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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Τα ψηφιακά συστήματα UWB (Ultra Wide-Band) παρέχουν τη δυνατότητα 

ασύρματης μετάδοσης σε πολύ υψηλό ρυθμό. Λόγω του μεγάλου εύρους ζώνης, το 

κανάλι εισάγει πολλαπλές ανακλάσεις οι οποίες φέρουν μεγάλο ποσοστό της 

ωφέλιμης ενέργειας του μεταδιδόμενου σήματος. Η ικανότητα του δέκτη για 

σύλληψη όσο το δυνατόν περισσότερης ωφέλιμης ενέργειας έχει αντίκτυπο στη 

συνολική απόδοση του συστήματος. Η χρήση της τεχνικής διαμόρφωσης με 

πολύπλεξη συχνότητας ορθογωνίων φερουσών (OFDM), που στην συγκεκριμένη 

περίπτωση (UWB) συνδυάζεται με  πολυζωνική (Multi-band) μετάδοση, απλοποιεί τη 

διαχείριση του συνολικού φάσματος συχνοτήτων. Όμως η διαμόρφωση OFDM 

παρουσιάζει ιδιαίτερη ευαισθησία σε προβλήματα τόσο διασυμβολικής παρεμβολής 

(ISI) όσο και διακαναλικής παρεμβολής (ICI), λόγω του έντονου διασκορπιστικού 

χαρακτήρα του καναλιού καθώς επίσης και τυχόν αποκλίσεων που εμφανίζονται 

στους ταλαντωτές πομπού-δέκτη. Τα παραπάνω επιβάλλουν τη χρήση σύνθετων 

αλγορίθμων συγχρονισμού και συντονισμού (time and frequency sychronization) 

μεταξύ πομπού και δέκτη για την ομαλή λειτουργία. 

Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής θα πραγματοποιηθεί επιλογή κατάλληλων 

αλγορίθμων για τα προαναφερθέντα προβλήματα, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τις 

προδιαγραφές του υπό διαμόρφωση διεθνούς προτύπου 802.15.3α και θα 

αναπτυχθούν βέλτιστες αρχιτεκτονικές VLSI, με στόχο τόσο το χαμηλό κόστος 

υλοποίησης όσο και την χαμηλή κατανάλωση ισχύος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 

1. Διαμόρφωση με Πολύπλεξη Συχνότητας Ορθογωνίων 
Φερουσών (OFDM) 
 

1.1 Εισαγωγή στο OFDM 
 

Η τεχνική διαμόρφωσης OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 
χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές όπως, η ψηφιακή μετάδοση ήχου (Digital 
Audio Broadcasting - DAB), η ψηφιακή μετάδοση βίντεο (Digital Video Broadcasting 
- DVB), καθώς επίσης και στις ψηφιακές συνδρομητικές γραμμές υψηλού ρυθμού 
μετάδοσης δεδομένων (HDSL). Όμως εκτός των παραπάνω περιπτώσεων, η εν λόγω 
τεχνική αποτελεί την «βάση» για εφαρμογές ασύρματων τοπικών δικτύων (Wireless 
Local Area Networks - WLANs). 
 

Η διαμόρφωση με πολύπλεξη συχνότητας ορθογωνίων φερουσών (OFDM) 
αποτελεί μια τεχνική ταυτόχρονης μετάδοσης πληροφορίας μέσω πολλαπλών 
φορέων, όπου το συνολικό φάσμα διαιρείται σε πολλαπλά παράλληλα κανάλια 
ορθογώνιων συχνοτήτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια ακολουθία υψηλού ρυθμού 
μετάδοσης δεδομένων να διαιρείται σε πολλές ακολουθίες χαμηλού ρυθμού, οι οποίες 
μπορούν να μεταδοθούν ταυτόχρονα μέσω των προαναφερθέντων παράλληλων 
καναλιών (φορείς). 

Επίσης σημαντικό πλεονέκτημα της μετάδοσης με διαμόρφωση πολυπλεγμένων 
ορθογωνίων φερουσών είναι το ότι χαρακτηρίζεται από τη βέλτιστη αξιοποίηση του 
φάσματος συχνοτήτων. Σε αντίθεση με την κλασική τεχνική διαμόρφωσης διαίρεσης 
συχνότητας (Frequency Division Modulation) όπου το φάσμα συχνοτήτων διαιρείται 
σε πολλαπλά κανάλια μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονται ζώνες που είναι γνωστές 
ως «φρουροί» (guard bands), η τεχνική OFDM επιτρέπει στις φέρουσες να 
επικαλύπτονται χωρίς αυτό να δημιουργεί πρόβλημα στο δέκτη, όπως για παράδειγμα 
τη εμφάνιση του φαινομένου της δια-καναλικής παρεμβολής (Inter-Carrier 
Interference). Το προαναφερθέν πλεονέκτημα είναι φανερό στο Σχήμα 1-1. 
 

 
Σχήμα 1-1: Σύγκριση απαιτούμενου φάσματος συχνοτήτων μεταξύ FDM και OFDM. 

 
Η επίτευξη όμως της εν λόγω εξοικονόμησης εύρους ζώνης, όπως αναφέρθηκε 

και πριν, είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι φέρουσες είναι μεταξύ τους 
επικαλυπτόμενες. Το τελευταίο προϋποθέτει την ισχύ της συνθήκης ορθογωνιότητας 
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μεταξύ των φερουσών. Για να γίνει πιο κατανοητό αυτό, μπορεί να θεωρηθεί ότι ο 
δέκτης του συστήματος αποτελείται από πολλαπλούς αποδιαμορφωτές (όσοι και οι 
φορείς) με την βοήθεια των οποίων κάθε φορέας μεταφράζεται στη συχνότητα DC. 
Έτσι το τελικό σήμα στο δέκτη αποτελεί το άθροισμα όλων των προαναφερθέντων 
αποδιαμορφωμένων σημάτων για διάρκεια μιας περιόδου συμβόλου. Προκειμένου να 
ανακτηθεί η πληροφορία που μεταφέρει η μια φέρουσα, με μηδενική παρεμβολή των 
γειτονικών της, θα πρέπει οι τελευταίες να έχουν ακέραιο πολλαπλάσιο κύκλων κατά 
την περίοδο του συμβόλου (Ts), στο πεδίο του χρόνου. Αυτό μεταφράζεται στο πεδίο 
της συχνότητας, στο ότι το διάστημα μεταξύ των φερουσών θα πρέπει να είναι 
ακέραιο πολλαπλάσιο του 1/Ts (π.χ. fi=fc+i/Ts). Πιο συγκεκριμένα, την χρονική 
στιγμή όπου μια φέρουσα έχει την μέγιστη τιμή της, οι τιμές όλων των γειτονικών της 
έχουν αντίστοιχα μηδενική τιμή. Σχηματικά η περιγραφή της ορθογωνιότητας τόσο 
στο πεδίο του χρόνου όσο και στο πεδίο της συχνότητας, παρουσιάζονται στο Σχήμα 
1-2. 
 

 
(α) 

 
(β) 

Σχήμα 1-2: OFDM σήμα (α) στο πεδίο του χρόνου και (β) στο πεδίο της συχνότητας. 
 
 

Τα συστήματα υψηλού ρυθμού μετάδοσης πληροφορίας, «υποφέρουν» από τον 
έντονο διασκορπιστικό χαρακτήρα (time spreading) που εμφανίζει το κανάλι 
μετάδοσης. Το τελευταίο συμβάλει κατά κύριο λόγο στην εμφάνιση του φαινομένου 
δια-συμβολικής παρεμβολής (Inter-Symbol Interference). Έτσι σε πολλές ασύρματες 
εφαρμογές γίνεται χρήση εξισωτών μεγάλης υπολογιστικής πολυπλοκότητας στο 
δέκτη, προκειμένου να εξομαλύνουν την επιρροή του εν λόγω φαινομένου. Ο 
διασκορπιστικός χαρακτήρας του καναλιού οφείλεται στο ότι το σήμα που λαμβάνει 
ο δέκτης, δεν αποτελείται μόνο από το σήμα που μεταδίδεται μέσω του κύριου 
μονοπατιού (Line-Of-Sight), αλλά και από πολλά άλλα σήματα, που ουσιαστικά 
αντιστοιχούν σε καθυστερημένες και εξασθενημένες αντιγραφές του πρώτου. Τα 
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τελευταία οφείλονται λόγω των διαφόρων ανακλάσεων (εξασθένηση) που 
δημιουργούνται κατά την μετάδοση του σήματος, και τα οποία ακολουθούν 
«μονοπάτια» με διαφορετικά μήκη (καθυστερήσεις) μεταξύ του πομπού και του 
δέκτη. Τα μεταδιδόμενα σήματα του εκάστοτε μονοπατιού μπορούν να συμβάλουν 
είτε ενισχυτικά είτε καταστρεπτικά στο συνολικό ληφθέν σήμα. 

Η επίδραση του φαινομένου της δια-συμβολικής παρεμβολής στο πλήθος των 
μεταδιδόμενων λαθών και επομένως στην απόδοση του συνολικού συστήματος, είναι 
ασήμαντο εφόσον η μέγιστη καθυστέρηση που συμβαίνει στο κανάλι (Tm) είναι 
μικρότερη σε σχέση με την διάρκεια μετάδοσης ενός συμβόλου. Γενικά, ο «κανόνας» 
με βάση τον οποίο εμφανίζεται ή όχι δια-συμβολική παρεμβολή, αντιστοιχεί στη 
σχέση  

sτ Τ<<σ  
1.1 

 
Η μεταβλητή τσ  αντιστοιχεί στη μέση τετραγωνική καθυστέρηση (Root-Mean-

Square) που χαρακτηρίζει το κανάλι και sT  είναι η περίοδος του μεταδιδόμενου 
συμβόλου. Ο λόγος που χρησιμοποιείται η RMS τιμή της καθυστέρησης καναλιού σε 
σχέση με τη μέγιστη τιμή (που αποτελεί το χρονικό διάστημα μεταξύ της άφιξης του 
πρώτου μονοπατιού και εκείνης του τελευταίου μονοπατιού), είναι ότι η πρώτη 
αποτελεί πιο αντιπροσωπευτική παράμετρο για το χαρακτηρισμό ενός καναλιού. 
Αυτό γιατί υπάρχει περίπτωση, κανάλια με την ίδια μέγιστη καθυστέρηση, να έχουν 
διαφορετικό προφίλ καθυστέρησης-ισχύος (Power Delay Profile) [5]. Επιπλέον ένα 
κανάλι για το οποίο ισχύει η παραπάνω σχέση, χαρακτηρίζεται και ως κανάλι 
σταθερής-ομοιόμορφης εξασθένησης (flat fading – frequency non-selective) και δεν 
δημιουργεί δια-συμβολική παρεμβολή. 

Έτσι λοιπόν χωρίζοντας το φάσμα συχνοτήτων σε πολλαπλά παράλληλα κανάλια-
φέρουσες, ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων για κάθε ένα είναι μικρότερος σε σχέση με 
τον αρχικό ρυθμό μετάδοσης και εξαρτάται από το πλήθος των φερουσών. Αυτό 
οδηγεί σε μεταδιδόμενα σύμβολα μεγαλύτερης διάρκειας περιόδου με αποτέλεσμα να 
ικανοποιείται η συνθήκη σχέσης (1.1) και επομένως η επίδραση του φαινομένου της 
δια-συμβολικής παρεμβολής να είναι σχεδόν μηδενική.  

Εφόσον λοιπόν, ο συνολικός όγκος των δεδομένων του συστήματος είναι ίσος με 
το άθροισμα του όγκου δεδομένων των επιμέρους παράλληλων καναλιών, η τεχνική 
OFDM δίνει τη δυνατότητα του σχεδιασμού συστημάτων υψηλού ρυθμού μετάδοσης 
πληροφορίας χωρίς την δημιουργία δια-συμβολικής παρεμβολής. 

 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ειπωθεί ότι, η αύξηση της διάρκειας της περιόδου 

του συμβόλου περιορίζεται από το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 
το χρόνο συνοχής (coherence time) του καναλιού. Η παραβίαση του τελευταίου, έχει 
ως συνέπεια την σημαντική μεταβολή των χαρακτηριστικών του καναλιού (time 
selectivity) κατά την διάρκεια μετάδοσης ενός συμβόλου. Στη περίπτωση αυτή το 
σύστημα είναι περισσότερο ευαίσθητο σε τυχόν διακυμάνσεις της συχνότητας των 
φερουσών, με αποτέλεσμα να καταργείται πλέον η ισχύ της ορθογωνιότητας μεταξύ 
των φερουσών οπότε να εμφανίζεται ένα άλλου είδους ανεπιθύμητο φαινόμενο, η 
δια-καναλική παρεμβολή (ICI). Έτσι λοιπόν θα πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός 
κατά την διαίρεση του συνολικού φάσματος σε πολλαπλά κανάλια, αφού όσο 
μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των καναλιών-φερουσών τόσο στενότερο φάσμα 
συχνοτήτων εμπεριέχει κάθε κανάλι, με αποτέλεσμα το σύστημα να είναι πιο 
«ευαίσθητο» τόσο σε τυχόν φαινόμενα Doppler όσο και σε περιπτώσεις τυχόν 
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απόκλισης μεταξύ της συχνότητας λειτουργίας των ταλαντωτών πομπού-δέκτη. Μια 
πολύ καλή περιγραφή των προαναφερθέντων φαινομένων παρουσιάζεται στο Σχήμα 
1-3, που ουσιαστικά δείχνει την επιρροή του αριθμού των φερουσών στην απόδοση 
του συστήματος. 
 

 
Σχήμα 1-3: Επίδραση αριθμού φερουσών στην απόδοση του συστήματος [10]. 

 
 

Ένας παράγοντας που συμβάλλει στο περιορισμό της εμφάνισης της δια-
συμβολικής (ISI) και δια-καναλικής (ICI) παρεμβολής, είναι η χρήση του μηδενικού 
προθέματος (Zero Prefix) ή του κυκλικού προθέματος (Cyclic Prefix) τα οποία 
αποτελούν διαστήματα προστασίας μεταξύ δύο διαδοχικών OFDM συμβόλων. 
Συνήθως στα περισσότερα συστήματα γίνεται χρήση του κυκλικού προθέματος 
(Σχήμα 1-4a), όπου ουσιαστικά αποτελεί ένα αντίγραφο του τελευταίου τμήματος του 
εκάστοτε OFDM συμβόλου και το οποίο προστίθεται στην αρχή του συμβόλου. 
Αντίστοιχα το μηδενικό πρόθεμα (Σχήμα 1-4b), στο οποίο βασίζεται και το σύστημά 
μας, αποτελείται από μηδενικά δείγματα και προστίθεται στην αρχή κάθε 
μεταδιδόμενου OFDM συμβόλου, όπως συμβαίνει και στη περίπτωση του κυκλικού 
προθέματος. Θα πρέπει να ειπωθεί στο σημείο αυτό ότι, ένα μειονέκτημα της χρήσης 
του προθέματος είναι η εμφάνιση επαναλαμβανόμενων τμημάτων τα οποία δεν 
φέρουν χρήσιμη πληροφορία κατά την μετάδοση από το πομπό στο δέκτη. Στη 
περίπτωση του κυκλικού προθέματος απαιτείται και επιπλέον ισχύ, από πλευράς 
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πομπού, για την μετάδοση των επιπλέον δεδομένων (αντίγραφα του τελευταίου 
τμήματος του OFDM συμβόλου). 

 Τόσο το κυκλικό όσο και το μηδενικό πρόθεμα, παρουσιάζονται στο Σχήμα 1-4. 
 

 
Σχήμα 1-4: Περιγραφή κυκλικού και μηδενικού προθέματος 

 
Βασιζόμενοι πλέον στην νέα δομή του OFDM συμβόλου, θα πρέπει το μήκος του 

προστιθέμενου προθέματος να είναι τουλάχιστον ίσο με το μήκος της κρουστικής 
απόκρισης του καναλιού (CIR). Έτσι λοιπόν η επιρροή των πολλαπλών μονοπάτιων 
του καναλιού είναι σχεδόν μηδενική πριν την αρχή του χρήσιμου τμήματος του 
OFDM συμβόλου, με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζεται δια-συμβολική παρεμβολή 
μεταξύ δύο διαδοχικών OFDM συμβόλων. Σε αντίθετη περίπτωση ένα μέρος της 
ενέργειας που φέρουν τα πολλαπλά μονοπάτια του καναλιού, θα διασκορπιστεί στο 
επόμενο σύμβολο προκαλώντας ISI (Σχήμα 1-5). 
 

 
Σχήμα 1-5: Μετάδοση με/χωρίς διασυμβολική παρεμβολή 

 



 
Κεφάλαιο 1o 

1-6 

1.2 Προβλήματα χρήσης OFDM 
 

Η τεχνική διαμόρφωσης με πολύπλεξη συχνότητας ορθογωνίων φερουσών 
(OFDM) εμφανίζει ορισμένα προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν την συνολική 
απόδοση του συστήματος. Τα πιο σημαντικά είναι τα εξής: 
 

 Σφάλμα Χρονισμού Πλαισίου/Συμβόλου 
 Απόκλιση Συχνότητας 
 Θόρυβος Φάσης 
 Peak-to-average-power-ratio (PARP) 

 
Στη συνέχεια γίνεται μια εισαγωγική περιγραφή για κάθε ένα ξεχωριστά. Πιο 

αναλυτική περιγραφή, ορισμένων από αυτά, καθώς επίσης και τρόποι αντιμετώπισής 
τους πραγματοποιείται σε επόμενο κεφάλαιο της εν λόγω εργασίας. 

  
Σφάλμα Χρονισμού Πλαισίου/Συμβόλου 
 
Σε OFDM συστήματα ο πομπός αποστέλλει πολλαπλά OFDM σύμβολα που 

ομαδοποιούνται υπό τη μορφή ενός πλαισίου. Ο δέκτης από τη πλευρά του, θα πρέπει 
να προσδιορίσει αρχικά το πού ξεκινά το πλαίσιο και στη συνέχεια να εντοπίσει την 
αρχή και το τέλος του εκάστοτε συμβόλου. Στη περίπτωση σφάλματος χρονισμού, 
εμφανίζεται τόσο το φαινόμενο της Δια-καναλικής όσο και της Δια-συμβολικής 
παρεμβολής. Έτσι λοιπόν όπως προαναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, η 
ανίχνευση πλέον της μεταδιδόμενης πληροφορίας είναι δύσκολη και σε ορισμένες 
περιπτώσεις αδύνατη. 

Για το περιορισμό των παραπάνω προβλημάτων χρησιμοποιείται η δομή του 
OFDM συμβόλου που παρουσιάζεται στο Σχήμα 1-5. Έτσι δημιουργείται μια 
ανεκτικότητα στα σφάλματα χρονισμού και πιο συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις όπου η 
αρχή του συμβόλου εκτιμάται εντός του διαστήματος προστασίας, η επιρροή των 
παραπάνω φαινομένων είναι σχεδόν μηδενική. 

Για τη βέλτιστη εκτίμηση χρονισμού Πλαισίου/Συμβόλου εφαρμόζονται διάφοροι 
αλγόριθμοι ([1][4]) ορισμένων εκ των οποίων θα γίνει αναλυτικότερη περιγραφή σε 
επόμενο κεφάλαιο. 

 
Απόκλιση Συχνότητας 
 
Ένα ασύρματο κανάλι μετάδοσης για το οποίο η κρουστική απόκριση 

μεταβάλλεται πολύ γρήγορα κατά την διάρκεια μετάδοσης ενός OFDM συμβόλου, 
προκαλεί την εμφάνιση του φαινομένου δια-καναλικής παρεμβολής οπότε και την 
λήψη μεγάλου αριθμού λαθών. 

Η απόκλιση συχνότητας συνήθως προέρχεται από διακυμάνσεις των συχνοτήτων 
λειτουργίας των ταλαντωτών που λαμβάνουν μέρος στο πομπό και στο δέκτη, καθώς 
επίσης και από τη τυχόν εμφάνιση του φαινομένου Doppler (σε περιπτώσεις όπου 
υπάρχει μια σχετική κίνηση μεταξύ πομπού και δέκτη). Η τεχνική OFDM είναι 
ιδιαίτερα «ευαίσθητη» στο εν λόγω πρόβλημα, αφού το τελευταίο μπορεί να 
προκαλέσει παραβίαση της ορθογωνιότητας μεταξύ των φερουσών με αποτέλεσμα 
την δημιουργία δια-καναλικής παρεμβολής (ICI). 

Υπάρχουν πολλοί αλγόριθμοι συγχρονισμού συχνότητας [1], οι οποίοι είτε 
βασίζονται στο κυκλικό πρόθεμα είτε σε ειδικά σύμβολα εκπαίδευσης (προοίμιο) με 
σκοπό την εξάλειψη του προβλήματος. 
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Θόρυβος Φάσης 
 
Ο θόρυβος φάσης μπορεί να προέλθει από πολλούς παράγοντες όπως, 

διακυμάνσεις συχνότητας ταλαντωτών, φαινόμενο Doppler καθώς επίσης και στο 
θόρυβο που «εισάγει» το κανάλι μετάδοσης. Όσο στενότερο είναι το φάσμα 
συχνοτήτων της εκάστοτε φέρουσας τόσο πιο «ευαίσθητο» είναι το σύστημα στο 
θόρυβο φάσης. Αυτό γιατί υπάρχει περίπτωση το φάσμα συχνοτήτων του θορύβου 
φάσης (η μορφή του οποίου εξαρτάται από το είδος των χρησιμοποιούμενων 
ταλαντωτών, π.χ VCO [1]) να είναι μεγαλύτερο από εκείνο της εκάστοτε φέρουσας. 
Το τελευταίο έχει ως αποτέλεσμα την διασκόρπιση της ενέργειας μεταξύ των 
γειτονικών φερουσών και επομένως τη δημιουργία του φαινομένου ICI. 
 

PARP 
 
Το OFDM σήμα αποτελεί το άθροισμα πολλών ανεξάρτητων διαμορφωμένων 

φερουσών, οι οποίες όταν έχουν ίδια φάση και αθροιστούν μεταξύ τους, οδηγούν την 
μέγιστη τιμή της ισχύος του σήματος σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την 
μέση ισχύ. 

Αυτό φαίνεται και από τη σχέση (1.2), που δίνει την τιμή PARP ενός OFDM 
σήματος s(t): 
 

( )

( )( )2

2

tsE
tsmax

=PARP  

1.2 
 
Το μεγάλο δυναμικό εύρος της ισχύς του σήματος, αναγκάζει τα τμήματα ADC 

και DAC να έχουν πολλά επίπεδα κβαντισμού, κάτι το οποίο σημαίνει μεγάλο κόστος 
υλοποίησης και πολυπλοκότητας. 
 
 

1.3 Μαθηματική περιγραφή του σήματος OFDM 
 

Σε ένα OFDM σύστημα, το πραγματικό ζωνοπερατό μεταδιδόμενο σήμα 
σχετίζεται με το μιγαδικό σήμα βασικής ζώνης σύμφωνα με την σχέση (1.3): 
 

( ) ( ) ( )∑
1-N

0=k
SYMkRF tkfπ2jexpkT-trRe=tr  

1.3 
 

όπου, Re(.) αναπαριστά το πραγματικό μέρος του μιγαδικού σήματος, rk(t) 
αποτελεί το μιγαδικό σήμα βασικής ζώνης του kth ODFM συμβόλου και είναι μή 
μηδενικό στο χρονικό παράθυρο [0,TSYM], επίσης N είναι ο αριθμός των OFDM 
συμβόλων, TSYM είναι η συνολική περίοδος του συμβόλου (λαμβάνοντας υπόψη και 
τα διαστήματα προστασίας), δηλαδή POSTZPFFTSYM TTTT ++= , και τέλος fk είναι η 
κεντρική συχνότητα της kth ζώνης. Το kth OFDM σύμβολο (βασικής ζώνης) 
δημιουργείται με την χρήση του Γρήγορου-Μετασχηματισμού Fourier (IFFT) σε ένα 
συγκεκριμένο πλήθος δειγμάτων Cn, όπου τα τελευταία μπορούν να είναι είτε 
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δεδομένα είτε πιλότοι (pilots) είτε σύμβολα εκπαίδευσης (training symbols). Άρα 
έχουμε: 
 
 

( )

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

Δ=
=

0

))(2exp(

0

∑
2/

2/

ST

ST

N

Nn
ZPnk TtfnjCtr

-

-π  

[ ]
[ ]
[ ]GIZPFFTZPFFT

ZPFFTZP

ZP

T+T+T,T+T∈t
T+T,T∈t

T,0∈t
 

1.4 
 

Όπου, Δf είναι το διάστημα συχνοτήτων μεταξύ των φερουσών, NST είναι ο 
συνολικός αριθμός φερουσών, ΤFFT (=1/Δf) αποτελεί το χρονικό διάστημα 
ολοκλήρωσης (Σχήμα 1-4), Cn αποτελούν QPSK διαμορφωμένα σύμβολα και τέλος 
TGI αποτελεί ένα διάστημα προστασίας μηδενικών δειγμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 

2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφεί πιο αναλυτικά η αρχιτεκτονική του 
συστήματος, που χρησιμοποιήθηκε στην εν λόγω εργασία, παρουσιάζοντας και 
αναλύοντας την λειτουργία όλων των επιμέρους τμημάτων του. 
 

Το μπλοκ διάγραμμα του συνολικού συστήματος φαίνεται στο Σχήμα 2-1: 
 

Channel
Coding

QPSK
MappingPuncturer Interleaver OFDM

Modulation

Pulse 
Shaping
& DAC

Filtering
& ADC

De-
Interleaver

Viterbi
Decoder

Random 
Binary

Input Data

QPSK
De-Mapping

UWB
Channel

OFDM
De-Modulation

Binary

Output Data

+
AWGN

Synchroniza
tion

Channel
Estimation

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΟΜΠΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΕΚΤΗ  
Σχήμα 2-1: Μπλοκ Διάγραμμα Συστήματος 

 
Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε κάθε επιμέρους τμήμα του πομπού πιο 

αναλυτικά. 
 

2.1 ΤΜΗΜΑ ΠΟΜΠΟΥ 
 

2.1.1 Κωδικοποίηση Καναλιού 
 

Το τμήμα κωδικοποίησης καναλιού (Channel Coding) χρησιμοποιείται 
προκειμένου να επιτευχθεί μετάδοση υψηλής αξιοπιστίας και απόδοσης. Ο έλεγχος 
σφαλμάτων επιτυγχάνεται με τη λειτουργία του κωδικοποιητή καναλιού που 
συνίσταται στη συστηματική προσθήκη πλεοναζόντων bits. Τα τελευταία δεν 
αποτελούν χρήσιμη πληροφορία, αλλά επιτρέπουν στο δέκτη, και συγκεκριμένα στον 
αποκωδικοποιητή καναλιού, να ανιχνεύσει ή\και να διορθώσει μερικά από τα 
σφάλματα των bits που φέρουν την χρήσιμη πληροφορία. 

Σε ένα κανάλι πολλαπλών μονοπατιών, οι εκάστοτε φέρουσες επηρεάζονται 
διαφορετικά από το κανάλι. Έτσι μερικές θα «φτάσουν» στο δέκτη με πολύ 
εξασθενημένα πλάτη ενώ άλλες θα χαθούν τελείως λόγω της έντονης βύθισης που 
εμφανίζει το κανάλι στις εν λόγω συχνότητες (frequency selective fading). Αυτό το 
φαινόμενο μπορεί να οδηγήσει τελικά σε μεγάλο αριθμό σφαλμάτων κατά τη 
μετάδοση και επομένως υψηλό BER. 
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Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη κωδικοποίηση καναλιού, βασίζεται στη 

χρήση Συνελικτικών Κωδικών (Convolutional Codes), όπου πλεονάζοντα bit ελέγχου 
παρεμβάλλονται συνέχεια στα bit της πληροφορίας, με σκοπό την επαλήθευση των 
τελευταίων bit στο δέκτη. Η λειτουργία του Συνελικτικού Κωδικοποιητή, ο οποίος 
ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας ολισθητής-καταχωρητής, συνίσταται στο 
να λαμβάνει τμήματα της ακολουθίας-πληροφορίας αποτελούμενα από k-bits και να 
παράγει ακολουθίες κωδικών λέξεων των n-bits. Επειδή λοιπόν παράγονται n-bits για 
κάθε είσοδο k-bits ακολουθίας, ο ρυθμός κωδικοποίησης (code rate) είναι k/n bit 
μηνύματος για κάθε bit κωδικής λέξης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε η χρήση 
του πολυωνύμου-γεννήτορα g0=1338, g1=1458 και g2=1758, με ρυθμό κωδικοποίησης 
R=1/3 και μήκος ολισθητή-καταχωρητή K=7, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2-2: 
 

D D D D D DInput
Data

Output Data A

Output Data B
Output Data C

 
Σχήμα 2-2: Συνελικτικός Κωδικοποιητής (code rate R=1/3, constraint length K=7) 

 
Από την έξοδο του κωδικοποιητή αρχικά, παράγεται το bit ¨A¨, εν συνεχεία το bit 

¨B¨ και τέλος το bit ¨C¨. Θα πρέπει να ειπωθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα να 
δημιουργηθεί ο επιθυμητός ρυθμός κωδικοποίησης κάνοντας χρήση της λογικής 
«αφαίρεσης» (puncturing) την οποία θα περιγράψουμε στην επόμενη ενότητα. 
 

