηεο πνιχδξνκεο κεηάδνζεο θαη δεκηνπξγνχληαη κε βάζε έλα πνιχ απιφ 

κνληέιν. Ζ θξνπζηηθή απφθξηζε ελφο θαλαιηνχ ηάμεο 𝐿 απνηειείηαη απφ 𝐿 + 1 

αλεμάξηεηνπο ζπληειεζηέο (taps) ίζεο ηζρχνο, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο 

κνληεινπνηείηαη σο κηγαδηθή ηπραία κεηαβιεηή θαλνληθήο θαηαλνκήο κε κέζε 

ηηκή κεδέλ θαη δηαζπνξά 1  𝐿 + 1  . Γηα ηα θαλάιηα ζπρλνηηθά επίπεδεο 

εμαζζέλεζεο ηζρχεη φηη 𝐿 = 0, ελψ γηα ηα ζπρλνηηθά επηιεθηηθά θαλάιηα 𝐿 > 0. 

Δπηπιένλ, ζηα ζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κέζσ ησλ θαλαιηψλ πξνζηίζεηαη 

ιεπθφο ζφξπβνο (AWGN), ηα δείγκαηα ηνπ νπνίνπ είλαη κηγαδηθά, αλεμάξηεηα 

θαη αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζε ηηκή κεδέλ θαη δηαζπνξά 𝑁0 2  

αλά κηγαδηθή δηάζηαζε (𝒞𝒩 0,𝑁0 ). 

Ζ πιεηνςεθία ησλ δεθηψλ πνπ ζα κειεηεζνχλ ζηα επφκελα πεηξάκαηα, κε 

εμαίξεζε ηνπο πξνζαξκνζηηθνχο, απαηηνχλ λα γλσξίδνπλ κε θάπνην ηξφπν 

ηελ θαηάζηαζε θάζε θαλαιηνχ. Δπεηδή, φκσο, επηζπκνχκε λα εζηηάζνπκε ζηελ 

απφδνζε ηνπ εθάζηνηε ζρήκαηνο, ρσξίο λα επεξεάδνληαη νη κεηξήζεηο απφ ηηο 

δηάθνξεο κεζφδνπο εθηίκεζεο θαλαιηνχ, νη θξνπζηηθέο απνθξίζεηο παξέρνληαη 

κε αθξίβεηα ζηνπο δέθηεο. Σε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, δελ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ν ηξφπνο κεηαβνιήο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ θαλαιηνχ, αξθεί βέβαηα λα 

παξακέλνπλ ζηαζεξνί γηα δχν δηαδνρηθέο πεξηφδνπο κεηάδνζεο. Γηα 

παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ην θαλάιη είλαη ζηαζεξφ θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο κεηάδνζεο, ή φηη ηα δείγκαηα θάζε ζπληειεζηή είλαη 

αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο θαη κεηαβάιινληαη κε εληειψο ηπραίν ηξφπν. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, ζηα πεηξάκαηα ησλ πξνζαξκνζηηθψλ δεθηψλ, φπνπ ην θαλάιη 

ζεσξείηαη ρξνληθά κεηαβαιιφκελν, νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ κεηαβάιινληαη 

απφ δείγκα ζε δείγκα ζχκθσλα κε ην θαηλφκελν Doppler θαη ππάξρεη 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ θάζε ζπληειεζηή ζην ρξφλν. 

Ζ νξζφηεηα ησλ πεηξακαηηθψλ απνηειεζκάησλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζε ζσζηά ζπκπεξάζκαηα. Γηα λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα ζηαηηζηηθά ζθάικαηα, θάζε πείξακα εθηειείηαη πνιιέο 
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θνξέο θαη νη ηειηθέο ηηκέο ηεο πηζαλφηεηαο ζθάικαηνο πξνθχπηνπλ απφ ην 

κέζν φξν ησλ αληίζηνηρσλ ηηκψλ φισλ ησλ εθηειέζεσλ. Δπηπιένλ, νη 

αθνινπζίεο δπαδηθψλ ςεθίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πεηξάκαηα 

δεκηνπξγνχληαη κε ηπραίν ηξφπν θαη έρνπλ αξθεηά κεγάιν κήθνο, ψζηε λα κελ 

επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά ηηο κεηξήζεηο BER. 

Σε απηφ ην ζεκείν, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη νη ππνζέζεηο πάλσ ζηηο 

νπνίεο βαζίδνληαη ηα πεηξάκαηα δελ αληαπνθξίλνληαη πάληα ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο. Ψζηφζν, παξέρνπλ θακπχιεο αλαθνξάο γηα ηε ζχγθξηζε ησλ 

ζρεκάησλ κεηαμχ ηνπο ή κε άιιεο ηερληθέο. Βέβαηα, ε δνθηκή θάζε ζρήκαηνο 

ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ έρεη ηδηαίηεξε αμία, θαζψο ελδέρεηαη λα αλαδείμεη 

πξφζζεηεο αδπλακίεο ζε πεγέο ππνβάζκηζεο πνπ δελ ζπλππνινγίζηεθαλ 

θαηά ηε θάζε ηεο αλάιπζεο ή ηεο πξνζνκνίσζεο. 

6.2 ύγθξηζε πζηεκάησλ κε STBC θαη πκβαηηθώλ 

πζηεκάησλ SISO 

Σηελ παξνχζα ελφηεηα, θαζέλα απφ ηα ζρήκαηα STBC ησλ Κεθαιαίσλ 3 θαη 

4 ζπγθξίλεηαη κε ηελ αληίζηνηρε πεξίπησζε ζπζηήκαηνο πνπ δελ παξέρεη 

ρσξηθή δηαθνξεηηθφηεηα. Με ηα πεηξάκαηα απηά δηεξεπλνχκε θαηά πφζν 

βειηηψλεηαη ε απφδνζε ησλ αζχξκαησλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο, φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιαπιέο θεξαίεο κεηάδνζεο θαη εθαξκφδεηαη STBC ζηα 

κεηαδηδφκελα δεδνκέλα. 

6.2.1 ρήκα Alamouti 

Τν πξψην πείξακα αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρήκαηνο Alamouti ζε θαλάιηα 

ζπρλνηηθά επίπεδεο εμαζζέλεζεο. Σηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο Δηθφλαο 6.1 

πεξηιακβάλνληαη νη θακπχιεο BER σο πξνο ην SNR  γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

ζπζηεκάησλ κε δχν θεξαίεο κεηάδνζεο θαη κία ή δχν θεξαίεο ιήςεο, θαζψο 

θαη ε θακπχιε BER ελφο ζπζηήκαηνο SISO. Τα ζχκβνια πιεξνθνξίαο 

αλήθνπλ ζε αζηεξηζκφ δπαδηθνχ PSK (Binary Phase Shift Keying). 
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Εικόνα 6.1:  Καµπύλες BER για το σχήµα Alamouti. 

Όπως µπορούµε να διαπιστώσουµε από τη γραφική παράσταση, η εφαρµογή 

του ορθογώνιου κώδικα στα µεταδιδόµενα σύµβολα πληροφορίας βελτιώνει 

αισθητά την αξιοπιστία του ασύρµατου συνδέσµου. Ακόµα και µε την υπόθεση 

της ίσης συνολικής εκπεµπόµενης ισχύος, το κέρδος που προκύπτει από τη 

χωρική διαφορετικότητα για το σχήµα Alamouti µε µία κεραία λήψης είναι 

περίπου 15 dB για πιθανότητα σφάλµατος ίση µε 10-4. Οµοίως, για την ίδια 

τιµή BER το κέρδος του σχήµατος Alamouti µε δύο κεραίες λήψης είναι 

περίπου 24 dB. Εάν αναιρούσαµε την παραπάνω υπόθεση και κάθε κεραία 

µετάδοσης στα συστήµατα χωροχρονικής κωδικοποίησης εξέπεµπε την ίδια 

ισχύ µε τη µοναδική κεραία µετάδοσης του συστήµατος SISO, τότε το κέρδος 

σε κάθε περίπτωση θα ήταν µεγαλύτερο κατά 3 dB, δηλαδή οι αντίστοιχες 

καµπύλες θα έπρεπε να ολισθήσουν κατά 3 dB προς τα αριστερά. 
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6.2.2 OFDM-STBC 

Σην ζπγθεθξηκέλν πείξακα, ην ζρήκα OFDM-STBC κε δχν θεξαίεο κεηάδνζεο 

θαη κία θεξαία ιήςεο ζπγθξίλεηαη κε ην ζπκβαηηθφ OFDM κηαο θεξαίαο 

κεηάδνζεο. Τα ζεκεία ηνπ κηγαδηθνχ επηπέδνπ  𝜌𝑘  𝑘=1
𝐾  επηιέγνληαη ζχκθσλα 

κε ηελ ηζφηεηα (4.16), δειαδή λα είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλα γχξσ απφ 

ηνλ κνλαδηαίν θχθιν ζε έλα πιέγκα ηνπ FFT, ελψ γηα ηε δηακφξθσζε 

ρξεζηκνπνηείηαη QPSK. 

