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Περίληψη 
 
Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µελετάµε τα πλεονεκτήµατα που επιφέρει η χρήση 
πολλαπλών κεραιών στον ποµπό και στον δέκτη, κατά την µετάδοση, µε στόχο την βελτίωση 
των παρεχοµένων υπηρεσιών στο χρήστη. Στο Κεφάλαιο 1, γίνεται µια ιστορική αναδροµή 
των ασύρµατων επικοινωνιών καθώς των σύγχρονων ασύρµατων τεχνολογιών και κεραιών 
που χρησιµοποιούνται. Στη συνέχεια γίνεται µια αναφορά στις έννοιες του διαφορισµού, του 
κέρδους διάταξης και της χωρικής πολυπλεξίας οι οποίες συνδέονται άρρηκτα µε τα 
συστήµατα MIMO. Στο Κεφάλαιο 2 , αναφερόµαστε σε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που 
περιγράφουν το ασύρµατο κανάλι και εξάγουµε την γραµµική σχέση εισόδου-εξόδου του 
ασύρµατου καναλιού. Στην συνέχεια γίνεται µια ανάλυση των στοχαστικών µοντέλων 
περιγραφής του ασύρµατου διαύλου διαλείψεων και πιο συγκεκριµένα των µοντέλων 
Rayleigh και Rice. Στο Κεφάλαιο 3 εξετάζουµε την αξιοπιστία διαφόρων τύπων 
κεραιοσυστηµάτων, ως προς τον ρυθµό των ρυθµό των λανθασµένων συµβόλων στον δέκτη. 
Πιο συγκεκριµένα εξετάζεται η τεχνική Maximal Ratio Combining για τα συστήµατα SIMO 
καθώς και του σχήµατος Alamouti για τα συστήµατα ΜISO. Συνεχίζοντας στα MIMO 
συστήµατα αναλύουµε τις µεθόδους ισοστάθµισης για την ανάκτηση των δεδοµένων, και πιο 
συγκεκριµένα τις τεχνικές Zero Forcing, Minimum Mean Square Error,V-Blast και καθώς 
και την βέλτιστη τεχνική Maximum Likelihood. Στο τελευταίο µέρος της εργασίας 
αναλύουµε τα πλεονεκτήµατα των MIMO συστηµάτων, ως προς την χωρητικότητα που 
προσφέρουν, σε στοχαστικά κανάλια διαλείψεων. Γίνεται αναφορά στην µέθοδο SVD και 
στην αναπαράσταση του MIMO καναλιού από έναν αριθµό ανεξάρτητων SISO διαύλων. 
Κλείνοντας αναφέρουµε την µέθοδο βέλτιστης κατανοµής ισχύος στις κεραίες του ποµπού 
Water-filling, και στην περαιτέρω αύξηση της χωρητικότητας του διαύλου που προσφέρει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 
 

Εισαγωγή 
 

 

 

 

1.1 ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ  
ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ  
      Τα ασύρµατα δίκτυα επικοινωνίας, είτε αυτά είναι τηλεφωνικά είτε υπολογιστικά, 
χρησιµοποιούν τα ραδιοκύµατα ως φορείς στο φυσικό τους επίπεδο. Πρώτος ο 
Maxwell απέδειξε την ύπαρξη των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων και πρότεινε τη 
χρήση τους στο χώρο των επικοινωνιών. Βασισµένος στις αποδείξεις του Maxwell, ο 
Marconi το 1895, πραγµατοποιεί την πρώτη επίσηµη ασύρµατη µετάδοση µε τη 
βοήθεια ενός δίπολου Hertz. 

      Το πρώτο “ πρωτόγονο” ασύρµατο τηλεφωνικό δίκτυο, λειτούργησε στις ΗΠΑ το 
1946, εξυπηρετώντας έναν αριθµό από 5.000 συνδροµητές  και µε συνολικό αριθµό 
κλήσεων τις 30.000 σε εβδοµαδιαία βάση [13]. Καθότι δεν διέθετε τη σηµερινή 
κυψελοειδή δοµή, µε πολλούς σταθµούς βάσης ανά την επικράτεια, είχε το 
µειονέκτηµα της περιορισµένης γεωγραφικής κάλυψης και του µικρού αριθµού 
διαθέσιµων καναλιών, µε αποτέλεσµα σύντοµα να κορεστεί.  

      Το ∆εκέµβριο του 1947, ο Douglas H. Ring και ο W. Rae Young πρότειναν για 
πρώτη φορά την ιδέα της κυψελωτής δοµής, όπου ο γεωγραφικός χώρος καλύπτεται 
από εξάγωνες κυψέλες µε καντευθυντικές κεραίες σε κάθε γωνία που θα µεταδίδουν 
και θα λαµβάνουν σε τρεις διευθύνσεις. Χρειάστηκαν να περάσουν 30 χρόνια, προτού 
η ιδέα ενός τέτοιου συστήµατος γίνει πραγµατικότητα, λόγω της περιορισµένης 
τεχνογνωσίας που υπήρχε εκείνη την εποχή. 

      Τα δίκτυα της πρώτης γενιάς, (1nd Generation-1G), εµφανίστηκαν στην δεκαετία 
του 1980 και ήταν αναλογικά. Η πρώτη γενιά χρησιµοποιούσε τεχνικές αναλογικής 
µετάδοσης για την µετάδωση αποκλειστικά φωνής, ενώ η υποστήριξη της 
κινητικότητας των χρηστών, ήταν υποτυπώδης και προβληµατική.  Η τεχνική 
πολυπλεξίας που χρησιµοποίησε η πρώτη γενιά, ήταν η πολλαπλή προσπέλαση µε 



 

2 Κεφάλαιο 1                                        Εισαγωγή 

διαίρεση συχνότητας, (Frequency Division Multiply Access - FDMA). ∆ύο 
χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων δικτύων ήταν το AMPS (Advanced Mobile 
Phone System), στις ΗΠΑ το 1983 και το ETACS (European Total Access Cellular 
System), στην Ευρώπη το 1985. 

      Στη δεύτερη γενιά (2nd Generation-2G) κυψελωτών συστηµάτων, 
χρησιµοποιείται ψηφιακή µετάδοση για την κίνηση, σε αντίθεση µε την πρώτη  
γενιά[15]. Αρχικά σχεδιάστηκε για µεταφορά κλήσεων, σαν σύστηµα µεταγωγής 
κυκλώµατος (circuit switched system) και το σύστηµα βελτιστοποιήθηκε για κίνηση 
φωνής.  Τα δίκτυα δεύτερης γενιάς έχουν σαφώς µεγαλύτερη χωρητικότητα και 
περισσότερες δυνατότητες από αυτά της πρώτης.  Ένα κανάλι συχνοτήτων διαιρείται 
και µπορεί να χρησιµοποιηθεί από πολλούς διαφορετικούς χρήστες,  είτε µε διαίρεση 
χρόνου, είτε µε διαίρεση κώδικα. Επιπλέον χρησιµοποιούνται ιεραρχικές δοµές 
κελιών, δηλαδή η περιοχή κάλυψης διαιρείται σε µακροκύτταρα (macrocells), 
µικροκύτταρα (microcells) και πικοκύτταρα (picocells),  µε σκοπό την περαιτέρω 
αύξηση των δυνατοτήτων των δικτύων. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα [13] δικτύων 
δεύτερης γενιάς, ήταν στην Αµερική το πρότυπο USDC, που επιτρέπει στους 
διαχειριστές των κυψελωτών συσκευών, να αντικαταστήσουν µε κοµψό τρόπο 
κάποια αναλογικά κανάλια ενός µόνο χρήστη (single-user),  µε ψηφιακά κανάλια, τα 
οποία υποστηρίζουν ταυτόχρονα 3 χρήστες στο ίδιο εύρος ζώνης των 30 KHz, ενώ τα 
πρότυπα CT2  και Digital European Cordless Telephone (DECT),  που 
αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη, ήταν δύο πολύ δηµοφιλή πρότυπα ασύρµατης 
τηλεφωνίας και χρησιµοποιήθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη,  αλλά και την Ασία.  