2.1.2  Επιλογή ρυθμού κωδικοποίησης των δεδομένων 
 

Η εν λόγω διαδικασία συνίσταται από την αφαίρεση ορισμένων από τα 
παραγόμενα bits του κωδικοποιητή, με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των 
μεταδιδόμενων bit από το κανάλι οπότε και την αύξηση του ρυθμού κωδικοποίησης. 
Από πλευράς δέκτη, πραγματοποιείται εισαγωγή από bits μηδενικής λογικής τιμής 
στις αντίστοιχες θέσεις των αφαιρούμενων bit στο πομπό. 

Η επιλογή του επιθυμητού ρυθμού μετάδοσης δεδομένων, σε πομπό και δέκτη 
αντίστοιχα, βασίζεται στην χρήση ενός «διανύσματος αφαίρεσης» (puncturing vector) 
το οποίο καθορίζει ακριβώς ποια από τα κωδικοποιημένα bit θα αφαιρεθούν ή θα 
προστεθούν, στο πομπό και στο δέκτη αντίστοιχα. Οι τιμές των εν λόγω 
διανυσμάτων, εξαρτώνται από την επιλογή της τιμής του ρυθμού κωδικοποίησης που 
με τη σειρά του καθορίζεται από τον επιθυμητό ρυθμό μετάδοσης πληροφορίας (Data 
Rate). Ο πίνακας αντιστοίχησης μεταξύ του ρυθμού μετάδοσης πληροφορίας και του 
ρυθμού κωδικοποίησης είναι [2]: 
 
 

Data Rate (Mbps) Coding Rate 
53.3 1/3 
55 11/32 
80 ½ 

106.7 1/3 
110 11/32 
160 ½ 
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200 5/8 
320 ½ 
400 5/8 
480 3/4 

Πίνακας 2-1: Αντιστοίχηση ρυθμού μετάδοσης και ρυθμού κωδικοποίησης 
 
 

Στο σύστημα της παρούσας εργασίας, μπορούν να επιλεχθούν παραμετρικά τρεις 
περιπτώσεις ρυθμού μετάδοσης πληροφορίας 320Mbps, 400Mbps και 480Mbps. Για 
παράδειγμα επιλέγοντας ρυθμό μετάδοσης 480Mbps, ο οποίος βάσει του Πίνακας 2-1 
αντιστοιχεί σε ρυθμό κωδικοποίησης ¾, κάνει χρήση του εξής πρότυπου 
«διανύσματος αφαίρεσης»: 
 

Puncturing Vector: 0 0 1 1 0 1 1 0 0
 

Η παραπάνω διαδικασία περιγράφεται σχηματικά ως εξής: 
 

 
Σχήμα 2-3: Διαδικασία αφαίρεσης bit (πομπός) και εισαγωγής bit (δέκτης) 

 

2.1.3 Διαδικασία «Διαπλοκής» (Interleaver) 
 

Η διαδικασία διαπλοκής «ανακατεύει» τα bit εξόδου του προηγούμενου σταδίου, 
αναθέτοντάς τα σε διαφορετικές εισόδους του IFFT (ανάθεση διαφορετικών 
συχνοτήτων) καθώς επίσης και σε διαφορετικά OFDM σύμβολα (ανάθεση 
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διαφορετικών ζωνών μετάδοσης). Με αυτό το τρόπο, δημιουργείται μια 
ποικιλομορφία ανάθεσης της πληροφορίας στο πεδίο της συχνότητας, έχοντας ως 
σκοπό την ισχυροποίηση του συστήματος απέναντι σε συνεχή τμήματα λαθών (burst 
errors). Αυτά οφείλονται από έντονες βυθίσεις που παρουσιάζει το κανάλι σε 
ορισμένες ομάδες συχνοτήτων. Η εν λόγω διαδικασία συνίσταται από τρία επιμέρους 
στάδια [3], όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2-4. 
 
 

 
Σχήμα 2-4: Διαδικασία «διαπλοκής» 

 
Όπως παρατηρείται, αρχικά (στάδιο 1) η ακολουθία ομαδοποιείται σε τμήματα 

των 6 OFDM συμβόλων (ή 6*NCBPS bits), όπου NCBPS=200 είναι τα bit κάθε 
συμβόλου κατά την έξοδό του από τον Puncturer. Στη συνέχεια (στάδιο 2), κάθε 
ομάδα των κωδικών-bit ανακατατάσσεται με χρήση του Block Interleaver συμβόλου, 
του οποίου η λειτουργία συνίσταται από την εισαγωγή των bit γραμμή-γραμμή και 
την εξαγωγή τους από αυτόν στήλη-στήλη. Έτσι δύο διαδοχικά bit μιας κωδικής 
λέξης χωρίζονται μεταξύ τους κατά μια περίοδο ίση με το μέγεθος της στήλης του εν 
λόγω Block Interleaver που αντιστοιχεί στο μήκος ενός OFDM συμβόλου. 

Τέλος (στάδιο 3), τα bit εξόδου του Block Interleaver συμβόλου ομαδοποιούνται 
σε τμήματα μεγέθους NCBPS bits (μήκος ενός OFDM συμβόλου) και εν συνεχεία 
ανακατατάσσονται με τη χρήση του επόμενου Block Interleaver μεγέθους 
[NCBPS/10,10]. Επομένως ως τελική έξοδος της παραπάνω διαδικασίας παίρνουμε μια 
ακολουθία που χαρακτηρίζεται από την ανακατάταξη τόσο σε επίπεδο συμβόλου 
(πεδίο χρόνου) όσο και σε επίπεδο bit που σε συνεργασία με τον IFFT εκφράζεται ως 
«διαπλοκή» φερουσών (πεδίο συχνότητας). 
 

2.1.4 Απεικόνιση QPSK 
 

Στο στάδιο αυτό, τα bit εξόδου από το στάδιο «διαπλοκής» αντιστοιχίζονται σε 
μιγαδικά σύμβολα σύμφωνα με την διαμόρφωση Quaternary Phase Shift Keying 
(Σχήμα 2-5). 
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+1−1

+1

−1

Q

I

QPSK

01 11

b0b1

00 10

 
Σχήμα 2-5: Διάγραμμα αντιστοίχησης QPSK 

 
Έτσι κάθε δύο διαδοχικά bit (b0b1) της ακολουθίας ομαδοποιούνται και 

αντιστοιχίζονται σε ένα από τα τέσσερα μιγαδικά σύμβολα, τα οποία ακολουθούν την 
κωδικοποίηση κατά Gray (Πίνακας 2-2). Προκειμένου τα QPSK σύμβολα να 
μεταδοθούν με μοναδιαία τιμή ενέργειας, θα πρέπει κάθε ένα να πολλαπλασιαστεί με 
τον παράγοντα 21/Kmod = . Έτσι η ενέργεια του εκάστοτε μιγαδικού συμβόλου θα 
είναι: 
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Input bits (b0b1) I-out Q-out
00 -1 -1 
01 -1 1 
10 1 -1 
11 1 1 

Πίνακας 2-2: Κωδικοποίηση κατά Gray 
 

Τελικά, η έξοδος του τμήματος της διαμόρφωσης QPSK είναι μια ακολουθία από 
μιγαδικά σύμβολα της μορφής: 
 

( ) MODKjQId ×+=  
2.2 

 

2.1.5 Διαμόρφωση OFDM 
 

Στο τμήμα αυτό του συστήματος, το οποίο αποτελεί και το πιο βασικό, επιτελείται 
η τεχνική διαμόρφωσης με πολύπλεξη συχνότητας ορθογώνιων φερουσών (OFDM). 
Πιο συγκεκριμένα, η ακολουθία των μιγαδικών συμβόλων που περιγράφτηκαν στη 
προηγούμενη ενότητα, διαιρείται σε ομάδες των 100 συμβόλων. Αναπαριστώντας 
κάθε μιγαδικό σύμβολο με Cn,k, όπου n καθορίζει την φέρουσα και k το OFDM 
σύμβολο, τότε θα έχουμε: 
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knkn dC ×+= 100,   1,...,1,0,99,...,1,0 −== SYMNkn  
2.3 

όπου, NSYM είναι ο αριθμός των OFDM συμβόλων πληροφορίας που πρόκειται να 
μεταδοθούν. 

 
Ένα OFDM σύμβολο πληροφορίας δίνεται από την σχέση: 

 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )

ST

SD

ST

N
N 2

data k n k ZP k 127 n ZP
Nn 0 n

2

r t C j2πM n Δf t T p P j2πnΔf t T, , mod ,exp exp
= =−

= − + × −∑ ∑
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όπου NSD είναι ο αριθμός των φερουσών που αντιστοιχούν σε πληροφορία (data), 
NST είναι ο συνολικός αριθμός των φερουσών, και M(n) αποτελεί μια συνάρτηση 
αντιστοίχησης των δεικτών 0,1,...,99 στους δείκτες -56 ... 56, που καθορίζουν την 
λογική θέση στο πεδίο συχνοτήτων της εκάστοτε φέρουσας πληροφορίας (εκτός από 
τις θέσεις που αντιστοιχούν στις φέρουσες πιλότους, φρουρούς και στη DC 
συχνότητα (Σχήμα 2-6)). 

 
Η εν λόγω συνάρτηση αντιστοίχησης M(n) είναι η εξής: 
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Η «λογική» θέση κάθε μιας από τις προαναφερθέντες φέρουσες, παρουσιάζεται 
σχηματικά παρακάτω: 
 

 
Σχήμα 2-6: Απεικόνιση φερουσών πληροφορίας, πιλότων και φρουρών ενός OFDM συμβόλου 
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2.1.5.1 Φέρουσες Πιλότοι 
 

Οι φέρουσες πιλότοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία 
διόρθωσης της ληφθείσας πληροφορίας από το δέκτη. Ιδιαίτερα στη περίπτωση 
της απόλυτης ανίχνευσης (Coherent Detection), η γνώση της φάσης και του 
πλάτους των QPSK συμβόλων για κάθε φέρουσα θεωρείται αναγκαία. Τα εν λόγω 
μιγαδικά σύμβολα κατά τη λήψη από το δέκτη, μπορούν να εμφανίσουν τόσο 
περιστροφή στη φάση όσο και μεταβολές στη τιμή του πλάτους, με αποτέλεσμα 
σε μερικές περιπτώσεις να «παραβιάζονται» τα όρια απόφασης και τελικά να 
οδηγούν σε λανθασμένη ανίχνευση. Οι μεταβολές τόσο στη φάση όσο και στο 
πλάτος των συμβόλων, είναι αποτέλεσμα είτε του επιλεκτικού χαρακτήρα του 
καναλιού μετάδοσης στη συχνότητα (frequency selective fading) είτε των τυχόν 
αποκλίσεων στις συχνότητες λειτουργίας των ταλαντωτών πομπού-δέκτη καθώς 
επίσης και σε τυχόν σφάλματα εκτίμησης χρονισμού (frequency & timing offsets). 

 
Για την αποφυγή των παραπάνω προβλημάτων, η τεχνική OFDM κάνει 

χρήση μιας ομάδας ειδικών συμβόλων που ονομάζονται πιλότοι (pilots). Οι 
πιλότοι είναι γνωστά μιγαδικά σύμβολα τα οποία επιτρέπουν στο δέκτη να 
εκτιμήσει τις προαναφερθείσες αποκλίσεις και εν συνεχεία να διατελέσει τις 
κατάλληλες διορθώσεις στα ληφθέντα σύμβολα προκειμένου να γίνει σωστά η 
ανίχνευση της πληροφορίας. 

Η λογική θέση των εν λόγω πιλότων σε ένα OFDM σύμβολο, απεικονίζεται 
στο Σχήμα 2-6. Όπως παρατηρείται σε κάθε σύμβολο, 12 από τις φέρουσες 
αντιστοιχίζονται σε πιλότους και πιο συγκεκριμένα στις φέρουσες με δείκτες {-
55,-45,-35,-25,-15,-5,5,15,25,35,45,55}. Η τιμή που φέρει ο εκάστοτε πιλότος 
προσδιορίζεται από τη σχέση (2.6) και η συνεισφορά του στο kth OFDM σύμβολο 
φαίνεται από το δεύτερο τμήμα του δεξιού μέλους της σχέσης (2.4). 
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2.6 
   

 
Στη περίπτωση επιλογής του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων μικρότερου από 

106.67Mbps, ισχύει: 
*

,. knkn PP −=   55,45,35,25,15,5 −−−−−−=n  
ενώ σε αντίθετη περίπτωση ισχύει: 

knkn PP .. −=   55,45,35,25,15,5 −−−−−−=n  
2.7 

  



 
Κεφάλαιο 2o 

2-8 

Όπως παρατηρείται επίσης από την σχέση (2.4), ο IFFT των πιλότων 
διαμορφώνεται επιπλέον κατά BPSK, κάνοντας χρήση της ψευδο-τυχαίας 
δυαδικής ακολουθίας pl (όπου l=mod(k,127)) η οποία είναι η εξής: 

 
p0…126 = {1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 
1, -1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, 
-1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 
1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}. 
 
 

2.1.5.2 Φέρουσες Φρουροί 
 

Από το Σχήμα 2-6, όπου απεικονίζονται οι φέρουσες ενός OFDM 
συμβόλου, παρατηρείται ότι 10 από αυτές αντιστοιχίζονται σε ειδικά μιγαδικά 
σύμβολα τα οποία ονομάζονται φρουροί (guards). Ουσιαστικά ο ρόλος των 
φρουρών αντιστοιχεί στην «χαλάρωση» των προδιαγραφών των φίλτρων 
εκπομπής και λήψης σε πομπό και δέκτη αντίστοιχα. 

Η τιμή του συμβόλου ενός φρουρού που αντιστοιχεί στην nth φέρουσα του 
kth OFDM συμβόλου, δίνεται από την παρακάτω σχέση: 
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Στη περίπτωση επιλογής του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων μικρότερου από 
106.67Mbps, ισχύει: 

*
,. knkn PP −=   61,...,57 −−=n  

ενώ σε αντίθετη περίπτωση ισχύει: 
knkn PP .. −=   61,...,57 −−=n  

2.9 
 

2.1.5.3 Τμήμα Γρήγορου-Αντίστροφου Μετασχηματισμού Fourier 
 

Αφού δημιουργηθούν όλα τα προαναφερόμενα μιγαδικά σύμβολα (data, 
pilots, guards), στη συνέχεια η συνολική ακολουθία διαιρείται σε ένα πλήθος 
(εξαρτάται από το μήκος του IFFT) από παράλληλες ακολουθίες προκειμένου να 
εισαχθούν στην μονάδα του IFFT. Ο αλγόριθμος IFFT αποτελεί βέλτιστο τρόπο 
υπολογισμού του Αντίστροφου Διακριτού Μετασχηματισμού Fourier (IDFT), 
επομένως η ακολουθία των μιγαδικών συμβόλων (πεδίο συχνότητας), 
μετατρέπεται σε σήμα στο πεδίο χρόνου προκειμένου να μεταδοθεί μέσω του 
καναλιού. 

Ο ορισμός ενός N-σημείων Αντίστροφου Διακριτού Μετασχηματισμού 
Fourier (IDFT) είναι: 

[ ]
2πN 1 j kn
N

k
k 0

1x n X e
N

( )−

=

= ∑  

2.10 



 
Κεφάλαιο 2o 

2-9  

 
Ο IDFT Ν-σημείων παράγει ένα άθροισμα Ν σημάτων στο πεδίο του 

χρόνου, τα οποία διαμορφώνονται αντίστοιχα σε Ν ορθογώνιες φέρουσες. Αυτή η 
ορθογωνιότητα σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια μιας περιόδου του OFDM 
συμβόλου, ο αριθμός των κύκλων μεταξύ δύο σημάτων που διαμορφώνονται σε 
δύο γειτονικές φέρουσες, διαφέρουν κατά ένα με αποτέλεσμα να επιτρέπεται η 
επικάλυψη μέρους του συχνοτικού φάσματος των φερουσών χωρίς καμία επιρροή 
μεταξύ τους [1]. 

Η ορθογωνιότητα μεταξύ δύο σημάτων εκφράζεται μαθηματικά από τη 
σχέση: 

( ) ( ) {i j
c i j
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≠∫  όπου, c είναι μια σταθερά. 
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Επομένως, ομάδες των Ν μιγαδικών QPSK συμβόλων εισάγονται 
παράλληλα στο IFFT και καθένα από αυτά διαμορφώνεται στην αντίστοιχη 
φέρουσα. Η δομή ενός OFDM συμβόλου στο πεδίο συχνοτήτων, φαίνεται στο 
Σχήμα 2-6. 

Πιο συγκεκριμένα, στο σύστημά μας εφαρμόζεται ένας IFFT 128-σημείων. 
Από τις 128 εισόδους του IFFT χρησιμοποιούνται 112 οι οποίες αντιστοιχούν στις 
100 (NSD) φέρουσες για μετάδοση πληροφορίας και στις 12 (ΝSDP) φέρουσες για 
μετάδοση πιλοτικών συμβόλων. Από τις υπόλοιπες οι 10 (NSG) αντιστοιχούν στις 
φέρουσες φρουρούς, ενώ οι τελευταίες 6 φέρουσες, έχουν μηδενική τιμή και 
χρησιμοποιούνται για την κατάλληλη μορφοποίηση του φάσματος συχνοτήτων 
στα άκρα του OFDM συμβόλου. Η ακριβής αντιστοίχηση των εκάστοτε 
φερουσών με τις εισόδους του IFFT φαίνεται σχηματικά παρακάτω και σε 
συνδυασμό με το Σχήμα 2-6: 
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Σχήμα 2-7: Αντιστοίχηση φερουσών και εισόδων IFFT 
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2.1.5.4 Εισαγωγή Διαστημάτων Προστασίας 
 

Μετά τη μονάδα IFFT, το επόμενο στάδιο του συστήματος είναι η 
μετατροπή των παράλληλων δεδομένων (έξοδος IFFT) σε μια σειριακή 
ακολουθία η οποία αντιστοιχεί στο σήμα που πρόκειται να μεταδοθεί μέσω του 
καναλιού. Προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία τόσο Δια-συμβολικής όσο 
και Δια-καναλικής Παρεμβολής (ISI, ICI), στο δημιουργούμενο σήμα (Πεδίο 
Χρόνου) προστίθενται δύο διαστήματα προστασίας. Το ένα προστίθεται στην 
αρχή του OFDM συμβόλου (Σχήμα 1-4) και αποτελεί το Μηδενικό Πρόθεμα 
(Zero Prefix) και το άλλο προστίθεται στο τέλος του και ονομάζεται Διάστημα 
Φρουρός (Guard Interval). Το πρώτο είναι μήκους 32 δειγμάτων και το δεύτερο 
είναι μήκους 5 δειγμάτων επίσης μηδενικής τιμής [2]. 

Επομένως το τελικής μορφής προς μετάδοση OFDM σύμβολο, έχει 
συνολικό μήκος: 

 
SYM ZP FFT GI samplesT T T T 32 128 5 165( )= + + = + + =  

2.12 
 
Οι σημαντικότερες παράμετροι του συστήματος παρουσιάζονται στο 

παρακάτω συνοπτικό πίνακα: 
 

Παράμετροι Συστήματος Τιμή 
NSD : # φερουσών πληροφορίας 100 

NSDP : # φερουσών πιλότων 12 
NSG : # φερουσών φρουρών 10 

NST : # συνολικών φερουσών 122 (=NSD+NSDP+NSG) 
NZP : μήκος Μηδενικού Προθέματος 32 δείγματα 
NGI : μήκος Διαστήματος Φρουρου 5 δείγματα 

NFFT : # σημείων FFT 128 
W : εύρος OFDM συμβόλου 528 MHz 
Δf : απόσταση φερουσών 4,125 MHz (=W/NFFT)  
TFFT : περίοδος IFFT/FFT 242,42 ns (=1/ Δf) 

TZP : διάρκεια Μηδενικού Προθέματος 60,61 ns (=NZP/W) 
TGI : διάρκεια Διαστήματος Φρουρού 9,47 ns (=NGI/W) 

TSYM : διάρκεια OFDM συμβόλου 312.5 ns (=TZP+TFFT+TGI) 
Πίνακας 2-3: Παράμετροι συστήματος 

 
 

2.2 ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
 

Το μιγαδικό σήμα βασικής ζώνης που δημιουργήθηκε από το τμήμα του πομπού, 
μεταδίδεται μέσα από το κανάλι του συστήματος και το σήμα που προκύπτει 
λαμβάνεται από το δέκτη. Ουσιαστικά η εν λόγω διαδικασία αντιστοιχεί στην 
συνέλιξη μεταξύ του μεταδιδόμενου σήματος και της κρουστικής απόκρισης του 
καναλιού. Επιπλέον στο ληφθέν σήμα του δέκτη προστίθεται Λευκός Γκαουσιανός 
Θόρυβος (AWGN). Θα πρέπει να ειπωθεί ότι το εν λόγω σύστημα αντί να κάνει 
χρήση όλου του διαθέσιμου φάσματος συχνοτήτων ταυτόχρονα, το διαιρεί σε 
πολλαπλές ζώνες, κάθε μια από τις οποίες έχει εύρος 528MHz [2]. Με βάση την 
τεχνική αυτή, η επεξεργασία της πληροφορίας πραγματοποιείται με πολύ μικρότερο 
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ρυθμό, οπότε η πολυπλοκότητα του συστήματος μειώνεται αρκετά. Επίσης ένα άλλο 
πλεονέκτημα είναι η ευελιξία του συστήματος όσον αφορά τη διαχείριση του εν λόγω 
φάσματος συχνοτήτων. Αναλυτικότερη περιγραφή για τη μοντελοποίηση του 
καναλιού μετάδοσης λαμβάνει μέρος στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 
 
 

2.3 ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΤΗ 
 

Το τμήμα δέκτη του συστήματος εκτελεί ουσιαστικά τις αντίστροφες διαδικασίες 
που λαμβάνουν μέρος στο πομπό. Επιπλέον όμως εκτελεί δύο από τις σημαντικότερες 
λειτουργίες οι οποίες αντιστοιχούν στο τμήμα Συγχρονισμού (Synchronization block) 
και σ’ αυτό της Εκτίμησης Καναλιού (Channel Estimation block). 
 

2.3.1 Τμήμα Συγχρονισμού 
 

Ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του δέκτη, αποτελεί εκείνο του 
Συγχρονισμού. Το μεταδιδόμενο σήμα υπόκειται πολλές μορφές παραμόρφωσης, 
λόγω του έντονου διασκορπιστικού χαρακτήρα του καναλιού (π.χ καθυστερημένες 
ανακλάσεις σήματος), καθώς επίσης και της τυχόν εμφάνισης του φαινομένου 
Doppler (κινητικότητα πομπού-δέκτη). Οι παραπάνω περιπτώσεις οδηγούν στην 
δημιουργία τόσο δια-συμβολικής όσο και δια-καναλικής παρεμβολής (§1.1). 
Επομένως, προκειμένου να γίνει σωστή ανίχνευση της μεταδιδόμενης πληροφορίας, 
επιβάλλεται η χρήση κατάλληλων αλγορίθμων [4] με σκοπό πρώτα την εκτίμηση και 
στη συνέχεια την εξάλειψη των αντίστοιχων παραμορφώσεων. Μια αναφορά στα 
σημαντικότερα προβλήματα της OFDM τεχνικής, πραγματοποιείται στην §1.2. 

 
Το γενικότερο πρόβλημα συγχρονισμού μπορεί να χωρισθεί δύο επιμέρους 

κατηγορίες: 
 

- Εκτίμηση παραμέτρων χρονισμού: περιλαμβάνει το χρονισμό 
Πλαισίου/Συμβόλου και την εκτίμηση απόκλισης στο ρολόι δειγματοληψίας. 

- Εκτίμηση παραμέτρων συχνότητας: περιλαμβάνει την εκτίμηση της 
μετατόπισης συχνότητας και την παρακολούθηση θορύβου φάσης. 

 
Η λειτουργία των αλγορίθμων συγχρονισμού εξαρτάται από τη «φύση» του 

συστήματος στο οποίο εφαρμόζονται. Υπάρχουν δύο κατηγορίες συστημάτων: τα 
συστήματα Συνεχούς Μετάδοσης (Broadcast systems, π.χ DVB, DAB) και τα 
συστήματα Μετάδοσης Πακέτων (Packet Switched, π.χ WLANs, WPANs). 

Στη πρώτη κατηγορία συστημάτων, ο δέκτης αρχικά μπορεί να αφιερώσει αρκετό 
χρόνο προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο συγχρονισμός και στη συνέχεια 
«εισέρχεται» σε φάση παρακολούθησης με σκοπό την διατήρηση του συγχρονισμού 
κατά τη συνεχή μετάδοση της πληροφορίας. Αντιθέτως, τα συστήματα της δεύτερης 
κατηγορίας (στα οποία ανήκει και το σύστημά μας), λόγω του ότι βασίζονται σε 
μεταδόσεις πακέτων και λόγω του υψηλού ρυθμού μετάδοσης δεδομένων, 
επιβάλλεται ο συγχρονισμός να πραγματοποιηθεί σε μικρό χρόνο, προκειμένου η 
απόδοση του συστήματος να είναι βέλτιστη. 

Για τον παραπάνω λόγο, τα πρότυπα των συστημάτων της δεύτερης κατηγορίας, 
κάνουν χρήση επιπλέον πληροφορίας που ονομάζεται προοίμιο (preamble), και η 
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οποία προστίθεται στην αρχή κάθε πακέτου μετάδοσης. Στη περίπτωση του 
συστήματός μας που ακολουθεί το προτεινόμενο πρότυπο IEEE 802.15.3α [2], η δομή 
του προοιμίου φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 
 

 
Σχήμα 2-8: Δομή προοιμίου (Standard mode) 

 
Όπως παρατηρείται από το Σχήμα 2-8, το προοίμιο αποτελείται από τρία τμήματα 

συνολικού αριθμού OFDM συμβόλων ίσου με 30 (Standard Preamble). Τα δεδομένα 
του κάθε τμήματος είναι ίδια μεταξύ τους και κατάλληλα επιλεγμένα [2] προκειμένου 
να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα γρήγορα και με ακρίβεια. Επίσης από το 
σχήμα παρατηρείται ότι σε κάθε OFDM σύμβολο προστίθεται τόσο το μηδενικό 
πρόθεμα (32 δειγμάτων), όσο και το διάστημα φρουρού (5 δειγμάτων), με 
αποτέλεσμα να έχουν ίδια δομή με εκείνη των υπολοίπων συμβόλων πληροφορίας τα 
οποία απαρτίζουν το τμήμα του πακέτου «καθαρής» πληροφορίας. 

  
Αναλυτικότερα, το πρώτο τμήμα του προοιμίου χρησιμοποιείται για την 

Ανίχνευση Πακέτου, για την Εκτίμηση της Απόκλισης Συχνότητας καθώς επίσης και για 
την Ακριβής (fine) Εκτίμηση της Αρχής Συμβόλου. Το εν λόγω τμήμα αποτελείται από 
σήματα πραγματικής τιμής, επομένως προστίθεται στο πραγματικό μέρος του 
μιγαδικού σήματος βασικής ζώνης (στο πεδίο του χρόνου) που παράγει ο πομπός. Τα 
σήματα αυτά θα πρέπει να κανονικοποιηθούν κατάλληλα προκειμένου η μέση ισχύ 
του σήματος να είναι στα ίδια επίπεδα με εκείνη των υπολοίπων δεδομένων τα οποία 
αποτελούν εξόδους της μονάδας IFFT. 

Το τρίτο τμήμα του προοιμίου, χρησιμοποιείται για την Εκτίμηση του Καναλιού, 
όπου λαμβάνει χώρα στο πεδίο συχνότητας (μετά τον FFT). Η εν λόγω εκπαιδευτική 
ακολουθία (training sequence) παράγεται αφού πρώτα κατάλληλα QPSK σύμβολα 
«εισέλθουν» στη μονάδα του IFFT του πομπού.  