Δμεηάδνπκε δχν πεξηπηψζεηο εμαζζέλεζεο ζηα θαλάιηα κεηαμχ πνκπνχ θαη 

δέθηε. Σηελ πξψηε πεξίπησζε ζεσξνχκε φηη ε εμαζζέλεζε είλαη επίπεδε. Γηα 

ην OFDM ρξεζηκνπνηνχληαη 16 θέξνπζεο θαη, αληίζηνηρα, επηιέγνπκε ην 

κήθνο κπινθ ηνπ OFDM-STBC λα είλαη 16. Σηελ άιιε πεξίπησζε, ηα θαλάιηα 

είλαη ηέηαξηεο ηάμεο (𝐿 = 4) θαη επηιέγνπκε 32 θέξνπζεο γηα ην OFDM θαη 32 

ζχκβνια γηα ηα κπινθ ηνπ OFDM-STBC. Οη αληίζηνηρεο θακπχιεο BER σο 

πξνο ην SNR παξνπζηάδνληαη ζηηο Δηθφλεο 6.2 θαη 6.3. Σηα δηαγξάκκαηα 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη θακπχιεο γηα ηελ ζεσξεηηθή πηζαλφηεηα ζθάικαηνο, ε 

νπνία ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε (4.37). 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο επηβεβαηψλεηαη ε ζαθήο ππεξνρή ηνπ 

OFDM-STBC έλαληη ηνπ ζπκβαηηθνχ OFDM, ε νπνία νθείιεηαη βεβαίσο ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα κεηάδνζεο πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ρσξνρξνληθήο 

θσδηθνπνίεζεο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε φηη γηα πηζαλφηεηα ζθάικαηνο ίζε κε 

10-2 ην θέξδνο ηνπ OFDM-STBC ζηα δχν θαλάιηα εμαζζέλεζεο πξνζεγγίδεη 

ηα 5 dB, κε κνλαδηθφ θφζηνο κία επηπιένλ θεξαία ζηνλ πνκπφ θαη ειάρηζηε 

πξφζζεηε επεμεξγαζία. Τα παξαπάλσ δεδνκέλα επαιεζεχνληαη θαη απφ ηηο 

ηηκέο ηεο ζεσξεηηθήο πηζαλφηεηαο ζθάικαηνο, νη νπνίεο παξαηεξνχκε φηη 

ζπκπίπηνπλ κε ηηο αληίζηνηρεο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο. 

Ζ απφδνζε ησλ δχν ζπζηεκάησλ ζην δεχηεξν θαλάιη παξνπζηάδεη ειάρηζηε 

κείσζε, απφξξνηα ηεο ηθαλνπνηεηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο ζπρλνηηθά 

επηιεθηηθήο εμαζζέλεζεο απφ ην OFDM. Ψζηφζν, αθφκα θαη απηή ε κηθξή 

ππνβάζκηζε απνηειεί έλδεημε φηη ην ζρήκα OFDM-STBC δελ κπνξεί λα 

αμηνπνηήζεη ηελ πξφζζεηε δηαθνξεηηθφηεηα πνπ πξνθχπηεη ζην ζπγθεθξηκέλν 

θαλάιη απφ ηελ πνιχδξνκε κεηάδνζε. 
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Εικόνα 6.2:  Σύγκριση OFDM-STBC και OFDM σε κανάλι επίπεδης εξασθένησης. 

 

Εικόνα 6.3:  Σύγκριση OFDM-STBC και OFDM σε συχνοτικά επιλεκτικό κανάλι. 
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Εικόνα 6.4: MMSE-FDE µε STBC και χωρίς STBC σε κανάλι επίπεδης εξασθένησης. 

 

Εικόνα 6.5: MMSE-FDE µε STBC και χωρίς STBC σε συχνοτικά επιλεκτικό κανάλι. 
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6.2.3 FDE-STBC 

Με ην πείξακα απηφ κειεηνχκε ηε δηαθνξά ζηελ απφδνζε ηεο κεζφδνπ 

ηζνζηάζκηζεο MMSE-FDE κηαο θέξνπζαο, φηαλ εθαξκφδεηαη ζε ζπζηήκαηα 

MIMO (FDE-STBC) θαη SISO. Τα ζχκβνια πιεξνθνξίαο, πνπ αλήθνπλ ζε 

αζηεξηζκφ 8-PSK, νκαδνπνηνχληαη ζε κπινθ κήθνπο 64 θαη κεηαδίδνληαη 

κέζσ θαλαιηνχ εμαζζέλεζεο, ην νπνίν είλαη είηε ζπρλνηηθά επίπεδν είηε 

ζπρλνηηθά επηιεθηηθφ κε κλήκε 𝐿 = 3. Σηα αθφινπζα δηαγξάκκαηα (Δηθφλεο 

6.4 θαη 6.5) έρνπλ ζρεδηαζηεί νη θακπχιεο BER σο πξνο ην SNR γηα ηνπο δχν 

ηχπνπο θαλαιηψλ. 

Παξαηεξνχκε φηη ε απφδνζε ηεο κεζφδνπ MMSE-FDE βειηηψλεηαη αηζζεηά, 

φηαλ ζπλδπαζηεί κε STBC, ιφγσ ηνπ θέξδνπο ρσξηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο πνπ 

πξνθχπηεη ζηελ πεξίπησζε απηή. Ζ δηαθνξά ζηελ απφδνζε ησλ δχν 

ζπζηεκάησλ είλαη εκθαλέζηεξε θπξίσο γηα ηηκέο ηνπ SNR κεγαιχηεξεο απφ 

10 dB, φπνπ είλαη κεγαιχηεξε θαη ε επίδξαζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ ε ηηκή ηνπ SNR πιεζηάδεη ηα 15 dB, ε πηζαλφηεηα 

ζθάικαηνο ηνπ FDE-STBC θπκαίλεηαη ζην επίπεδν ηνπ 10-2 θαη ζηνπο δχν 

ηχπνπο θαλαιηψλ, ελψ ην θέξδνο ηνπ ζε ζρέζε κε ην ζπκβαηηθφ ζχζηεκα είλαη 

θαηά πξνζέγγηζε 4 dB ζην ζπρλνηηθά επηιεθηηθφ θαλάιη θαη 5 dB ζην 

ζπρλνηηθά επίπεδν θαλάιη. 

6.2.4 TR-STBC 

Σην πείξακα πνπ αθνινπζεί θσδηθνπνηνχκε ηα ζχκβνια πιεξνθνξίαο πξνο 

κεηάδνζε ζχκθσλα κε ην ζρήκα TR-STBC. Κάζε κπινθ απνηειείηαη απφ 60 

δπαδηθά ςεθία δηακνξθσκέλα κε BPSK. Γηα ηα επηκέξνπο θαλάιηα κεηαμχ 

πνκπνχ θαη δέθηε ζεσξνχκε μαλά δχν πεξηπηψζεηο. Σηελ πξψηε πεξίπησζε 

ηα δχν θαλάιηα είλαη ζπρλνηηθά επίπεδα, ελψ ζηε δεχηεξε παξνπζηάδνπλ 

ζπρλνηηθά επηιεθηηθή εμαζζέλεζε, κε ηελ θξνπζηηθή απφθξηζε ηνπ θαζελφο λα 

απνηειείηαη απφ 2 ζπληειεζηέο. 