      Εξαιτίας όµως των πολλών προτύπων που υπήρχαν, άρχισε να παρουσιάζεται µια 
ασυµβατότητα, σε ό,τι αφορά την επικοινωνία καθενός συστήµατος µε τα υπόλοιπα,  
λόγω των διαφορετικών συχνοτήτων και των πρωτοκόλλων που χρησιµοποιούνταν.  
Η επίλυση αυτού του προβλήµατος ασυµβατότητας µεταξύ των διαφορετικών 
συστηµάτων έγινε ουσιαστικά µε την καθιέρωση του πανευρωπαϊκού προτύπου,  για 
συστήµατα κυψελωτής επικοινωνίας, του GSM (Global System for Mobile).            
Το πρότυπο αυτό, που αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το 1990 σε µια νέα µπάντα των 
900 MHz, αποτέλεσε την απαρχή των συστηµάτων ασύρµατης επικοινωνίας της 
δεύτερης γενιάς, τα οποία επικράτησαν τελικά σε ολόκληρο τον κόσµο, µε σκοπό την 
παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 

      Το επόµενο βήµα στην εξέλιξη των ασύρµατων δικτύων ήταν τα δίκτυα 2.5 γενιάς 
(2.5 Generation-2.5G), τα οποία περιελάµβαναν ουσιαστικά ένα σύνολο 
αναβαθµίσεων, που έγιναν στα κινητά δίκτυα δεύτερης γενιάς. Οι βελτιώσεις αυτές 
αφορούσαν κυρίως τη µεταφορά δεδοµένων και των ρυθµών µετάδοσης. Η λύση που 
προτάθηκε πρώτα, ήταν η τεχνολογία HSCSD (High-Speed Circuit-Switched Data). 
Με την τεχνολογία αυτή ένας χρήστης µπορεί να χρησιµοποιεί περισσότερες 
χρονοθυρίδες (time-slots) αντί µία, για µία σύνδεση µεταφοράς δεδοµένων. Το 
βασικότερο µειονέκτηµα ήταν η χρήση µεταγωγής κυκλώµατος. Αυτός ο τρόπος 
µεταγωγής είχε ως αποτέλεσµα, τη σπατάλη πόρων του δικτύου, αφού οι 
χρονοθυρίδες δεσµεύονταν ακόµα και όταν δεν χρησιµοποιούνταν. Η επόµενη λύση 
που προτάθηκε ήταν η τεχνολογία GPRS.  Με αυτήν την τεχνολογία, µπορούν να 
επιτευχθούν ρυθµοί µετάδοσης των 115 Kbps  ή και ακόµα µεγαλύτεροι, αν αγνοηθεί 
η διόρθωση σφαλµάτων. Αυτό που έχει µεγάλη σηµασία, είναι ότι η τεχνολογία 
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GPRS χρησιµοποιεί την τεχνολογία µεταγωγής πακέτου. Εποµένως δεσµεύει τους 
πόρους του δικτύου, µόνο όταν υπάρχει ανάγκη για αποστολή δεδοµένων. Κύριο 
µειονέκτηµά της, είναι ότι η τεχνολογία αυτή είναι αρκετά πιο ακριβή από την 
τεχνολογία HSCSD και δεν ενδείκνυνται για εφαρµογές πραγµατικού χρόνου, καθώς 
οι καθυστερήσεις είναι µεγαλύτερες. 

      Τα δίκτυα 3ης γενιάς (3rd Generation-3G), είναι τα δίκτυα που χρησιµοποιούνται 
σήµερα ευρύτατα στις κινητές επικοινωνίες, µε βασικό στόχο την παροχή των 
κινητών υπηρεσιών, οπουδήποτε και κάθε στιγµή. Τα δίκτυα 3ης γενιάς, αποτέλεσαν 
αφορµή για την ανάπτυξη µιας πλειάδας εφαρµογών που περιλαµβάνουν, την ευρείας 
ζώνης ασύρµατη τηλεφωνία, κινητή πρόσβαση στο Internet, πραγµατοποίηση video - 
κλήσεων και κινητή τηλεόραση, όλα µέσα από µία κινητή συσκευή. Σε σύγκριση µε 
τα παλαιότερα 2G και 2,5G πρότυπα, ένα 3G δίκτυο πρέπει να επιτρέπει την 
ταυτόχρονη χρήση φωνής και υπηρεσιών δεδοµένων, καθώς και παροχή δεδοµένων, 
τουλάχιστον µε ρυθµό 200 Kbit / s σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του IMT-2000. 

1.2  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ AΣΥΡΜΑΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

1.2.1 ΚΥΨΕΛΩΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

      Τα κυψελωτά δίκτυα κινητών επικοινωνιών έχουν ως κύριο στόχο, την παροχή 
υπηρεσιών φωνής και δεδοµένων σε τερµατικά υψηλής κινητικότητας. Επιπλέον, ο 
τρόπος σχεδιασµού τους, επιτρέπει την εξυπηρέτηση οσοδήποτε µεγάλου πλήθους 
χρηστών, υπό την προϋπόθεση εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισµού.                
Η λειτουργία τους βασίζεται στην ύπαρξη κυψελών και των αντίστοιχων σταθµών 
βάσης (Base Transceiver Station-BTS), όπως φαίνεται και στο Σχήµα 1.1.  

 

 

Σχήµα 1.1 Αναπαράσταση υποσυστήµατος ραδιοδικτύου ενός τυπικού κυψελωτού 
συστήµατος  
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Πιο συγκεκριµένα το επίπεδο του ραδιοδικτύου περιλαµβάνει τα εξής [15] : 

Base Transceiver Station (BTS) - Συστηµα εκποµπής-λήψης Σταθµού Βάσης: 
Πρόκειται για το σηµείο ράδιοπρόσβασης του σταθµού βάσης. Η περιοχή κάλυψης 
ενός BTS είναι µια κυψέλη. Τα περιφερειακά στοιχεία, που συνήθως έχει ένας 
σταθµός βάσης, είναι τα εξής: 

Κεραία: Μπορεί να είναι οµοιοκατευθυντική κεραία ή κατευθυντική. 

Ενισχυτής Ισχύος: Χρησιµοποιείται για να ενισχύσει το σήµα που θα µεταδοθεί από 
την κεραία. 

∆ιπλέκτης (Deplexer): Είναι ένα φίλτρο που επιτρέπει τη µετάδοση και τη λήψη 
σηµάτων µιας συγκεκριµένης µπάντας συχνοτήτων. 

Συγκριτής (Comparator): Χρησιµοποιείται για να ξεχωρίσει τα σήµατα κατά την 
λήψη και να επιλέξει εκείνο µε τον µεγαλύτερο σηµατοθορυβικό λόγο. 

Συνδυαστής (Combiner): Συνδυάζει τις συχνότητες δύο η περισσοτέρων ποµπών σε 
µια ενιαία µπάντα συχνοτήτων. 

Σύστηµα ποµποδεκτών (Τransmiter/Receiver System): Ένας BTS αποτελείται από 
ένα σύνολο ποµποδεκτών, προκειµένου να εξυπηρετεί τους συνδροµητές µιας 
κυψέλης. Ο αριθµός των ποµποδεκτών, εξαρτάται από τον αριθµό των συχνοτήτων 
που καταχωρούνται σε µια συγκεκριµένη κυψέλη. 

 

                        Σχήµα 1.2 Εσωτερική δοµή ενός σταθµού βάσης 

 
Base Station Controller (BSC)-Ελεγκτήρας Σταθµού Βάσης: Η µονάδα αυτή 
παρέχει και υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες ελέγχου καθώς και τις φυσικές 
διασυνδέσεις µεταξύ του Ψηφιακού Κέντρου (MSC) και του Συστήµατος Εκποµπής & 
Λήψης (BTS). Πρέπει να σηµειωθεί, ότι ένας BSC έχει τη δυνατότητα να ελέγχει έναν 
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αριθµό από BTSs, (π.χ µπορεί να ελέγξει µέχρι 84 ποµποδέκτες ) και ένα MSC 
µπορεί να ελέγχει έναν αριθµό BSCs. 
 