 
Αφού περιγράφτηκε η δομή του προοιμίου, στη συνέχεια αναφέρονται οι 

αλγόριθμοι συγχρονισμού που βασίζονται στην εν λόγω εκπαιδευτική πληροφορία 
και χρησιμοποιούνται στο σύστημά μας. Οι αλγόριθμοι παρουσιάζονται με την ίδια 
σειρά με την οποία εφαρμόζονται στο τμήμα του δέκτη, και επιγραμματικά είναι οι 
εξής: 
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(α) Αλγόριθμος Ανίχνευσης Πακέτου: 
 
Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται στο σύστημά μας, για την ανίχνευση της 

αρχής του πακέτου είναι ο αλγόριθμος Καθυστέρησης και Συσχέτισης (Delay And 
Correlate). Σύμφωνα με τα προηγούμενα, ο αλγόριθμος εκμεταλλεύεται 
ουσιαστικά το πρώτο τμήμα του προοιμίου, το οποίο αποτελείται από όμοια 
επαναλαμβανόμενα τμήματα και η λειτουργία του βασίζεται στη μετρική της 
αυτοσυσχέτισης. Η τελευταία δείχνει κατά πόσο δύο τμήματα της ακολουθίας 
μοιάζουν μεταξύ τους. Τη χρονική στιγμή όπου η μετρική αποκτά τη μέγιστη τιμή 
της, υπονοεί την ύπαρξη του επιθυμητού τμήματος οπότε και πραγματοποιείται 
μια εκτίμηση για τη θέση του στη λαμβανόμενη ακολουθία. Η ακριβής λειτουργία 
του εν λόγω αλγορίθμου θα πραγματοποιηθεί σε επόμενο κεφάλαιο. 
 
(β) Αλγόριθμος Εκτίμησης Απόκλισης Συχνότητας Φορεά: 

 
Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της απόκλισης 

συχνότητας φορέα, βασίζεται και αυτός στη μετρική της αυτοσυσχέτισης και 
προϋποθέτει την ύπαρξη τουλάχιστον δύο όμοιων τμημάτων στην εξεταζόμενη 
ακολουθία. Η προϋπόθεση αυτή ικανοποιείται αφού ο αλγόριθμος εκμεταλλεύεται 
το πρώτο τμήμα του προοιμίου, το οποίο όπως προαναφέρθηκε, αποτελείται από 
21 επαναλαμβανόμενα όμοια τμήματα. Ο αλγόριθμος εκτίμησης Μέγιστης-
Πιθανοφάνειας (Maximum-Likelihood estimator) ουσιαστικά υπολογίζει τη 
διαφορά φάσης της μετρικής της αυτοσυσχέτισης την χρονική στιγμή όπου αυτή 
είναι μέγιστη. Δηλαδή στην περίπτωση όπου η μετρική αυτοσυσχέτισης 
αποκτήσει τη μέγιστη τιμή της, σημαίνει ότι τα εξεταζόμενα τμήματα ακολουθίας 
ταυτίζονται περισσότερο από κάθε άλλη περίπτωση, οπότε το κάθ’ ένα 
αντιστοιχεί σε ένα από τα εκπαιδευτικά OFDM σύμβολα του πρώτου τμήματος. 
Έτσι τα ζεύγη των δειγμάτων των εν λόγω παραθύρων, έχουν το ίδιο μέτρο αλλά 
εμφανίζουν διαφορά φάσης που είναι ανάλογη με την απόκλιση συχνότητας [4]. 
Επομένως υπολογίζοντας την γωνία της μετρικής αυτοσυσχέτισης (τη στιγμή 
όπου η τελευταία παίρνει τη μέγιστη τιμή της), μπορούμε να εκτιμήσουμε την 
επιθυμητή απόκλιση συχνότητας. 

Η ακριβής λειτουργία του εν λόγω αλγορίθμου θα πραγματοποιηθεί σε 
επόμενο κεφάλαιο. 

 
(γ) Αλγόριθμος Εκτίμησης Αρχής Συμβόλου: 
 

Αφού πρώτα πραγματοποιηθεί η εκτίμηση απόκλισης συχνότητας φορέα, ο 
δέκτης εφαρμόζει τον αλγόριθμο για την εκτίμηση της αρχής του OFDM 
συμβόλου. Ο στόχος του εν λόγω αλγορίθμου είναι να προσδιορίσει την ακριβή 
θέση (σε επίπεδο δείγματος) της αρχής ενός συμβόλου και επομένως έμμεσα να 
καθορίσει τα δείγματα που αντιστοιχούν στο παράθυρο του DFT, προκειμένου να 
επιτευχθεί σωστή αποδιαμόρφωση. Ο αλγόριθμος αυτός προϋποθέτει την γνώση 
της λαμβανόμενης εκπαιδευτικής ακολουθίας στο δέκτη και βασίζεται στη 
μετρική της ετεροσυσχέτισης. Η τελευταία, σε αντιστοιχία με την αυτοσυσχέτιση, 
αποτελεί μέτρο ομοιότητας μεταξύ δύο τμημάτων, εκ των οποίων το ένα 
βρίσκεται αποθηκευμένο στο δέκτη. Το αποθηκευμένο τμήμα αντιστοιχεί σε ένα 
από τα OFDM σύμβολα που απαρτίζουν το πρώτο τμήμα του προοιμίου. Στη 
περίπτωση όπου η μετρική της ετεροσυσχέτισης λάβει τη μέγιστη τιμή της, 
σημαίνει ότι το ληφθέν τμήμα (μήκους ενός OFDM συμβόλου) ταυτίζεται με το 
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αποθηκευμένο σύμβολο και επομένως η αντίστοιχη χρονική στιγμή καθορίζει την 
αρχή του αντίστοιχου OFDM συμβόλου.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί η περίπτωση στην οποία το κανάλι 
χαρακτηρίζεται από πολλαπλά μονοπάτια μετάδοσης, όπου ο καθορισμός της 
αρχής του συμβόλου δεν αντιστοιχεί στο δείγμα κατά το οποίο η μετρική έχει τη 
μέγιστη τιμή, αλλά σε εκείνο για το οποίο το ποσοστό της λαμβανόμενης 
ενέργειας του σήματος είναι μέγιστο. Λεπτομερέστερη περιγραφή της εν λόγω 
περίπτωσης καθώς επίσης και της λειτουργίας του αλγορίθμου, πραγματοποιείται 
σε επόμενη ενότητα. 

 

2.3.2 Αποδιαμόρφωση OFDM 
 

Αφού πρώτα εφαρμοστεί το τμήμα του συγχρονισμού, προκειμένου να καθοριστεί 
η αρχή του εκάστοτε OFDM συμβόλου, επόμενο βήμα στο δέκτη αποτελεί η φάση 
της αποδιαμόρφωσης. 

Θα πρέπει να ειπωθεί ότι η εκπαιδευτική ακολουθία που αντιστοιχεί στο πρώτο 
και δεύτερο τμήμα του προοιμίου, δεν οδηγείται στην μονάδα FFT, αφού οι 
αλγόριθμοι συγχρονισμού πάνω στην οποία βασίζονται, πραγματοποιούνται στο 
πεδίο του χρόνου. Αντιθέτως το τρίτο τμήμα του προοιμίου, χρησιμοποιείται για την 
διαδικασία της εκτίμησης του καναλιού που λαμβάνει χώρα στο πεδίο της 
συχνότητας, οπότε θα πρέπει να οδηγηθεί στον FFT και επομένως είναι το μοναδικό 
τμήμα του προοιμίου το οποίο συνεχίζει την επεξεργασία του στο δέκτη. 

2.3.2.1 Αφαίρεση Διαστημάτων Προστασίας 
 

Το πρώτο βήμα κατά τη φάση της αποδιαμόρφωσης, αντιστοιχεί στην 
αφαίρεση των διαστημάτων προστασίας του εκάστοτε λαμβανόμενου OFDM 
συμβόλου. Διαστήματα προστασίας αποτελούν τόσο το Μηδενικό Πρόθεμα (Zero 
Prefix) όσο και το Διάστημα Φρουρού (Guard Interval). Τα τμήματα αυτά δεν 
αποτελούν χρήσιμη πληροφορία και επομένως αφαιρούνται από κάθε OFDM 
σύμβολο πριν τα τελευταία οδηγηθούν στην μονάδα FFT. Έτσι το μήκος του 
συμβόλου που προκύπτει αντιστοιχεί σε 165-32-5 = 128 χρονικά δείγματα. 

 

2.3.2.2 FFT Block 
 

Η μονάδα FFT αποτελεί την αντίστροφη διαδικασία της μονάδας IFFT του 
πομπού. Δηλαδή χρησιμοποιείται για την αποδιαμόρφωση των Ν-φερουσών (Ν= 
128) του εκάστοτε λαμβανόμενου OFDM συμβόλου. Έτσι τα OFDM σύμβολα 
στο πεδίο του χρόνου μετατρέπονται σε μια ακολουθία QPSK συμβόλων στο 
πεδίο συχνοτήτων. Ο FFT αποτελεί ένα αλγόριθμο γρήγορου υπολογισμού του 
Διακριτού Μετασχηματισμού Fourier (DFT). Ο DFT Ν-σημείων ορίζεται από την 
σχέση: 
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Η έξοδος του DFT για κάθε OFDM σύμβολο, περιέχει Ν πλήθος QPSK 
σύμβολα. Θα πρέπει να ειπωθεί στο σημείο αυτό ότι, οι αντίστοιχες Ν φέρουσες 
εξακολουθούν να εμπεριέχουν τυχαίες μετατοπίσεις στη φάση καθώς επίσης και 
τυχαίες μεταβολές στο πλάτος τους. Αυτές οι μεταβολές μπορούν να οδηγήσουν 
σε λανθασμένη ανίχνευση της μεταδιδόμενης πληροφορίας (ιδιαίτερα όταν 
χρησιμοποιείται απόλυτη ανίχνευση – coherent detection). Για το σκοπό αυτό, 
στις παραπάνω περιπτώσεις όπως και στο σύστημά μας, απαιτείται η γνώση της 
φάσης και του πλάτους της εκάστοτε φέρουσας. 

Η διαδικασία αυτή επιτελείται στο επόμενο τμήμα του δέκτη και περιγράφεται 
στην παρακάτω ενότητα. 

 

2.3.3 Εκτίμηση Καναλιού 
 
Όπως παρατηρούμε από τη δομή του προοιμίου (Σχήμα 2-8), το τελευταίο 

τμήμα του αποτελείται από 6 OFDM σύμβολα τα οποία χρησιμοποιούνται για την 
διαδικασία Εκτίμησης Καναλιού. Αυτά τα εκπαιδευτικά σύμβολα έχουν γνωστές 
τιμές για όλες τις φέρουσες του συμβόλου. 

Όπως προαναφέρθηκε, το σύστημα για κάθε μετάδοση ενός OFDM 
συμβόλου, κάνει χρήση μιας ζώνης συχνοτήτων εύρους 528MHz. Το σύστημα 
θεωρείται ότι λειτουργεί στο βασικό τρόπο μετάδοσης (Mode-1) [2] σύμφωνα με 
τον οποίο γίνεται χρήση μόνο των τριών ζωνών συχνοτήτων εύρους 528MHz με 
συχνότητες φορέων Fc1 = 3432MHz, Fc2 = 3960MHz και Fc3 = 4488MHz (Σχήμα 
2-9). 

 

 
Σχήμα 2-9: Διαχείριση διαθέσιμου φάσματος συχνοτήτων στη βασική λειτουργία συστήματος (Mode-
1) 

 
Επομένως κάθε μεταδιδόμενο σύμβολο διαμορφώνεται σε έναν από τους 

παραπάνω φορείς με την σειρά που εμφανίζονται στο σχήμα, και η εν λόγω 
διαδικασία συνεχίζεται κυκλικά (frequency hopping) μέχρι τη μετάδοση όλου του 
πακέτου (Σχήμα 2-10). 
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Σχήμα 2-10: Διάταξη OFDM συμβόλων στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας 

 
Είναι προφανές ότι για κάθε μια ζώνη συχνοτήτων (κανάλι) αντιστοιχούν 2 

από τα 6 OFDM σύμβολα του τμήματος προοιμίου που χρησιμοποιείται για την 
εκτίμηση καναλιού. Το γεγονός αυτό φαίνεται και στο Σχήμα 2-11.  

 

 
Σχήμα 2-11: Απεικόνιση πακέτου στο πεδίο χρόνου και συχνότητας 

 
 Κατά τη λήψη τους τα OFDM σύμβολα έχουν υποστεί διάφορες 

παραμορφώσεις τόσο από το κανάλι όσο και από το προσθετικό λευκό θόρυβο. 
Λόγω της τεχνικής πολυζωνικής μετάδοσης, οι παραμορφώσεις που οφείλονται 
στο κανάλι είναι διαφορετικές για κάθε ζώνη. Επομένως είναι σαφές ότι θα πρέπει 
να πραγματοποιηθεί εκτίμηση του καναλιού για κάθε ζώνη ξεχωριστά. Η 
Εκτίμηση του Καναλιού μπορεί να πραγματοποιηθεί με την βοήθεια των 
συμβόλων αυτών κάνοντας χρήση της μεθόδου Ελαχίστου-Τετραγώνου (Least-
Square). Η εν λόγω μέθοδος βασίζεται στην παρακάτω σχέση: 

 

i ,j

tr, j
LS

tr, j

Y
H =

X
 

2.14 
όπου: 

- 
jiLSH

,
: είναι η εκτίμηση καναλιού που αντιστοιχεί στην jth φέρουσα του 

ith OFDM συμβόλου, κατά τη διάρκεια ενός πακέτου. 
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- jtrY , : αναφέρεται στη μέση τιμή των QPSK συμβόλων της jth φέρουσας 
που ανήκουν στο ζεύγος των OFDM συμβόλων (του τμήματος 
προοιμίου της Εκτίμησης Καναλιού) τα οποία μεταδίδονται μέσω της 
ίδιας ζώνης συχνοτήτων. Κάνοντας χρήση τη μέση τιμή των δύο QPSK 
συμβόλων, εξαλείφεται η επίδραση του θορύβου και επομένως στα 
ληφθέντα δεδομένα παραμένει μόνο η αλλοίωση που οφείλεται στο 
κανάλι για την εκάστοτε φέρουσα. 

- jtrX , : αποτελεί τα αντίστοιχα QPSK σύμβολα της jth φέρουσας των 
OFDM συμβόλων που εκπέμπονται από το πομπό. 

 
Η εξίσωση 2.14 έχει ως στόχο τον μηδενισμό του γινομένου 

( ) ( )HY - XH Y - XH , όπου (.)Η αναφέρεται στον Hermitian1 πίνακα. Πιο 
αναλυτική περιγραφή της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων μπορεί ο αναγνώστης 
να ανατρέξει στο [20]. 

Εφόσον υπολογιστεί η συνολική Εκτίμηση Καναλιού (μια εκτίμηση για κάθε 
ζώνη), η επίδραση του καναλιού στα ληφθέντα δεδομένα εξαλείφεται 
πολλαπλασιάζοντας τη λαμβανόμενη ακολουθία με το μιγαδικό συζυγή της 
προαναφερθείσας εκτίμησης, δηλαδή με 

LSi j
H

,

* . 

Αυτή η εκτίμηση χρησιμοποιείται για όλα τα OFDM σύμβολα πληροφορίας 
που ανήκουν στο πακέτο, αφού θεωρείται ότι το κανάλι είναι σταθερό (ανά ζώνη) 
κατά τη διάρκεια ενός πακέτου μετάδοσης (Κεφάλαιο 3). 

Το μειονέκτημα της μεθόδου ελαχίστου τετραγώνου είναι ότι υπό την 
παρουσία έντονου θορύβου η εκτίμηση δεν είναι καλή. 

 
Μια άλλη μέθοδος η οποία είναι πιο «ισχυρή» υπό τη παρουσία έντονου 

θορύβου, βασίζεται στη διαδικασία της ετεροσυσχέτισης [16]. Η βασική ιδέα της 
μεθόδου είναι ότι το αποτέλεσμα της ετεροσυσχέτισης μεταξύ του τμήματος της 
λαμβανόμενης ακολουθίας που αντιστοιχεί στο πρώτο τμήμα του προοιμίου, και 
της αποθηκευμένης ακολουθίας στο δέκτη του συστήματος, ουσιαστικά αποτελεί 
την κρουστική απόκριση του καναλιού (Σχήμα 2-12). 

 

                                                 
1 Ο Hermitian πίνακας, αποτελεί τον πίνακα του οποίου τα στοιχεία αi,j είναι ίσα με τα μιγαδικά συζυγή 
των στοιχείων αj,i του αρχικού πίνακα. 
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Σχήμα 2-12: Εκτίμηση κρουστικής απόκρισης καναλιού με τη μέθοδο της μετρικής ετεροσυσχέτισης. 
 

Αφού λοιπόν εκτιμηθεί η κρουστική απόκριση του καναλιού ( h ), το επόμενο 
στάδιο είναι να υπολογιστεί η απόκριση συχνότητας κάνοντας χρήση του 
Διακριτού μετασχηματισμού Fourier (DFT). Αν υποτεθεί ότι η απόκριση 
συχνότητας του καναλιού είναι H  τότε ισχύει: 

 

( ) k
Nfft

j2πnf
k

n 0
H f he−

=

= ∑  

2.15 
όπου, fk : είναι οι συχνότητες των φερουσών του OFDM συμβόλου. 

Τελικά η αναίρεση της επίδρασης του καναλιού από τη ληφθείσα ακολουθία, 
πραγματοποιείται πολλαπλασιάζοντας τα QPSK σύμβολα της εξόδου του FFT με 
τους αντίστοιχους συντελεστές που δίνονται από τη σχέση 2.16: 

 
( )

( )

*
k

k 2
k

H f
w =

H f
 

2.16 
 
Η εν λόγω μέθοδος, εκτός από το γεγονός της καλύτερης συμπεριφοράς σε 

περιπτώσεις έντονου θορύβου, έχει ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα ότι η 
διαδικασία εκτίμησης του καναλιού, πραγματοποιείται στο πεδίο του χρόνου 
κάνοντας χρήση του πρώτου τμήματος του προοιμίου. Αυτό σημαίνει ότι το 
τμήμα του προοιμίου που αντιστοιχεί στην εκτίμηση καναλιού είναι πλεονάζον 
και οπότε δεν χρειάζεται να μεταδοθεί από το πομπό του συστήματος. 

 
 

2.3.4 Παρακολούθηση Φάσης 
 

Η εκτίμηση απόκλισης συχνότητας φορέα (§2.3.1β) δεν είναι μια τέλεια 
διαδικασία. Έτσι θα εξακολουθεί να υπάρχει μια εναπομένουσα παραμόρφωση 
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στη λαμβανόμενη ακολουθία ακόμα και μετά την εφαρμογή της διαδικασίας του 
τμήματος συγχρονισμού στο δέκτη. 

Η εν λόγω παραμόρφωση, θεωρώντας ότι η διαδικασία εκτίμησης καναλιού 
είναι ιδανική, ουσιαστικά εμφανίζεται ως μια απλή περιστροφή στο διάγραμμα 
συγκέντρωσης των ληφθέντων QPSK συμβόλων στο δέκτη (Σχήμα 2-13α). Η 
περιστροφή αυτή είναι μεν ίδια για όλες τις φέρουσες (της ίδιας ζώνης) αλλά είναι 
ανάλογη του τρέχοντος αριθμού του OFDM συμβόλου [4]. Έτσι λοιπόν είναι 
δυνατό, μετά από την μετάδοση ορισμένου αριθμού συμβόλων, η εμφανιζόμενη 
περιστροφή να ξεπερνά τα όρια απόφασης, με αποτέλεσμα η ανίχνευση της 
πληροφορίας να είναι πλέον αδύνατη. Το γεγονός αυτό επιβάλει στο δέκτη, να 
πραγματοποιεί τη σχετική διαδικασία που ονομάζεται παρακολούθηση φάσης. 

Η πιο απλή μέθοδος υλοποίησης της εν λόγω διαδικασίας είναι η 
ονομαζόμενη βασισμένη σε δεδομένα (data-aided) παρακολούθηση φάσης. 
Δηλαδή στη περίπτωση του συστήματός μας, σε κάθε OFDM σύμβολο (εκτός 
εκείνων του προοιμίου) εμπεριέχονται ειδικά QPSK σύμβολα σε κατάλληλες 
φέρουσες που ονομάζονται πιλότοι (§2.1.5.1). Ο σκοπός των εν λόγω πιλότων 
είναι η παρακολούθηση της φάσης καθ’ όλη τη διάρκεια μετάδοσης του πακέτου 
πληροφορίας. 

Έτσι λοιπόν, π.χ κατά τη λήψη του nth συμβόλου και αφού πραγματοποιηθεί η 
διαδικασία εκτίμησης και εξάλειψης των παραμορφώσεων του καναλιού, οι 
φέρουσες πιλότοι Rn,k (όπου k αντιστοιχεί στον αριθμό φέρουσας) είναι ίσοι με τα 
γνωστά σύμβολα πιλότοι Pn,k στο δέκτη, πολλαπλασιασμένοι επιπλέον με ένα 
παράγοντα φάσης που αντιστοιχεί στην εναπομένουσα απόκλιση συχνότητας 
(fres). Δηλαδή ισχύει: 

 
resj2πnf

n k n kR P e, ,=  
2.17 

 
Από τη σχέση αυτή φαίνεται καθαρά ότι η περιστροφή στο διάγραμμα 

συγκέντρωσης είναι ανάλογη με τον αριθμό των OFDM συμβόλων (παράμετρος 
n). 

Επομένως, η εν λόγω εκτίμηση φάσης δίνεται από τη σχέση: 
 

( )
SDPN

n n k n k
k 1SDP

1φ R P
N , ,

=

= ∠ ∑  

2.18 
όπου: 

-  NSDP : είναι το πλήθος των πιλότων ενός OFDM συμβόλου, που στη 
περίπτωσή μας είναι 12. 

Όπως παρατηρούμε από τη σχέση 2.18, η εκτίμηση της εν λόγω περιστροφής, 
λαμβάνει χώρα για κάθε OFDM σύμβολο (παράμετρος n). Τέλος, η διόρθωση 
(Σχήμα 2-13β) πραγματοποιείται για κάθε σύμβολο, πολλαπλασιάζοντας την 
ακολουθία με τον παρακάτω παράγοντα φάσης: 

 
njφfactor e−=  

2.19 
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Σχήμα 2-13: Διάγραμμα συγκέντρωσης QPSK συμβόλων για τις περιπτώσεις (α) χωρίς και (β) με 
παρακολούθηση φάσης. 
 

2.3.5 QPSK DeMapping 
 

Μετά την διαδικασία της εκτίμησης και της διόρθωσης καναλιού καθώς επίσης 
και της διαδικασίας παρακολούθησης φάσης, τα ληφθέντα μιγαδικά σύμβολα της 
ακολουθίας αντιστοιχίζονται στα κατάλληλα QPSK σύμβολα, με βάση το κριτήριο 
της ελάχιστης Ευκλείδειας απόστασης (minimum Euclidean distance). Στην συνέχεια 
κάθε QPSK σύμβολο αντιστοιχίζεται σε ζεύγη δυαδικής πληροφορίας (01, 11, 10 και 
00). Ο πίνακας αντιστοίχησης των QPSK συμβόλων και των ζευγαριών bit που 
ακολουθούν το κώδικα Gray, παρουσιάζεται στην §2.1.4 (Πίνακας 2-2). 
 

2.3.6 Διαδικασία «Απεμπλοκής» (De-Interleaving) 
 

Στη φάση αυτή πραγματοποιείται η αντίστροφη διαδικασία του τμήματος 
Διαπλοκής (Interleaver) που λαμβάνει χώρα στο πομπό, και έχει ως σκοπό να 
τοποθετήσει στη σωστή σειρά τα bits της λαμβανόμενης ακολουθίας. 
 

2.3.7 Διαδικασία Αποκωδικοποίησης (Viterbi Decoder) 
 

Το τελευταίο τμήμα του δέκτη αποτελεί η διαδικασία αποκωδικοποίησης 
καναλιού. Στο πομπό του συστήματος για το τμήμα κωδικοποίησης καναλιού, έγινε 
χρήση του Συνελικτικού Κωδικοποιητή (code rate R=1/3, constraint length K=7). 
Αντίστοιχα στο δέκτη, αφού πρώτα πραγματοποιηθεί η διαδικασία «εισαγωγής» (De-
Puncture), στη συνέχεια γίνεται χρήση του αποκωδικοποιητή Viterbi προκειμένου να 
ληφθεί η πραγματική μεταδιδόμενη δυαδική ακολουθία [6]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

 

3. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 
 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το μοντέλο καναλιού που χρησιμοποιήθηκε 
στις εξομοιώσεις του συστήματος της παρούσας εργασίας. Πριν όμως την αναλυτική 
περιγραφή του στατιστικού μοντέλου του καναλιού, γίνεται μια αναφορά στην 
τεχνική πολυζωνικής μετάδοσης (multiband transmission) στην οποία βασίζεται η 
λειτουργία του συστήματός μας. 
 

3.1 Τεχνική Πολυζωνικής μετάδοσης  
 

Το διαθέσιμο φάσμα συχνοτήτων για τη λειτουργία των ultra-wideband 
συσκευών, αντιστοιχεί στο εύρος 3.1-10.6GHz. Η χρήση του εν λόγω φάσματος 
συχνοτήτων απ’ ευθείας, εισάγει πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα κυρίως στο τμήμα RF 
και στα αναλογικά κυκλώματα των συστημάτων και οδηγεί σε αύξηση της 
κατανάλωσης ισχύος. 

Τρόποι για τη χρήση όλου του διαθέσιμου φάσματος συχνοτήτων αποτελούν οι 
τεχνικές Spread Spectrum και CDMA. Όμως όπως προαναφέρθηκε, η επεξεργασία 
σημάτων τέτοιου εύρους συχνοτήτων απαιτεί χρήση κυκλωμάτων (π.χ ADCs) υψηλής 
πολυπλοκότητας. Βάσει της απαίτησης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών 
(Federal Communication Commision-FCC) ότι το εύρος συχνοτήτων ενός UWB 
σήματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500MHz [17], δίνεται η δυνατότητα της 
χρήσης της τεχνικής Πολυζωνικής μετάδοσης. Σύμφωνα με τη τεχνική αυτή, αντί να 
γίνεται χρήση όλου του διαθέσιμου φάσματος συχνοτήτων ταυτόχρονα, το εν λόγω 
φάσμα διαιρείται σε πολλές ζώνες οι οποίες έχουν εύρος 528MHz [18]. Με τον τρόπο 
αυτό η επεξεργασία της πληροφορίας πραγματοποιείται με πολύ μικρότερο ρυθμό, 
κάτι το οποίο οδηγεί και στη μείωση της πολυπλοκότητας των κυκλωμάτων του 
συστήματος. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της εν λόγω τεχνικής, είναι η ευελιξία 
χρήσης του διαθέσιμου φάσματος, π.χ υπάρχει δυνατότητα δυναμικής 
«απενεργοποίησης» ζωνών συχνοτήτων οι οποίες μπορεί να διατίθενται προς χρήση 
από άλλες συσκευές.   

Τελικά, ο συνδυασμός της πολυζωνικής μετάδοσης με την τεχνική OFDM δίνει 
επιπλέον δυνατότητες λαμβάνοντας υπόψη και τα πλεονεκτήματα της OFDM 
διαμόρφωσης §1.1. 
 

3.1.1 Διαχείριση ζωνών συχνοτήτων 
 

Μια σχηματική αναπαράσταση της διαχείρισης του συνολικού διαθέσιμου 
εύρους συχνοτήτων παρουσιάζεται στο Σχήμα 3-1: 
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Σχήμα 3-1: Ανάθεση ζωνών στο φάσμα συχνοτήτων 3.1-10.6GHz 

 
Όπως παρατηρούμε το διαθέσιμο φάσμα συχνοτήτων διαιρείται σε 13 ζώνες με 

εύρος 528MHz η κάθε μία. Οι ομάδες Β, C και D υφίστανται για μελλοντική χρήση. 
Μέχρι στιγμής ορίζονται  δύο τρόποι λειτουργίας: 

- Βασική λειτουργία (Mode 1): συσκευές που λειτουργούν στην ομάδα 
ζωνών Α, και 

- Προαιρετική λειτουργία (Mode 2): συσκευές που λειτουργούν στις 
ομάδες Α και C. 