Ζ επεμεξγαζία ησλ ιακβαλφκελσλ δεδνκέλσλ εθηειείηαη απφ ηνλ αξρηθφ 

δέθηε ηνπ TR-STBC, πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ Δλφηεηα 4.4, θαζψο επίζεο θαη 

απφ ηνλ δέθηε ηεο Δλφηεηαο 5.3, ν νπνίνο εθκεηαιιεχεηαη ηνπο θπθιηθνχο 
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πίλαθεο ζπλέιημεο γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ιακβαλφκελσλ ζεκάησλ. Οη 

δχν δέθηεο, πνπ ζπκβνιίδνληαη κε TR-STBC 1 θαη TR-STBC 2, αληίζηνηρα, 

ππνζέηνπκε φηη γλσξίδνπλ κε κεγάιε αθξίβεηα ηελ θαηάζηαζε θάζε θαλαιηνχ 

θαη εθαξκφδνπλ ηζνζηάζκηζε MMSE ή ZF γηα ηελ εμάιεηςε ηεο δηαζπκβνιηθήο 

παξεκβνιήο. 

ζνλ αθνξά ηνλ ηζνζηαζκηζηή MMSE ηνπ δέθηε TR-STBC 1, ζα πξέπεη λα 

ζεκεηψζνπκε φηη ε απφδνζε θαη ε πνιππινθφηεηά ηνπ είλαη επζέσο αλάινγεο 

ηνπ πιήζνπο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ, κε απνηέιεζκα ε παξάκεηξνο απηή λα 

έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην ζχζηεκα. Βέβαηα, ππάξρεη έλα άλσ φξην, πέξα 

απφ ην νπνίν ε αχμεζε ηνπ πιήζνπο ησλ ζπληειεζηψλ δελ πξνζθέξεη 

επηπιένλ φθεινο, παξά κφλν πξφζζεηε επηβάξπλζε. Σην αθφινπζν πείξακα 

ρξεζηκνπνηνχκε 15 ζπληειεζηέο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηηκή έρεη επηιεγεί κέζσ 

δνθηκψλ θαη πξνζθέξεη πνιχ θαιή απφδνζε κε απνδεθηή ππνινγηζηηθή 

πνιππινθφηεηα. 

Σην ζχζηεκα SISO ζεσξνχκε φηη ηα ζχκβνια πιεξνθνξίαο κεηαδίδνληαη ζε 

κπινθ κήθνπο 𝐾, ζηα νπνία πξνζηίζεληαη 𝐿 κεδεληθά ζχκβνια σο αθνινπζία 

πξνζηαζίαο. Οπφηε, ε ζρέζε εηζφδνπ-εμφδνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν 

κεηάδνζεο κπινθ είλαη 

𝐲 =  𝐇 ∙ 𝐱 +  𝐧 

φπνπ 𝐱 είλαη ην δηάλπζκα ησλ 𝐾 κεηαδηδφκελσλ ζπκβφισλ, 𝐇 ν πίλαθαο 

ζπλέιημεο ηχπνπ Toeplitz κε δηαζηάζεηο  𝐾 + 𝐿 × 𝐾, 𝐧 ην δηάλπζκα ηνπ 

ζνξχβνπ θαη 𝐲 ην δηάλπζκα ησλ ιακβαλφκελσλ ζπκβφισλ κε κήθνο 𝐾 + 𝐿. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ ζρέζε, ν ηζνζηαζκηζηήο ZF είλαη 

𝐖 =  𝐇†  =   𝐇H ∙ 𝐇 −1 ∙ 𝐇H 

ελψ ν ηζνζηαζκηζηήο MMSE νξίδεηαη σο εμήο 

𝐖 =   𝐑𝑥
−1 +𝐇H ∙ 𝐑𝑛

−1 ∙ 𝐇 −1 ∙ 𝐇H ∙ 𝐑𝑛
−1 

φπνπ 𝐑𝑥  θαη 𝐑𝑛  είλαη νη πίλαθεο ζπλδηαζπνξάο ησλ 𝐱 θαη 𝐧, αληίζηνηρα. 

Υπνζέηνληαο φηη ηα ζηνηρεία θάζε δηαλχζκαηνο είλαη αλεμάξηεηα, ηζρχνπλ νη 

ηζφηεηεο 𝐑𝑥 = 𝜍𝑥
2 ∙ 𝐈𝛫  θαη 𝐑𝑛 = 𝜍𝑛

2 ∙ 𝐈 𝐾+𝐿 . 
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Εικόνα 6.6: Καµπύλες BER για την εφαρµογή του TR-STBC σε συχνοτικά επίπεδο κανάλι. 

 

Εικόνα 6.7:  Καµπύλες BER για την εφαρµογή του TR-STBC σε συχνοτικά επιλεκτικό κανάλι. 

2 4 6 8 10 12 14 16 18
10

-4

10
-3

10
-2

10
-1

SNR (dB)

B
it
 E

rr
o
r 

R
a
te

Frequency-Flat Channel

 

 

TR-STBC 1

TR-STBC 2

SISO

2 4 6 8 10 12 14 16 18
10

-6

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

SNR (dB)

B
it
 E

rr
o
r 

R
a
te

Frequency-Selective Channel

 

 

TR-STBC 1 (MMSE)

TR-STBC 1 (ZF)

TR-STBC 2 (MMSE)

TR-STBC 2 (ZF)

SISO (MMSE)

SISO (ZF)



120 Πεηξακαηηθή Αμηνιφγεζε 

Σηα δηαγξάκκαηα ησλ Δηθφλσλ 6.6 θαη 6.7 έρνπλ ζρεδηαζηεί νη θακπχιεο BER 

σο πξνο ην SNR γηα ηνπο δχν ηχπνπο θαλαιηψλ. Δίλαη απαξαίηεην λα 

επηζεκάλνπκε φηη ζην ζπρλνηηθά επίπεδν θαλάιη ε ρξεζηκφηεηα ησλ 

ηζνζηαζκηζηψλ πεξηνξίδεηαη ζηελ αλαίξεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ κνλαδηθνχ 

ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο ζηα κεηαδηδφκελα ζχκβνια. Έηζη, ε απφδνζε ησλ 

δχν κεζφδσλ ηζνζηάζκηζεο είλαη αθξηβψο ίδηα, γη’ απηφ θαη ζην αληίζηνηρν 

δηάγξακκα παξέρνληαη κφλν νη θακπχιεο γηα ηζνζηαζκηζηή MMSE. 

Απφ ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο είλαη πξνθαλέο φηη ε δηαθνξεηηθφηεηα 

κεηάδνζεο πνπ επηηπγράλεη ην TR-STBC αλαβαζκίδεη νπζηαζηηθά ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ αζχξκαηνπ ζπλδέζκνπ, ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν ζχζηεκα 

SISO. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα πηζαλφηεηα ζθάικαηνο ίζε κε 10-2, ην θέξδνο 

ζην ζπρλνηηθά επίπεδν θαλάιη είλαη πεξίπνπ 5 dB, ελψ ζην ζπρλνηηθά 

επηιεθηηθφ θαλάιη πξνζεγγίδεη ηα 7 dB, φηαλ εθαξκφδεηαη ηζνζηάζκηζε ZF θαη 

ηα 3 dB, φηαλ ν ηζνζηαζκηζηήο είλαη MMSE. Δπηπιένλ, δηαπηζηψλνπκε φηη ζε 

θάζε πεξίπησζε νη απνδφζεηο ησλ δχν δεθηψλ ηνπ TR-STBC ηαπηίδνληαη. Οη 

ειάρηζηεο απνθιίζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζε νξηζκέλα ζεκεία, θπξίσο γηα 

πςειέο ηηκέο SNR, νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζε ζηαηηζηηθά ζθάικαηα. 

Μία αθφκα αμηφινγε παξαηήξεζε είλαη φηη ε απφδνζε ηνπ TR-STBC 

βειηηψλεηαη ζε ζπλζήθεο ζπρλνηηθά επηιεθηηθήο εμαζζέλεζεο, ηδίσο γηα ηηκέο 

ηνπ SNR κεγαιχηεξεο απφ 6 dB. Απηή ε δηαθνξά ζηελ απφδνζε ηνπ 

ζρήκαηνο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηα δχν θαλάιηα είλαη απφξξνηα ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο πξφζζεηεο δηαθνξεηηθφηεηαο πνπ πξνθχπηεη ζην 

ζπρλνηηθά επηιεθηηθφ θαλάιη ιφγσ ηεο πνιχδξνκεο κεηάδνζεο. 