      H επικράτηση της κυψελωτής ιδέας επέλυε κυρίαρχα προβλήµατα στις ασύρµατες 
επικοινωνίες, όπως την εξυπηρέτηση του συνεχώς αυξανοµένου συνδροµητικού 
φορτίου, αφού η κυψελωτή δοµή αποτελεί τη βέλτιστη λύση, για την εξυπηρέτηση 
όσο το δυνατών περισσότερων συνδροµητών, µε το λιγότερο δυνατό φάσµα 
ραδιοσυχνοτήτων. Επίσης η χρησιµοποίηση ενός σταθµού βάσης µικρής ισχύος, για 
εκποµπή/λήψη σε κάθε κυψέλη,  επιτρέπει την επαναχρησιµοποίηση των συχνοτήτων 
λειτουργίας από σταθµούς βάσης, που εξυπηρετούν κυψέλες που δεν είναι γειτονικές. 
Η συνολική χωρητικότητα των συστηµάτων γίνεται µεγαλύτερη µε τη χρησιµοποίηση 
µικρότερων κυψελών, σε αντίθεση µε τα πρώτα ασύρµατα συστήµατα κινητών 
επικοινωνιών τα οποία µεγιστοποιούσαν τη ραδιοκάλυψη ανά σταθµό βάσης, 
τοποθετώντας τις κεραίες στις κορυφές λόφων και κτιρίων και εκπέµποντας 
µεγαλύτερη ισχύ από εκείνη που χρησιµοποιείται στα κυψελωτά συστήµατα. Tέλος, 
τα κυψελωτά συστήµατα διαθέτουν την ικανότητα να µετάγουν την κίνηση από τον 
ραδιοδίαυλο ενός σταθµού βάσης, σε κάποιο ραδιοδίαυλο ενός άλλου  γειτονικού 
σταθµού, καθώς το κινητό εξέρχεται από την περιοχή κάλυψης του πρώτου και 
µπαίνει στην περιοχή του άλλου, αναθέτοντάς του έτσι µια καινούργια συχνότητα 
(handover).Κάτι τέτοιο συµβαίνει και όταν για αδιευκρινιστους λόγους, η ισχύς του 
σήµατος που δέχεται ο δέκτης είναι πολύ κοντά στο κατώφλι ευαισθησίας του 
κινητού. 
 
1.2.2 ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ (WLAN) 

      Πρόκειται για δίκτυα εµβέλειας από λίγες δεκάδες έως λίγες εκατοντάδες µέτρα, 
δηλαδή για δίκτυα που χρησιµοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης 
τοπικά σε µια περιοχή, που συνηθίζει να ονοµάζεται “hot spot “. Η πιο διαδεδοµένη 
τεχνολογία σε αυτή την κατηγορία δικτύων, είναι το Wi-Fi(IEEE 802.11). Η 
αναγκαιότητα ύπαρξης των WLANs αναδεικνύεται σε χώρους, όπου δεν υπάρχουν 
ενσύρµατα µέσα και απαιτούνται συνδέσεις, που εγκαθίστανται ταχέως και 
προσφέρουν υψηλούς ρυθµούς µετάδοσης.  
 
      Οι χρήστες των WLANs, µπορεί να διαθέτουν σταθερούς, φορητούς ή 
επιπαλάµιους υπολογιστές. Οι βασικές διαφορές [5] ανάµεσα στα WLANs και στα 
κυψελωτά συστήµατα, έγκειται στον τρόπο µετάδοσης δεδοµένων στους χρήστες, 
στους ρυθµούς µετάδοσης και στους κανονισµούς που διέπουν τη ζώνη λειτουργίας 
τους. Οι ρυθµοί µετάδοσης στους ασύρµατους διαύλους των WLANs κυµαίνονται 
από µερικές δεκάδες Kbps µέχρι µερικές δεκάδες Mbps. Οι υπηρεσίες δεδοµένων στα 
κυψελωτά συστήµατα, προσφέρονται κυρίως από παρόχους υπηρεσίας, ενώ στα 
WLANs, οι χρήστες ανήκουν στο φορέα που διαχειρίζεται το δίκτυο. Επιπλέον, τα 
κυψελωτά συστήµατα 3ης γενιάς, υποστηρίζουν ρυθµούς µετάδοσης περί τα 2 Mbps, 
ενώ τα ασύρµατα LAN επιτυγχάνουν ρυθµούς µέχρι ακόµη και τα 108 Mbps. Για την 
τελευταία εξέλιξη, καθοριστική υπήρξε η συµβολή της τεχνολογίας MIMO (Multiple 
Input Multiple Output), η οποία εισήγαγε τη χρήση πολλαπλών κεραιών εκποµπής και 
πολλαπλών κεραιών λήψης. 
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1.2.3 ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ (WPAN) 

      Πρόκειται για δίκτυα µε εµβέλεια από λίγα µέτρα έως λίγες δεκάδες µέτρα, 
δηλαδή για δίκτυα  που υλοποιούνται για παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε συσκευές 
που βρίσκονται στον άµεσο, προσωπικό χώρο του χρήστη, π.χ εκτυπωτές, κινητά 
τηλέφωνα, ασύρµατα ακουστικά κ.α. Η πιο διαδεδοµένη τεχνολογία σε αυτή την 
κατηγορία δικτύων είναι το Bluetooth (IEEE 802.15.1). 

1.2.4 ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜHΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ (WMAN) 

      Τα δίκτυα αυτά είναι σχεδιασµένα, ώστε να παρέχουν κάλυψη σε µια εκτεταµένη 
περιοχή (hot zone) σε µέγεθος µιας µητροπολιτικής περιοχής. Η τυπική ακτίνα 
κάλυψης, κυµαίνεται από µερικές έως λίγες δεκάδες χιλιόµετρα [5], ενώ τα δίκτυα 
αυτά χρησιµοποιούνται από µια πληθώρα τερµατικών συσκευών, όπως κινητές 
συσκευές, υπολογιστές κ.α. Στην κατηγορία των δικτύων WMAN, ανήκουν οι 
τεχνολογίες σταθερού(IEEE 802.16-2004) και κινητού(IEEE 802.16-2005) WIMAX, 
ενώ θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι ανήκουν σε αυτήν και κάποιες σύγχρονες 
τεχνολογίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας τετάρτης γενιάς. 

1.3 ∆ΙΚΤΥΑ 4ης ΓΕΝΙΑΣ 

      Τα δίκτυα 4ης γενιάς, βασίζονται στη νέα τεχνολογία Long Term Evolution (LTE ) 
και µπορούν να προσφέρουν ταχύτητες που φτάνουν έως και το 1Gbps για χρήστες 
χαµηλής κινητικότητας, κάνοντας χρήση του πρωτοκόλλου IP, σε αντίθεση µε τους 
προκατόχους τους, που χρησιµοποιούσαν τη µεταγωγή κυκλώµατος. Η 
σηµαντικότερη όµως διαφορά ανάµεσα στα δίκτυα τέταρτης γενιάς και στα 
προηγούµενα, εντοπίζεται στο γεγονός ότι καταργούνται πλέον οι κυψέλες [13] και 
χρησιµοποιείται ένας µεγάλος αριθµός αναµεταδοτών. Με αυτό τον τρόπο, ο χρήστης 
θα είναι σε θέση να εκµεταλλεύεται όποια υπηρεσία επιθυµεί, χωρίς να περιορίζεται 
από την ύπαρξη ή όχι ασύρµατου δικτύου, καθώς και τις µεταγωγές µεταξύ των 
επιµέρους δικτύων. Με άλλα λόγια σκοπός των δικτύων 4ης γενιάς, είναι η η οµαδο- 

 

Σχήµα 1.3 Εξέλιξη των ασύρµατων δικτύων συναρτήσει του ρυθµού µετάδοσης . 
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-ποίηση όλων των ασύρµατων συστηµάτων που αναφέραµε, σε µια ενιαία 
αρχιτεκτονική [16] όπως φαίνεται στο Σχήµα (1.3). 