Το σύστημα που αναλύθηκε στη παρούσα εργασία ανήκει στην ομάδα Α. 
Πιο αναλυτικά, η ανάθεση συχνοτήτων για κάθε ζώνη παρουσιάζεται στο 

παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3-1): 
 

BAND_ID Lower frequency Center frequency Upper frequency 
1 3168 MHz 3432 MHz 3696 MHz 
2 3696 MHz 3960 MHz 4224 MHz 
3 4224 MHz 4488 MHz 4752 MHz 
4 4752 MHz 5016 MHz 5280 MHz 
5 5544 MHz 5808 MHz 6072 MHz 
6 6072 MHz 6336 MHz 6600 MHz 
7 6600 MHz 6864 MHz 7128 MHz 
8 7128 MHz 7392 MHz 7656 MHz 
9 7656 MHz 7920 MHz 8184 MHz 
10 8184 MHz 8448 MHz 8712 MHz 
11 8712 MHz 8976 MHz 9240 MHz 
12 9240 MHz 9504 MHz 9768 MHz 
13 9768 MHz 10032 MHz 10296 MHz 

Πίνακας 3-1: Φάσμα συχνοτήτων για κάθε ζώνη 
 

Τέλος, η αντιστοίχηση μεταξύ της κεντρικής συχνότητας (φορέας) και του 
αριθμού της εκάστοτε ζώνης δίνεται από την εξίσωση 3.1: 
 
 

Κεντρική συχνότητα ζώνης = 
⎩
⎨
⎧

=×+
=×+

13...55283168
4...15282904

bb

bb

nn
nn

 (MHz). 

3.1 
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3.2 Στατιστικό Μοντέλο καναλιού 
 
 

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται το στατιστικό μοντέλο του καναλιού που 
χαρακτηρίζει τα συστήματα Ultra-Wideband Multi-Band OFDM (MB-OFDM UWB). 
Το μοντέλο του καναλιού προέκυψε από πληθώρα πειραματικών μετρήσεων που 
διεξήχθησαν από την ερευνητική ομάδα της IEEE TG3a, και βάσει συγκεκριμένων 
παραμέτρων αντιπροσωπεύει το 90% των πειραματικών αποτελεσμάτων [7]. Οι εν 
λόγω παράμετροι αντιστοιχούν: στη μέση καθυστέρηση (Mean Excess Delay), στη 
μέση τετραγωνική καθυστέρηση (RMS Delay Spread), στο προφίλ καθυστέρησης-
ισχύος (Power Decay Profile) και τέλος στον αριθμό των μονοπατιών μετάδοσης του 
καναλιού (αντιστοιχεί στα μονοπάτια των οποίων οι συντελεστές έχουν τιμή έως και 
10dB μικρότερη από τη μέγιστη εμφανιζόμενη τιμή). 
 

Από την πληθώρα πειραματικών μετρήσεων που διεξήχθησαν, παρατηρήθηκε ότι 
τα μονοπάτια του καναλιού «καταφτάνουν» στο δέκτη κατά «ομάδες» (clusters). Η 
εμφάνιση αυτών των «ομάδων» οφείλεται κυρίως σε ανακλάσεις μικρών 
αντικειμένων που λαμβάνουν χώρα κοντά στο δέκτη. Γενικότερα, τα εκάστοτε 
μονοπάτια δημιουργούνται από αντικείμενα (όπως τοίχοι, πόρτες, έπιπλα, άτομα κ.α) 
που βρίσκονται μεταξύ του πομπού και του δέκτη. 

Βάσει του γεγονότος ότι τα μονοπάτια καναλιού εμφανίζονται κατά «ομάδες», 
οδήγησε αρχικά στη χρήση του μοντέλου Saleh-Valenzuela [8], αλλά κατόπιν 
πειραματικών παρατηρήσεων, το εν λόγω μοντέλο υιοθετήθηκε με κάποιες 
μετατροπές. Έτσι σε αντίθεση με το μοντέλο Saleh-Valenzuela όπου τα πλάτη των 
εκάστοτε μονοπατιών ακολουθούν την Rayleigh κατανομή, στο εν λόγω μοντέλο 
παρατηρήθηκε ότι η χρήση της Λογαριθμο-Κανονικής (Lognormal) κατανομής 
συμβαδίζει περισσότερο με τις πειραματικές μετρήσεις. Επιπλέον η εξασθένηση που 
εμφανίζεται για κάθε μια ομάδα όπως επίσης και για κάθε ένα επιμέρους μονοπάτι 
της εκάστοτε ομάδας, είναι ανεξάρτητη. 

 
Η ζωνοπερατή (band-pass) κρουστική απόκριση διακριτού χρόνου του 

εξεταζόμενου καναλιού δίνεται από την παρακάτω σχέση [7]: 
 

( ) ( )
L K

k l l k l
l 0 k 0

h t X a δ t T τ, ,
= =

= − −∑∑  

3.2 
όπου: 
- X : είναι ο παράγοντας σκίασης που ακολουθεί την Λογαριθμο-Κανονική 

κατανομή (Lognormal shadowing factor), 
( ) ( )2

10 X20 X N 0 σlog ,∝  όπου, dBX 3=σ . 
- αk,l : αντιστοιχούν στις τιμές του πλάτους των εκάστοτε μονοπατιών του 

καναλιού. 
- Τl : είναι ο χρόνος άφιξης της lth ομάδας, και 
- τk,l : είναι ο χρόνος άφιξης του kth μονοπατιού (το οποίο ανήκει στην lth ομάδα) 

σε σχέση με τον χρόνο άφιξης της lth ομάδας Τl. 
- {Εξ’ ορισμού ισχύει ότι Τ0=0 και τ0,l=0}. 

 
Οι χρονικές στιγμές άφιξης των ομάδων, μοντελοποιούνται ως μια Poisson 

διαδικασία με σταθερό ρυθμό Λ. Σε κάθε ομάδα, οι χρονικές στιγμές άφιξης των 
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επιμέρους μονοπατιών ακολουθούν επίσης την Poisson κατανομή με σταθερό ρυθμό 
λ (Σχήμα 3-2). Οι χρονικές στιγμές Τl και τk,l περιγράφονται από ανεξάρτητες 
εκθετικού τύπου συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας (PDF): 
 

( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ] 0,exp|

0,exp|

,1,,1,

11

>−−=
>−Λ−Λ=

−−

−−

k
lTTTT

lklklklk

llll

ττλλττρ
ρ

 

3.3 
 

Τα πλάτη των εκάστοτε μονοπατιών αk,l ορίζονται από τη σχέση [7]: 
lkllklka ,,, βξρ=  

3.4 
όπου: 

- ρk,l : παίρνει τιμές {+/-1} ανάλογα με την πολικότητα του σήματος που 
φτάνει στο δέκτη (μοντελοποιεί τις τυχόν ανακλάσεις του σήματος). 

- ξl : αντιστοιχεί στον παράγοντα εξασθένησης πλάτους της lth ομάδας, και 
- βk,l : αντιστοιχεί στον παράγοντα εξασθένησης πλάτους του kth μονοπατιού 

της lth ομάδας. 
 

Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, τα πλάτη αk,l ακολουθούν την Λογαριθμο-
Κανονική κατανομή, οπότε περιγράφονται από την σχέση: 
 

( )1 2k lμ n n 20
k la 10 , /
,

+ +=  
3.5 

ή  ( ) ( )2 2
10 l k l k l 1 220 ξ β N μ σ σ, ,log ,∝ +  

 
Στην σχέση (3.5), η παράμετρος ( )2

11 ,0 σNn ∝  περιγράφει την εξασθένιση κάθε 
ομάδας, και η παράμετρος ( )2

22 ,0 σNn ∝  περιγράφει την εξασθένιση του επιμέρους 
μονοπατιού της ομάδας. Τέλος, η παράμετρος μk,l ορίζεται ως εξής: 
 

( )
( )

( ) ( )
20

10ln
10ln

/10/10ln10 2
2

2
1,0

,
σσγτ

μ
+

−
−Γ−Ω

= lkl
lk

T
 

3.6 
όπου: 

- Ω0 : αποτελεί την μέση ισχύ του πρώτου μονοπατιού της πρώτης ομάδας. 
- Γ : αντιστοιχεί στην σταθερά εξασθένισης ισχύος για κάθε ομάδα. 
- γ : αντιστοιχεί στην σταθερά εξασθένισης ισχύος για κάθε επιμέρους 

μονοπάτι. 
 

Τέλος, η εξασθένηση μέσης ισχύος περιγράφεται από τη σχέση [7]: 
 

k ll
τT

2 γΓ
l k l 0E ξ β Ω e e

,

,

−−
⎡ ⎤ =⎣ ⎦  

3.7 
 

Συμπερασματικά από την σχέση (3.7) μπορούμε να πούμε ότι, τα πλάτη των 
λαμβανόμενων μονοπατιών ακολουθούν τη Λογαριθμο-Κανονική κατανομή και 
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εξασθενούν εκθετικά σε σχέση τόσο με την καθυστέρηση ομάδας (Τl) όσο και με την 
καθυστέρηση του επιμέρους μονοπατιού της εκάστοτε ομάδας (τk,l). 
 
 

 
Σχήμα 3-2: Προφίλ καθυστέρησης-ισχύος μοντέλων καναλιού IEEE. 

 
 

3.3 Μοντέλα καναλιού 
 

Βάσει τόσο των πειραματικών παρατηρήσεων όσο και των διαφορετικών 
περιβαλλοντικών συνθηκών μετάδοσης του σήματος, προτάθηκαν τέσσερα μοντέλα 
καναλιού [7]: 

 
- CM1: μοντελοποιείται η περίπτωση καναλιού για την οποία υπάρχει μονοπάτι 

οπτικής επαφής (Line-Of-Sight) πομπού και δέκτη οι οποίοι απέχουν 
0-4 μέτρα. 

- CM2: μοντελοποιείται η περίπτωση καναλιού για την οποία δεν υπάρχει 
μονοπάτι οπτικής επαφής (Line-Of-Sight) πομπού και δέκτη οι οποίοι 
απέχουν 0-4 μέτρα. 

- CM3: μοντελοποιείται η περίπτωση καναλιού για την οποία υπάρχει μονοπάτι 
οπτικής επαφής (Line-Of-Sight) πομπού και δέκτη οι οποίοι απέχουν 
4-10 μέτρα. 

- CM4: μοντελοποιείται η χειρότερη περίπτωση όπου δεν υπάρχει μονοπάτι 
οπτικής επαφής (Line-Of-Sight) μεταξύ πομπού και δέκτη και ισχύει 
RMS delay spread = 25ns. 

 
Η μοντελοποίηση των παραπάνω τύπων καναλιού, βασίστηκε στις πειραματικές 

μετρήσεις των εξής τριών χαρακτηριστικών καναλιού: mean excess delay, RMS delay 
spread και τον αριθμό των μονοπατιών καναλιού. Από τις παραπάνω 
χαρακτηριστικές, εξήχθησαν οι εξής στατιστικές παράμετροι: ρυθμός άφιξης ομάδας 
Λ, ρυθμός άφιξης μονοπατιού λ, παράγοντας εξασθένισης ομάδας Γ, παράγοντας 
εξασθένισης επιμέρους μονοπατιών γ, η τυπική απόκλιση σ1 της εξασθένησης ομάδας 
που ακολουθεί τη Λογαριθμο-Κανονική κατανομή, η τυπική απόκλιση σ2 της 
εξασθένησης των επιμέρους μονοπατιών που επίσης ακολουθεί τη Λογαριθμο-
Κανονική κατανομή και τέλος την τυπική απόκλιση σX του παράγοντα σκίασης 
Λογαριθμο-Κανονικής Κατανομής. 
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Οι τιμές των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών του καναλιού και οι αντίστοιχες 

τιμές των εν λόγω παραμέτρων, παρουσιάζονται επιγραμματικά παρακάτω (Πίνακας 
3-2). 

 
Επιθυμητές Χαρακτηριστικές 

Καναλιού 
Παράμετροι Μοντέλου Καναλιού  

Mean 
Excess 
Delay 
(ns) 

RMS 
Delay 
(ns) 

NP10dB NP(85%) Λ 
(1/ns) 

λ 
(1/ns) 

Γ γ σ1 
(dB) 

σ2 
(dB) 

σX 
(dB) 

CM1 5.05 5.28 24 0.0233 2.5 7.1 4.3 
CM2 10.38 8.03 36.1 0.4 0.5 5.5 6.7 
CM3 14.18 14.28 61.54 0.0667 2.1 14 7.9 
CM4 - 25 

35 

- 0.0667 2.1 24 12 

3.3941 3.3941 3 

NP10dB : αντιστοιχεί στον αριθμό των μονοπατιών των οποίων τα πλάτη είναι τουλάχιστον 10dB του μέγιστου 
εμφανιζόμενου πλάτους. 
 
NP(85%) : αντιστοιχεί στον αριθμό των μονοπατιών τα οποία καλύπτουν το 85% της συνολικής ενέργειας 
σήματος. 
- (Οι εν λόγω πειραματικές μετρήσεις ελήφθησαν για περίοδο δειγματοληψίας 167psec). 

Πίνακας 3-2: Στατιστικά χαρακτηριστικά IEEE μοντέλων καναλιού. 
 

Τέλος, θα πρέπει να ειπωθεί ότι, οι εξομοιώσεις του συστήματός μας 
πραγματοποιήθηκαν βάσει του συστήματος βασικής ζώνης, οπότε το μοντέλο 
καναλιού που χρησιμοποιήθηκε αντιστοιχεί στο μιγαδικό ισοδύναμο βασικής ζώνης 
[5]. 

Με βάσει την εξίσωση 3.2, το ληφθέν ζωνοπερατό σήμα στο δέκτη είναι της 
μορφής: 
 

( ) ( )
L K

k l l k l
l 1 k 1

y t a s t T τ, ,
= =

= − −∑∑  

3.8 
όπου, s(t) αποτελεί το πραγματικό μεταδιδόμενο σήμα του πομπού. Αν 

εκφράσουμε το s(t) ως εξής: 
 

( ) ( ){ }cj2πf ts t s t eRe=  
3.9 

όπου, ( )ts~  αποτελεί το μιγαδικό ισοδύναμο βασικής ζώνης και fc είναι η 
συχνότητα του φορέα, τότε το ληφθέν σήμα από το δέκτη μπορεί να δοθεί από την 
εξίσωση: 
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3.10 
 
όπου, αk,l και τk.l αποτελούν το πλάτος και την αντίστοιχη χρονική άφιξη του kth 

μονοπατιού της lth ομάδας. 
Από την εξίσωση 3.10 προκύπτει ότι το μιγαδικό ισοδύναμο βασικής ζώνης του 

y(t) δίνεται από τη σχέση: 
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( ) ( )c l k l

L K
j2πf T τ

k l l κ l
l 1 k 1

y t a e s t T τ,( )
, ,

− −

= =

= − −∑∑  

3.11 
 

Επομένως, το μιγαδικό ισοδύναμο βασικής ζώνης της κρουστικής απόκρισης 
είναι: 
 

( ) ( )c l k l

L K
j2πf T τ

k l l κ l
l 1 k 1

c t a e δ t T τ,( )
, ,

− −

= =

= − −∑∑  

3.12 
 

Η 3.11 ουσιαστικά αντιστοιχεί σε ένα μοντέλο καναλιού με μνήμη που σχηματικά 
φαίνεται παρακάτω (Σχήμα 3-3): 
 

( )1α t ( )3α t ( )Να t( )2α t

( )y t

( )s t

 
Σχήμα 3-3: Διακριτό μοντέλο καναλιού με μεταβλητές καθυστερήσεις. 

 
Όπως παρατηρείται και από το σχήμα, οι καθυστερήσεις των μονοπατιών είναι 

μεταβλητές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη αποδοτική εξομοίωση του συνολικού 
συστήματος [5] οπότε και προτιμάται η χρήση της μεθόδου περιορισμένου-εύρους 
φίλτρου για την μοντελοποίηση του καναλιού. Σύμφωνα με την εν λόγω μέθοδο το 
κανάλι αποτελείται από μονοπάτια τα οποία είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στο 
χρόνο κατά μια περίοδο Τ=Β-1 (B αποτελεί το εύρος του σήματος εισόδου βασικής 
ζώνης). Η σχηματική αναπαράσταση του μοντέλου του καναλιού με βάση τη 
παραπάνω μέθοδο παρουσιάζεται στο σχήμα : 
 

( )1g t ( )3g t ( )mg t( )2g t

( )y t

( )s t

 
Σχήμα 3-4: Διακριτό μοντέλο καναλιού με ομοιόμορφα κατανεμημένες καθυστερήσεις. 
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Οι συντελεστές της κρουστικής απόκρισης του καναλιού δίνονται από την 
εξίσωση 3.13: 
 
 

( ) ( )( ) ( )
R R

n r r r
r 1 r 1

g t a c B τ nT a a r nsin ,
= =

= − =∑ ∑  

3.13 
όπου, Τ=Β-1 αποτελεί το χρόνο δειγματοληψίας της κρουστικής απόκρισης 

καναλιού στη βασική ζώνη, και επίσης:  
 

( ) rτa r n c n
T

sin, ⎡ ⎤= −⎢ ⎥⎣ ⎦
 

3.14 
 
Τέλος θα πρέπει να ειπωθεί ότι το κανάλι θεωρείται χρονικά αμετάβλητο κατά την 

διάρκεια μετάδοσης ενός πακέτου [7]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

 

4.  ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
 

Μία συνοπτική περιγραφή συνολικά του τμήματος συγχρονισμού καθώς επίσης 
και των αντίστοιχων αλγορίθμων για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε σε 
προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται 
αναλυτικά οι εν λόγω αλγόριθμοι και παρουσιάζονται με την ίδια σειρά με την οποία 
εφαρμόζονται και στο τμήμα του δέκτη του συστήματος. 

Όπως προαναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, το σύστημά μας ανήκει 
στην κατηγορία των συστημάτων τύπου μετάδοσης πακέτων. Δηλαδή η πληροφορία 
μεταδίδεται από το πομπό προς το δέκτη υπό μορφή πακέτων. Στα εν λόγω πακέτα, 
πριν τη μετάδοσή τους από το πομπό, εκτός το τμήμα πληροφορίας προστίθεται 
επιπλέον βοηθητική πληροφορία (αποτελεί το προοίμιο του πακέτου), βάσει της 
οποίας όπως θα περιγράψουμε, επιτελείται η διαδικασία συγχρονισμού. 
 
 

4.1 Αλγόριθμος ανίχνευσης αρχής πακέτου 
 

Το πρώτο βήμα που εκτελεί ο δέκτης, όσον αφορά το τμήμα του συγχρονισμού, 
είναι να ανιχνεύσει πότε λαμβάνει ένα πακέτο που στέλνεται από το πομπό. Ο 
αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό, είναι γνωστός ως αλγόριθμος 
Καθυστέρησης και Συσχέτισης. Ο εν λόγω αλγόριθμος θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την 
εκπαιδευτική πληροφορία που βρίσκεται στην αρχή του εκάστοτε πακέτου, 
προκειμένου να αναγνωρίσει άμεσα ότι λαμβάνει ένα πακέτο πληροφορίας και εν 
συνεχεία ο δέκτης να δρομολογήσει τις επόμενες διαδικασίες για τη περαιτέρω 
επεξεργασία της πληροφορίας. Το διάγραμμα ροής του αλγορίθμου παρουσιάζεται 
στο Σχήμα 4-1. 
 
 

 
Σχήμα 4-1: Διάγραμμα ροής του αλγορίθμου καθυστέρησης και συσχέτισης 

 
 

Τα τμήματα C και P, αντιστοιχούν ουσιαστικά σε δύο παράθυρα ολίσθησης των 
οποίων η λειτουργία είναι η εξής: 
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- στο C παράθυρο εκτελείται η διαδικασία της αυτοσυσχέτισης μεταξύ του 
ληφθέντος σήματος (μιγαδικό-συζυγές) και της καθυστερημένης κατά D 
δείγματα εκδοχής του. 

- ενώ, στο P παράθυρο υπολογίζεται η ενέργεια του αντίστοιχου τμήματος του 
ληφθέντος σήματος. 

 
Πριν προχωρήσουμε όμως στην αναλυτικότερη περιγραφή του εν λόγω 

αλγορίθμου, κρίνεται αναγκαίο να αναφερθούμε στη δομή του ληφθέντος σήματος, 
προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητή η συμπεριφορά του αλγορίθμου. 

 
Όπως προαναφέρθηκε, η πληροφορία από το πομπό αποστέλλεται υπό τη μορφή 

πακέτων. Το κάθε πακέτο με τη σειρά του, αποτελείται από διαδοχικά OFDM 
σύμβολα. Για την επίτευξη του συγχρονισμού, ο δέκτης εκμεταλλεύεται τη βοηθητική 
πληροφορία (προοίμιο) που στέλνει ο πομπός, η οποία βρίσκεται στην αρχή του 
εκάστοτε πακέτου. Η περιγραφή της δομής του προοιμίου παρουσιάστηκε στο 
κεφάλαιο 2 της παρούσας εργασίας. Με βάση λοιπόν την περιγραφή της §2.3.1, είναι 
κατανοητό ότι ο εν λόγω αλγόριθμος βασίζεται στο πρώτο τμήμα του προοιμίου. 

Το εν λόγω τμήμα αποτελείται από 21 επαναλαμβανόμενα όμοια OFDM 
σύμβολα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, λόγω της χρήσης της τεχνικής πολυζωνικής 
μετάδοσης και πιο συγκεκριμένα στη μετάδοση λειτουργίας mode 1, είναι προφανές 
ότι τα περί ο λόγος σύμβολα κατά τη λήψη τους θα έχουν επηρεαστεί διαφορετικά, 
αφού το κανάλι κατά τη μετάδοσή τους αλλάζει. Βάσει της ανάλυσης της 
παραγράφου §2.3.3, τα σύμβολα ανά τρία μεταδίδονται στις ίδιες ζώνες συχνοτήτων, 
επομένως είναι προφανές ότι π.χ το πρώτο με το τέταρτο, το δεύτερο με το πέμπτο, το 
τρίτο με το έκτο κ.ο.κ θα υπόκεινται τις ίδιες παραμορφώσεις από το κανάλι. Το 
τελευταίο οφείλεται στο γεγονός ότι τα αντίστοιχα σύμβολα μεταδίδονται μέσω της 
ίδιας ζώνης συχνοτήτων καθώς επίσης και στην υπόθεση ότι το κανάλι θεωρείται 
χρονικά αμετάβλητο κατά τη διάρκεια μετάδοσης ενός πακέτου. Τα παραπάνω 
γίνονται πιο κατανοητά παρατηρώντας το Σχήμα 4-2. 
 

 
Σχήμα 4-2: Ληφθέντα OFDM σύμβολα πρώτου τμήματος προοιμίου. 

  
Από το σχήμα φαίνεται ότι τα σύμβολα ανά τρία υπόκεινται τις ίδιες 

παραμορφώσεις από το κανάλι, επομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι όμοια 
κατά τη λήψη τους από το δέκτη. Βέβαια πρέπει να ειπωθεί ότι τα αντίστοιχα 
σύμβολα δεν είναι ακριβώς όμοια και αυτό λόγω της επιπλέον επίδρασης του 
προσθετικού λευκού Γκαουσιανού θορύβου. Όμως η επίδραση του παράγοντα 
θορύβου δεν αλλοιώνει σημαντικά τα ληφθέντα σύμβολα. Στην εν λόγω ομοιότητα 
των ληφθέντων συμβόλων βασίζεται και ο αλγόριθμος ανίχνευσης αρχής πακέτου. 
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Για το σκοπό αυτό ο αλγόριθμος εφαρμόζει την μέθοδο αυτοσυσχέτισης μεταξύ 
δύο κατάλληλα επιλεγμένων παραθύρων-ολίσθησης στη ληφθείσα ακολουθία, 
προκειμένου να εκμεταλλευτεί την ιδιότητά της. Δηλαδή όταν τα δύο εξεταζόμενα 
παράθυρα συμπίπτουν ακριβώς με τα αντίστοιχα σύμβολα που είναι όμοια μεταξύ 
τους, τότε η τιμή της αυτοσυσχέτισης είναι μέγιστη. Είναι προφανές ότι το επιθυμητό 
μήκος των παραθύρων-ολίσθησης αντιστοιχεί στο μήκος fftlen ενός OFDM 
συμβόλου. Η διαδικασία της αυτοσυσχέτισης επιτελείται όπως προαναφέρθηκε στο 
τμήμα C (Σχήμα 4-1). 

Επιπλέον ο αλγόριθμος εκτός από την εφαρμογή της αυτοσυσχέτισης υπολογίζει 
ταυτόχρονα και την ενέργεια των τμημάτων του ληφθέντος σήματος που 
αντιστοιχούν στα δύο παράθυρα-ολίσθησης. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται στο 
τμήμα P (Σχήμα 4-1). Ο λόγος για τον οποίο υπολογίζεται η ενέργεια του σήματος 
είναι προκειμένου να κανονικοποιήθει η τιμή της τελικής μετρικής απόφασης Mn, της 
οποίας το εύρος τιμών ανήκει στο διάστημα [0-1], όπως θα αποδειχθεί στη συνέχεια. 

 
Πιο συγκεκριμένα, οι έξοδοι cn και pn των τμημάτων C και P αντίστοιχα, δίνονται 

από τις παρακάτω σχέσεις: 
 

n fftlen 1

n m m D
m n

c r r
+ −

∗
+

=

= ∑  

4.1 
n fftlen 1 n fftlen 1

2
n m m m

m n m n
p r r r

+ − + −
∗

= =

= =∑ ∑  

4.2 
 

όπου: 
- fftlen: αποτελεί το μήκος του έκαστου παραθύρου-ολίσθησης (fftlen = 

μήκος του χρήσιμου τμήματος ενός OFDM συμβόλου - Σχήμα 4-2). 
- D: αντιστοιχεί ουσιαστικά στην απόσταση μεταξύ των δύο εξεταζόμενων 

παραθύρων-ολίσθησης. Το προοίμιο, όπως προαναφέρθηκε, εμφανίζει 
περιοδικότητα ίση με το μήκος τριών OFDM συμβόλου. Θα πρέπει να 
υπενθυμιστεί ότι η περιοδικότητα κατά 3 σύμβολα, οφείλεται λόγω της 
χρήσης πολυ-ζωνικής μετάδοσης των συμβόλων (mode 1). Έτσι 
προκειμένου να εκμεταλλευτούμε την περιοδικότητα αυτή, επιλέχθηκε D 
= μήκος τριών OFDM συμβόλων. 

 
Στη περίπτωσή μας, ο αλγόριθμος εφαρμόζεται για τα πρώτα 9 OFDM σύμβολα 

του πρώτου τμήματος του προοιμίου. Το εν λόγω διάστημα ονομάζεται παράθυρο 
παρατηρήσεως (observation window-L) και ουσιαστικά αντιστοιχεί στο μήκος του 
τμήματος της λαμβανόμενης ακολουθίας για το οποίο εξετάζεται η τιμή της μετρικής 
Μn (δηλαδή 0 n L 1≤ ≤ − ). 

 
Όπως προαναφέρθηκε, τα παράθυρα C και P αποτελούν παράθυρα-ολίσθησης, 

επομένως οι σχέσεις 4.1 και 4.2 μπορούν να υπολογιστούν βέλτιστα (από άποψη 
υπολογιστικού κόστους αρχιτεκτονικής) μέσω αναδρομικής διαδικασίας. Δηλαδή οι 
αντίστοιχες σχέσεις μπορούν ισοδύναμα να γραφτούν: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )c n 1 c n in n D fftlen in n fftlen in n D in n∗ ∗+ = + + + × + − + ×  
4.3 
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και 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p n 1 p n in n fftlen in n fftlen in n in n∗ ∗+ = + + × + − ×  
4.4 

 
Βάσει λοιπόν των παραπάνω αναδρομικών σχέσεων, η συνολική αρχιτεκτονική 

του αλγορίθμου απεικονίζεται στο Σχήμα 4-3. 
 
 

 
Σχήμα 4-3: Αρχιτεκτονική αλγορίθμου καθυστέρησης και συσχέτισης. 

 
 

Η μετρική απόφασης Μn όπως είναι φανερό και από το σχήμα, δίνεται από τη 
σχέση: 

( )

2
n

n 2
n

cM
p

=  

4.5 
 
Το τελικό στάδιο του αλγορίθμου αποτελεί η σύγκριση της τιμής της μετρικής 

απόφασης Mn σε σχέση με μια σταθερή τιμή που χαρακτηρίζεται και ως κατώφλι. 
Μόλις η τιμή της μετρικής ξεπεράσει το όριο κατωφλίου, τότε η έξοδος του 
αλγορίθμου μας δίνει την εκτίμηση της αρχής του ληφθέντος πακέτου. Θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι η τιμή του κατωφλίου εξαρτάται από την εκάστοτε εφαρμογή και ότι 
σπουδαίο παράγοντα για την επιλογή της διαδραματίζει η ισχύς θορύβου στο σήμα. 

Ο λόγος για τον οποίο υψώνονται στο τετράγωνο τόσο η τιμή του μέτρου της 
αυτοσυσχέτισης όσο και η τιμή της ενέργειας, είναι προκειμένου η μετρική Mn να 
εμφανίζει καλύτερη συμπεριφορά, όπως θα εξηγήσουμε και στη συνέχεια. 