6.3 ύγθξηζε ησλ ρεκάησλ STBC 

Σηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη πεηξάκαηα γηα ηε ιεπηνκεξέζηεξε 

ζχγθξηζε ησλ ζρεκάησλ OFDM-STBC, FDE-STBC θαη TR-STBC ζε θαλάιηα 

ζπρλνηηθά επηιεθηηθήο εμαζζέλεζεο. Τν ζελάξην είλαη φκνην γηα φιεο ηηο 

πξνζνκνηψζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θαλάιη MISO απνηειείηαη απφ δχν 

επηκέξνπο θαλάιηα, ηα νπνία ππνζέηνπκε φηη είλαη αλεμάξηεηα θαη επηιεθηηθά 

ζηε ζπρλφηεηα κε κλήκε 𝐿 = 3. Τα ζπζηήκαηα πνπ έρνπκε πινπνηήζεη 
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ρξεζηκνπνηνχλ αζηεξηζκφ ζπκβφισλ QPSK θαη κεηαδίδνπλ κε ξπζκφ 10000 

ζχκβνια αλά δεπηεξφιεπην. Κάζε κεηαδηδφκελν κπινθ πεξηιακβάλεη 64 

ζχκβνια πιεξνθνξίαο θαη 3 πξφζζεηα ζχκβνια γηα πξνζηαζία απφ 

αιιεινπαξεκβνιή (IBI). 

6.3.1 Ηζνδπλακία FDE-STBC θαη TR-STBC 

Ο ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεηξάκαηνο είλαη λα απνδεηρζεί θαη πεηξακαηηθά 

ε ηζνδπλακία ησλ ζρεκάησλ FDE-STBC θαη TR-STBC. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην δέθηε ηνπ TR-STBC πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ Δλφηεηα 

5.2.2, ν νπνίνο κεηαζρεκαηίδεη ηα ιακβαλφκελα κπινθ δεδνκέλσλ ζην πεδίν 

ζπρλνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο απνθσδηθνπνίεζεο 

θαη ηεο ηζνζηάζκηζεο. 

Τα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο Δηθφλαο 6.8, 

φπνπ είλαη θαλεξφ φηη νη θακπχιεο BER ησλ δχν ζρεκάησλ ζπκπίπηνπλ. 

Σπλεπψο, κέζσ ησλ πξνζνκνηψζεσλ επαιεζεχεηαη ν ηζρπξηζκφο φηη ηα 

ζρήκαηα TR-STBC θαη FDE-STBC είλαη ηζνδχλακα. 

6.3.2 Αληηπαξάζεζε ησλ Σξηώλ ρεκάησλ STBC 

Σην δηάγξακκα ηεο Δηθφλαο 6.9 παξνπζηάδνληαη νη θακπχιεο BER πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεκάησλ OFDM-STBC, FDE-STBC θαη 

TR-STBC ζην ζπρλνηηθά επηιεθηηθφ θαλάιη. Γηα ηελ εμαγσγή ηεο σθέιηκεο 

πιεξνθνξίαο απφ ηα αληίζηνηρα ιακβαλφκελα ζήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

δέθηεο πνπ απαηηνχλ αθξηβή γλψζε ή εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θαλαιηνχ 

ζε θάζε πεξίνδν κεηάδνζεο. Δηδηθά φζνλ αθνξά ην TR-STBC, πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε φηη εθαξκφδεηαη ν αξρηθφο δέθηεο (βι. Δλφηεηα 4.4), θαζψο θαη 

φηη ν ηζνζηαζκηζηήο πεξηιακβάλεη 21 ζπληειεζηέο. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα ζρήκαηα FDE-STBC θαη TR-STBC επηηπγράλνπλ 

ζπγθξίζηκεο απνδφζεηο, ελψ ππεξηεξνχλ ζεκαληηθά έλαληη ηνπ OFDM-STBC. 

Μάιηζηα, γηα SNR 15 dB ε δηαθνξά ζηελ πηζαλφηεηα ζθάικαηνο είλαη ζρεδφλ 

κία ηάμε κεγέζνπο θαη απμάλεηαη φζν απμάλεηαη ην SNR. 
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Εικόνα 6.8: Ισοδυναµία των σχηµάτων FDE-STBC και TR-STBC. 

 

Εικόνα 6.9: Σύγκριση των τριών σχηµάτων STBC στο συχνοτικά επιλεκτικό κανάλι. 
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Σηελ εξγαζία [13] πεξηγξάθνληαη αλάινγα πεηξάκαηα, απφ ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ φκνηα απνηειέζκαηα. Αθφκε, επηζεκαίλεηαη φηη ν ζπλδπαζκφο 

ηνπ OFDM-STBC κε αλαθαηαλνκή ζπκβφισλ (interleaving) ζην πεδίν 

ζπρλνηήησλ θαη επζεία δηφξζσζε ζθαικάησλ (Forward Error Correction) ή 

πξνθσδηθνπνίεζε, θαζψο θαη ε πξνζζήθε ηκήκαηνο αλαηξνθνδφηεζεο ζηνπο 

ηζνζηαζκηζηέο ηνπ FDE-STBC θαη ηνπ TR-STBC, ζα κεηψζεη πεξαηηέξσ ηελ 

πηζαλφηεηα ζθάικαηνο. Με ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ 

αλακέλεηαη, ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, λα κελ ππάξρνπλ αμηνζεκείσηεο 

δηαθνξέο ζηηο απνδφζεηο ησλ ηξηψλ ζρεκάησλ STBC. 

6.3.3 Πξνζαξκνζηηθνί Γέθηεο 

Σε απηήλ ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ 

γηα ηνπο πξνζαξκνζηηθνχο δέθηεο ησλ ζρεκάησλ FDE-STBC θαη TR-STBC. 

Γηα ην δεχηεξν ζρήκα εθαξκφδνπκε θαη ηνπο δχν δέθηεο πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηηο Δλφηεηεο 4.4.3 θαη 5.3.2, ηνπο νπνίνπο ζπκβνιίδνπκε σο TDE1 θαη TDE2, 

αληίζηνηρα. Ο δέθηεο TDE1 ρξεζηκνπνηεί 24 ζπληειεζηέο γηα απφ θνηλνχ 

απνθσδηθνπνίεζε θαη ηζνζηάζκηζε ησλ ιακβαλφκελσλ δεδνκέλσλ, ελψ ην 

πιήζνο ησλ ζπληειεζηψλ ζηνπο άιινπο δχν δέθηεο ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ 

ζπκβφισλ πιεξνθνξίαο ζηα κεηαδηδφκελα κπινθ. Οη ηηκέο ησλ ππφινηπσλ 

παξακέηξσλ, φπσο ην βήκα ζηνλ αιγφξηζκν NLMS θαη ν ζπληειεζηήο ιήζεο 

ζηνλ RLS, επηιέγνληαη εκπεηξηθά, κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

πηζαλφηεηαο ζθάικαηνο. 

ζνλ αθνξά ην MISO θαλάιη, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζεσξνχκε φηη, 

εθηφο απφ ζπρλνηηθά επηιεθηηθφ, είλαη θαη ρξνληθά κεηαβαιιφκελν. Ψζηφζν, 

ηζρχεη ε βαζηθή ππφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή STBC, δειαδή φηη ε θαηάζηαζε 

ηνπ θαλαιηνχ παξακέλεη ζηαζεξή θαηά ηε δηάξθεηα κεηάδνζεο δχν δηαδνρηθψλ 

κπινθ ζπκβφισλ. Οη ζπληειεζηέο ηεο θξνπζηηθήο απφθξηζεο θάζε επηκέξνπο 

θαλαιηνχ δεκηνπξγνχληαη αξρηθά φπσο ζην βαζηθφ κνληέιν, πνπ πεξηγξάθεθε 

ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Αθνινχζσο, εηζάγεηαη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

δεηγκάησλ θάζε ζπληειεζηή ζχκθσλα κε ην κνληέιν Jakes [36]. 
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Εικόνα 6.10: Εφαρµογή των προσαρµοστικών δεκτών σε στατικό κανάλι. 

 

Εικόνα 6.11: Εφαρµογή των προσαρµοστικών δεκτών σε χρονικά µεταβαλλόµενο κανάλι µε 

µέγιστη συχνότητα Doppler 10 Hz. 
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Εικόνα 6.12: Εφαρµογή των προσαρµοστικών δεκτών σε χρονικά µεταβαλλόµενο κανάλι µε 

µέγιστη συχνότητα Doppler 40 Hz. 