      Στην ανάπτυξη των δικτύων 4ης γενιάς, συνέβαλαν σε µεγάλο βαθµό η ανάπτυξη 
των  ευφυών κεραιών, (smart antennas), καθώς και της τεχνικής πρόσβασης OFDM 
(Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Η τεχνική OFDM βασίζεται στη 
µετάδοση πολλαπλών φερουσών, όπου η συνολική ροή δεδοµένων µεταδίδεται µέσω 
ενός αριθµού υποκαναλιών µε τη διαφορά ότι οι πολλαπλές φέρουσες, στις οποίες 
διαιρείται το συνολικά εύρος ζώνης, επικαλύπτονται. Με αυτό τον τρόπο, το 
διαθέσιµο εύρος ζώνης αξιοποιείται καλύτερα πετυχαίνοντας µεγαλύτερους ρυθµούς 
µετάδοσης. Στην ενότητα που ακολουθεί, θα κάνουµε µια εισαγωγή στις τεχνολογίες 
των ευφυών κεραιών οι οποίες αποτέλεσαν πρόδροµη βάση των κεραιοσυστηµάτων 
MIMO. 

1.4 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ  

1.4.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ 

      Μέχρι πρόσφατα στις ασύρµατες επικοινωνίες κυριαρχούσαν οι διπολικές κεραίες 
οι οποίες λάµβαναν και έστελναν µε τον ίδιο τρόπο προς όλες τις κατευθύνσεις, όπως 
φαίνεται στο  Σχήµα (1.4). 

 

Σχήµα 1.4 ∆ιάγραµµα ακτινοβολίας µιας Omni κεραίας 

      Όταν χρησιµοποιούµε στους σταθµούς βάσης κεραίες τύπου Omni για την 
εκποµπή σηµάτων, µόνο ένα µικρό µέρος της ενέργειας που εκπέµπουµε φτάνει στον 
επιθυµητό χρήστη, ενώ την ίδια στιγµή η υπόλοιπη ενέργεια πάει χαµένη και 
πιθανότατα να προκαλέσει παρεµβολές σε άλλους χρήστες του δικτύου. Γίνεται 
λοιπόν εύκολα κατανοητό, ότι οι ζεύξεις µε συµβατικές κεραίες είναι ανεπαρκείς, 
τόσο από πλευράς εκπεµπόµενης ισχύος, όσο και από πλευράς χωρητικότητας του 
δικτύου. Για τους παραπάνω λόγους τα τελευταία χρόνια έχει προταθεί η χρήση των 
ευφυών κεραιών στις ασύρµατες επικοινωνίες που έχουν ως στόχο, τη µείωση της 
ισχύος που καταναλώνει το σύστηµα καθώς και την καλύτερη αξιοποίησή της στους 
χρήστες. 

      Με τον όρο ευφυείς κεραίες (smart antennas), δε χαρακτηρίζουµε την ίδια τη 
κεραία, αλλά το πλήρες σύστηµα της συστοιχίας κεραιών, συµπεριλαµβανοµένης και 
της επεξεργασίας σήµατος. Μια ευφυής κεραία αποτελείται από Μ στοιχεία κεραιών 
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µέσω των οποίων λαµβάνει τα σήµατα του ποµπού. Ο επεξεργαστής που υπάρχει 
ενσωµατωµένος στο σύστηµα της κεραίας, ελέγχει τις παραµέτρους τροφοδοσίας της, 
βασισµένες σε διάφορες εισόδους, έτσι ώστε να βελτιστοποιήσει τη σύνδεση. Με 
αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται εκµετάλλευση του πεδίου του χώρου µε χρήση 
πολλαπλών κεραιών κάθε µία από της οποίες, προσαρµόζεται ανάλογα ώστε να 
χρησιµοποιείται µε το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Οι ευφυείς κεραίες κατά την 
πλειονότητά τους µπορούν να ενταχθόυν σε δύο κύριες κατηγορίες, οι οποίες 
αναλύονται στις αµέσως δύο επόµενες ενότητες. 

1.4.2 SWITCHED BEAM  EΦΥΕΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ 

      Οι συστοιχίες κεραιών, τύπου switched beam, αποτελούνται από ένα σύνολο 
λοβών ακτινοβολίας που εκπέµπουν µε την ίδια ισχύ, καλύπτοντας όλη την περιοχή 
γύρω από την κεραία. Το σύστηµα επιλέγει για το χρήστη εκείνον τον λοβό, που 
µεγιστοποιεί τον λόγο σήµατος προς θόρυβο SNR, µε στόχο την µεγιστοποίηση των 
παρεχοµένων υπηρεσιών. Αυτό σηµαίνει, πως καθώς ο χρήστης κινείται στο χώρο, ο 
λοβός ο οποίος τον εξυπηρετεί αλλάζει. 

 

Σχήµα 1.4 Τρόπος κάλυψης της περιοχής γύρω από την κεραία σε ένα σύστηµα 
Switched Beam. 

      Η τεχνολογία που περιγράφεται, είναι µια εξέλιξη της τεχνολογίας των 
συµβατικών κεραιών, που τοποθετούνται στο κέντρο του κύτταρου, καλύπτοντας όλη 
την περιοχή µε τρεις λοβούς ακτινοβολίας, καθένας από τους οποίους, έχει 
αζιµουθιακή γωνία 120ο. Το κέρδος που έχουµε στο σύστηµά µας, µε την χρήση 
περισσότερων λοβών, µπορεί να αυξήσει την απόσταση, που είναι ικανός να 
εξυπηρετήσει ο ίδιος σταθµός βάσης, από 20-200% [6]. Επίσης, οι switched beam 
κεραίες είναι λιγότερο περίπλοκες από ότι οι  adaptive τυπου έξυπνες κεραίες, που θα 
δούµε στην συνέχεια, γεγονός που σηµαίνει ότι µπορεί να εφαρµοστούν µε 
χαµηλότερο κόστος. 

      Υπάρχουν ωστόσο ορισµένοι περιορισµοί στην χρήση των switch beam κεραιών. 
Επειδή η ισχύς των λοβών ακτινοβολίας και η αζιµουθιακή γωνία που καλύπτουν 
είναι προκαθορισµένες, η ισχύς του σήµατος δεν είναι σταθερή, καθώς ο χρήστης 
κινείται µέσα στον λοβό. Αυτό σηµαίνει, πως κάποιος χρήστης που κινείται στα όρια 
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του λοβού, όπου και η ισχύς µειώνεται απότοµα, µπορεί το σήµα που λαµβάνει να 
πέσει κάτω από τα όριο ευαισθησίας του τερµατικού, πριν προλάβει να αλλάξει λοβό. 
Επιπλέον, ένα άλλο πρόβληµα που προκύπτει µε τις κεραίες τύπου switched beam 
είναι, ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα διαχωρισµού του ωφέλιµου σήµατος, από 
σήµατα τυχόν παρεµβολών. Αυτό σηµαίνει πως αν το ωφέλιµο σήµα, βρεθεί σε 
µειονεκτική θέση µέσα στον λοβό,  σε θέση αποµακρυσµένη δηλαδή από το κέντρο 
του, ενώ το σήµα της παρεµβολής βρεθεί σε πλεονεκτικότερη θέση, θα ενισχυθεί 
περισσότερο από το επιθυµητό σήµα. Αυτό το πρόβληµα έρχονται να αντιµετωπίσουν 
οι adaptive στοιχειοκεράιες, που θα µελετήσουµε στην συνέχεια. 

1.4.3 ADAPTIVE ΕΦΥΕΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ 

      Τα συστήµατα τύπου adaptive κεραιών, είναι πιο σύγχρονα από αυτά των 
switched beam, καθώς έχουν το σηµαντικό πλεονέκτηµα, ότι µπορούν να 
διαχωρίζουν, τα ωφέλιµα σήµατα από τις παρεµβολές και να τις µπλοκάρουν, ενώ 
ταυτόχρονα µεγιστοποιούν το ωφέλιµο ληφθέν σήµα. 