 
Από τις εξομοιώσεις που πραγματοποιήθηκαν, επιβεβαιώνεται και πειραματικά η 

συμπεριφορά του αλγορίθμου. Όπως παρατηρείται από το Σχήμα 4-4(α), η μετρική 
της αυτοσυσχέτισης αρχικά βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κάτι το οποίο 
σημαίνει ότι τα παράθυρα-ολίσθησης περιέχουν μη συσχετισμένα δεδομένα 
(περιπτώσεις (i) και (ii) Σχήμα 4-5). Κατά την αρχή λήψης των κατάλληλων 
δειγμάτων (περίπτωση iii) του πρώτου τμήματος του προοιμίου του πακέτου, η τιμή 
της αυτοσυσχέτισης αυξάνεται συνεχώς μέχρις ότου φτάσει στη μέγιστη τιμή της 
(περίπτωση iv). Το τελευταίο συμβαίνει μόλις τα παράθυρα (μήκους fftlen) 
ταυτιστούν με τα χρήσιμα τμήματα (Σχήμα 4-2) των OFDM συμβόλων του προοιμίου 
που είναι όμοια μεταξύ τους (π.χ πρώτο και τέταρτο σύμβολο), τότε παρουσιάζεται το 
πρώτο τοπικό μέγιστο της εν λόγω μετρικής. Τα επόμενα τοπικά μέγιστα οφείλονται 
στην ταύτιση των παραθύρων-ολίσθησης με τα επόμενα αντίστοιχα ληφθέντα 
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σύμβολα. Από το σχήμα παρατηρείται ότι οι τρεις πρώτες μέγιστες τιμές της 
αυτοσυσχέτισης είναι διαφορετικές μεταξύ τους, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει την 
διαφορετική επιρροή της εκάστοτε ζώνης μετάδοσης στα ληφθέντα σύμβολα. Βέβαια 
οι εν λόγω διακυμάνσεις οφείλονται επιπλέον και στην ύπαρξη θορύβου. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα ακόμη και τα ληφθέντα σύμβολα μιας συγκεκριμένης ζώνης, υπό τη 
παρουσία θορύβου να παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους. Το παραπάνω φαινόμενο 
φαίνεται στο Σχήμα 4-4(α) συγκρίνοντας π.χ το δεύτερο και το πέμπτο μέγιστο της 
μετρικής. Παρατηρώντας τη μετρική αυτοσυσχέτισης από το σχήμα αξίζει να 
σημειωθούν τρεις παράγοντες όπως είναι, το μεγάλο εύρος τιμών της, η σχετικά όχι 
και τόσο απότομη κλίση της κατά την αρχή λήψης του πακέτου και τέλος το επίπεδο 
τιμών της μέχρι το σημείο που αρχίζει να αυξάνεται.   
 

 
Σχήμα 4-4: Μετρική αυτοσυσχέτισης (α) και ενέργειας (β) αλγορίθμου ανίχνευσης αρχής πακέτου. 

 
Λόγω των προαναφερθέντων παραγόντων, γίνεται η χρήση του υπολογισμού 

ενέργειας του αντίστοιχου τμήματος (παράθυρο Π1 Σχήμα 4-5) της ακολουθίας 
καθώς επίσης και η χρήση του υπολογισμού των τετραγώνων τόσο της 
αυτοσυσχέτισης όσο και της εν λόγω ενέργειας. Ο υπολογισμός της τελευταίας έχει 
ως σκοπό να κανονικοποιήσει το εύρος τιμών της μετρικής απόφασης όπως θα δούμε 
και στη συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα από το Σχήμα 4-4(β) παρατηρούμε ότι, όταν 
λαμβάνεται μόνο θόρυβος η τιμή της ενέργειας δεν είναι σε χαμηλά επίπεδα, όπως 
συμβαίνει στη περίπτωση της αυτοσυσχέτισης, και εξαρτάται από τη ισχύ θορύβου.  
 

 
Σχήμα 4-5: Διαδικασία εισαγωγής και ανίχνευσης πακέτου. 

 
 
Στη συνέχεια όταν στο δέκτη εισέρχεται πακέτο (περίπτωση (ii) Σχήμα 4-5) τότε 

η τιμή της ενέργειας αυξάνεται μέχρις ότου λάβει τη μέγιστη τιμή της, που συμβαίνει 
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όταν το παράθυρο Π1 ταυτιστεί με το χρήσιμο τμήμα του εισερχόμενου OFDM 
συμβόλου. Έπειτα η τιμή της παρουσιάζει διακυμάνσεις που οφείλονται στα τμήματα 
ZP και GI του εκάστοτε συμβόλου τα οποία περιέχουν στην ιδανική περίπτωση μόνο 
θόρυβο. Είναι προφανές ότι η τιμή της ενέργειας είναι μεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη της αυτοσυσχέτισης. Έτσι λοιπόν βάσει της σχέσης 4.5 είναι προφανές ότι 
η συμπεριφορά της μετρικής απόφασης θα προσεγγίζει την επιθυμητή. 
 

Όντως, από τα αποτελέσματα των εξομοιώσεων φαίνεται ότι η μετρική απόφασης 
Μn στην αρχή έχει πολύ χαμηλή τιμή (περίπου μηδενική), σε αντίθεση με την στιγμή 
όπου το πακέτο εισέρχεται στο παράθυρο Π2, οπότε και παρουσιάζει μια εμφανής 
απότομη αύξηση της τιμής της (Σχήμα 4-6). Η μέγιστη τιμή της μετρικής Mn 
αντιστοιχεί στην μονάδα, κάτι που συμβαίνει στην περίπτωση όπου το SNR έχει πολύ 
υψηλές τιμές. Αυτό είναι λογικό αφού η επίδραση του θορύβου στο ληφθέν σήμα θα 
είναι ασήμαντη, οπότε η μετρική της αυτοσυσχέτισης θα δίνει καλύτερα 
αποτελέσματα και επιπλέον η τιμή της ενέργειας θα αντιστοιχεί ουσιαστικά στο 
ληφθέν σήμα αφού ο παράγοντας θορύβου είναι σχεδόν μηδενικός. Επομένως με 
βάσει τον εν λόγω αλγόριθμο, μπορούμε να ανιχνεύσουμε την ύπαρξη ενός πακέτου 
και επίσης να εκτιμήσουμε την αρχή του, κάνοντας χρήση του κατωφλίου (όριο 
απόφασης). Στις εξομοιώσεις του συστήματος επιλέχθηκε τιμή κατωφλίου ίση με 
0.25, κάτι που είναι εφικτό λόγω του ότι η τιμή της Μn βρίσκεται σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα (Σχήμα 4-6). Τη στιγμή όπου η μετρική ξεπεράσει το εν λόγω κατώφλι, 
υποθέτουμε ότι το αντίστοιχο δείγμα της ακολουθίας αποτελεί και την αρχή του 
πακέτου. 
 

 
Σχήμα 4-6: Μετρική απόφασης (Mn) ανίχνευσης αρχής πακέτου για Εb/N0, (α) 7dB και (β) 19dB. 

 
Θα πρέπει να ειπωθεί ότι, εξετάζοντας τον αλγόριθμο από αρχιτεκτονικής 

απόψεως, παρατηρούμε ότι αποτελείται από υπολογιστικές μονάδες που είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές όσον αφορά κόστος υλοποίησης και κατανάλωσης ισχύος. 
Τέτοιες μονάδες αποτελούν η διαίρεση καθώς επίσης και εκείνες ύψωσης στο 
τετράγωνο (εξίσωση 4.5). Όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, μπορούμε να 
αποφύγουμε τις εν λόγω υπολογιστικές μονάδες κάνοντας χρήση πιο απλών 
κυκλωμάτων χωρίς ταυτόχρονα να επηρεάζεται σημαντικά η απόδοση του 
αλγορίθμου. 
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4.2 Αλγόριθμος Εκτίμησης Απόκλισης Συχνότητας Φορέα 
 

Αφού πρώτα ανιχνευτεί το μεταδιδόμενο πακέτο και επομένως πραγματοποιηθεί 
μια εκτίμηση της αρχής του, στη συνέχεια εφαρμόζεται ο αλγόριθμος εκτίμησης της 
απόκλισης συχνότητας φορέα. Η απόκλιση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι 
πρακτικά οι ταλαντωτές (σχετικά μικρής ακρίβειας) των μονάδων ραδιοσυχνότητας 
πομπού και δέκτη δεν παράγουν ακριβώς την ίδια συχνότητα φορέα. Έτσι πρακτικά ο 
πομπός διαμορφώνει τα δεδομένα σε συχνότητα fTX ενώ αντίθετα ο δέκτης 
αποδιαμορφώνει τα ληφθέντα δεδομένα σύμφωνα με μια συχνότητα φορέα fRX όπου 
[fRX = fTX-fΔ] (fΔ αποτελεί την εν λόγω απόκλιση που πρόκειται να εκτιμηθεί). Θα 
πρέπει να ειπωθεί ότι, επιπλέον μετατόπιση στη συχνότητα δημιουργεί και η τυχόν 
εμφάνιση του φαινομένου Doppler, που οφείλεται στη σχετική κίνηση μεταξύ του 
πομπού και δέκτη. 
 

Η εμφανιζόμενη απόκλιση συχνότητας φορέα δημιουργεί σοβαρές επιπτώσεις 
στην απόδοση του συστήματος. Ένα πρόβλημα που εμφανίζεται, είναι η μείωση της 
τιμής του πλάτους της εκάστοτε φέρουσας ενώ ένα άλλο πρόβλημα είναι η 
δημιουργία δια-καναλικής παρεμβολής μεταξύ των γειτονικών φερουσών. Το πρώτο 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι φέρουσες δεν δειγματοληπτούντε πλέον την στιγμή όπου 
η τιμή τους είναι μέγιστη (sinc-function), αλλά αντιθέτως υπάρχει μια μετατόπιση στα 
σημεία δειγματοληψίας. Το δεύτερο πρόβλημα οφείλεται στο γεγονός ότι, η 
συνεισφορά των γειτονικών φερουσών στα εν λόγω σημεία δειγματοληψίας δεν είναι 
μηδενική. Τα παραπάνω προβλήματα γίνονται πιο κατανοητά παρατηρώντας το 
Σχήμα 4-7 (η εμφανιζόμενη τιμή απόκλισης συχνότητας είναι κανονικοποιημένη ως 
προς την απόσταση μεταξύ των φερουσών 1/Τ, όπου Τ=ΤFFT). 
 

 
Σχήμα 4-7: Δειγματοληψία του συχνοτικού περιεχομένου ενός συμβόλου OFDM με τέσσερις 

φέρουσες για μετατόπιση συχνότητας df = 0, df = 0.3/Τ και df = 0.6/Τ. 
 

Επομένως, προκειμένου να αποφευχθούν τα παραπάνω φαινόμενα, θα πρέπει 
πρώτα η εν λόγω απόκλιση να εκτιμηθεί και εν συνεχεία, βάσει της εκτίμησης αυτής, 
η λαμβανόμενη ακολουθία να διορθωθεί πριν υποστεί οποιαδήποτε περαιτέρω 
διαδικασία (π.χ FFT). 

Για την εκτίμηση της απόκλισης της συχνότητας φορέα, γίνεται χρήση του 
εκτιμητή Μέγιστης-Πιθανοφάνειας (Maximum-Likelihood). Ο εν λόγω εκτιμητής 
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βασίζεται στην εκπαιδευτική πληροφορία του προοιμίου και λαμβάνει χώρα στο 
πεδίο του χρόνου (πριν τη μονάδα FFT). Όπως προαναφέρθηκε και στην ενότητα 
§2.3.1, ο αλγόριθμος απαιτεί τουλάχιστον δύο επαναλαμβανόμενα τμήματα στην 
ληφθείσα ακολουθία. Αυτό στη περίπτωσή μας ισχύει, αφού το πρώτο τμήμα του 
προοιμίου αποτελείται από 21 επαναλαμβανόμενα OFDM σύμβολα (Σχήμα 2-8). 

 
Αν θεωρηθεί ότι sn είναι το σήμα βασικής ζώνης του πομπού, τότε για τη 

μετάδοσή του θα πρέπει πρώτα να διαμορφωθεί στο κατάλληλο φορέα σύμφωνα με 
τη σχέση: 
 

tx sj2πf nT
n ny s e=  

4.6 
όπου, Τs αντιστοιχεί στην περίοδο δειγματοληψίας του σήματος. 
 
Στο δέκτη το ληφθέν σήμα θα πρέπει να αποδιαμορθωθεί και εν συνεχεία να 

υποστεί τις περαιτέρω διαδικασίες. Τελικά, το μιγαδικό σήμα βασικής ζώνης rn στο 
δέκτη (απουσία θορύβου) δίνεται από: 
 

( )

tx s rx s

tx rx s

sΔ

j2πf nT j2πf nT
n n

j2π f f nT
n n

j2πf nT
n n

r s e e

r s e

r s e

−

−

= ⇒

= ⇒

=

 

4.7 
όπου fΔ αποτελεί την απόκλιση συχνότητας που πρόκειται να εκτιμηθεί. 

 
Ο αλγόριθμος βασίζεται στη μετρική της αυτοσυσχέτισης μεταξύ των 

επαναλαμβανόμενων τμημάτων της εκπαιδευτικής ακολουθίας. Με βάση την 
ανάλυση της προηγούμενης ενότητας η αυτοσυσχέτιση (z) των εν λόγω τμημάτων 
δίνεται από τη σχέση: 

n fftlen 1

n m m D
m n

z r r
+ −

∗
+

=

= ∑  

4.8 
ή βάσει της αναδρομικής μορφής: 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )z n 1 z n in n D fftlen in n fftlen in n D in n∗ ∗+ = + + + × + − + ×  

4.9 
 

Στη συνέχεια προσδιορίζεται η θέση του δείγματος, που ανήκει στο παράθυρο 
παρακολούθησης και για το οποίο το μέτρο της μετρικής αυτοσυσχέτισης είναι 
μέγιστο, κάνοντας χρήση της συνάρτησης μεγίστου (max-function). Το γεγονός αυτό 
σε συνδυασμό με την ιδιότητα της αυτοσυσχέτισης, υπονοεί ότι το εν λόγω δείγμα 
αποτελεί το πρώτο δείγμα του πρώτου από τα δύο εξεταζόμενα τμήματα, τα οποία 
στη φάση αυτή ταυτίζονται με τα αντίστοιχα δύο OFDM σύμβολα του αντίστοιχου 
τμήματος του προοιμίου. Έτσι λοιπόν έχουμε: 
 

( )n nn argmax zmax =  
4.10 
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Η εκτίμηση της απόκλισης συχνότητας φορέα μπορεί να υπολογιστεί μέσω του 
παράγοντα φάσης της μετρικής αυτοσυσχέτισης για το δείγμα max

~n , όπως 
αποδεικνύεται στη συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα η μετρική αυτοσυσχέτισης z για το 
δείγμα max

~n , δίνεται από τη σχέση: 
 

( ) ( )

( )

s sΔ Δ

s sΔ Δ

fften 1 fften 1
j2πf mT j2πf m D T

m m D m m D
m 0 m 0

fften 1
j2πf mT j2πf m D T

m m D
m 0

n n

n

z r r z s e s e

z s s e e

max max

max

− − ∗ +∗
+ +

= =

−
− +∗

+
=

= ⇒ = ⇒

=

∑ ∑

∑
 

4.11 
 

Λόγω του γεγονότος ότι τα δείγματα sn και sn+D είναι όμοια μεταξύ τους για όλο 
το τμήμα μήκους D2 (υπενθυμίζεται ότι υποθέσαμε μηδενικό θόρυβο) τότε θα ισχύει: 
 

2
m m D ms s s∗

+ =  
4.12 

 
Άρα λοιπόν η σχέση 4.11 μέσω της 4.12 γίνεται: 

 

sΔ
fften 1

2j2πf DT
m

m 0
nz e s

max

−

=

= ∑  

4.13 
Βάσει της σχέσης 4.13 είναι εμφανές ότι η επιθυμητή εκτίμηση μπορεί να 

υπολογιστεί ως εξής: 
 

Δ s

Δ
s

n

n

z 2πf DT

1f z
2πDT

max

max

∠ = ⇒

= ∠
 

4.14 
 
Από τον εξίσωση 4.14 είναι εμφανές ότι η επιλογή της απόστασης D καθορίζει 

την μέγιστη τιμή της απόκλισης συχνότητας που μπορεί να εκτιμηθεί. Επειδή η γωνία 
nz

max
∠  έχει εύρος τιμών [-π, π], είναι προφανές ότι η μέγιστη τιμή δίνεται από τη 
σχέση [4]: 

s
Δ

1f
2DTmax

=  

4.15 
Στη περίπτωση του συστήματός μας, ισχύει Δf 533 33KHz

max
.= . Επίσης η 

μέγιστη απόκλιση συχνότητας φορέα που μπορεί να εμφανιστεί, βάσει των 
προδιαγραφών των ταλαντωτών του συστήματος, είναι [4]: 

 
6 9

Δf 40 10 8 712 10 348 48KHz
max

( ) ( , ) ,−= × × × =  
 

Έτσι λοιπόν παρατηρούμε ότι ο εν λόγω αλγόριθμος είναι αποδεκτός, αφού η τιμή 
μέγιστης απόκλισης συχνότητας ανήκει στην εμβέλεια εκτίμησής του. 
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Στην περίπτωση του συστήματός μας, λόγω του πολυζωνικού τρόπου μετάδοσης 
των συμβόλων, είναι εμφανές ότι ο ταλαντωτής της εφαρμογής κάθε φορά θα πρέπει 
να συντονίζεται με την αντίστοιχη συχνότητα του φορέα ζώνης. Αν υποθέσουμε ότι 
το σύστημα λειτουργεί στη κατάσταση mode 1 (§3.1.1) τότε οι εν λόγω φορείς 
αντιστοιχούν στις συχνότητες Fc1=3432 MHz, Fc2=3960 MHz και Fc3=4488 MHz. 
Υποθέτοντας επίσης ότι οι ταλαντωτές πομπού-δέκτη εμφανίζουν πάντα τη μέγιστη 
απόκλιση (40ppm), τότε όπως είναι κατανοητό σε κάθε κανάλι (ζώνη-συχνοτήτων) τα 
μεταδιδόμενα σύμβολα επηρεάζονται από διαφορετικές αποκλίσεις συχνότητας 
φορέα. Η αντιστοιχία καναλιού και απόκλισης συχνότητας φαίνεται παρακάτω 
πίνακα: 
 

Συχνότητα φορέα καναλιού μετάδοσης 
(Fc MHz) 

Μέγιστη απόκλιση συχνότητας φορέα 
(fΔ KHz) 

Fc1 = 3432 MHz 137.28 KHz 
Fc2 = 3960 MHz 158.4 KHz 
Fc3 = 4488 MHz 179.52 KHz 

Πίνακας 4-1: Μέγιστη τιμή αποκλίσεων συχνότητας φορέα για τη λειτουργία mode 1. 
 

Είναι προφανές λοιπόν ότι θα πρέπει να διεξαχθούν τρεις εκτιμήσεις απόκλισης 
συχνότητας για κάθε κανάλι ξεχωριστά. Αυτό πραγματοποιείται μέσω της ανωτέρω 
διαδικασίας μεταξύ των αντίστοιχων ζευγαριών των ληφθέντων συμβόλων του 
πρώτου τμήματος του προοιμίου (Σχήμα 4-8).  
 

 
Σχήμα 4-8: Διαδικασία εκτίμησης απόκλισης συχνότητας φορέα για κάθε ζώνη συχνοτήτων (mode 1), 
στη περίπτωση καναλιού AWGN με Eb/N0=8dB. 
 

Κατά τη διάρκεια των εξομοιώσεων παρατηρήθηκε το γεγονός ότι αντί να 
υπολογίζονται οι αποκλίσεις συχνότητας για κάθε κανάλι, βάσει μόνο των τριών 
πρώτων μεγίστων της μετρικής, πολύ πιο αξιόπιστα αποτελέσματα προκύπτουν αν 
υπολογιστούν επιπλέον οι αποκλίσεις συχνότητας που αντιστοιχούν στα επόμενα τρία 
μέγιστα της μετρικής και το τελικό αποτέλεσμα προκύψει κάνοντας χρήση του μέσο 
όρου των κατάλληλων τιμών. Π.χ. αν υπολογιστεί η εκτίμηση απόκλισης συχνότητας 
βάσει του τέταρτου μεγίστου (που αντιστοιχεί στο κανάλι μετάδοσης 1), τότε η 
τελική εκτίμηση προκύπτει από το μέσο όρο της εν λόγω εκτίμησης και εκείνης που 
αντιστοιχεί στο πρώτο μέγιστο της μετρικής. 

 
Βάσει λοιπόν της διαδικασίας αυτής, τα αποτελέσματα που εξήχθησαν είναι πιο 

ικανοποιητικά σε σχέση με την πρώτη μέθοδο, κάτι το οποίο φαίνεται και στο Σχήμα 
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4-9. Στο εν λόγω σχήμα παρουσιάζεται το μέσο τετραγωνικό σφάλμα εκτίμησης για 
κάθε περίπτωση. Όπως παρατηρείται η μέθοδος που βασίζεται στο μέσο όρο, δίνει 
καλύτερα αποτελέσματα στη περίπτωση έντονου θορύβου. Αντίθετα για μικρότερες 
τιμές θορύβου, τα αποτελέσματα εκτίμησης των δύο μεθόδων σχεδόν συμπίπτουν 
μεταξύ τους. Ο λόγος που συμβαίνει το γεγονός αυτό είναι ότι με τη χρήση του μέσο 
όρου των εκτιμήσεων ουσιαστικά μηδενίζεται ο παράγοντας θορύβου από τα 
δεδομένα, αφού ο τελευταίος αποτελεί μια τυχαία διαδικασία. 

 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ειπωθεί ότι, βάσει εξομοιώσεων του αλγορίθμου 

λαμβάνοντας υπόψη και επιπλέον εκτιμήσεις που αντιστοιχούν σε επόμενα μέγιστα 
της αυτοσυσχέτισης, η βελτίωση δεν είναι ανάλογη. Επιπλέον από πλευράς 
κατανάλωσης ισχύος, επιβαρύνεται το σύστημα αφού ο αλγόριθμος εφαρμόζεται σε 
μεγαλύτερο μήκος ακολουθίας. Έτσι λοιπόν τελικά επιλέχθηκε η χρήση της μεθόδου 
που βασίζεται στο μέσο όρο των εκτιμήσεων για δύο αντίστοιχα μέγιστα.  
 

 
Σχήμα 4-9: Μέσο τετραγωνικό σφάλμα εκτίμησης απόκλισης συχνότητας φορέα. 

 
Επομένως βάσει της εκτίμησης απόκλισης συχνότητας φορέα για κάθε κανάλι, το 

τμήμα του πακέτου που αντιστοιχεί στη μεταδιδόμενη πληροφορία, θα πρέπει να 
υποστεί τη κατάλληλη διόρθωση πριν οδηγηθεί σε οποιαδήποτε επόμενη επεξεργασία 
(όπως π.χ. στη μονάδα FFT). 

Έτσι το σήμα της σχέσεως 4.7 διορθώνεται πολλαπλασιάζοντάς το με το μιγαδικό 
εκθετικό παράγοντα της σχέσης 4.16: 
 

Δ sj2πf nTp e−=  
4.16 

όπου, το fΔ αντιστοιχεί στην εκτίμηση της απόκλισης συχνότητας της εκάστοτε 
ζώνης μετάδοσης και δίνεται από τη σχέση 4.14. 

Το τελικό σήμα που προκύπτει, δίνεται από την εξίσωση 4.17: 
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( ) ( ) maxn
n

- j
D

z
r n = r n e

∠
 

4.17 
 
 

4.3 Αλγόριθμος Εκτίμησης Αρχής Συμβόλου 
 
 

Στόχος αυτού του τμήματος συγχρονισμού, είναι ο προσδιορισμός της ακριβής 
θέσης (αρχή και τέλος) του εκάστοτε λαμβανόμενου OFDM συμβόλου. Αυτό οδηγεί 
στο προσδιορισμό του παραθύρου του DFT, δηλαδή του πλήθους των δειγμάτων του 
εκάστοτε συμβόλου που λαμβάνουν μέρος στον υπολογισμό του DFT. Όπως έχει 
προαναφερθεί, γενικά στη περίπτωση των συστημάτων τύπου μετάδοσης πακέτων, ο 
δέκτης πρέπει άμεσα και με ακρίβεια να διατελέσει την εν λόγω διαδικασία. Για το 
σκοπό αυτό γίνεται εκμετάλλευση της εκπαιδευτικής πληροφορίας που εμπεριέχεται 
στο προοίμιο του πακέτου μετάδοσης και η οποία είναι εκ των προτέρων γνωστή από 
το δέκτη. 

Βάσει λοιπόν των παραπάνω λόγων και αφού διεξαχθούν τα δύο προηγούμενα 
στάδια του συγχρονισμού, η διαδικασία εκτίμησης της αρχής του συμβόλου μπορεί 
να πραγματοποιηθεί υπολογίζοντας τη μετρική ετεροσυσχέτισης μεταξύ της 
λαμβανόμενης ακολουθίας και του σήματος αναφοράς το οποίο βρίσκεται 
αποθηκευμένο στο δέκτη. Στην περίπτωσή μας, η αποθηκευμένη πληροφορία στο 
δέκτη αντιστοιχεί σε ένα από τα OFDM σύμβολα τα οποία εμπεριέχονται στο πρώτο 
τμήμα του προοιμίου. 

 
Η μετρική ετεροσυσχέτισης δίνεται από τη παρακάτω σχέση: 
 

( ) ( ) ( )
N 1

m 0
R n t m r n m

−
∗

=

= +∑  

4.18 
όπου: 

- N: είναι το μήκος του αποθηκευμένου σήματος αναφοράς, δηλαδή είναι 
ίσο με το μήκος ενός OFDM συμβόλου, μη λαμβανομένου υπόψη των 
διαστημάτων προστασίας (άρα Ν = μήκος 128 δειγμάτων). 

- t*: αποτελεί το μιγαδικό συζυγή του αποθηκευμένου OFDM συμβόλου 
που αντιστοιχεί σε ένα από τα σύμβολα του πρώτου τμήματος του 
προοιμίου. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα εν λόγω ODFM σύμβολα 
αποτελούνται από πραγματικούς αριθμούς, επομένως η αποθηκευμένη 
πληροφορία είναι ίδια με εκείνη που αποστέλλεται από το πομπό. 

 
Η χρονική στιγμή (δείγμα n) για την οποία η μετρική έχει μέγιστη τιμή, βάσει της 

ιδιότητας της ετεροσυσχέτισης (§2.3.1), αποτελεί την εκτιμώμενη θέση της αρχής του 
εξεταζόμενου ληφθέντος συμβόλου: 
 

( )nn R nmax argmax=  
4.19 

 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ειπωθεί ότι, η απόδοση του αλγορίθμου εκτίμησης 

της αρχής του OFDM συμβόλου επηρεάζει άμεσα την ανεκτικότητα του συστήματος 
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σε καθυστερήσεις του σήματος που οφείλονται στα πολλαπλά μονοπάτια μετάδοσης 
του καναλιού. Η ιδανικότερη εκτιμώμενη τιμή χρονισμού είναι εκείνη του πρώτου 
δείγματος του συμβόλου (χωρίς το πρόθεμα). Αυτό γιατί στην εν λόγω περίπτωση το 
σύστημα εμφανίζει μέγιστη ανεκτικότητα καθυστέρησης (Σχήμα 4-10α). Επιπλέον το 
παράθυρο υπολογισμού του DFT δεν περιέχει δείγματα από το επόμενο σύμβολο, 
οπότε δε δημιουργείται το φαινόμενο της δια-συμβολικής παρεμβολής (ISI). 

Πρακτικά, είναι αδύνατο να κατασκευαστεί κάποιος αλγόριθμος εκτίμησης 
χρονισμού συμβόλου, ο οποίος να δίνει ως αποτέλεσμα πάντα την ιδανική τιμή. 
Αντιθέτως, είναι πιθανό να υπάρχει μια απόκλιση της εκτίμησης από την ιδανική της 
τιμή, ιδιαίτερα υπό τη παρουσία έντονου θορύβου καθώς επίσης και λόγω των 
παραμορφώσεων που εισάγει το κανάλι στη ληφθείσα ακολουθία. Γενικά η 
συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (PDF) του εκτιμητή φαίνεται στο Σχήμα 4-10β. 

Όπως παρατηρείται από το Σχήμα 4-10β, υπάρχει περίπτωση η απόκλιση της 
εκτίμησης από την ιδανική της τιμή, να είναι τέτοια ώστε το παράθυρο FFT να 
περιλαμβάνει δείγματα του επόμενου FFT παραθύρου. Το γεγονός αυτό οδηγεί στη 
δημιουργία δια-συμβολικής παρεμβολής και θα πρέπει να αποφευχθεί π.χ με 
κατάλληλη ολίσθηση της εκτιμώμενης τιμής προς τα αριστερά. 
 