Στις Εικόνες 6.11 και 6.12 απεικονίζονται οι καµπύλες BER των 

προσαρµοστικών δεκτών, όταν η µέγιστη συχνότητα Doppler είναι 10 Hz και 

40 Hz, αντίστοιχα. Για λόγους σύγκρισης, στην Εικόνα 6.10 παρέχονται οι 

καµπύλες BER που προκύπτουν από την εφαρµογή των δεκτών σε σταθερό 

κανάλι, όπου η συχνότητα Doppler είναι µηδενική. 

Όπως ήταν αναµενόµενο, στο στατικό κανάλι όλοι οι προσαρµοστικοί δέκτες 

επιτυγχάνουν σχεδόν την ίδια απόδοση, η οποία παρουσιάζει ελάχιστη 

απόκλιση από την απόδοση των δεκτών που γνωρίζουν µε ακρίβεια την 

κατάσταση του καναλιού. Συνεπώς, επαληθεύεται η ορθή λειτουργία των 

προσαρµοστικών δεκτών. 

Η αύξηση της συχνότητας Doppler συνεπάγεται µεγαλύτερη ταχύτητα 

µεταβολής του καναλιού. Στην περίπτωση που η µέγιστη συχνότητα Doppler 

είναι 10 Hz, διαπιστώνουµε ότι ο αλγόριθµος RLS παρακολουθεί µε ευκολία 

τις µεταβολές, οπότε η πιθανότητα σφάλµατος δεν αυξάνεται σηµαντικά. 

Επιπλέον, στις χαµηλές τιµές του SNR, η απόδοση του αλγορίθµου NLMS 
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πξνζεγγίδεη ηελ απφδνζε ηνπ RLS. Ψζηφζν, γηα κεγάιεο ηηκέο ηνπ SNR 

παξαηεξείηαη έλα θάησ θξάγκα ζην ζθάικα ηνπ, ην νπνίν νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη δελ πξνζαξκφδεηαη αξθεηά γξήγνξα ζηε κεηαβαιιφκελε 

θαηάζηαζε ηνπ θαλαιηνχ. 

Απμάλνληαο πεξαηηέξσ ηε ζπρλφηεηα Doppler ζηα 40 Hz, βιέπνπκε φηη ε 

απφδνζε ηνπ αιγνξίζκνπ RLS δηαηεξείηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. 

Μάιηζηα, ε ππνβάζκηζε ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε ζπρλφηεηαο Doppler 10 

Hz δελ είλαη κεγάιε, αλ θαη απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ SNR. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, ν αιγφξηζκνο NLMS αδπλαηεί λα παξαθνινπζήζεη ηηο γξήγνξεο 

κεηαβνιέο ηνπ θαλαιηνχ, κε απνηέιεζκα ην θάησ θξάγκα ηνπ ζθάικαηνο λα 

είλαη αξθεηά πςειφ, άξα θαη κε απνδεθηφ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

εθαξκνγψλ. 

Θα πξέπεη, επίζεο, λα ζεκεηψζνπκε φηη ν δέθηεο TDE1 έρεη θαιχηεξε 

απφδνζε ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο δέθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ίδην 

πξνζαξκνζηηθφ αιγφξηζκν. Ζ δηαθνξά δελ είλαη κεγάιε γηα κηθξέο ζπρλφηεηεο 

Doppler, αιιά γίλεηαη εκθαλέζηεξε θαζψο ε ζπρλφηεηα κεγαιψλεη. Ο θχξηνο 

ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη ην κηθξφηεξν πιήζνο ζπληειεζηψλ ηνπ δέθηε 

TDE1, πνπ ηνλ βνεζά λα ζπγθιίλεη γξεγνξφηεξα θαη λα παξαθνινπζεί κε 

κεγαιχηεξε επθνιία ηηο αιιαγέο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ θαλαιηνχ. Μία αθφκα 

ζεκαληηθή παξαηήξεζε είλαη φηη νη δέθηεο FDE θαη TDE2 επηηπγράλνπλ 

ζρεδφλ ηελ ίδηα πηζαλφηεηα ζθάικαηνο ζε θάζε πεξίπησζε, γεγνλφο πνπ 

απνηειεί έλδεημε ηζνδπλακίαο. 

6.4 πκπεξάζκαηα 

Τα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ παξέρνπλ κηα πξψηε εηθφλα 

γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρεκάησλ ρσξνρξνληθήο 

θσδηθνπνίεζεο ζε ζπλζήθεο ζπρλνηηθά επηιεθηηθήο ή επίπεδεο εμαζζέλεζεο. 

Βέβαηα, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εθάζηνηε εθαξκνγή, θαηά πφζν 

είλαη ηθαλνπνηεηηθά ηα επίπεδα απφδνζεο θαη πνιππινθφηεηαο. 
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Απφ ηα πεηξάκαηα ηεο Δλφηεηαο 6.2 θαηαιήγνπκε ζην αζθαιέο ζπκπέξαζκα 

φηη ηα αζχξκαηα ζπζηήκαηα ΜΗΜΟ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρσξνρξνληθή κπινθ 

θσδηθνπνίεζε αλαβαζκίδνπλ νπζηαζηηθά ηελ πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο. 

Μάιηζηα, ε ελ ιφγσ αλαβάζκηζε επηηπγράλεηαη κε ηδηαίηεξα ρακειφ θφζηνο, 

αθνχ απαηηείηαη κφλν ε πξνζζήθε κηαο επηπιένλ θεξαίαο κεηάδνζεο θαη 

ειάρηζηεο πνιππινθφηεηαο ζε πνκπφ θαη δέθηε, γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη 

αθφκα κεγαιχηεξε αμία ζηηο κεζφδνπο απηέο. 

Καηά ηε ζχγθξηζε ησλ ζρεκάησλ STBC γηα ζπρλνηηθά επηιεθηηθά θαλάιηα, 

επαιεζεχηεθε θαη πεηξακαηηθά ε ηζνδπλακία ηνπ FDE-STBC κε ην TR-STBC, 

θαζψο νη απνδφζεηο ηνπο ήηαλ φκνηεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ δέθηε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην δεχηεξν ζρήκα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην OFDM-STBC 

είρε κεησκέλε απνδνηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηα δχν παξαπάλσ ζρήκαηα, 

σζηφζν ην κεηνλέθηεκα απηφ κπνξεί λα εμαιεηθζεί κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

θαηάιιεισλ βειηηψζεσλ. 

Μία ζεκαληηθή παξαηήξεζε είλαη φηη ν πξνηεηλφκελνο δέθηεο γηα ην TR-STBC, 

πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηνπο θπθιηθνχο πίλαθεο ζπλέιημεο (βι. Δλφηεηα 5.3.1), 

εκθάληζε αθξηβψο ηελ ίδηα πηζαλφηεηα ζθάικαηνο κε ηνλ αξρηθφ δέθηε (βι. 

Δλφηεηα 4.4). Παξάιιεια, απφ ηε ζρεηηθή αλάιπζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

θεθαιαίνπ ζπκπεξάλακε φηη ν πξψηνο θαηαλαιψλεη ζεκαληηθά ιηγφηεξνπο 

ππνινγηζηηθνχο πφξνπο γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ιακβαλφκελσλ κπινθ 

δεδνκέλσλ, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε θαλαιηνχ κε κεγάιε θξνπζηηθή απφθξηζε. 

Σπλεπψο, ην πιενλέθηεκα ηνπ πξνηεηλφκελνπ δέθηε είλαη ε δπλαηφηεηα 

κείσζεο ηεο ππνινγηζηηθήο πνιππινθφηεηαο, ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε 

ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ ζρήκαηνο. 

Τέινο, είδακε φηη θαη νη πξνζαξκνζηηθνί δέθηεο επηηπγράλνπλ αξθεηά θαιέο 

απνδφζεηο, δεδνκέλνπ φηη δελ απαηηνχλ άκεζε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

θαλαιηνχ. Παξ’ φια απηά, ε ππνινγηζηηθή ηνπο πνιππινθφηεηα είλαη ειαθξψο 

απμεκέλε θαη εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνλ αιγφξηζκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ αλαλέσζε ησλ ζπληειεζηψλ ζπλδπαζκέλεο απνθσδηθνπνίεζεο θαη 

ηζνζηάζκηζεο. 