 

Σχήµα 1.5 Τρόπος κάλυψης της περιοχής γύρω από την κεραία σε ένα σύστηµα 
Adaptive Array. 

      Όπως φαίνεται στο Σχήµα (1.5), οι adaptive στοιχειοκεραίες έχουν την 
δυνατότητα να µεταβάλλουν δυναµικά το διάγραµµα ακτινοβολίας τους, 
προσαρµόζοντας το έτσι ώστε ο χρήστης να  µεγιστοποιεί τον λόγο σήµατος προς 
θόρυβο SNR. Ταυτόχρονα τα σήµατα των παρεµβολών, “βλέπουν” τους 
δευτερεύοντες λοβούς ακτινοβολίας, µε αποτέλεσµα να λαµβάνουν την µικρότερη 
δυνατή ενίσχυση [6]. Επιπροσθέτως, µε τη χρήση ειδικών αλγορίθµων και τεχνικών 
διαφορισιµότητας χώρου (SDMA), το διάγραµµα ακτινοβολίας µπορεί να 
προσαρµοστεί, έτσι ώστε να λαµβάνει σήµατα πολλαπλών διαδροµών που µπορούν 
να συνδυαστούν. 

      Σε σχέση µε τις Switched Beam κεραίες, οι Adaptive κεραίες µπορούν να 
καλύψουν µια ευρύτερη περιοχή καθώς, εξαιτίας της δυναµικής προσέγγισης του 
προβλήµατος, αξιοποιούν την διαθέσιµη ισχύ µε καλύτερο τρόπο. Το µειονέκτηµα 
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των Adaptive κεραιών είναι το επιπλέον κόστος που χρειάζεται για την υλοποίησή 
τους. 

1.5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΡΑΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΙΣΟ∆ΩΝ KAI 
ΕΞΟ∆ΩΝ(MIMO) 

      Στις επικοινωνίες µε τον όρο ΜΙΜΟ, εννοούµε την χρήση πολλαπλών κεραιών 
τόσο στον ποµπό όσο και στον δέκτη, µε σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας του 
συστήµατος. Τα συστήµατα ΜΙΜΟ αποτελούν µία από τις πολλές εφαρµογές των 
ευφυών κεραιών, καθώς βασίζονται σε αυτές. O λόγος που οδήγησε τα τελευταία 
χρόνια στην ραγδαία ανάπτυξή τους και την επικράτησή τους, σε σχέση µε τα 
υπάρχοντα “συµβατικά” συστήµατα, είναι η υπεροχή τους στην ποιότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών, (Quality of Service-QoS). Πιο συγκεκριµένα, η απόδοση 
ενός ασύρµατου συστήµατος βασίζεται στα εξής: 

 

o Αξιοπιστία (Reliability ):΄Eχει σχέση µε τον ρυθµό των bit ή των συµβόλων που 
φτάνουν εσφαλµένα στο δέκτη, (Bit Error Rate-BER ,Symbol Error Rate-SER), 
εξαιτίας παραγόντων όπως ο θόρυβος, οι παρεµβολές και η παραµόρφωση που 
δέχονται τα σήµατα, καθώς ταξιδεύουν µέσα στο κανάλι. Η αξιοπιστία της 
µετάδοσης είναι συχνά αµοιβαία αντικρουόµενη µε το υψηλό ποσοστό ρυθµού 
µετάδοσης δυαδικών ψηφίων. Όπως θα δούµε σε επόµενο κεφάλαιο, η χρήση 
συστηµάτων MIMO επιφέρει σηµαντική µείωση του ρυθµού σφάλµατος 
συµβόλων, (Symbol Error Rate-SER) στο δέκτη, µε την ίδια δαπάνη ισχύος στο 
σύστηµα. 
 

o Ρυθµός µετάδοσης (Bit Rate): Αντιπροσωπεύει τoν αριθµό των bit που µπορούµε 
να µεταδώσουµε µέσα από το κανάλι, µέσα σε κάποιο χρονικό διάστηµα. Ο 
µέγιστος ρυθµός δεδοµένων που µπορούµε να µεταδώσουµε µέσα από το κανάλι 
έχοντας αξιόπιστη µετάδοση δηλαδή, µετάδοση µε πιθανότητα σφάλµατος 
µικρότερη από οποιαδήποτε τιµή, ονοµάζεται χωρητικότητα του καναλιού. ΄Eνα 
εξίσου σηµαντικό πλεονέκτηµα από την αξιοποίηση των συστηµάτων ΜΙΜΟ, 
αποτέλεσε η αύξηση του ρυθµού µετάδοσης, καθώς όπως θα δούµε στην συνέχεια 
η χωρητικότητα του καναλιού MIMO, είναι σηµαντικά υψηλότερη από αυτή του 
αντίστοιχου συστήµατος µε µια κεραία σε ποµπό και δέκτη, (Single Input-Single 
Output-SISO). 

      Στο Σχήµα (1.6) φαίνεται η γραφική αναπαράσταση τεσσάρων διαφορετικών 
κεραιο-συστηµάτων, οµαδοποιηµένα ανάλογα µε το πλήθος των κεραιών στον ποµπό 
και στον δέκτη. Το σύστηµα SISO αποτελεί την πιο απλή µορφή καθώς διαθέτει µια 
κεραία στον ποµπό όσο και στο δέκτη, σε αντίθεση µε τα SIMO, (Single Input –
Multiple Output ) και MISO, (Multiple Input –Single Output ), που έχουν µια 
κεραία στον ποµπό κα πολλαπλές κεραίες στο δεκτή και πολλαπλές κεραίες στον 
ποµπό και µία στο δέκτη, αντίστοιχα. 
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      Στη συνέχεια θα σκιαγραφήσουµε τους λόγους για τους οποίους τα οφέλη που 
περιγράψαµε πιο πάνω, όσον αφορά την βελτίωση του QoS του συστήµατος, 
επιτυγχάνονται µε την χρήση πολλαπλών κεραιών. 

 

 

Σχήµα1.6 Οι δίαυλοι SISO,SIMO,MISO και MIMO 

 

1.5.1 ΚΕΡ∆ΟΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ (ΑRRAY GAIN) 

     Το κέρδος διάταξης, (array gain), αφορά στη µέση αύξηση του λόγου σήµατος 
προς θόρυβο στον εκποµπό και προκύπτει από τον κατάλληλο συνδυασµό των 
σηµάτων είτε στο λήπτη είτε στον εκποµπό αλλά και στους δύο ταυτόχρονα. Μπορεί 
να επιτευχθεί µε πολλαπλές κεραίες µόνο στο δέκτη ή µόνο στον λήπτη είτε στον 
ποµπό και στον δέκτη ταυτόχρονα [1].  