 

 
Σχήμα 4-10: Μέγιστη ανεκτή καθυστέρηση καναλιού σε (α) ιδανική και (β) μη-ιδανική εκτίμηση 
αρχής συμβόλου. 
 

Καθοριστικό ρόλο για τη καλή συμπεριφορά της μεθόδου ετεροσυσχέτισης 
διαδραματίζει η επιλογή της αποθηκευμένης ακολουθίας στο δέκτη. Η τελευταία θα 
πρέπει να έχει τέτοια δομή ώστε να παρουσιάζει: 
 

 μεγάλη συσχέτιση με τον εαυτό της και επιπλέον, 
 ελάχιστη συσχέτιση με οποιασδήποτε άλλης μορφής ακολουθία. 

 
Οι παραπάνω ιδιότητες της εν λόγω ακολουθίας συμβάλουν στη καλύτερη 

συμπεριφορά της μετρικής ετεροσυσχέτισης. Δηλαδή η τελευταία θα εμφανίζει πολύ 
μεγάλη τιμή όταν οι εξεταζόμενες ακολουθίες είναι συσχετισμένες μεταξύ τους ενώ 
σε αντίθετη περίπτωση η τιμή της θα ελαχιστοποιείται. 

Τα προαναφερθέντα επιβεβαιώνονται παρατηρώντας το Σχήμα 4-11 όπου 
αποτελεί το αποτέλεσμα εξομοίωσης της μεθόδου ετεροσυσχέτισης στη περίπτωση 
καναλιού AWGN (Eb/N0=8dB). Από το σχήμα παρατηρείται όντως ότι η μετρική 
αποτελείται από ξεκάθαρα μέγιστα τα οποία αντιστοιχούν στα επιθυμητά δείγματα 
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ακολουθίας. Π.χ. στη περίπτωσή μας το δείγμα της ακολουθίας στο οποίο 
εμφανίζεται το πρώτο μέγιστο υποδηλώνει ότι οι εξεταζόμενες ακολουθίες είναι 
συσχετισμένες μεταξύ τους, οπότε το εν λόγω δείγμα αποτελεί ακριβή εκτίμηση της 
αρχής του αντίστοιχου OFDM συμβόλου. Ένα επιπλέον συμπέρασμα που προκύπτει 
από το σχήμα είναι ότι, μεταξύ των μεγίστων, η τιμή της μετρικής είναι σε αρκετά 
χαμηλά επίπεδα (εξαρτάται από την ισχύ του θορύβου), και οφείλεται στο γεγονός ότι 
οι εξεταζόμενες ακολουθίες είναι ασυσχέτιστες μεταξύ τους. Τέλος παρατηρείται ότι 
τα μέγιστα της μετρικής δεν έχουν ακριβώς την ίδια τιμή. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι τα αντίστοιχα ληφθέντα σύμβολα έχουν υποστεί διαφορετική αλλοίωση 
λόγω των επίσης διαφορετικών αποκλίσεων συχνότητας φορέα που λαμβάνουν μέρος 
στην εκάστοτε ζώνη μετάδοσης [9]. 

 

 
Σχήμα 4-11: Μετρική ετεροσυσχέτισης στη περίπτωση καναλιού AWGN (Eb/N0=8dB). 

 
Σε αντίθεση με τη περίπτωση καναλιού προσθετικού Γκαουσιανού λευκού 

θορύβου, στις περιπτώσεις καναλιών πολλαπλών μονοπατιών μετάδοσης, θα πρέπει 
να πραγματοποιηθεί περαιτέρω βελτιστοποίηση της εκτίμησης που είναι αποτέλεσμα 
της εξίσωσης 4.19. Αυτό γιατί στις εν λόγω περιπτώσεις, υπάρχει ενδεχόμενο το 
ισχυρότερο μονοπάτι (μονοπάτι με τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή πλάτους) να 
εμφανίζεται αργότερα (μερικά δείγματα δεξιά στην κρουστική απόκριση καναλιού-
CIR) σε σχέση με το πρώτο εμφανιζόμενο μονοπάτι μετάδοσης (Σχήμα 4-12). Έτσι 
λοιπόν σύμφωνα με την εξίσωση 4.19, η εκτίμηση αρχής συμβόλου αντιστοιχεί στη 
χρονική στιγμή του εν λόγω μεγίστου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τυχόν μονοπάτια 
αξιόλογου πλάτους που βρίσκονται πριν από το ισχυρότερο μονοπάτι (Σχήμα 4-13), 
να μην συνεισφέρουν στην ενέργεια του σήματος που περιέχεται στο παράθυρο DFT 
του εκάστοτε συμβόλου. Έτσι ένα σημαντικό ποσοστό της ενέργειας του σήματος 
μπορεί να χαθεί [1] [4]. 
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Σχήμα 4-12: Μετρική ετεροσυσχέτισης στη περίπτωση του μοντέλου καναλιού IEEE CM4 

(Eb/N0=8dB). 

 
Σχήμα 4-13: Επιλογή βέλτιστου σημείου χρονισμού (για μοντέλο καναλιού CM4) 

 
Το παραπάνω γεγονός μπορεί να αποφευχθεί υπολογίζοντας την εκτίμηση 

χρονισμού συμβόλου, βάσει του ποσοστού ενέργειας που εμπεριέχεται στο παράθυρο 
υπολογισμού του DFT. Δηλαδή στη εν λόγω περίπτωση, αυτό σημαίνει ότι η 
εκτίμηση χρονισμού θα είναι ολισθημένη κατάλληλου αριθμού δειγμάτων προς τα 
δεξιά της μετρικής, προκειμένου να ληφθούν υπόψη και τα προηγούμενα μονοπάτια 
του καναλιού που αντιστοιχούν σε αξιόλογο ποσοστό ενέργειας. 

Η παραπάνω βελτιστοποίηση της εκτίμησης χρονισμού συμβόλου, 
πραγματοποιείται κάνοντας χρήση μιας τιμής κατωφλίου. Δηλαδή ο εκτιμητής θα 
επιλέξει ως βέλτιστη χρονική στιγμή εκείνη που αντιστοιχεί στο πρώτο δείγμα 
ακολουθίας του οποίου το πλάτος είναι μεγαλύτερο κάποιου ποσοστού (εξαρτάται 
από την τιμή κατωφλίου) της μέγιστης εμφανιζόμενης τιμής. Επομένως 
παρατηρώντας το Σχήμα 4-13 το βέλτιστο σημείο χρονισμού αντιστοιχεί στο δείγμα 
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ακολουθίας 105 και όχι στο δείγμα 117 που προκύπτει βάσει της σχέσης 4.19. Η 
συνθήκη για την επιλογή της βέλτιστης τιμής χρονισμού συμβόλου είναι πλέον η εξής 
[9]: 
 

nn n R n th R nmaxargmin ( ) ( ) ( )′ = ≥ ×  
4.20 

 
όπου, 

- th: αντιστοιχεί στη τιμή κατωφλίου. 
 

Τέλος, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της τιμής του 
κατωφλίου. Από τη μια θέτοντας μικρή τιμή κατωφλίου υπάρχει περίπτωση να γίνει 
επιλογή (ως βέλτιστη εκτίμηση) μιας χαμηλής τιμής κορυφή της μετρικής, που 
ενδεχομένως να αντιστοιχεί σε θόρυβο. Αντιθέτως θέτοντας μεγάλη τιμή στο κατώφλι 
υπάρχει ενδεχόμενο να επιλεχθεί μια υψηλής τιμής κορυφή της μετρικής, η οποία 
ενδεχομένως να αντιστοιχεί σε δείγμα ακολουθίας που είναι αρκετά καθυστερημένο 
(προς τα αριστερά της μετρικής) σε σχέση με την ιδανική εκτίμηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

 

5.  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

 
Στο προηγούμενο κεφάλαιο, πραγματοποιήθηκε η περιγραφή των τμημάτων 

συγχρονισμού σε αλγοριθμικό επίπεδο. Στο παρόν κεφάλαιο θα αναπτυχθούν VLSI 
αρχιτεκτονικές για κάθε επιμέρους τμήμα συγχρονισμού, κάνοντας χρήση βασικών 
στοιχειωδών κυκλωμάτων όπως, αθροιστές, καταχωρητές, πολλαπλασιαστές κ.τ.λ. 
Στόχος είναι οι επιδόσεις της εκάστοτε αρχιτεκτονικής να προσεγγίζουν όσο το 
δυνατόν καλύτερα τις αντίστοιχες σε αλγοριθμικό επίπεδο. Επιπλέον θα πρέπει να 
δοθεί έμφαση στη διατήρηση του κόστους υλοποίησης της αρχιτεκτονικής καθώς 
επίσης και της κατανάλωσης ισχύος, σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό προϋποθέτει την 
πραγματοποίηση της φάσης επιλογής μήκους λέξης για τα διάφορα υποσυστήματα 
του τμήματος συγχρονισμού. 

Στη συνέχεια, αρχικά θα παρουσιαστεί η συνολική αρχιτεκτονική, υπό μορφή 
μπλόκ διαγράμματος του τμήματος συγχρονισμού καθώς επίσης και ορισμένες 
λεπτομέρειες της υλοποίησης. Έπειτα, θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν οι 
προτεινόμενες αρχιτεκτονικές για κάθε επιμέρους τμήμα. Ταυτόχρονα 
παρουσιάζονται και οι πειραματικές μετρήσεις που εξήχθησαν κατά την εξομοίωση 
των εν λόγω μονάδων τόσο σε αλγοριθμικό όσο και σε επίπεδο αρχιτεκτονικής VLSI. 
 
 

5.1 Αρχιτεκτονική τμήματος συγχρονισμού 
 
Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζεται συνολικά η αρχιτεκτονική του τμήματος 

συγχρονισμού καθώς επίσης και ορισμένες λεπτομέρειες υλοποίησης των επιμέρους 
τμημάτων του. 

Το Σχήμα 5-1 αντιπροσωπεύει το μπλόκ διάγραμμα της εν λόγω αρχιτεκτονικής, 
και μάλιστα με την ίδια σειρά με την οποία εμφανίζεται και λειτουργεί στο 
πραγματικό σύστημα. Έτσι λοιπόν αρχικά η λαμβανόμενη ακολουθία εισέρχεται στο 
τμήμα «Εκτίμησης Αρχής Πακέτου» προκειμένου να ανιχνευθεί από το δέκτη, αν τα 
ληφθέντα δεδομένα αντιστοιχούν σε πακέτο ή σε θόρυβο. Όπως έχει αναφερθεί και 
στο προηγούμενο κεφάλαιο, η διαδικασία βασίζεται στη παρουσία του τμήματος 
προοιμίου του πακέτου. Αφού γίνει ανίχνευση του πακέτου και εκτιμηθεί η αρχή του 
(τμήμα A), στη συνέχεια εκτιμάται η απόκλιση συχνότητας φορέα (τμήμα B). Έπειτα 
προσδιορίζεται η αρχή των OFDM συμβόλων του πακέτου (τμήμα C) και κατόπιν 
επιτελείται η διόρθωση των ληφθέντων συμβόλων του τμήματος πακέτου που 
αντιστοιχεί στη «καθαρή» πληροφορία, βάσει της προαναφερθείσας εκτίμησης της 
απόκλισης συχνότητας φορέα (τμήμα D).  
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Σχήμα 5-1: Συνολική αρχιτεκτονική τμήματος συγχρονισμού. 

 
Επομένως είναι κατανοητό ότι, η μονάδα συγχρονισμού αποτελεί ένα από τα 

πρώτα τμήματα του δέκτη, και έχει ως έξοδο πλέον το τμήμα του πακέτου που έπεται 
του προοιμίου και αποτελεί τη «καθαρή» πληροφορία μετάδοσης (payload section). 
 
 

5.1.1 Λεπτομέρειες υλοποίησης αρχιτεκτονικής 
 

Στην ενότητα αυτή διευκρινίζονται βασικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με την 
υλοποίηση των απαιτούμενων λειτουργιών σε επίπεδο αρχιτεκτονικής VLSI. 

Σε γενικές γραμμές η μετάβαση από το αλγοριθμικό επίπεδο προς αυτό της 
αρχιτεκτονικής περιλαμβάνει την διαδικασία εκτέλεσης των εξής φάσεων : 

 
- Προσδιορισμός των λεπτομερειών που σχετίζονται με την 

αναπαράσταση των δεδομένων (π.χ. αριθμητικό σύστημα, ακρίβεια). 
 
- Σχεδίαση του τμήματος επεξεργασίας δεδομένων (data path) του 

συστήματος, δηλαδή του τμήματος στο οποίο πραγματοποιούνται 
αριθμητικές πράξεις. 

 
- Σχεδίαση του τμήματος ελέγχου (control path) του συστήματος, 

δηλαδή του τμήματος που πραγματοποιεί όλες τις λειτουργίες ελέγχου 
προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

 
- Τέλος, προσδιορίζονται οι απαιτήσεις του συστήματος σε μνήμη. 

 
Όσον αφορά την αναπαράσταση των δεδομένων της αρχιτεκτονικής του τμήματος 

συγχρονισμού, έγινε χρήση της μεθόδου συμπληρώματος ως προς δύο. Επίσης οι 
δυαδικές λέξεις αναπαρίστανται με βάση το σύστημα σταθερής υποδιαστολής. 
Δηλαδή οι δεκαδικοί αριθμοί αναπαρίστανται θεωρώντας ότι υπάρχει μια σταθερή 
νοητή υποδιαστολή σε κάποιο σημείο της δυαδικής λέξης. Θεωρήθηκε αναγκαία η 
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χρήση του εν λόγω συστήματος, γιατί σε αντίθετη περίπτωση, η χρήση του 
συστήματος κινητής υποδιαστολής θα οδηγούσε σε αδικαιολόγητη αύξηση της 
πολυπλοκότητας της αρχιτεκτονικής. Στη περίπτωση των μιγαδικών αριθμών, 
χρησιμοποιούνται ξεχωριστές λέξεις τόσο για το πραγματικό όσο και για το 
φανταστικό τους μέρος. 

Όπως ειπώθηκε και πριν, τα δεδομένα αναπαρίστανται με βάση το σύστημα 
σταθερής υποδιαστολής. Δηλαδή ένα σταθερό πλήθος bit (Ni) χρησιμοποιείται για 
την αναπαράσταση του ακέραιου μέρους (αριστερά της υποδιαστολής) και ένα 
σταθερό πλήθος bit (Nf) χρησιμοποιείται για το κλασματικό μέρος (δεξιά της 
υποδιαστολής) του εκάστοτε αριθμού αντίστοιχα. Είναι σαφές ότι αυτό προϋποθέτει 
τον προσδιορισμό των παραμέτρων Ni και Nf των δεδομένων για κάθε σημείο της 
αρχιτεκτονικής. Στη παρούσα εργασία η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω 
πειραματικής ανάλυσης. 

Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι για την εξομοίωση των εκάστοτε μονάδων 
συγχρονισμού βάσει του συστήματος σταθερής υποδιαστολής, έγινε χρήση μιας 
βιβλιοθήκης σε C++, που υλοποιήθηκε από τον μεταπτυχιακό φοιτητή  Π. 
Καλογεράκη κατά τη διάρκεια της διπλωματικής του εργασίας στα πλαίσια του 
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΟΣΥΛ. Αρχικά έγινε χρήση του εργαλείου 
Fixed-Point Toolkit [21] του περιβάλλοντος Matlab v7, το οποίο όμως περιόριζε 
σημαντικά τη ταχύτητα εξομοίωσης και γι’ αυτό το λόγο επιλέχθηκε η χρήση της εν 
λόγω βιβλιοθήκης κάνοντας επιπλέον τις κατάλληλες προσθήκες. 

 
Από την αλγοριθμική ανάλυση του τμήματος συγχρονισμού, το data path της 

αρχιτεκτονικής περιλαμβάνει τα εξής: 
 

 Ένα μιγαδικό αθροιστή και ένα μιγαδικό πολλαπλασιαστή, όσον αφορά 
τον υπολογισμό της μετρικής αυτοσυσχέτισης (εξίσωση 4.1). 

 
 Δύο αθροιστές και δύο κυκλώματα τετραγωνισμού πραγματικών αριθμών, 
όσον αφορά τον υπολογισμό της ενέργειας (εξίσωση 4.2) των αντίστοιχων 
παραθύρων της αυτοσυσχέτισης. 

 
 Ένα κύκλωμα για τη απόφαση χρονισμού αρχής πακέτου (κατώφλι). 

 
 Κύκλωμα για την αναζήτηση μεγίστου του μέτρου της μετρικής 
αυτοσυσχέτισης (εξίσωση 4.10). 

 
 Μία μονάδα για τον υπολογισμό της γωνίας ( )maxz n∠  (εξίσωση 4.13). 

 

 Μία μονάδα πολλαπλασιασμού με το παράγοντα maxn
n

- j
D

z
e

∠
 (εξίσωση 

4.17), προκειμένου να επιτευχθεί η διόρθωση της λαμβανόμενης 
ακολουθίας, λόγω της επίδρασης της απόκλισης συχνότητας φορέα. 

 
 Μία μονάδα για τον υπολογισμό της μετρικής ετεροσυσχέτισης (εξίσωση 

4.18), που ουσιαστικά αποτελεί μια δομή φίλτρου, και τέλος 
 
 Ένα κύκλωμα για τον υπολογισμό του μέτρου της μετρικής 
ετεροσυσχέτισης και την απόφαση χρονισμού αρχής συμβόλου (εξίσωση 
4.20). 
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Αναλυτικότερη περιγραφή της εκάστοτε αρχιτεκτονικής των παραπάνω επιμέρους 

κυκλωμάτων καθώς επίσης και απλοποιήσεις που είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν 
σε ορισμένες περιπτώσεις, παρουσιάζονται στις επόμενες ενότητες του κεφαλαίου. Η 
κατάλληλη επιλογή αρχιτεκτονικής πραγματοποιήθηκε με βάση τα κριτήρια χαμηλού 
κόστους υλοποίησης και κατανάλωσης ισχύος. 

Όσον αφορά το τμήμα ελέγχου του τμήματος συγχρονισμού, δεν είναι ιδιαίτερα 
πολύπλοκο. Ο έλεγχος για τον συγχρονισμό των επιμέρους διαδικασιών μπορεί να 
επιτευχθεί με τη χρήση μιας μονάδας Μηχανής Πεπερασμένων Καταστάσεων (Finite-
State-Machine FSM) που παράγει τα κατάλληλα σήματα ελέγχου. 

Τέλος, οι απαιτήσεις του συστήματος για μνήμη δεν είναι πολλές. Γίνεται χρήση 
μιας μνήμης (π.χ ROM) για την μόνιμη αποθήκευση του γνωστού τμήματος 
προοιμίου του πακέτου, στο δέκτη του συστήματος, καθώς επίσης και μιας μνήμης 
για την μόνιμη αποθήκευση των επιμέρους στοιχειωδών γωνιών που 
χρησιμοποιούνται στη μονάδα υπολογισμού γωνίας (όπως θα δούμε και παρακάτω 
στην αντίστοιχη υποενότητα). Τέλος για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων 
σε κατάλληλα σημεία της αρχιτεκτονικής, γίνεται χρήση αντίστοιχου μήκους 
καταχωρητών-ολισθητών. 

Στις ακόλουθες υποενότητες το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα θέματα 
υλοποίησης όπως η επιλογή της αρχιτεκτονικής και η επιλογή του μήκους λέξεις, 
όσον αφορά τις μονάδες του data path του τμήματος συγχρονισμού. 
 

5.2 Τμήμα «Εκτίμησης αρχής πακέτου» 
 

Από το Σχήμα 5-1 παρατηρούμε ότι το πρώτο τμήμα επεξεργασίας της μονάδας 
συγχρονισμού αποτελεί εκείνο της «Εκτίμησης Αρχής Πακέτου». Βάσει της 
αλγοριθμικής ανάλυσης που προηγήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο (§4.1), η 
αρχιτεκτονική της εν λόγω μονάδας παρουσιάζεται στο Σχήμα 4-3. Η αρχιτεκτονική 
παρατηρείται ότι περιλαμβάνει επιμέρους μονάδες όπως η διαίρεση και οι μονάδες 
υπολογισμού τετραγώνου, οι οποίες είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές όσον αφορά το 
κόστος υλοποίησής τους. 

Με στόχο τη διατήρηση του κόστους υλοποίησης της αρχιτεκτονικής σε χαμηλά 
επίπεδα, βάσει εξομοιώσεων παρατηρήθηκε ότι οι εν λόγω μονάδες μπορούν να 
αντικατασταθούν από άλλες πιο συμφέρουσες χωρίς να παρουσιάζεται αξιόλογη 
μεταβολή στην απόδοση του αλγορίθμου. 

Έτσι λοιπόν αρχικά θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τις μονάδες ύψωσης 
τετραγώνου τόσο στο κλάδο της μετρικής αυτοσυσχέτισης όσο και στο κλάδο της 
ενέργειας (Σχήμα 4-3). Αυτό θα αποτελούσε σημαντική μείωση της πολυπλοκότητας 
της αρχιτεκτονικής και επομένως της κατανάλωσης ισχύος της μονάδας.  

Πιο συγκεκριμένα, η μετρική αυτοσυσχέτισης αποτελείται από μιγαδικά δείγματα, 
έτσι ο υπολογισμός του τετραγώνου του μέτρου απαιτεί το άθροισμα της 
τετραγωνικής τιμής τόσο του πραγματικού όσο και του φανταστικού μέρους του 
εκάστοτε δείγματος (εξίσωση 5.1): 

 
2 2 2

n n nz = real(z ) + imag(z )  
5.1 

 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ειπωθεί ότι, το μήκος λέξης για την αναπαράσταση 

της τετραγωνικής τιμής ενός αριθμού είναι σχεδόν το διπλάσιο (για σχετικά μεγάλες 
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τιμές) σε σχέση με εκείνο που αντιστοιχεί για την αναπαράσταση της τιμής του 
μέτρου του εν λόγω αριθμού. Έστω π.χ. ότι το μέτρο ενός δείγματος της μετρικής 
αυτοσυσχέτισης είναι 45, τότε για την αναπαράστασή του, με βάση τη μέθοδο 
συμπληρώματος ως προς δύο, απαιτούνται 6-bit ακέραιου μέρους, ενώ για την 
αναπαράσταση του τετραγώνου του (δηλαδή 452=2025), απαιτούνται 11-bit ακέραιου 
μέρους. Είναι εμφανές ότι το κόστος υλοποίησης αυξάνει σημαντικά αφού αύξηση 
του μήκους λέξης συνεπάγεται αύξηση του αριθμού των στοιχειωδών κυκλωμάτων 
υπολογισμού και αποθήκευσης όσον αφορά την αρχιτεκτονική VLSI. 

Αν υποθέσουμε ότι υπολογίζουμε μόνο το μέτρο της μετρικής αυτοσυσχέτισης, 
τότε ισχύει:  
 

2 2
n n nz = real(z ) + imag(z )  

5.2 
 

Στη περίπτωση αυτή απαιτείται ο υπολογισμός της τετραγωνικής ρίζας ενός 
μιγαδικού αριθμού, όπου από πλευράς αρχιτεκτονικής, είναι πολύπλοκος και το 
κόστος υλοποίησης είναι υψηλό. Έτσι, επιπλέον μείωση της πολυπλοκότητας  
επιτυγχάνεται αποφεύγοντας τη χρήση της τετραγωνικής ρίζας. Κατόπιν 
εξομοιώσεων παρατηρήθηκε ότι, αν ο υπολογισμός του μέτρου ενός μιγαδικού 
αριθμού προσεγγιστεί με βάση τη σχέση 5.3, η μορφή της μετρικής αυτοσυσχέτισης 
δεν αλλάζει σημαντικά (Σχήμα 5-2α).  
 

( ) ( ) '
nnnn zzimagzrealz =+≅  

5.3 
 

Επομένως σύμφωνα με την παραπάνω εξίσωση, ο υπολογισμός του μέτρου ενός 
μιγαδικού αριθμού μπορεί να προσεγγιστεί με το άθροισμα των μέτρων του 
πραγματικού και του φανταστικού του μέρους. Το γεγονός αυτό βασίζεται στο ότι 
τόσο το πραγματικό όσο και το φανταστικό μέρος έχουν παρόμοια μορφή με εκείνη 
του μέτρου του μιγαδικού αριθμού, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 5-2β. 
 

 
Σχήμα 5-2: Προσέγγιση μέτρου αυτοσυσχέτισης. 

 
Από το εν λόγω σχήμα παρατηρείται ότι υπάρχει σημαντική απόκλιση όσον 

αφορά τη τιμή του πραγματικού και προσεγγιστικού μέτρου της αυτοσυσχέτισης. 
Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει και για τη μορφή της μετρικής που ουσιαστικά αποτελεί 
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το παράγοντα που μας ενδιαφέρει στη περίπτωση αυτή. Συγκεκριμένα παρατηρώντας 
το Σχήμα 5-2α, βλέπουμε ότι τα δείγματα της ληφθείσας ακολουθίας για τα οποία το 
μέτρο της αυτοσυσχέτισης παίρνει τη μέγιστη τιμή σχεδόν συμπίπτουν. Η μόνη 
διαφορά που ενδεχομένως μπορεί να δημιουργήσει κάποια απόκλιση της εκτίμησης 
αρχής πακέτου, είναι η αλλαγή στη κλίση της μετρικής, κατά το διάστημα που 
εισέρχεται πακέτο πληροφορίας. Όμως όπως θα δούμε και στη συνέχεια, η απόκλιση 
που εμφανίζεται δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική. Άρα λοιπόν η χρήση της σχέσης 5.3 
αποτελεί αξιόπιστη επιλογή για τη διαδικασία ανίχνευσης πακέτου. 

Είναι προφανές ότι η παραπάνω απλοποίηση θα πρέπει να συνοδευτεί και με την 
αποφυγή του υπολογισμού του τετραγώνου της τιμής της ενέργειας, δεν επιβάλλει 
ιδιαίτερη ανάλυση και είναι προφανές ότι το κέρδος που επιτυγχάνεται από τη μείωση 
του απαιτούμενου μήκους λέξης για την δυαδική αναπαράστασή του είναι σημαντικό.   
 

5.2.1 Τμήμα «Απόφασης χρονισμού» 
 

Αφού υπολογιστούν τόσο η τιμή της αυτοσυσχέτισης όσο και η τιμή της 
ενέργειας, το επόμενο στάδιο του αλγορίθμου είναι ο υπολογισμός της μετρικής 
απόφασης Mn΄. Από το Σχήμα 5-3 παρατηρείται ότι ο υπολογισμός της επιτυγχάνεται 
μέσω της διαίρεσης μεταξύ της αυτοσυσχέτισης και της ενέργειας. Η αποφυγή της 
χρήσης της εν λόγω υπολογιστικής μονάδας, επιτυγχάνεται βάσει της παρακάτω 
ανάλυσης: 
 

 
Σχήμα 5-3: Τμήμα απόφασης χρονισμού εκτίμησης αρχής πακέτου (Ι). 
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5.4 
 

Βάσει λοιπόν της σχέσης 5.4, παρατηρούμε ότι η διαίρεση ουσιαστικά 
αντικαθίσταται από ένα πραγματικό πολλαπλασιαστή (Σχήμα 5-4). 
 

 
Σχήμα 5-4: Τμήμα απόφασης χρονισμού εκτίμησης αρχής πακέτου (ΙΙ). 
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Έτσι λοιπόν κάνοντας χρήση του κυκλώματος στο Σχήμα 5-4, η διαδικασία 

απόφασης χρονισμού της αρχής του πακέτου απεικονίζεται στο Σχήμα 5-5: 
 

 
Σχήμα 5-5: Διαδικασία ανίχνευσης πακέτου. 

 
Είναι προφανές ότι το δείγμα ακολουθίας για το οποίο το μέτρο της 

αυτοσυσχέτισης ξεπεράσει τη τιμή του γινομένου Thrshld*Energy, αντιστοιχεί στην 
εκτίμηση αρχής του πακέτου. Η τιμή του παράγοντα Thrshld για τη περίπτωση αυτή 
επιλέχθηκε ίση με 0.7. 
 

Από πλευράς αρχιτεκτονικής, από το Σχήμα 5-3 και το Σχήμα 5-4 παρατηρείται 
ότι γίνεται χρήση ενός συγκριτή, ο οποίος ουσιαστικά αντιστοιχεί σε έναν 
αφαιρέτη/αθροιστή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πολυπλοκότητα του συγκριτή σε 
σχέση με εκείνη του αθροιστή είναι πολύ πιο μικρή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
το σήμα εξόδου του συγκριτή της εφαρμογή μας (GT: greater than) υπολογίζεται 
μόνο βάσει των δύο σημάτων εξόδου Cout και Pn-1:0 του αθροιστή, αν γίνει χρήση ενός 
Αθροιστή Διάδοσης Κρατουμένου – CPA (Σχήμα 5-6). 
 

out

n 1 0

GE c
EQ P :−

=

=

GT GE NOT EQ( )= ⋅

 
Σχήμα 5-6: VLSI αρχιτεκτονική συγκριτή. 