 



 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

Δπίινγνο & Μειινληηθέο Καηεπζύλζεηο 

7.1 Δπίινγνο 

Σε απηή ηελ εξγαζία κειεηήζακε ηελ εθαξκνγή ρσξνρξνληθήο κπινθ 

θσδηθνπνίεζεο ζε ζπζηήκαηα ζπρλνηηθά επηιεθηηθήο εμαζζέλεζεο. Αξρηθά, 

έγηλε κηα εηζαγσγή ζηηο αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο θαη ζηηο πξνθιήζεηο πνπ 

νθείινπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα. Δίδακε φηη ε 

εμαζζέλεζε ηνπ θαλαιηνχ απνηειεί ίζσο ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα 

ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο κηαο αζχξκαηεο ζχλδεζεο θαη φηη νη δηάθνξεο 

ηερληθέο δηαθνξεηηθφηεηαο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ 

αληηκεηψπηζή ηεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα ζπζηήκαηα MIMO έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα εθκεηαιιεχνληαη ηελ εμαζζέλεζε κηθξήο θιίκαθαο, ηφζν γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο αμηνπηζηίαο φζν θαη γηα ηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ κεηάδνζεο 

ησλ δεδνκέλσλ, κε κνλαδηθφ θφζηνο ηελ πξνζζήθε πιηθνχ θαη ηελ κηθξή 

αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο. 

Σηε ζπλέρεηα, νξίζακε ηε ρσξνρξνληθή θσδηθνπνίεζε θαη αλαιχζακε ηα 

πιενλεθηήκαηά ηεο θαη ηηο δηαθνξέο ηεο κε ηε ζπκβαηηθή θσδηθνπνίεζε 

θαλαιηνχ. Με βάζε ην γεληθεπκέλν κνληέιν ρσξνρξνληθήο θσδηθνπνίεζεο 

πνπ πεξηγξάςακε, δηαηππψζακε ηα θξηηήξηα ηάμεο θαη νξίδνπζαο γηα ην 

ζρεδηαζκφ βέιηηζησλ ρσξνρξνληθψλ θσδίθσλ. Δπηπιένλ, παξνπζηάζακε ηηο 

δχν ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο θσδίθσλ, πνπ είλαη νη trellis θαη νη κπινθ 

θψδηθεο, ελψ αλαθεξζήθακε ζε ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ πξνηαζεί ζηε 

βηβιηνγξαθία γηα ηελ εθαξκνγή ρσξνρξνληθήο κπινθ θσδηθνπνίεζεο ζε 

ζπρλνηηθά επηιεθηηθά θαλάιηα. 

Ο επξχηεξα δηαδεδνκέλνο ρσξνρξνληθφο κπινθ θψδηθαο είλαη ν νξζνγψληνο 

θψδηθαο Alamouti, ηνλ νπνίν πεξηγξάςακε κε ιεπηνκέξεηα γηα ζπζηήκαηα κε 
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δχν θεξαίεο κεηάδνζεο θαη κία ή πεξηζζφηεξεο θεξαίεο ιήςεο. Αθνινχζσο, 

παξνπζηάζακε αλαιπηηθά ηξία ζρήκαηα ηα νπνία επεθηείλνπλ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ θψδηθα Alamouti ζε θαλάιηα ζπρλνηηθά επηιεθηηθήο εμαζζέλεζεο, 

αληηκεησπίδνληαο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ην θαζέλα ηε δηαζπκβνιηθή 

παξεκβνιή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην OFDM-STBC ρξεζηκνπνηεί δηακφξθσζε 

OFDM γηα ηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ, ελψ ην FDE-STBC θαη ην TR-STBC 

ηζνζηαζκίδνπλ ηα ιακβαλφκελα δεδνκέλα ζην πεδίν ζπρλνηήησλ θαη ζην 

πεδίν ηνπ ρξφλνπ, αληίζηνηρα. Δπηπξφζζεηα ησλ ζπκβαηηθψλ δεθηψλ, γηα ηα 

δχν ηειεπηαία ζρήκαηα πεξηγξάςακε θαη πξνζαξκνζηηθέο δνκέο, νη νπνίεο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα άκεζεο απφθξηζεο ζηηο κεηαβνιέο ηνπ θαλαιηνχ. 

Ζ έξεπλα πνπ έγηλε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο πάλσ ζηα πξνεγνχκελα 

ζρήκαηα, νδήγεζε ζε νξηζκέλα αμηφινγα επξήκαηα. Καη’ αξρήλ, απνδείμακε 

φηη ην ζρήκα TR-STBC είλαη ηζνδχλακν κε ην ζρήκα FDE-STBC, κνινλφηη 

εθαξκφδνπλ δηαθνξεηηθή θσδηθνπνίεζε ζηα κεηαδηδφκελα δεδνκέλα. Ζ 

απφδεημε βαζίζηεθε ζηελ θαηαζθεπή ελφο δέθηε γηα ην TR-STBC, ν νπνίνο 

εθηειεί απνθσδηθνπνίεζε θαη ηζνζηάζκηζε ησλ ιακβαλφκελσλ δεδνκέλσλ 

ζην πεδίν ζπρλνηήησλ, φκνηα κε ηνλ δέθηε ηνπ FDE-STBC. Δπίζεο, 

ζρεδηάζακε έλαλ αθφκα δέθηε γηα ην TR-STBC, ηνλ νπνίν αλαπηχμακε θαη ζε 

πξνζαξκνζηηθή κνξθή. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ δεθηψλ είλαη φηη 

ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ εθκεηαιιεπφκελνη ηνπο 

θπθιηθνχο πίλαθεο ζπλέιημεο. Τέινο, κέζσ πξνζνκνηψζεσλ ζε ππνινγηζηηθφ 

πεξηβάιινλ πξνζπαζήζακε λα αμηνινγήζνπκε ηελ απφδνζε φισλ ησλ 

ζρεκάησλ θαη ησλ δεθηψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη λα κειεηήζνπκε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε δηάθνξεο ζπλζήθεο. 

7.2 Μειινληηθέο Καηεπζύλζεηο 

Σηηο επφκελεο παξαγξάθνπο αλαθέξνληαη νξηζκέλα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

ρσξνρξνληθή θσδηθνπνίεζε, ηα νπνία ζεσξνχκε φηη παξνπζηάδνπλ αξθεηφ 

ελδηαθέξνλ θαη ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν έξεπλαο ζην κέιινλ. 

Ζ ζεσξεηηθή αλάιπζε ησλ ζρεκάησλ θαη ησλ δεθηψλ πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηα 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα είλαη έλα δήηεκα κε ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζψο κπνξεί 
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λα αλαδείμεη ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη λα καο βνεζήζεη ζηε βειηίσζή ηνπο. Σην 

επίθεληξν ηεο αλάιπζεο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

ζθάικαηνο, δηεξεπλψληαο ηνπο παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο επεξεάδεηαη, 

θαζψο θαη ηε ζπκβνιή ηνπ θαζελφο ζηελ αχμεζε ή ηε κείσζή ηεο. Γηα 

παξάδεηγκα, είλαη αλαγθαία ε κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ απφδνζε θάζε 

ζπζηήκαηνο απφ ηελ χπαξμε ζθαικάησλ ζηε δηαζέζηκε πιεξνθνξία γηα ηα 

επηκέξνπο θαλάιηα. Φξήζηκν ζα ήηαλ ε αλάιπζε λα ζηεξίδεηαη ζε φζν ην 

δπλαηφλ ιηγφηεξεο πεξηνξηζηηθέο ππνζέζεηο (π.ρ. ηα επηκέξνπο θαλάιηα είλαη 

αζπζρέηηζηα, ν ζφξπβνο είλαη ιεπθφο πξνζζεηηθφο θαλνληθήο θαηαλνκήο 

θ.ιπ.), ψζηε λα κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζε γεληθεπκέλα ζπκπεξάζκαηα. 

Ζ δηεμαγσγή πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ ζε πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα απνηειεί 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζρεκάησλ 

ρσξνρξνληθήο θσδηθνπνίεζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ δεθηψλ ζε εκπνξηθά 

ζπζηήκαηα αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ 

ζα καο δνζεί ε δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπκε ηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ νη κε 

ηδαληθέο θαη ζπρλά κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. 