      Για παράδειγµα, ας θεωρήσουµε ένα κανάλι SIMO. Τα σήµατα που φτάνουν στο 
δέκτη, έχουν διαφορετικά πλάτη και φάσεις. Ο δέκτης από την πλευρά του συνδυάζει 
τα σήµατα “συνεκτικά”, έτσι ώστε το να λάβει το σήµα που στάλθηκε όσο το δυνατόν 
πιο ενισχυµένο. Η ενίσχυση του σήµατος στο δέκτη είναι ανάλογη του αριθµού των 
κεραιών του δέκτη. Σε συστήµατα µε πολλαπλές κεραίες στον ποµπό,  η 
εκµετάλλευση του κέρδους διάταξης, απαιτεί γνώση του διαύλου. Τέτοιες τεχνικές 
γνώσης του διαύλου στον ποµπό µε τη συµβολή του δέκτη, συζητούνται στο 
Κεφάλαιο 3. 
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1.5.2 ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΕΡ∆ΟΣ (DIVERSITY GAIN) 

      Η ισχύς του ασύρµατου καναλιού υπόκειται σε διαλείψεις, ή αλλιώς αυξοµειώσεις 
της ισχύος του στο χρόνο. Όταν η ισχύς του καναλιού πέφτει σηµαντικά, λέµε ότι το 
κανάλι βρίσκεται σε βαθιά διάλειψη, (deep fade). Η χρήση  πολλαπλών κεραιών στο 
δέκτη έχει σαν αποτέλεσµα, ο τελευταίος να βλέπει ανεξάρτητα στιγµιότυπα του 
ίδιου σήµατος, τα οποία όµως έχουν υποστεί διαφορετικές διαλείψεις. Ο δέκτης 
συνδυάζει αυτά τα διαφορετικά αντίγραφα για να καλύψει ενδεχόµενα “κενά” που 
έχουν προκύψει, εξαιτίας κάποιας βαθιάς διάλειψης, αντισταθµίζοντας µε αυτό τον 
τρόπο τις άτακτες µεταβολές που υπόκειται το κανάλι. Η περίπτωση που 
περιγράψαµε πιο πάνω αφορά το διαφορικό κέρδος λήψης, (receive diversity gain), 
δεδοµένου ότι ο δέκτης διαθέτει πολλαπλές κεραίες. Είναι προφανές πως όσο 
αυξάνεται ο αριθµός των κεραιών στο δέκτη, αυξάνεται και η πιθανότητα σωστής 
επανάκτησης της πληροφορίας. 

      To διαφορικό κέρδος εκποµπής, (transmit diversity gain), αφορά την περίπτωση 
των συστηµάτων MISO και έχει αποτελέσει έδαφος, για εκτενή έρευνα στο 
παρελθόν. ∆ιαφορικό κέρδος µπορούµε να επιτύχουµε τόσο στην περίπτωση που ο 
ποµπός έχει γνώση του καναλιού όσο και στην περίπτωση που το κανάλι είναι 
άγνωστο. Οι µέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις έχουν 
σκοπό, τη µεγιστοποίηση του SNR στο δέκτη, γεγονός που οδηγεί σε µικρότερη 
πιθανότητα σφάλµατος. Η τεχνική Alamouti και o συνδυασµός µεγίστου λόγου, 
αποτελούν δύο χαρακτηριστικά παραδείγµατα εκµετάλλευσης του διαφορικού 
κέρδους εκποµπής και αναλύονται εκτενώς σε επόµενο κεφάλαιο. 

      H τεχνολογία MIMO είναι σαφώς σε πλεονεκτικότερη θέση, καθώς διαθέτει 
M N×  βαθµούς ελευθερίας ή διαφορετικά M N×  ανεξάρτητες διαδροµές που 
µπορεί να ακολουθήσει το σήµα. Ο όρος “ανεξάρτητες διαδροµές” υπονοεί, ότι το 
σήµα υπόκειται σε ασυσχέτιστες διαλείψεις καθώς περνά µέσα  από το κανάλι. Για να 
συµβαίνει αυτό οι κεραίες εκποµπής, όπως και οι κεραίες λήψης, πρέπει να απέχουν 
αρκετά µεταξύ τους [1], συνήθως 10λ  για τις κεραίες εκποµπής και / 2λ για τις 
κεραίες λήψης, υποθέτοντας και την ύπαρξη πολλών σκεδαστών κοντά στις κεραίες 
λήψης. 

1.5.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ – ΚΕΡ∆ΟΥΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

      Τα δύο κέρδη που συζητήθηκαν, αν και εξίσου οδηγούν στη βελτίωση της 
απόδοσης του συστήµατος, µειώνοντας των αριθµό τον λανθασµένων συµβόλων στο 
δέκτη, καθένα από αυτά επηρεάζει διαφορετικά την καµπύλη του ποσοστού των 
λανθασµένων συµβόλων, συναρτήσει το σηµατοθορυβικού λόγου, όπως φαίνεται στο 
Σχήµα (1.7). Συγκεκριµένα, το διαφορικό κέρδος φαίνεται να επηρεάζει την καµπύλη, 
αυξάνοντας την κλίση της. Αντίθετα το κέρδος διάταξης, µετατοπίζει την καµπύλη 
“αυτούσια” προς τα αριστερά. 

      Σε υψηλές τιµές του SNR η µαθηµατική σχέση που περιγράφει την καµπύλη του 
µέσου αριθµού σφαλµάτων, ενός συστήµατος που επιτυγχάνει τόσο διαφορικό, όσο 
και κέρδος διάταξης είναι [1]: 



 

13 Κεφάλαιο 1                                        Εισαγωγή 

( )e M
c
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≈        (1.1) 

όπου c  είναι µια σταθερά, σχετική µε τη διαµόρφωση που χρησιµοποιούµε, ο όρος 

cγ  δηλώνει το κέρδος διάταξης ενώ το M , το κέρδος διαφορισµού. 

 

Σχήµα1.7 Επίδραση των κερδών διαφορισµού και διάταξης στο ποσοστό λανθασµένων 
συµβόλων SER συναρτήσει του SNR 

      Βλέπουµε πως µια ενδεχόµενη αύξηση στο κέρδος διαφορισµού, µειώνει εκθετικά 
το ποσοστό των λανθασµένων συµβόλων ενώ αντίθετα, αύξηση του κέρδους 
διάταξης, επηρεάζει σε µικρότερο βαθµό το ποσοστό το λανθασµένων συµβόλων, 
ειδικά σε πολύ υψηλές τιµές του SNR όπου το κέρδος διάταξης είναι τυπικά 
σταθερό. 

1.5.4 ΧΩΡΙΚΗ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ (SPATIAL MULTIPLEXING)  

      Η χωρική πολυπλεξία, είναι µια µέθοδος που ικανοποιεί τις πολλαπλές κεραίες 
στα συστήµατα ΜΙΜΟ για την αύξηση του ρυθµού µετάδοσης των δεδοµένων ή 
αλλιώς της χωρητικότητας του συστήµατος. Η αύξηση που επιτυγχάνει στη 
χωρητικότητα είναι ανάλογη του µικρότερου αριθµού κεραιών που υπάρχουν στον 
ποµπό ή στο δέκτη, min( , )R TM M  ενώ για την εφαρµογή της δεν απαιτείται 

πρόσθετο εύρος ζώνης, ούτε αύξηση της ισχύος του συστήµατος. Στη συνέχεια θα 
αναφέρουµε τις βασικές αρχές της χωρικής πολυπλεξίας, σε ένα σύστηµα ΜΙΜΟ 
2 2× . Το σενάριο αυτό, µπορεί να επεκταθεί και σε συστήµατα µε περισσότερες 
κεραίες. 
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     Μία ριπή δεδοµένων που πρόκειται να µεταδοθεί από το σύστηµα, 
αποπολυπλέκεται σε δύο ξεχωριστές ριπές, οι οποίες µεταδίδονται ξεχωριστά από τις 
δύο κεραίες του ποµπού µε το µισό ρυθµό µετάδοσης. Τα σήµατα εισέρχονται στο 
ίδιο κανάλι και αναµειγνύονται, καθώς χρησιµοποιούν το ίδιο φάσµα συχνοτήτων. 
Στο δέκτη κάθε κεραία βλέπει όλα τα µεταδιδόµενα υπορρεύµατα υπερτιθέµενα και 
όχι ξεχωριστά. Ο δέκτης, έχοντας γνώση του καναλιού, µπορεί να διακρίνει και να 
αποκωδικοποιήσει τις δύο ακολουθίες ανασυνθέτοντας την αρχική, αν η σκέδαση 
στην οποία υπόκεινται τα σήµατα είναι επαρκής. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι ακόµα και 
όχι κάτω από τις ιδανικές συνθήκες, όπου δηλαδή τα µονοπάτια είναι πλήρως 
ανεξάρτητα, µπορεί να γίνει χρήση της χωρικής πολυπλεξίας, µε εξίσου σηµαντικά 
κέρδη στο ρυθµό µετάδοσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 
 

Το Ασύρματο Κανάλι 
 

 

 

 

2.1 EIΣΑΓΩΓΗ 

      Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται µια εκτεταµένη περιγραφή του ραδιοδαύλου, καθώς 
και των βασικότερων παραµέτρων που τον χαρακτηρίζουν, όπως τα είδη των 
διαλείψεων, ο χρόνος και το εύρος συνοχής. Στη συνέχεια το ασύρµατο κανάλι 
µοντελοποιείται ως ένα σύστηµα εισόδου-εξόδου, µε τελικό σκοπό την περιγραφή 
του, µέσα από συγκεκριµένα στατιστικά µοντέλα και πιο συγκεκριµένα, αυτών του 
Γκαουσιανού καναλιού και των καναλιών τύπου Rayleigh και Rice. Πέρα από τα 
παραπάνω, σκοπός της ενότητας αυτής, είναι να αναδείξει τις αντικειµενικές 
δυσκολίες που υπάρχουν στην περιγραφή του ασύρµατου διαύλου, καθώς αυτός 
µεταβάλλονται στο χρόνο και στη συχνότητα µε τυχαίο τρόπο. 