 
Το κύκλωμα λογικής που αντιστοιχεί στα σήματα εξόδου αθροίσματος (si) είναι 

περιττό και επομένως μπορεί να αφαιρεθεί (Σχήμα 5-6). 
 

Συμπεριλαμβανομένου όλων των παραπάνω απλοποιήσεων, η τελική 
αρχιτεκτονική του συνολικού αλγορίθμου φαίνεται στο Σχήμα 5-7. 
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Σχήμα 5-7: Συνολική αρχιτεκτονική μονάδας εκτίμησης αρχής πακέτου (τμήμα Α). 

 
 

Για την αξιολόγηση του αλγορίθμου του εν λόγω τμήματος συγχρονισμού 
χρησιμοποιήθηκαν οι μετρικές της μέσης τιμής και του μέσου τετραγωνικού 
σφάλματος. Η πειραματικές μετρήσεις περικλείουν αποτελέσματα εξομοιώσεων τόσο 
για κανάλι AWGN όσο και για την περίπτωση καναλιών πολλαπλών μονοπατιών που 
βασίζονται στα στοχαστικά μοντέλα της IEEE CM1, CM2, CM3 και CM4. 

Θα πρέπει να ειπωθεί ότι τα πειραματικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο 
Σχήμα 5-8, αντιπροσωπεύουν τις εκτιμήσεις χρονισμού στις περιπτώσεις όπου το 
μέτρο της αυτοσυσχέτισης υπολογίζεται βάσει των σχέσεων 4.5 και 5.4. 
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Σχήμα 5-8: Μέση τιμή εκτίμησης αρχής πακέτου στη περίπτωση καναλιού (α) AWGN, (β) CM1, (γ) 
CM2, (δ) CM3 και (ε) CM4. 
 

Όπως παρατηρούμε από τα παραπάνω σχήματα, η απόκλιση μεταξύ των 
εκτιμήσεων ανίχνευσης αρχής πακέτου για τις δύο περιπτώσεις είναι ασήμαντη. Αυτό 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επιλογή της σχέσης 5.3 που αντιστοιχεί στη προσέγγιση 
του μέτρου της αυτοσυσχέτισης, δεν επηρεάζει σημαντικά την απόδοση του 
αλγορίθμου. Επίσης παρατηρείται ότι όσο μειώνεται η τιμή του θορύβου τόσο 
μεγαλύτερη είναι η απόκλιση της εκτίμησης από την ιδανική, μέχρις ενός σημείου, 
μετά του οποίου η απόκλιση σχεδόν σταθεροποιείται. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί σε 
συνδυασμό με το Σχήμα 5-5 όπου, για υψηλή τιμή θορύβου (Eb/N0=3dB) η απόκλιση 
της εκτίμησης αρχής πακέτου από την ιδανική (δείγμα ακολουθίας πρώτου μεγίστου 
αυτοσυσχέτισης) είναι μικρότερη σε σχέση με την αντίστοιχη απόκλιση για χαμηλή 
τιμή θορύβου (Eb/N0=15dB). 

Αξιοσημείωτο αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι η απόκλιση της εκτίμησης 
αρχής πακέτου από την ιδανική τιμή είναι σχετικά μεγάλη και μάλιστα προηγείται 
πάντα της πραγματικής αρχής του πακέτου. Τα παραπάνω όμως δεν αποτελούν 
πρόβλημα, αφού σε επόμενο στάδιο της μονάδας συγχρονισμού πραγματοποιείται πιο 
λεπτομερής εκτίμηση, κάνοντας χρήση της μετρικής ετεροσυσχέτισης.  

 
Οι μέχρι τώρα μετρήσεις αντιστοιχούν στη συμπεριφορά του εν λόγω τμήματος 

συγχρονισμού σε αλγοριθμικό επίπεδο. Η απόδοσή του σε επίπεδο αρχιτεκτονικής 
αναλύεται στη συνέχεια. 

Η απόδοση της αρχιτεκτονικής επηρεάζεται άμεσα από την επιλογή του μήκους 
λέξης των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, λόγω του ότι το ακέραιο μέρος (Ni) της 
δυαδικής αναπαράστασης προσδιορίζεται με κριτήριο την αποφυγή της εμφάνισης 
του φαινομένου υπερχείλισης, ουσιαστικά το πρόβλημα μετατίθεται μόνο στην 
κατάλληλη επιλογή του πλήθους των bit του κλασματικού μέρους (Nq) της δυαδικής 
λέξης. Η εν λόγω επιρροή επιβεβαιώνεται και πειραματικά παρατηρώντας το Σχήμα 
5-9. Δηλαδή όσο μειώνεται η ακρίβεια των δεδομένων εισόδου τόσο μεγαλύτερη 
απόκλιση εμφανίζεται από την ιδανική τιμή. 
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Σχήμα 5-9: Επίδραση κλασματικού μέρους εισόδου στο μέτρο της αυτοσυσχέτισης (AWGN 
Eb/N0=8dB). 
 

Από το Σχήμα 5-7 και κατόπιν πειραματικής διαδικασίας (Σχήμα 5-10) 
επιλέχθηκε ως βέλτιστη τιμή του πλήθους του κλασματικού μέρους των δεδομένων 
Nq ίση με 4. Παρατηρώντας το σχήμα, για Nq=4-bit η απόδοση του αλγορίθμου 
προσεγγίζει την περίπτωση άπειρης ακρίβειας, σε αντίθεση με τις περιπτώσεις Nq=3 
και Nq=2-bit, όπου παρατηρείται σημαντική απόκλιση της εκτίμησης αρχής του 
πακέτου. Τέλος, η τιμή του μήκους Νqc όσον αφορά το κατώφλι είναι 4-bit. 
 

 
Σχήμα 5-10: Επιλογή πλήθους bit κλασματικού μέρους δεδομένων του αλγορίθμου ανίχνευσης 
πακέτου. 
 

Το Σχήμα 5-10 αντιστοιχεί στη περίπτωση καναλιού AWGN. Για τις περιπτώσεις 
των καναλιών CM1, CM2, CM3 και CM4 το σφάλμα της μέσης τιμής της εκτίμησης 
αρχής πακέτου παρουσιάζεται στο Σχήμα 5-11. 
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Σχήμα 5-11: Απόδοση αλγορίθμου ανίχνευσης αρχής πακέτου για τις περιπτώσεις καναλιών τύπου 
CM1, CM2, CM3 και CM4. 
 
 

Τέλος θα πρέπει να ειπωθεί ότι, το μήκος λέξης του ακέραιου μέρους των 
εκάστοτε δεδομένων, επιλέχθηκε Nin=4, Na=9 και Nb=10-bit όσον αφορά τη 
περίπτωση καναλιού AWGN ενώ στις περιπτώσεις των καναλιών CM1, CM2, CM3 
και CM4 επιλέχθηκαν οι τιμές 5, 12 και 13-bit αντίστοιχα. Δηλαδή στη περίπτωση 
καναλιού πολλαπλών μονοπατιών οι παρατηρούμενες τιμές των ενδιάμεσων 
δεδομένων είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές στη περίπτωση 
AWGN. Αυτό είναι λογικό γιατί στη πρώτη περίπτωση ενδεχομένως κάποια από τα 
μονοπάτια επιδρούν ενισχυτικά στο σήμα κατά τη μετάδοσή του από το πομπό προς 
το δέκτη.   
 
 

5.3 Τμήμα «Υπολογισμού γωνίας» και «Διόρθωσης απόκλισης 
συχνότητας φορέα» 

 
 

Το επόμενο στάδιο του τμήματος συγχρονισμού αποτελεί η μονάδα εκτίμησης της 
απόκλισης συχνότητας φορέα. Η εν λόγω διαδικασία αντιστοιχεί στο τμήμα Β (Σχήμα 
5-1).  

Πιο αναλυτικά η αρχιτεκτονική του τμήματος Β παρουσιάζεται παρακάτω.  
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Σχήμα 5-12: Αρχιτεκτονική εκτίμησης γωνίας. 

 
 

Όπως είναι εμφανές, ο αλγόριθμος αρχικά απαιτεί την αναζήτηση των δειγμάτων 
της ακολουθίας για τα οποία το μέτρο της αυτοσυσχέτισης (που υπολογίζεται στο 
προηγούμενο στάδιο) είναι μέγιστο. 
 

5.3.1 Τμήμα «Εύρεσης μεγίστου μέτρου αυτοσυσχέτισης» 
 

Η αναζήτηση εύρεσης μεγίστου υλοποιείται μέσω αναδρομικής διαδικασίας και η 
αντίστοιχη αρχιτεκτονική παρουσιάζεται στο Σχήμα 5-13. 
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Σχήμα 5-13: Αρχιτεκτονική εύρεσης μεγίστου μέτρου αυτοσυσχέτισης. 

 
Από το σχήμα παρατηρείται ότι κάθε φορά, η τιμή της προσέγγισης του μέτρου 

της αυτοσυσχέτισης συγκρίνεται με προηγούμενη τιμή του, που είναι αποθηκευμένη 
στο καταχωρητή (παράλληλης εισόδου-παράλληλης εξόδου) και η οποία μέχρι εκείνη 
τη στιγμή αποτελεί τη μέγιστη τιμή της εισόδου. Η αναζήτηση του μεγίστου 
πραγματοποιείται για ένα συγκεκριμένο αριθμό δειγμάτων του πρώτου τμήματος του 
προοιμίου και στη συγκεκριμένη περίπτωση αντιστοιχεί σε 9 OFDM σύμβολα. Θα 
πρέπει να ειπωθεί ότι η επιλογή αυτή έγινε διαισθητικά και όχι κατόπιν περαιτέρω 
ανάλυσης. Τα μήκη λέξης των δεδομένων φαίνονται στο σχήμα και αντιστοιχούν σε 
τιμές που καθορίστηκαν σε προηγούμενη ενότητα. 

Αφού πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός των εν λόγω δειγμάτων της 
ακολουθίας, έπειτα εκτιμάται η γωνία των αντίστοιχων μιγαδικών αριθμών βάσει του 
αλγορίθμου CORDIC. 
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5.3.2 Αλγόριθμος CORDIC (Coordinate rotations digital computer) 
 

Ο αλγόριθμος CORDIC χρησιμοποιείται ευρέως για τον υπολογισμό 
τριγωνομετρικών συναρτήσεων όπως είναι το sin, cos, tan-1, sinh κ.α. 

Όπως προαναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, η εκτίμηση της απόκλισης 
συχνότητας φορέα, προϋποθέτει τον υπολογισμό της φάσης της μετρικής 
αυτοσυσχέτισης στα δείγματα όπου η τελευταία έχει τη μέγιστη τιμή (εξίσωση 5.5). 
 

( )
s

1ε z n
2πDT max= ∠  

5.5 
 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια του πραγματικού και του φανταστικού 
μέρους της αντίστοιχης τιμής της μετρικής, κάνοντας χρήση του αλγορίθμου 
CORDIC [12,13]. Ο CORDIC ουσιαστικά αποτελεί έναν επαναληπτικό αλγόριθμο 
και κάνει χρήση απλών στοιχειωδών κυκλωμάτων αρχιτεκτονικής, όπως αθροιστές 
και ολισθητές, προκειμένου να προσεγγίσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.  
 

5.3.2.1 CORDIC (Λειτουργία διανύσματος - Vectoring mode) 
 

Ο απ’ ευθείας υπολογισμός της επιθυμητής γωνίας της εξίσωσης 5.5, αντιστοιχεί 
στη χρήση της τριγωνομετρικής συνάρτησης της αντίστροφης εφαπτομένης της 
μετρικής αυτοσυσχέτισης. 
 

( ) ( ) ( ) ( )( )
( )( )max

max1
maxmax

1
max ~

~
tan~~tan~

nz
nznznznz

ℑ
ℜ

=∠⇒=∠ −−  

5.6 
 

Η εξίσωση 5.6 μας δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε τη γωνία ενός 
μιγαδικού αριθμού με τη βοήθεια του αλγορίθμου CORDIC και πιο συγκεκριμένα 
στη λειτουργία διανύσματος (vectoring mode). Με βάση τη λειτουργία αυτή, ο 
αλγόριθμος δέχεται ως εισόδους τις καρτεσιανές συντεταγμένες του διανύσματος που 
αναπαριστά το μιγαδικό αριθμό και εκτελεί μια σειρά από περιστροφές έχοντας ως 
στόχο το μηδενισμό του φανταστικού του μέρους. Έτσι η συνολική γωνία κατά την 
οποία περιστράφηκε τελικά ο μιγαδικός αριθμός αντιστοιχεί στο επιθυμητό 
αποτέλεσμα. 

Πιο αναλυτικά, αν υποθέσουμε ότι x, y αντιστοιχούν στο πραγματικό και το 
φανταστικό μέρος του μιγαδικού αριθμού ( )maxz n , τότε ο τελευταίος αναπαρίσταται 
στο μιγαδικό επίπεδο με τη βοήθεια ενός διανύσματος ως εξής: 
 

jax + jy = Ae , 
όπου: 

2 2

-1

A = x + y
x

a = tan
y
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Η διαδικασία περιστροφής κατά μια γωνία φ, ενός διανύσματος βασίζεται στον 
εξής μετασχηματισμό [14]: 
 

x ' = x cosφ - ysinφ
y ' = ycosφ + x sinφ  

5.7 
 

βγάζοντας κοινό παράγοντα το cosφ, προκύπτει: 
 

[ ]
[ ]

x ' = cosφ× x - y tanφ
y ' = cosφ× y + x tanφ

 

5.8 
 

Από τις εξισώσεις 5.8 παρατηρείται ότι για τον υπολογισμό των νέων 
συντεταγμένων (x’,y’) είναι απαραίτητος ο υπολογισμός του παράγοντα tanφ. 
Προκειμένου η υλοποίηση να απλοποιηθεί σημαντικά, επιλέγουμε τη γωνία 
περιστροφής φ έτσι ώστε να ικανοποιεί τη σχέση -itanφ = ±2  (όπου i αντιστοιχεί 
στον αριθμό επανάληψης). Με το τρόπο αυτό ο πολλαπλασιασμός με τον παράγοντα 
tanφ μεταφράζεται σε μια απλή διαδικασία ολίσθησης. Επιπλέον σε κάθε επανάληψη 
επιλέγεται κατάλληλα η φορά περιστροφής του διανύσματος προκειμένου τελικά να 
μηδενιστεί το φανταστικό του μέρος. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την 
τριγωνομετρική ιδιότητα ( )cosφ = cos -φ , οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
παράγοντας του συνιμητόνου (εξισώσεις 5.8) είναι σταθερός. 

Τελικά, η επαναληπτική διαδικασία περιστροφής ενός διανύσματος μπορεί να 
περιγραφεί από τις παρακάτω εξισώσεις: 
 

( )
( )

-i
i+1 i i i i

-i
i+1 i i i i

x = K x - y d 2

y = K y + x d 2
 

5.9 
όπου: 

( )
( )

[ ]

i 2 2 -2i-i

i

1 1 1
K = cos φ = = =

1+ tan φ 1+ 21+ ±2
d ∈ −1,1

 

 
Αν από τις εξισώσεις 5.9 αγνοήσουμε τον παράγοντα Κi, τότε η όλη διαδικασία 

αντιστοιχίζεται σε απλές λειτουργίες ολίσθησης και πρόσθεσης για κάθε επανάληψη. 
Αν θεωρηθεί ότι ο αριθμός των επαναλήψεων του αλγορίθμου είναι n, τότε ο 
παράγοντας Ki μπορεί να προϋπολογιστεί και να εφαρμοστεί στο τέλος της 
διαδικασίας προκειμένου το τελικό αποτέλεσμα που θα εξαχθεί να είναι σωστό. 
Συγκεκριμένα στο τέλος θα πρέπει να εφαρμοστεί ο πολλαπλασιαστικός παράγοντας: 
 

( )N-1 -2i
n i=0Κ 1 1+ 2= ∏  

5.10 
 

Θα πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι, στη περίπτωσή μας δε μας 
ενδιαφέρουν οι τιμές xn και yn του τελικού διανύσματος, παρά μόνο η τιμή της 
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συνολικής γωνίας κατά την οποία περιστράφηκε το αρχικό διάνυσμα. Η τιμή της 
επιθυμητής γωνίας δίνεται από τη τρίτη σχέση του αλγορίθμου: 
 

( )-1 -i
i+1 i iz = z - d tan 2  

5.11 
 

Βάσει της παραπάνω αναδρομικής σχέσης, μπορούμε να πούμε ότι η zi αποτελεί 
την εναπομένουσα γωνία κατά την οποία το διάνυσμα θα πρέπει να περιστραφεί κατά 
την επανάληψη i και η zi+1 αποτελεί την εναπομένουσα γωνία κατά την οποία το 
διάνυσμα θα πρέπει να περιστραφεί κατά την επανάληψη i+1. Επίσης οι τιμές 

-1 -itan (2 ) , είναι από πριν γνωστές και επομένως μπορούν να βρίσκονται 
αποθηκευμένες μόνιμα σε μια μνήμη ROM. 

Οι εν λόγω επιμέρους γωνίες περιστροφής για τις 10 πρώτες επαναλήψεις του 
αλγορίθμου είναι (Πίνακας 5-1): 
 

Επανάληψη (i) Γωνία (ai) tan(ai)=2-i 

0 45o 2o 

1 26.6o 2-1 

2 14o 2-2 

3 7.1o 2-3 

4 3.6o 2-4 

5 1.8o 2-5 

6 0.9o 2-6 

7 0.4o 2-7 

8 0.2o 2-8 

9 0.1o 2-9 

Πίνακας 5-1: Επιμέρους γωνίες περιστροφής για τον αλγόριθμο CORDIC. 
 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η μέγιστη γωνία κατά την οποία 

μπορεί να περιστραφεί ένα διάνυσμα, αν θεωρήσουμε ότι οι επαναλήψεις του 
αλγορίθμου είναι n, είναι: 
 

n 1
1 i

i 0
φ 2max tan

−
− −

=

= ∑  

5.12 
 

Άρα λοιπόν το εύρος τιμών των γωνιών που μπορεί να περιστρέψει ο αλγόριθμος 
περιορίζονται στο διάστημα [ ]-99.7 ,99.7  [22]. Αυτό σημαίνει ότι για γωνίες εκτός 
του εν λόγω εύρους τιμών, δεν είναι δυνατός ο μηδενισμός του φανταστικού μέρους 
του μιγαδικού αριθμού και επομένως η προσέγγιση του επιθυμητού αποτελέσματος. 
Το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί με κατάλληλη «μετατροπή» της αρχικής γωνίας 
έτσι ώστε να ανήκει στο επιθυμητό πεδίο σύγκλισης. Π.χ στη περίπτωσή μας το εύρος 
των γωνιών που επιθυμούμε να εκτιμήσουμε είναι μεταξύ [-π, π). Αυτό σημαίνει ότι 
για τους μιγαδικούς αριθμούς οι οποίοι ανήκουν στο δεύτερο και τρίτο τεταρτημόριο 
δεν είναι δυνατή η περιστροφή τους ώστε να μηδενιστεί το φανταστικό τους μέρος. Η 
μετατροπή που απαιτείται στις περιπτώσεις αυτές είναι ουσιαστικά η μεταφορά των 
διανυσμάτων τους στο πρώτο και τέταρτο τεταρτημόριο αντίστοιχα. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί κάνοντας χρήση μιας επιπλέον κατάλληλης αρχικής περιστροφής των εν 
λόγω διανυσμάτων, δηλαδή στο παράδειγμά μας διατελώντας αρχική περιστροφή 
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κατά γωνία –π/2 και π/2 αντίστοιχα. Η εν λόγω διαδικασία περιγράφεται μαθηματικά 
από τις σχέσεις [13,14]: 
 

( )

0 init

0 init

0 init

x = -d y
y = d x
z = z + d π 2

 

5.13 
όπου: 

dinit = +1, για y < 0 
dinit = -1, για y ≥ 0. 

  
Συνοπτικά, ο επαναληπτικός αλγόριθμος CORDIC για τη προσέγγιση της 

αντίστροφης εφαπτομένης (vectoring mode), παρουσιάζεται παρακάτω (Πίνακας 
5-2): 
 

Αρχική 
περιστροφή: 

( )

0 init

0 init

0 init

x = -d y
y = d x
z = z + d π 2

 

όπου: 
dinit = +1, για y < 0 
dinit = -1, για y ≥ 0 

Επαναληπτικός 
αλγόριθμος: 

( )

-i
i+1 i i i

-i
i+1 i i i

-1 -i
i+1 i i

x = x - y d 2

y = y + x d 2

z = z - d tan 2

 

όπου: 
di = +1, για yi < 0 
di = -1, για yi ≥ 0 

Τελικό 
αποτέλεσμα: 

( )

( ) ( )
( )

maxn n

n

0-1
n max init

0

n-1 -2i
n i=0

z nx = A
y = 0

y π
z = z n = tan - d

x 2

A = 1+ 2

∠

∏

 

Πίνακας 5-2: Αλγόριθμος CORDIC (Λειτουργία διανύσματος - Vectoring mode) 
 

 
Από πλευράς αρχιτεκτονικής VLSI, η βασική μονάδα επεξεργασίας του 

αλγορίθμου παρουσιάζεται στο Σχήμα 5-14. Παρατηρούμε ότι η υλοποίηση της 
μονάδας δεν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, αφού αποτελείται από απλές στοιχειώδεις 
επιμέρους μονάδες όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. 
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Σχήμα 5-14: Βασική μονάδα επεξεργασίας αλγορίθμου CORDIC. 

 
 

Με βάση την εν λόγω μονάδα επεξεργασίας, η συνολική αρχιτεκτονική του 
επαναληπτικού αλγορίθμου μπορεί να υλοποιηθεί με διαφορετικές τεχνικές VLSI. 
Έτσι ένας τρόπος υλοποίησης της συνολικής αρχιτεκτονικής αποτελεί εκείνη στο 
Σχήμα 5-15, όπου αντιστοιχεί στη περίπτωση διπλωμένης (folded) υλοποίησης της 
αρχιτεκτονικής. Με βάση τη τεχνική αυτή, οι επιμέρους μονάδες επεξεργασίας 
επαναχρησιμοποιούνται σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου. 
 

 
Σχήμα 5-15: Διπλωμένη (folded) αρχιτεκτονική του αλγορίθμου CORDIC. 

 
Η παραπάνω τεχνική έχει μεν το πλεονέκτημα ότι επαναχρησιμοποιούνται οι 

επιμέρους μονάδες αλλά λόγω του γεγονότος αυτού, είναι προφανές ότι οι εν λόγω 
μονάδες θα είναι πολύπλοκες προκειμένου να μπορούν να λειτουργήσουν για 
οποιαδήποτε επανάληψη του αλγορίθμου. Επομένως μονάδες όπως π.χ οι ολισθητές 
θα πρέπει να μεταβάλουν τη λειτουργία τους για κάθε επανάληψη, με αποτέλεσμα 
αντί να γίνεται χρήση απλών στοιχειωδών ολισθητών, να απαιτούνται πολύπλοκα 
κυκλώματα (όπως π.χ barrel shifters). Αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση του κόστους 
υλοποίησης της αρχιτεκτονικής του αλγορίθμου. 
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Ένα επιπλέον μειονέκτημα αποτελεί η συχνότητα λειτουργίας της μονάδας. Η 
τελευταία όπως είναι γνωστό, εξαρτάται από το κρίσιμο μονοπάτι του κυκλώματος. 
Στη περίπτωση αυτή, το κρίσιμο μονοπάτι προσδιορίζεται από τον απαιτούμενο 
χρόνο επεξεργασίας τόσο του ολισθητή όσο και του αθροιστή/αφαιρέτη. Άρα αν 
υποθέσουμε ότι οι εν λόγω χρόνοι επεξεργασίας είναι Tshift και Tadd αντίστοιχα, τότε ο 
χρόνος επεξεργασίας του κρίσιμου μονοπατιού είναι: 
 

critical shift addT T T= +  
 

Όμως η τιμή Τcritical ουσιαστικά καθορίζει και τη περίοδο του ρολογιού του 
κυκλώματος, άρα ισχύει: 
 

clk critical

clk
clk shift add

T T
1 1f

T T T

= ⇒

= =
+

 

5.14 
 

Από την εξίσωση 5.14 παρατηρούμε ότι η συχνότητα λειτουργίας του 
κυκλώματος μειώνεται. Επιπλέον είναι εμφανές ότι βάσει της εν λόγω 
αρχιτεκτονικής, ο ρυθμός με τον οποίο εξάγονται τα εκάστοτε αποτέλεσμα (αν 
υποθέσουμε ότι το πλήθος των επαναλήψεων είναι n) ισούται με: 
 

( )
shift add

επαναλήψεις1Throughput
n T T sec( )

=
× +

 

 
Τα παραπάνω δεν είναι επιθυμητά σε περιπτώσεις συστημάτων που απαιτούν 

υψηλό ρυθμό επεξεργασίας των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. 
 
Για του λόγους αυτούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες τεχνικές VLSI, 

προκειμένου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις τέτοιου είδους συστημάτων. Έτσι μια 
άλλη περίπτωση αρχιτεκτονικής του αλγορίθμου παρουσιάζεται στο Σχήμα 5-16. 
 

 
Σχήμα 5-16: Ξεδιπλωμένη (unfolded) αρχιτεκτονική αλγορίθμου CORDIC, με χρήση τεχνικής 
pipeline. 
 

Από το σχήμα παρατηρούμε ότι κάθε επανάληψη του αλγορίθμου αντιστοιχεί σε 
ένα στάδιο το οποίο με τη σειρά του αποτελεί τη βασική μονάδα επεξεργασίας 
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(Σχήμα 5-14). Η παραπάνω αρχιτεκτονική ονομάζεται ξεδιπλωμένη (unfolded) λόγω 
του ότι η επεξεργασία των δεδομένων σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου 
πραγματοποιείται σε ξεχωριστές επιμέρους μονάδες. Αυτό ίσως είναι και το 
μειονέκτημά της σε σχέση με την διπλωμένη αρχιτεκτονική (Σχήμα 5-15), αφού το 
κόστος υλοποίησης συνολικά αυξάνεται (ειδικότερα για μεγάλο αριθμό 
επαναλύψεων). Από το Σχήμα 5-16 παρατηρείται ότι μεταξύ των σταδίων του 
αλγορίθμου, παρεμβάλλονται καταχωρητές και στις τρεις εξόδους της βασικής 
μονάδας επεξεργασίας. Αυτή η τεχνική ονομάζεται pipeline και έχει σκοπό τη μείωση 
του κρίσιμου μονοπατιού του κυκλώματος. Πράγματι σε σχέση με την ξεδιπλωμένη 
αρχιτεκτονική (χωρίς pipeline) της οποίας το κρίσιμο μονοπάτι (αν θεωρηθεί ότι ο 
αλγόριθμος απαιτεί n πλήθος επαναλήψεων) αντιστοιχεί σε critical addT n T= ×  , στο 
Σχήμα 5-16, το κρίσιμο μονοπάτι αντιστοιχεί σε critical addT T= . Επομένως η 
συχνότητα λειτουργίας καθώς επίσης και ο ρυθμός εξαγωγής των αποτελεσμάτων 
αυξάνονται:  
 

clk
clk add

1 1f
T T

= =  

και 

( )
add

επαναλήψεις1Throughput
T sec

=  

 
Στην ανάλυση της εν λόγω αρχιτεκτονικής δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος Tshift. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι επειδή οι ολισθητές για κάθε στάδιο είναι 
ανεξάρτητοι μεταξύ τους, ουσιαστικά ο καθένας αντιστοιχεί σε μια απλή ολίσθηση. Η 
διαδικασία αυτή δεν απαιτεί τη χρήση πολύπλοκου κυκλώματος και ο χρόνος που 
χρειάζεται είναι σχεδόν μηδενικός και ασήμαντος σε σχέση με το Tadd. 

 
Συνοπτικά τα αποτελέσματα όσον αφορά την περίοδο του ρολογιού, τον ρυθμό 

εξαγωγής αποτελεσμάτων, την απαιτούμενη επιφάνεια καθώς επίσης και την 
καθυστέρηση εξαγωγής του πρώτου αποτελέσματος, για κάθε μία από τις 
προαναφερθείσες αρχιτεκτονικές, είναι (Πίνακας 5-3): 
 

Αρχιτεκτονική Περίοδος 
ρολογιού 

Throughput 
(επαν./δευτ.) 