παξεκβνιέο απφ άιινπο ρξήζηεο ή ζπζθεπέο, ρξσκαηηζκέλνο ζφξπβνο, 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηκέξνπο θαλαιηψλ θ.ιπ.) ζηελ απφδνζε θάζε 

ζρήκαηνο. Βέβαηα, είλαη πξνθαλέο φηη ηα πεηξάκαηα πξέπεη λα επαλαιεθζνχλ 

πνιιέο θνξέο ζε πνιχ δηαθνξεηηθέο θαη ελδερνκέλσο αληίμνεο ζπλζήθεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπκε αμηφπηζηα δεδνκέλα. 

ιεο νη αλαιχζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία γηα ηα ζρήκαηα STBC, 

βαζίζηεθαλ ζηελ ππφζεζε φηη ν πνκπφο δηαζέηεη δχν θεξαίεο κεηάδνζεο. Μία 

θαηεχζπλζε κε πξαθηηθή ζεκαζία είλαη ε επέθηαζε ησλ ζρεκάησλ, ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηνπο ζε ζπζηήκαηα κε πεξηζζφηεξεο θεξαίεο 

κεηάδνζεο θαη ε δηεξεχλεζε αλ θαη θαηά πφζν νη επηπιένλ θεξαίεο επηδξνχλ 

ζεηηθά ζηε ζπλνιηθή απφδνζε ησλ ζρεκάησλ. Γηα ην ζρήκα Alamouti έρεη 

πξνεγεζεί παξφκνηα κειέηε [5, 6], ε νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκείν 

αλαθνξάο θαη γηα ηα ππφινηπα ζρήκαηα. 

Ζ απνδνηηθή εθαξκνγή ηεο ρσξνρξνληθήο θσδηθνπνίεζεο ζε αζχξκαηα 

ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα ηεο 

πιεξνθνξίαο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαλαιηνχ, πνπ είλαη δηαζέζηκε ζην δέθηε. 

Γη’ απηφ ην ιφγν, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε αθξηβέζηεξσλ θαη 
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ηαρχηεξσλ αιγνξίζκσλ εθηίκεζεο θαλαιηνχ. Οη αιγφξηζκνη απηνί ζα πξέπεη λα 

ζπλεξγάδνληαη θαιά κε ηνπο απνθσδηθνπνηεηέο θαη λα παξάγνπλ έγθαηξα ηηο 

απαηηνχκελεο εθηηκήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο 

απφ ηνπο δέθηεο. Αθφκε, ε ηδηαίηεξε δνκή ησλ ρσξνρξνληθψλ θσδίθσλ 

παξέρεη δπλαηφηεηεο ηφζν γηα ηε βειηίσζε ηεο αθξίβεηαο φζν θαη γηα ηε 

κείσζε ηεο πνιππινθφηεηαο, αξθεί βέβαηα λα αμηνπνηεζεί θαηάιιεια. 

Τέινο, κία αξθεηά ππνζρφκελε πξνζέγγηζε γηα ηε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο 

ζηνπο αζχξκαηνπο ζπλδέζκνπο απνηειεί ν ζπλδπαζκφο ρσξνρξνληθήο 

θσδηθνπνίεζεο κε άιιεο ηερληθέο, φπσο ε turbo θσδηθνπνίεζε θαη ε 

κνξθνπνίεζε ισβνχ. Σηελ πξψηε πεξίπησζε, βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε 

ηαπηφρξνλε επίηεπμε θέξδνπο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη θσδηθνπνίεζεο κέζσ ησλ 

ρσξνρξνληθψλ θαη ησλ turbo θσδίθσλ, αληίζηνηρα. Οη δνκέο ρσξνρξνληθψλ 

turbo θσδίθσλ δηαθέξνπλ θπξίσο σο πξνο ηελ επηινγή ησλ επηκέξνπο 

θσδίθσλ θαη ηε ζχλδεζε ησλ αληίζηνηρσλ θσδηθνπνηεηψλ κε ηε κνλάδα 

αλαθαηαλνκήο ζπκβφισλ (interleaver). Δάλ ν πνκπφο δηαζέηεη πιεξνθνξία 

γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαλαιηνχ, κπνξνχκε λα αλαβαζκίζνπκε ηελ επίδνζε 

ελφο ζπζηήκαηνο ρσξνρξνληθήο θσδηθνπνίεζεο εθαξκφδνληαο κνξθνπνίεζε 

ισβνχ ζηε κεηαδηδφκελε θσδηθνιέμε. Σπλήζσο, πξνηηκψληαη απιά ζρήκαηα 

γξακκηθήο κνξθνπνίεζεο ισβνχ ζηνλ πνκπφ θαη ε βειηίσζε είλαη εκθαλήο, 

αθφκα θαη φηαλ ε πιεξνθνξία γηα ην θαλάιη πεξηέρεη ζθάικαηα. Οη 

εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο νθείινπλ λα εζηηάζνπλ ζηνλ απνδνηηθφ ζπλδπαζκφ 

ησλ δηαθφξσλ ηερληθψλ, γηα νπζηαζηηθή κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο ζθάικαηνο 

ζην δέθηε θαη ηαπηφρξνλα επίηεπμε πςειψλ ξπζκψλ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ. 

 



 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

Ηζνζηάζκηζε MMSE γηα ην ρήκα TR-STBC 

Σηελ Δλφηεηα 5.3.1 είδακε φηη ν απνθσδηθνπνηεηήο ηνπ ζρήκαηνο TR-STBC 

ρξεζηκνπνηεί ηα κπινθ πνπ ιακβάλνληαη ζε δχν δηαδνρηθέο πεξηφδνπο 

κεηάδνζεο θαη εμάγεη ηα δηαλχζκαηα5 

 𝐳1  =  𝐆 ∙ 𝐱1  +  𝐇1c
H ∙ 𝐧1  +  𝐇2c ∙ 𝐧2 (A.1) 

 𝐳2  =  𝐆 ∙ 𝐱2  + 𝐇2c
H ∙ 𝐧1  −  𝐇1c ∙ 𝐧2 (A.2) 

ζηα νπνία ζα εθαξκνζηεί ν ίδηνο ηζνζηαζκηζηήο, ψζηε λα πξνθχςνπλ νη 

εθηηκήζεηο ησλ κεηαδηδφκελσλ ζπκβφισλ. Αο επηθεληξσζνχκε, ινηπφλ, ζην 

δηάλπζκα 𝐳1, κέζσ ηνπ νπνίνπ παξάγεηαη ε εθηίκεζε 

 𝐱 1  =  𝐖opt ∙ 𝐳1  =  𝐙1 ∙ 𝐰opt  (A.3) 

φπνπ 𝐰opt  ην δηάλπζκα ησλ βέιηηζησλ ζπληειεζηψλ ηζνζηάζκηζεο θαη 𝐖opt  ν 

θπθιηθφο πίλαθαο πνπ ζρεκαηίδεηαη κε βάζε ην δηάλπζκα 𝐰opt . Οκνίσο, ν 

πίλαθαο 𝐙1 είλαη θπθιηθφο κε ηελ πξψηε ζηήιε ηνπ λα απνηειείηαη απφ ην 

δηάλπζκα 𝐳1. 