2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 

2.2.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΙΑΛΕΙΨΕΩΝ 

      Οι διακυµάνσεις που χαρακτηρίζουν ένα ασύρµατο κανάλι, οδηγούν στην 
εισαγωγή µιας νέας έννοιας, ιδιαίτερα σηµαντικής, αυτής των διαλείψεων (fading).  
του καναλιού. Βάσει της φύσης των διαλείψεων, αυτές διακρίνονται σε δυο µεγάλες 
κατηγορίες [8]: 

      ∆ιαλείψεις µεγάλης κλίµακας: Οι διαλείψεις µεγάλης κλίµακας σχετίζονται µε το 
φαινόµενο της σκίασης (shadowing effect), που οφείλεται στην παρεµπόδιση του 
κύµατος από µεγάλα αντικείµενα όπως λόφοι ή κτίρια καθώς, και µε τις απώλειες 
διάδοσης (path loss), που αφορούν τη µετάδοση του Η/Μ κύµατος από τον ποµπό 
στον δέκτη. 

      ∆ιαλείψεις µικρής κλίµακας: Ένα σήµα το οποίο µεταδίδεται µέσα από ένα 
ασύρµατο κανάλι φτάνει στον προορισµό του, µέσω ενός µεγάλου αριθµού 
διαφορετικών διαδροµών, ένα φαινόµενο το οποίο αναφέρεται και ως πολυόδευση 
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(scattering). Οι διαφορετικές αυτές διαδροµές, προκύπτουν εξαιτίας των φαινοµένων 
της ανάκλασης, διάθλασης και περίθλασης καθώς το οδεύον ηλεκτροµαγνητικό κύµα 
προσπίπτει σε διάφορα φυσικά αντικείµενα και έχουν ως αποτέλεσµα πολλαπλά 
αντίγραφα του ίδιου σήµατος να φτάνουν καθυστερηµένα στο δέκτη. Σε αυτή την 
κατηγορία διαλείψεων ανήκουν επίσης και οι διαλείψεις που προκύπτουν, εξαιτίας 
του φαινοµένου Doppler (Doppler effect)  όταν ο ποµπός και ο δέκτης βρίσκονται σε 
σχετική κίνηση µεταξύ τους. 

2.2.2 ΣΚΙΑΣΗ  (Shadowing) 

      ́ Eνα κύµα διάδοσης υπόκειται επίσης σε τυχαίες µεταβολές που δηµιουργούνται, 
από την ύπαρξη µεγάλων αντικειµένων στη διαδροµή µεταξύ ποµπού και δέκτη όπως, 
για παράδειγµα, κτίρια, και το ανάγλυφο εδάφους οι οποίες είναι ευρύτερα γνωστές 
υπό τον όρο σκίαση, (shadowing). Για την περιγραφή των απωλειών αυτών, 
χρησιµοποιούνται στατιστικά µοντέλα µιας και η τοπολογία και το ανάγλυφο της 
περιοχής είναι άγνωστα. Μια πιο πρακτική προσέγγιση των απωλειών σκίασης  που 
χρησιµοποιείται ευρέως, δίνεται από την σχέση [8]: 

0 10
0

10 log ( )( ) ( )dB dB

d
n X

d
L d L d σ= + +  

0( )L d  είναι οι απώλειες αναφοράς σε µια απόσταση 0d  και Xσ  είναι µια 

Γκαουσιανή τυχαία µεταβλητή, µηδενικής µέσης τιµής και τυπικής απόκλισης 2σ και 
n  είναι ο παράγοντας απωλειών διαδροµής, ανάλογα µε το περιβάλλον στο οποίο 
βρισκόµαστε. 

2.2.3 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ (Path Loss) 

      Η ισχύς λήψης Pr  ενός σήµατος που µεταδόθηκε σε ελεύθερο χώρο, (free space) 

δίνεται από την εξίσωση του Friis, (Friis formula ) [8]: 

2

4
c

r t r tP P G G
R
λ
π

 
 
 

=  

όπου Pr  η ισχύς εκποµπής, cλ  το µήκος κύµατος, R η απόσταση των κεραιών 

εκποµπής και λήψης και tG , rG  είναι τα κέρδη των κεραιών εκποµπής και λήψης, 

αντίστοιχα. Μια πολύ βασική παρατήρηση που προκύπτει από την παραπάνω σχέση 
είναι ότι η λαµβανόµενη ισχύς στο δέκτη, είναι αντίστροφος ανάλογη του 
τετραγώνου της απόστασης µεταξύ των δύο κεραιών, (Σχήµα 2.1). 
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Σχήµα 2.1 Απεικόνιση διαύλου οπτικής επαφής δυο κεραιών.  

 
Ο τύπος του Friis βασίζεται στην παραδοχή, ότι οι δυο κεραίες βρίσκονται στο κενό. 
Αυτό συνεπάγεται ότι κατά την επικοινωνία, δεν παρεµβάλλονται εµπόδια ή 
ανακλάσεις που αλλοιώνουν τη µορφή του Η/Μ κύµατος. Στην πραγµατικότητα 
βέβαια κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό και έτσι µια καλύτερη προσέγγιση του 
φαινοµένου σε ένα πραγµατικό περιβάλλον γίνεται, µε τη θεώρηση µιας δεύτερης 
ανακλώµενης στο έδαφος συνιστώσας που φτάνει στον δέκτη, έκτος από την 
συνιστώσα της κύριας διαδροµής, Σχήµα (2.2). 
 
 

 th  

   rh  

  

R 

Σχήµα 2.2 Αναπαράσταση της διαδροµής του άµεσου κύµατος (direct path) και της 
διαδροµής του ανακλώµενου κύµατος (reflected path). 

Σε αυτή την περίπτωση  η λαµβανόµενη ισχύς δίνεται από την σχέση [2]: 

2

2
t r

r r tt
hh

G G
R

P P  
 
 

=  

Όπου th , rh τα ύψη των κεραιών µετάδοσης και λήψης αντίστοιχα και υπό την 

θεώρηση 2
t rR h h>> . Παρατηρούµε λοιπόν ότι σε αυτήν την περίπτωση, η ισχύς 

εξασθενεί µε ρυθµό ανάλογο του 4R−  αντί για  το 2R−  της πρώτης περίπτωσης, στην 
οποία δεν είχαµε λάβει υπόψη µας τις ανακλώµενες συνιστώσες. Αυτό συµβαίνει, 
γιατί η ανακλώµενη συνιστώσα που δηµιουργείται και φτάνει στο δέκτη, έχει 
διαφορά φάσης 180 µοιρών, σε σχέση µε την αρχική, µε αποτέλεσµα τα δύο Η/Μ 
κύµατα να συµβάλουν καταστροφικά µεταξύ τους φτάνοντας στο δέκτη. 
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2.2.4 ∆ΙΑΣΠΟΡΑ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ (Delay Spread) 