Καθυστέρηση 
(Latency) 

(επαναλήψεις) 
Επιφάνεια 

Ξεδιπλωμένη 
(unfolded) nTadd 1/( nTadd) 1 3n αθροιστές 
Ξεδιπλωμένη με 
pipeline (unfolded 
pipelined) 

Tadd 1/Tadd n 3n αθροιστές, 
3(n-1) καταχωρητές 

Διπλωμένη (folded) Tadd + Tshift 1/( n(Tadd + Tshift)) n 
3 αθροιστές, 
3 καταχωρ. 
2 ολισθητές 

Πίνακας 5-3: Σύγκριση αρχιτεκτονικών του αλγορίθμου CORDIC. 
 

Τέλος, από πλευράς αρχιτεκτονικής θα πρέπει να ειπωθεί ότι, οι επιμέρους γωνίες 
ai αφού εξαρτώνται μόνο από τον αριθμό των επαναλήψεων του αλγορίθμου, 
μπορούν να προϋπολογιστούν. Επομένως είναι δυνατό να αποθηκευτούν σε μια 
μνήμη ROM στο δέκτη, η οποία διευθυνσιοδοτείται μέσω ενός μετρητή που 
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αυξάνεται κατά ένα σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου. Έτσι, σε κάθε επανάληψη 
θα έχουμε την επιθυμητή επιμέρους περιστροφή. 
 

Εκτός όμως της χρήσης των διαφόρων τεχνικών VLSI, καθοριστικό ρόλο για το 
κόστος υλοποίησης διαδραματίζει η επιλογή του μήκους λέξης των δεδομένων. Θα 
πρέπει αρχικά να καθορίσουμε το πλήθος των bit που απαιτούνται για το ακέραιο 
μέρος της δυαδικής αναπαράστασης των δεδομένων προκειμένου να αποφευχθεί η 
περίπτωση υπερχείλισης. 
 

 
Σχήμα 5-17: Προσδιορισμός μήκους λέξης δεδομένων αρχιτεκτονικής του αλγορίθμου CORDIC. 

 
 

Ξεκινώντας από το zi, όπως προαναφέρθηκε, το εύρος τιμών αντιστοιχεί στο 
διάστημα [-π,π). Έτσι είναι προφανές ότι, προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση 
υπερχείλισης, θα πρέπει το ελάχιστο δυνατό μήκος του ακέραιου μέρους να 
αντιστοιχεί σε 3-bit (υπενθυμίζεται ότι η αναπαράσταση των δεδομένων γίνεται βάσει 
της μεθόδου συμπληρώματος ως προς δύο). Λαμβάνοντας υπόψη τη παρατήρηση 
αυτή, προσδιορίζεται η μεταβλητή Nzi (Nzi=3-bit, Σχήμα 5-17), και επίσης 
αποφεύγεται η δημιουργία υπερχείλισης στο εκάστοτε zi, για οποιονδήποτε αριθμό 
επαναλήψεων. 

Όσον αφορά το ακέραιο τμήμα του xi, παρατηρώντας τον Πίνακα 5-2 
οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η μέγιστη τιμή του αντιστοιχεί στη τιμή του 
γινομένου ( )maxn n z nx = A  που αναφέρεται στο τέλος της διαδικασίας του 
επαναληπτικού αλγορίθμου. Έτσι λοιπόν η επιλογή του εν λόγω μήκους λέξης 
εξαρτάται από τα αντίστοιχα μήκη των δεδομένων An και ( )maxz n . Ο πρώτος 
παράγοντας, αν θεωρηθεί ότι ο αριθμός των επαναλήψεων που εκτελεί ο αλγόριθμος 
είναι μεγάλος, συγκλίνει στη τιμή 1.647. Η τιμή αυτή ορίζει ένα άνω όριο για τον 
παράγοντα An. Το εύρος τιμών του δεύτερου παράγοντα εξαρτάται από τις τιμές που 
έχουν τα ληφθέντα δεδομένα. Στη περίπτωση του καναλιού AWGN, τα δεδομένα 
εισόδου (1ο στάδιο αλγορίθμου) απαιτούν ακέραιο μέρος πλήθους bit Νx0 και Ny0 ίσο 
με 9, ενώ στις περιπτώσεις των καναλιών CM1, CM2, CM3 και CM4 απαιτούνται 13-
bit αντίστοιχα. Εν συνεχεία παρατηρήθηκε ότι η τιμή των δεδομένων xi αυξάνεται 
μέχρις ότου «πάρει» τη προαναφερθείσα μέγιστη τιμή της. Αντιθέτως τα δεδομένα yi 
συνεχώς μειώνονται μέχρις ότου τελικά μηδενιστεί η τιμή τους.  

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της αρχιτεκτονικής (Σχήμα 5-16) αποτελεί το γεγονός 
ότι είναι δυνατή η επιλογή του μήκους λέξης των δεδομένων σε κάθε στάδιο 
ξεχωριστά. Κατόπιν πειραματικής διαδικασίας, η αντιστοίχηση μήκους λέξης (όσον 
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αφορά το ακέραιο μέρος) και του σταδίου/επανάληψης του αλγορίθμου 
παρουσιάζεται στη συνέχεια (Πίνακας 5-4): 
 
Στάδιο (i) Nxi Nyi N’xi N’yi Nai Nzi 

1 Νx0 Ny0 Νx0 Ny0  1 3 
2 Νx0 + 1 Ny0 Νx0 Ny0  1 3 
3 Νx0 + 1 Ny0 Νx0 - 2 Ny0 - 1 1 3 
4 Νx0 + 1 Ny0 - 3 Νx0 - 3 Ny0 - 2 1 3 
5 Νx0 + 1 Ny0 - 4 Νx0 - 4 Ny0 - 3 1 3 
6 Νx0 + 1 Ny0 - 4 Νx0 - 5 Ny0 - 4 1 3 
7 Νx0 + 1 Ny0 - 5 Νx0 - 6 Ny0 - 5 1 3 
8 Νx0 + 1 Ny0 - 6 Νx0 - 7 Ny0 - 7 1 3 
9 Νx0 + 1 Ny0 - 6 Νx0 - 7 Ny0 - 7 1 3 
10 Νx0 + 1 Ny0 - 7 Νx0 - 7 Ny0 - 7 1 3 

Πίνακας 5-4: Προσδιορισμός ακέραιου μέρους μήκους λέξης δεδομένων για τον αλγόριθμο CORDIC 
(vectoring mode). 

 
 
Εκτός όμως από τον προσδιορισμό των bit του ακέραιου μέρους των δεδομένων, 

θα πρέπει να προσδιοριστεί και ο αριθμός των bit του κλασματικού μέρους. Αρχικά 
καθορίζεται το κλασματικό μέρος των δεδομένων zi. Αυτό ουσιαστικά καθορίζει την 
ακρίβεια με την οποία ο αλγόριθμος προσεγγίζει την αντίστροφη εφαπτομένη. 
Γενικά, σύμφωνα με το [12] για να επιτευχθεί σφάλμα προσέγγισης μικρότερο από 2-k 
απαιτούνται (k+1) επαναλήψεις του αλγορίθμου. Αυτό αποδεικνύεται και 
πειραματικά (Σχήμα 5-18α) όπου για 13 επαναλήψεις του αλγορίθμου (πλήρους 
ακρίβειας) παρέχεται ακρίβεια 12-bit. 
 
 

 
Σχήμα 5-18: Σφάλμα προσέγγισης γωνίας για τις περιπτώσεις (α) πλήρους ακρίβειας, και (β) 
περιορισμένης ακρίβειας του αλγορίθμου CORDIC. 
 
 

Αντιθέτως στο Σχήμα 5-18β παρατηρούμε ότι το σφάλμα προσέγγισης είναι 
μεγαλύτερο από το επιθυμητό όριο. Αυτό είναι λογικό και οφείλεται στο γεγονός ότι 
τόσο τα δεδομένα εισόδου (πραγματικό και το φανταστικό μέρος) όσο και τα 
ενδιάμεσα δεδομένα του αλγορίθμου CORDIC είναι περιορισμένης ακρίβειας. 
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Για τον αλγόριθμο περιορισμένης ακρίβειας προκειμένου να επιτύχουμε ακρίβεια 
σφάλματος ίδια με εκείνη του αλγορίθμου πλήρους ακρίβειας, δηλαδή στη 
συγκεκριμένη περίπτωση 2-12, πρέπει είτε να αυξήσουμε το πλήθος των bit του 
κλασματικού μέρους των δεδομένων είτε να αυξήσουμε το πλήθος των επαναλήψεων 
του αλγορίθμου. 

Ακολουθώντας τον πρώτο τρόπο, πειραματικά αποδεικνύεται ότι αύξηση του 
κλασματικού μέρους κατά 2-bit εξάγει ικανοποιητικά αποτελέσματα (Σχήμα 5-19). 
 

 
Σχήμα 5-19: Σφάλμα προσέγγισης γωνίας για την περίπτωση περιορισμένης ακρίβειας αλγορίθμου 
CORDIC με αριθμό επαναλήψεων 13 και πλήθος bit κλασματικού μέρους αυξημένο κατά 2. 
 

Σύμφωνα με τον δεύτερο τρόπο, θα πρέπει να προσεχθεί η εξάρτηση μεταξύ του 
πλήθους των bit κλασματικού μέρους και του αριθμού των επαναλήψεων του 
αλγορίθμου: 

# bit κλασματικού μέρους επαναλήψεων αλγορίθμου - 1  = #  
 

Έτσι λοιπόν η αύξηση του αριθμού των επαναλήψεων συνοδεύεται από αύξηση 
και του πλήθους των bit του κλασματικού μέρους. Βάσει πειραματικής διαδικασίας 
προέκυψε το συμπέρασμα ότι ανάλογη (και ίσως καλύτερη) ακρίβεια επιτυγχάνεται 
κάνοντας χρήση του αλγορίθμου περιορισμένης ακρίβειας με αριθμό επαναλήψεων 
15 και με πλήθος bit κλασματικού μέρους αυξημένο κατά 2 (Σχήμα 5-20). 

 



 
Κεφάλαιο 5o 

5-23  

 
Σχήμα 5-20: Σφάλμα προσέγγισης γωνίας για την περίπτωση περιορισμένης ακρίβειας αλγορίθμου 
CORDIC με αριθμό επαναλήψεων και πλήθος bit κλασματικού μέρους αυξημένα κατά 2. 
 

Από τα προηγούμενα προκύπτει το συμπέρασμα ότι, από τη στιγμή όπου και στις 
δύο περιπτώσεις έχουμε αύξηση του πλήθους bit του κλασματικού μέρους κατά 2, 
είναι σαφές ότι ο πρώτος τρόπος είναι καλύτερος (από άποψη κατανάλωσης ισχύος), 
αφού αποφεύγεται η επιπλέον λειτουργία του αλγορίθμου κατά δύο επαναλήψεις. 
 

Έτσι λοιπόν όσον αφορά την αρχιτεκτονική στο Σχήμα 5-17 και κατόπιν 
πληθώρας εξομοιώσεων, προσδιορίστηκε ότι ο απαιτούμενος αριθμός επαναλήψεων 
του αλγορίθμου προκειμένου να έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα αντιστοιχεί σε 
n=8 (Σχήμα 5-21). 
 

 
Σχήμα 5-21: Προσδιορισμός αριθμού επαναλήψεων αλγορίθμου CORDIC. 

 
Επίσης, η βέλτιστη επιλογή του πλήθους bit του κλασματικού μέρους των 

δεδομένων (xi και yi), αντιστοιχεί σε Nq=2-bit (Σχήμα 5-22). 
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Σχήμα 5-22: Προσδιορισμός του πλήθους bit του κλασματικού μέρους (Nq) της δυαδικής 
αναπαράστασης των δεδομένων του αλγορίθμου CORDIC. 
 

Συνολικά, η απόδοση της αρχιτεκτονικής του τμήματος εκτίμησης απόκλισης 
συχνότητας φορέα, για τις περιπτώσεις καναλιών CM1, CM2, CM3 και CM4 
παρουσιάζεται στα παρακάτω σχήματα (n=8 και Nq=2-bit ή σε συντομογραφία [n n-
1] & (N(x0 ή y0) Nq)). 
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Σχήμα 5-23: Μέσο τετραγωνικό σφάλμα εκτίμησης απόκλισης συχνότητας φορέα για περιπτώσεις 
καναλιού, (α) CM1, (β) CM2, (γ) CM3 και (δ) CM4. 
 
 

5.3.2.2 CORDIC (Λειτουργία περιστροφής - Rotation mode) 
 

Εφόσον πραγματοποιηθεί η εκτίμηση της απόκλισης συχνότητας φορέα, το 
επόμενο στάδιο αντιστοιχεί στη διόρθωση της ληφθείσας ακολουθίας (Σχήμα 5-1). Το 
τελευταίο μπορεί να επιτευχθεί κάνοντας χρήση πάλι του αλγορίθμου CORDIC αλλά 
αυτή τη φορά σε λειτουργία περιστροφής (rotation mode). Η βασική ιδέα του τρόπου 
λειτουργίας περιστροφής είναι ότι, το επιθυμητό αποτέλεσμα προκύπτει από την 
στρέψη του διανύσματος που αναπαριστά τον εκάστοτε μιγαδικό αριθμό 
(«αλλοιωμένο» από την απόκλιση συχνότητας), κατά την αντίστοιχη εκτιμώμενη 
γωνία από το προηγούμενο στάδιο επεξεργασίας (εξίσωση 4.17). 

Έτσι λοιπόν το πρώτο βήμα του αλγορίθμου CORDIC στη λειτουργία αυτή, 

αποτελεί την αρχικοποίηση της γωνίας περιστροφής με 
( )max

0
n z n

z =
D

∠
, για το 

εκάστοτε δείγμα της ακολουθίας, και εν συνεχεία σε κάθε επανάληψη περιστρέφει το 
αντίστοιχο διάνυσμα έχοντας ως στόχο κάθε φορά η τελική γωνία να μηδενιστεί. 
Παρατηρούμε ότι η εν λόγω διαδικασία, είναι παρόμοια με εκείνη του αλγορίθμου σε 
λειτουργία διανύσματος (vectoring mode), με την μόνη διαφορά ότι στη 
συγκεκριμένη περίπτωση αντί να στοχεύουμε στο μηδενισμό του φανταστικού 
μέρους, στοχεύουμε στο μηδενισμό της επιθυμητής γωνίας. Επομένως σε κάθε 
επανάληψη του αλγορίθμου, το πρόσημο που αντιστοιχεί στη μεταβλητή di, 
επιλέγεται βάσει της γωνίας zi (Πίνακας 5-5). 

Συνοπτικά οι σχέσεις που περιγράφουν την λειτουργία του εν λόγω αλγορίθμου, 
είναι:  
 

Αρχική 
περιστροφή: 

( )

0 init

0 init

0 init

x = -d y
y = d x
z = z + d π 2

 

όπου: 
dinit = +1, για y < 0 
dinit = -1, για y ≥ 0 
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Επαναληπτικός 
αλγόριθμος: 

( )

-i
i+1 i i i

-i
i+1 i i i

-1 -i
i+1 i i

x = x - y d 2

y = y + x d 2

z = z - d tan 2

 

όπου: 
di = -1, για zi < 0 
di = +1, για zi ≥ 0 

Τελικό 
αποτέλεσμα: 

( )
( )

( )

n n

n n

n

n-1 -2i
n i=0

x = A x cos z - ycos z
y = A ycos z + x cos z
z = 0

A = 1+ 2∏

 

Πίνακας 5-5: Αλγόριθμος CORDIC (Λειτουργία περιστροφής - Rotation mode) 
 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πλάτος του τελικού διανύσματος (xn,yn) είναι 
μεγαλύτερο από το αρχικό (x,y) κατά το παράγοντα Kn. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου επιτελείται μια περιστροφή που 
χαρακτηρίζεται ως ψευδο-περιστροφή (Σχήμα 5-24). 
 

 
Σχήμα 5-24: Ψευδο-περιστροφή του αλγορίθμου CORDIC. 

 
Στο Σχήμα 5-24 παρατηρούμε την έννοια της ψευδο-περιστροφής σε σχέση με 

την αντίστοιχη πραγματική περιστροφή. Η διαφορά είναι ότι με ψευδο-περιστροφή 
ενός διανύσματος κατά μια γωνία b=2-i, το πλάτος του διανύσματος έχει αυξηθεί κατά 

ένα παράγοντα -2i
iK = 1 1+ 2 . Ο τελικός παράγοντας Kn επειδή εξαρτάται μόνο 

από τις τιμές των επιμέρους γωνιών ai, οι οποίες είναι εκ των προτέρων γνωστές και 
αποθηκευμένες σε μια μνήμη, μπορεί να προ-υπολογιστεί και να εφαρμοστεί στα  
δεδομένα μετά το τέλος της διαδικασίας του αλγορίθμου ή ακόμη και σε επόμενο 
στάδιο επεξεργασίας. 

Όσον αφορά τέλος την αρχιτεκτονική της εν λόγω μονάδας CORDIC, η τελευταία 
αντιστοιχεί στο Σχήμα 5-16. Επίσης τα μήκη λέξης των δεδομένων προσδιορίζονται 
ανάλογα με εκείνα του αλγορίθμου λειτουργίας διανύσματος (Πίνακας 5-4). 
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5.4 Τμήμα «Εκτίμησης αρχής συμβόλου» 
 

Το τμήμα «Εκτίμησης αρχής συμβόλου» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
στάδια του τμήματος συγχρονισμού στο δέκτη. Αυτό γιατί ουσιαστικά προσδιορίζει 
το «παράθυρο» DFT του εκάστοτε OFDM συμβόλου, δηλαδή του τμήματος εκείνου 
που υπόκειται περαιτέρω επεξεργασία, από μονάδες του δέκτη, με σκοπό τη σωστή 
ανάκτηση της μεταδιδόμενης πληροφορίας. 

Βάσει της ανάλυσης σε προηγούμενο κεφάλαιο (§4.3), το εν λόγω τμήμα 
βασίζεται στη μετρική της ετεροσυσχέτισης (εξίσωση 4.18). Είναι προφανές ότι από 
την εν λόγω εξίσωση ότι, η διαδικασία ετεροσυσχέτισης αντιστοιχεί ουσιαστικά σε 
μια δομή FIR φίλτρου. Οι συντελεστές του φίλτρου αντιστοιχούν στην αποθηκευμένη 
ακολουθία του δέκτη, η οποία αποτελείται από πραγματικούς αριθμούς. Είσοδος στο 
φίλτρο αποτελεί μέρος του πρώτου τμήματος του ληφθέντος προοιμίου. Στη 
περίπτωσή μας επιλέχθηκε μήκος 4 OFDM συμβόλων του εν λόγω τμήματος. 

Από πλευράς αρχιτεκτονικής, η απ’ ευθείας υλοποίηση ενός φίλτρου αντιστοιχεί 
στο Σχήμα 5-25: 
 

N 1c*
− N 2c*

− 0c*
1c*

N 3c*
− N 4c*

−

 
Σχήμα 5-25: Απ’ ευθείας υλοποίηση FIR φίλτρου. 

 
Από το σχήμα παρατηρείται ότι η εν λόγω αρχιτεκτονική δεν αποτελεί βέλτιστη 

λύση, αφού οδηγεί σε μεγάλο κρίσιμο μονοπάτι. Δηλαδή στη περίπτωση αυτή, το 
κρίσιμο μονοπάτι αντιστοιχεί σε 1 πολλαπλασιαστή και Ν-1 αθροιστές: 
 

( )critical mul addT T N 1 T= + − ×  
 
Επομένως η περίοδος ρολογιού και κατά συνέπεια η συχνότητα λειτουργίας του 

κυκλώματος είναι: 
 

( )

( )

clk critical mul add

clk
clk mul add

T T T N 1 T
1 1f

T T N 1 T

= = + − × ⇒

= =
+ − ×

 

5.15 
 

Μια άλλη περίπτωση αρχιτεκτονικής της εν λόγω διαδικασίας, αποτελεί η 
ανάστροφη υλοποίηση του φίλτρου. Για τη δημιουργία της τελευταίας, 
αντιστρέφονται όλες οι ακμές της δομής του φίλτρου (Σχήμα 5-25) και επίσης 
εναλλάσσονται η είσοδος με την έξοδο. Η διαδικασία αυτή οδηγεί τελικά στην 
αρχιτεκτονική (Σχήμα 5-26): 
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0c*
1c*

2c*
3c*

N 2c*
− N 1c*

−

 
Σχήμα 5-26: Ανάστροφη υλοποίηση FIR φίλτρου. 

 
Από την προκύπτουσα αρχιτεκτονική παρατηρείται ότι, οι μονάδες 

αποθήκευσης/καθυστέρησης παρεμβάλλονται μεταξύ των αθροιστών με αποτέλεσμα 
στη περίπτωση αυτή το κρίσιμο μονοπάτι να μειώνεται δραματικά, δηλαδή: 
 

critical mul add

clk
mul add

T T T
1f

T T

'

'

= + ⇒

=
+

 

5.16 
 

Συγκρίνοντας τις εξισώσεις 5.15 και 5.16, είναι προφανές ότι βελτιστοποιημένη 
αρχιτεκτονική από άποψη συχνότητας λειτουργίας αποτελεί η δεύτερη υλοποίηση. 

Περαιτέρω βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικής στο Σχήμα 5-26 προκύπτει 
παρατηρώντας ότι η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται ουσιαστικά από 
μονάδες όμοιες με εκείνες στο Σχήμα 5-27 (μπλέ περίγραμμα). Έτσι λοιπόν μπορούμε 
να θεωρήσουμε ότι η διαδικασία του υπολογισμού της μετρικής ετεροσυσχέτισης 
είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μέσω της αναδρομικής διαδικασίας βάσει του 
παρακάτω σχήματος. 
 
 

c*

 
Σχήμα 5-27: Βασική μονάδα επεξεργασίας ανάστροφης δομής φίλτρου. 

 
 

Στη περίπτωση αυτή, η επιφάνεια της αρχιτεκτονικής του φίλτρου που απαιτείται 
είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με τις δύο προηγούμενες, αφού αποτελείται από 1 
μιγαδικό πολλαπλασιαστή, 1 μιγαδικό αθροιστή και μια μονάδα καθυστέρησης ενός 
κύκλου ρολογιού για την έξοδο. Θα πρέπει να ειπωθεί επίσης ότι το κρίσιμο μονοπάτι 
είναι το ίδιο με εκείνο της ανάστροφης υλοποίησης του φίλτρου (Σχήμα 5-26). 

 
Η συνολική αρχιτεκτονική του τμήματος C (Σχήμα 5-1) της μονάδας 

συγχρονισμού του δέκτη, παρουσιάζεται στο Σχήμα 5-28. Το τμήμα FIR αντιστοιχεί 
στον υπολογισμό της μετρικής ετεροσυσχέτισης (Σχήμα 5-27). Επιπλέον το τμήμα 
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εύρεσης μεγίστου, αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα και αντιστοιχεί στην 
αρχιτεκτονική  που παρουσιάζεται στο Σχήμα 5-13. Επίσης το μπλόκ-ROM αποτελεί 
την αναγκαία μνήμη που πρέπει να διαθέτει ο δέκτης, για την αποθήκευση του 
γνωστού τμήματος προοιμίου, μήκους ενός OFDM συμβόλου χωρίς να ληφθούν 
υπόψη τα τμήματα μηδενικού προθέματος (ZP) και διαστήματος προστασίας (GI). 
Δηλαδή ο συνολικός αριθμός των αποθηκευμένων δειγμάτων είναι 128 και μάλιστα 
αποτελούν πραγματικούς αριθμούς. 
 
 

≥

c*

 
Σχήμα 5-28: Συνολική αρχιτεκτονική του τμήματος προσδιορισμού εκτίμησης αρχής συμβόλου 
(Τμήμα C). 
 
 

Στο παραπάνω σχήμα παρουσιάζονται και οι παράμετροι που αντιστοιχούν στα 
μήκη λέξης των εκάστοτε δεδομένων. Ο προσδιορισμός των τιμών τους προκύπτει 
μέσω πειραματικής διαδικασίας και με κριτήριο το σφάλμα της μετρικής μέσης τιμής 
της εν λόγω εκτίμησης.  

Σε πρώτη φάση, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα πειραματικά αποτελέσματα 
που εξήχθησαν κατά την εξομοίωση του εν λόγω τμήματος συγχρονισμού σε 
αλγοριθμικό επίπεδο (Σχήμα 5-29). 
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Σχήμα 5-29: Απόδοση τμήματος εκτίμησης αρχής συμβόλου σε αλγοριθμικό επίπεδο. 

 
Από το Σχήμα 5-29 παρατηρούμε ότι η εκτίμηση της αρχής συμβόλου είναι πάντα 

πολωμένη προς τα δεξιά της ιδανικής τιμής, εκτός από τη περίπτωση AWGN όπου 
συμπίπτει με την ιδανική για όλες τις τιμές θορύβου. Η διασπορά του εκτιμητή για τις 
περιπτώσεις καναλιών CM1, CM2 και CM3 περιορίζεται στο μισό δείγμα, σε 
αντίθεση με τη περίπτωση του CM4, όπου για κάποιες τιμές θορύβου η εκτίμηση 
ξεπερνά το ένα δείγμα. Αυτό όμως δεν δημιουργεί πρόβλημα δια-συμβολικής 
παρεμβολής, αφού το διάστημα προστασίας είναι 32 δείγματα όσο δηλαδή και το 
μηδενικό πρόθεμα του εκάστοτε συμβόλου. Επίσης άξιο αναφοράς είναι ότι η 
εκτίμηση της αρχής συμβόλου δεν επηρεάζεται από την ισχύ του θορύβου όπως στη 
περίπτωση της εκτίμησης αρχής πακέτου. Αυτό μπορεί να οφείλεται στις πολύ καλές 
ιδιότητες της αποθηκευμένης ακολουθίας στο δέκτη. 
 

Όσον αφορά το προσδιορισμό του μήκους λέξης των εκάστοτε δεδομένων, αρχικά 
καθορίζεται το πλήθος των bit που αντιστοιχούν στο ακέραιο μέρος της δυαδικής 
αναπαράστασης, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο της υπερχείλισης. Έτσι οι 
αντίστοιχες παράμετροι (Σχήμα 5-28) παίρνουν τις εξής τιμές: Nm=4, Ne=2 και Np=8-
bit με μόνη διαφορά ότι στις περιπτώσεις των καναλιών πολλαπλών μονοπατιών 
CM1,CM2, CM3 και CM4 η παράμετρος Nm ισούται με 5-bit. 

Το επόμενο στάδιο αποτελεί το προσδιορισμό του πλήθους bit του κλασματικού 
μέρους της δυαδικής αναπαράστασης των δεδομένων. Από το Σχήμα 5-30, 
παρατηρούμε ότι η επιλογή της παραμέτρου Nq=4-bit, δίνει ικανοποιητικά 
αποτελέσματα. Επίσης δεν έχει νόημα η επιλογή μεγαλύτερου αριθμού bit όπως 5-bit, 
αφού δεν βελτιώνει σημαντικά τη τιμή της εν λόγω εκτίμησης. Παρατηρείται επίσης 
ότι, για επιλογή πλήθους κλασματικού μέρους ίσο με 3-bit, σε υψηλές τιμές θορύβου 
το σφάλμα μέσης τιμής εκτίμησης είναι αρνητικό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, η 
περιορισμένη ακρίβεια των δεδομένων έχει ως συνέπεια δείγματα που αντιστοιχούν 
σε θόρυβο, να εμφανίζουν αξιόλογη τιμή πλάτους (ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έντονου 
θορύβου) οπότε και εκτιμώνται ως αρχή του συμβόλου (αφού ενδεχομένως 
ξεπεράσουν το όριο κατωφλίου). Τέλος για τη περίπτωση Nq=2-bit, το προαναφερθέν 
φαινόμενο εμφανίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό, ακόμα και για μικρότερες τιμές 
θορύβου. 
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Σχήμα 5-30: Προσδιορισμός πλήθους bit του κλασματικού μέρους (Νq) της δυαδικής αναπαράστασης 
των δεδομένων για την εκτίμηση αρχής συμβόλου, για τη περίπτωση καναλιού CM4. 
 
 

Τέλος, τα πειραματικά αποτελέσματα που εξήχθησαν κατά την εξομοίωση του εν 
λόγω τμήματος συγχρονισμού σε επίπεδο αρχιτεκτονικής, παρουσιάζονται στο Σχήμα 
5-31. Από το σχήμα παρατηρείται ότι η απόδοση της αρχιτεκτονικής είναι ανάλογη 
με εκείνη του αλγοριθμικού επιπέδου (Σχήμα 5-29). 
 
 

 
Σχήμα 5-31: Απόδοση τμήματος εκτίμησης αρχής συμβόλου σε επίπεδο αρχιτεκτονικής. 
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