Τν ζθάικα εθηίκεζεο ζηελ έμνδν ηνπ ηζνζηαζκηζηή είλαη ε δηαθνξά 

 𝐞1  =  𝐱1  −  𝐙1 ∙ 𝐰opt  (A.4) 

θαη ην δηάλπζκα ησλ βέιηηζησλ ζπληειεζηψλ ηζνζηάζκηζεο MMSE πξνθχπηεη 

απφ ην γηλφκελν 

 𝐰opt  =   E 𝐙1
H ∙ 𝐙1  

−1  ∙  E 𝐙1
H ∙ 𝐱1  (A.5) 

Ο θπθιηθφο πίλαθαο 𝐙1 γξάθεηαη σο εμήο 

                                            
5
 Γηα επθνιία, έρνπκε παξαιείςεη ηνπο δείθηεο 2𝑛 θαη 2𝑛 + 1, πνπ αλαθέξνληαη ζε δηαδνρηθέο 

πεξηφδνπο κεηάδνζεο κπινθ. 
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 𝐙1  =  𝐆 ∙ 𝐗1  +  𝐕1 (A.6) 

Οη πίλαθεο 𝐗1 θαη 𝐕1 είλαη επίζεο θπθιηθνί θαη ζρεκαηίδνληαη κε βάζε ηα 

δηαλχζκαηα 𝐱1 θαη 𝐯1 = 𝐇1c
H ∙ 𝐧1 + 𝐇2c ∙ 𝐧2, αληίζηνηρα. Αθφκε, γλσξίδνπκε φηη 

 𝐆 =  𝐇1c
H ∙ 𝐇1c + 𝐇2c ∙ 𝐇2c

H  =  𝐇2c
H ∙ 𝐇2c + 𝐇1c ∙ 𝐇1c

H  (A.7) 

θαη ηζρχεη ε ηδηφηεηα 𝐆 = 𝐆H. Σπλεπψο, 

 
E 𝐙1

H ∙ 𝐙1  =  E  𝐗1
H ∙ 𝐆Η + 𝐕1

H ∙  𝐆 ∙ 𝐗1 + 𝐕1   ⇔

E 𝐙1
H ∙ 𝐙1  =  E  𝐗1

H𝐆𝐆𝐗1
  + E  𝐗1

H𝐆𝐕1
  + E  𝐕1

H𝐆𝐗1
  + E  𝐕1

H𝐕1
   

(A.8) 

ζνλ αθνξά ηνλ πξψην φξν ηνπ παξαπάλσ αζξνίζκαηνο, 

 E  𝐗1
H ∙ 𝐆 ∙ 𝐆 ∙ 𝐗1

   =  𝐆2 ∙ E  𝐗1
H ∙ 𝐗1

   =  𝛫 ∙ 𝜍𝑥
2 ∙ 𝐆2 (A.9) 

Τα ζχκβνια πιεξνθνξίαο είλαη αζπζρέηηζηα κε ηα δείγκαηα ηνπ ζνξχβνπ. 

Άξα, ηζρχεη φηη 

 E  𝐗1
H ∙ 𝐆 ∙ 𝐕1

   =  𝐆 ∙ E  𝐗1
H ∙ 𝐕1

   =  𝟎 (A.10) 

 E  𝐕1
H ∙ 𝐆 ∙ 𝐗1

   =  𝐆 ∙ E  𝐕1
H ∙ 𝐗1

   =  𝟎 (A.11) 

Ο ηειεπηαίνο φξνο ηνπ αζξνίζκαηνο (A.8) είλαη 

 E  𝐕1
H ∙ 𝐕1

   =  𝛫 ∙ E  𝐯1 ∙ 𝐯1
H    (A.12) 

ελψ ν πίλαθαο ζπλδηαζπνξάο ηνπ δηαλχζκαηνο 𝐯1 ππνινγίδεηαη σο εμήο 

 

E  𝐯1 ∙ 𝐯1
H    =  E   𝐇1c

H ∙ 𝐧1 + 𝐇2c ∙ 𝐧2 ∙  𝐧1
H ∙ 𝐇1c + 𝐧2

H ∙ 𝐇2c
H    ⇔

E  𝐯1 ∙ 𝐯1
H    =  E   𝐇1c

H 𝐧1
  𝐧1

H𝐇1c
    +  E   𝐇1c

H 𝐧1
  𝐧2

H𝐇2c
H     + E   𝐇2c𝐧2

  𝐧1
H𝐇1c

    +

E   𝐇2c𝐧2
  𝐧2

H ∙ 𝐇2c
H     

(A.13) 

Δπεηδή ηα δείγκαηα ηνπ ζνξχβνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα δηαλχζκαηα 𝐧1 θαη 

𝐧2 είλαη αζπζρέηηζηα, ην πξνεγνχκελν άζξνηζκα γίλεηαη 

 

E  𝐯1 ∙ 𝐯1
H    =  𝐇1c

H ∙ E   𝐧1
  𝐧1

H    ∙ 𝐇1c + 𝐇2c ∙ E   𝐧2
  𝐧2

H    ∙ 𝐇2c
H ⇔

E  𝐯1 ∙ 𝐯1
H    =  𝜍𝑛

2 ∙ 𝐇1c
H ∙ 𝐇1c  +  𝜍𝑛

2 ∙ 𝐇2c ∙ 𝐇2c
H  ⇔

E  𝐯1 ∙ 𝐯1
H    =  𝜍𝑛

2 ∙ 𝐆 

(A.14) 

φπνπ ε ηειεπηαία ηζφηεηα πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε (A.7). Δπνκέλσο, 
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 E  𝐕1
H ∙ 𝐕1

   =  𝛫 ∙ 𝜍𝑛
2 ∙ 𝐆 (A.15) 

θαη αληηθαζηζηψληαο ηειηθά ηηο ηζφηεηεο (A.9), (A.10), (A.11) θαη (A.15) ζηελ 

(A.8) ζπλεπάγεηαη φηη 

 E 𝐙1
H ∙ 𝐙1  =  𝛫 ∙ 𝜍𝑥

2 ∙ 𝐆2  +  𝛫 ∙ 𝜍𝑛
2 ∙ 𝐆 (A.16) 

Με φκνην ηξφπν κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηνλ δεχηεξν φξν ηνπ γηλνκέλνπ 

(A.5). Γειαδή, 

 

E 𝐙1
H ∙ 𝐱1  =  E  𝐗1

H ∙ 𝐆Η + 𝐕1
H ∙ 𝐱1  ⇔

E 𝐙1
H ∙ 𝐱1  =  𝐆 ∙ E  𝐗1

H ∙ 𝐱1
   +  E  𝐕1

H ∙ 𝐱1
   ⇔

E 𝐙1
H ∙ 𝐱1  =  𝐆 ∙  𝛫 ∙ 𝜍𝑥

2 ∙  1 0 ⋯ 0 𝐾×1
T   +  𝟎 ⇔

E 𝐙1
H ∙ 𝐱1  =  𝛫 ∙ 𝜍𝑥

2 ∙ 𝐠 

(A.17) 

φπνπ ην δηάλπζκα 𝐠 είλαη ε πξψηε ζηήιε ηνπ θπθιηθνχ πίλαθα 𝐆. 

Φξεζηκνπνηψληαο ηηο ζρέζεηο (A.16) θαη (A.17), ην γηλφκελν (A.5) ιακβάλεη 

ηελ εμήο κνξθή 

 

𝐰opt  =   𝛫 ∙ 𝜍𝑥
2 ∙ 𝐆2 + 𝛫 ∙ 𝜍𝑛

2 ∙ 𝐆 −1  ∙  𝛫 ∙ 𝜍𝑥
2 ∙ 𝐠 ⇔

𝐰opt  =   𝛫 ∙ 𝐆 ∙  𝜍𝑥
2 ∙ 𝐆 + 𝜍𝑛

2 ∙ 𝚰  −1  ∙  𝛫 ∙ 𝜍𝑥
2 ∙ 𝐠 ⇔

𝐰opt  =   𝜍𝑥
2 ∙ 𝐆 + 𝜍𝑛

2 ∙ 𝚰 −1 ∙  𝛫 ∙ 𝐆 −1  ∙  𝛫 ∙ 𝜍𝑥
2 ∙ 𝐠 ⇔

𝐰opt  =   𝜍𝑥
2 ∙ 𝐆 + 𝜍𝑛

2 ∙ 𝚰 −1 ∙ 𝐆−1 ∙ 𝜍𝑥
2 ∙ 𝐆 ∙  1 0 ⋯ 0 𝐾×1

T ⇔

𝐰opt  =  𝜍𝑥
2 ∙  𝜍𝑥

2 ∙ 𝐆 + 𝜍𝑛
2 ∙ 𝚰 −1 ∙  1 0 ⋯ 0 𝐾×1

T  

(A.18) 

Σπκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, φηη ην δηάλπζκα ησλ βέιηηζησλ ζπληειεζηψλ 

ηζνζηάζκηζεο MMSE ζα είλαη ε πξψηε ζηήιε ηνπ θπθιηθνχ πίλαθα 

 𝐖opt  =  𝜍𝑥
2 ∙  𝜍𝑥

2 ∙ 𝐆 + 𝜍𝑛
2 ∙ 𝚰 −1 (A.19) 
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