      Εξαιτίας του φαινόµενου της πολυόδευσης, οι διάφορες συνιστώσες του κύµατος 
που φτάνουν σηµείο λήψης, άλλες φορές αθροίζονται και άλλες αφαιρούνται, µε 
αποτέλεσµα η λαµβανόµενη ισχύς να παρουσιάζει γρήγορες µεταβολές στο χώρο και 
στο χρόνο. Τα αντίγραφα µπορούν να φτάσουν στο δέκτη µε µια πολύ µικρή 
καθυστέρηση, σε σχέση µε το αρχικό σήµα, (αν η σκέδαση γίνεται κοντά στον λήπτη) 
ή και µε µεγαλύτερη καθυστέρηση σε µεταγενέστερες χρονικές στιγµές. Για να 
εξετάσουµε και µαθηµατικά το παραπάνω σενάριο, θεωρούµε ένα σενάριο µε µια 
κεραία εκποµπής και λήψης καθώς και µια επιφάνεια σκέδασης, ευρισκόµενη σε µια 
απόσταση d  από τον δέκτη Σχήµα (2.3) . 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 d 

Ποµπός                                                    ∆έκτης                                                   Τοίχος                                      

          r                                                                                

Σχήµα 2.3 Αναπαράσταση σεναρίου ενός δέκτη που λαµβάνει το κύριο σήµα και ένα 
ανακλώµενο. 

      H κεραία του δέκτη λαµβάνει δυο κύµατα: το κύµα που µεταδίδεται άµεσα από 
την κεραία ποµπού και το ανακλώµενο από το εµπόδιο κύµα. Το συνολικό ληφθέν 
σήµα, για την περίπτωση όπου η κεραία του δέκτη δεν κινείται είναι [2]: 

cos2 ( / ) cos2 ( (2 ) / )
2dir ref

a f t r c a f t d r cE E
r d r

π π− − −Ε = − = −
−           (2.6)

 

και η διαφορά φάσης µεταξύ των δύο κυµάτων είναι:  

2 (2 ) 2 4 ( )f d r fr f d r
c c c

π π πθ π π   
   
   

−∆ = + − = − + .          (2.7) 

Γνωρίζουµε ότι όταν η διαφορά φάσης είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 2π  έχουµε 
ενισχυτική συµβολή στον δέκτη και κατ΄ επέκταση, υψηλότερη ισχύ του ληφθέντος 
σήµατος. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν η διαφορά φάσης είναι ακέραιο πολλαπλάσιο 
του π  , τότε στον ποµπό έχουµε καταστροφική συµβολή και το λαµβανόµενο  σήµα 
είναι ασθενές. 

      Το µέγεθος  
2

d
d r rT
c c
−= −  το οποίο ονοµάζεται διασπορά χροκαθυστέρησης, 

(delay spread), απεικονίζει την χρονική διάφορα µεταξύ της πιο γρήγορης και ποιο 
αργής διαδροµής του σήµατος. Στο πεδίο της συχνότητας, το αντίστοιχο µέγεθος του 

dT  ορίζεται ως 
1

c
dT

B =  και ονοµάζεται εύρος συνοχής του καναλιού, (coherence 

bandwidth). Το µέγεθος αυτό απεικονίζει,  το πόσο πιο γρήγορα αλλάζει ο δίαυλος 
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σε συνάρτηση µε τη συχνότητα. Το εύρος συνοχής του καναλιού, απεικονίζει το 
συχνοτικό διάστηµα µέσα στο οποίο µπορούµε να θεωρήσουµε, ότι όλες οι 
συνιστώσες του σήµατος επηρεάζονται µε παρόµοιο τρόπο και ο δίαυλος θεωρείται 
επίπεδος, (flat fading channel) και µπορεί να θεωρηθεί ως ένα ενιαίο φίλτρο, µε 
κοινή συνάρτηση µεταφοράς για όλα τα αντίγραφα του αρχικού σήµατος που 
φτάνουν στον ποµπό, εξαιτίας του φαινοµένου της πολυόδευσης. Στην αντίθετη 
περίπτωση, που το εύρος ζώνης του µεταδιδόµενου σήµατος είναι µεγαλύτερο από το 
εύρος συνοχής του καναλιού, το κανάλι ονοµάζεται επιλεκτικό ως προς την 
συχνότητα, (frequency selective channel) µιας και σε αυτή την περίπτωση, τα 
πολλαπλά σήµατα που προκύπτουν εξαιτίας της πολυόδευσης, επηρεάζονται µε 
ανοµοιόµορφο τρόπο, τόσο στο πλάτος όσο και στην φάση, όταν περνούν µέσα από 
το κανάλι. 

2.2.5 ∆ΙΑΣΠΟΡΑ DOPPLER-∆ΙΑΛΕΙΨΕΙΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ 
(Doppler spread-Time selective fading) 

      Στην περίπτωση που ο ποµπός και ο δέκτης βρίσκονται σε σχετική κίνηση µεταξύ 
τους, παρατηρούνται διαλείψεις που οφείλονται στο φαινόµενο Doppler, στο γεγονός 
δηλαδή, ότι η συχνότητα του φέροντος που αντιλαµβάνεται ο δέκτης, δεν είναι ίδια 
µε την αρχική. Ας υποθέσουµε έναν ποµπό και ένα δέκτη σε απόσταση d µεταξύ 
τους. Με την βοήθεια του σεναρίου που φαίνεται στο Σχήµα (2.4), θα εξετάσουµε την 
επίδραση αυτού του φαινοµένου στο σήµα που λαµβάνει ο δέκτης. Υποθέτουµε ότι ο 
δέκτης την χρονική στιγµή 0t  βρίσκεται στην θέση 0r  και στη συνέχεια αρχίζει να 

κινείται µε ταχύτητα u . 

 u 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 d 

Ποµπός                                                    ∆έκτης                                                   Τοίχος                                      

                                          r(t) 

Σχήµα 2.4 Αναπαράσταση σεναρίου ενός κινούµενου δέκτη που λαµβάνει το κύριο 
σήµα και µια ανάκλασή του. 

 

Σε αυτή την περίπτωση, η σχέση (2.6) της προηγούµενης παραγράφου 
µετασχηµατίζεται ως εξής [2]: 

0 0

0 0

cos2 [(1 / ) / ] cos2 [(1 / ) ( 2 ) / ]
2dir ref

a f u c t r c a f u c t r d c
E E

r ut d r ut
π π− − + − −

Ε= − = −
+ − +

       (2.8) 

      Συγκρίνοντας τους πρώτους όρους των εξισώσεων (2.6) και (2.8), παρατηρούµε 
µια ολίσθηση της συχνότητας του πρωτεύοντος κύµατος κατά έναν όρο 1 /D fu c= −  

στη δεύτερη περίπτωση, όπου έχουµε κίνηση του δέκτη. Η πιο πάνω ολίσθηση της 
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συχνότητας ονοµάζεται ολίσθηση συχνότητας Doppler, (Doppler shift). Αντίστοιχα ο 
δεύτερος όρος που αναπαριστά το ανακλώµενο σήµα, υπόκειται σε ολίσθηση Doppler 
ίση µε 2 /D fu c= + . H διαφορά των δύο αυτών µεγεθών 2 1D D D−=  ονοµάζεται 

διασπορά Doppler, (Doppler spread). O χρόνος συνοχής, (coherence time) cT  

ορίζεται ως το αντίστροφο της διασποράς Doppler και είναι ένα µέγεθος που 
χρησιµοποιείται για να µας περιγράψει, πόσο γρήγορα µεταβάλλεται ο δίαυλος στο 
χρόνο. Όσο πιο µεγάλος είναι ο χρόνος συνοχής, τόσο πιο αργά µεταβάλλεται το 
κανάλι στο χρόνο και έτσι αν η περίοδος του συµβόλου είναι µικρότερη από cT  τότε 

το κανάλι δε θα προκαλεί παραµόρφωση στο σήµα, λόγω της κίνησης του κινητού 
τερµατικού ή του περιβάλλοντος. 

      H Σχέση (2.8), αναπαρίσταται συναρτήσει του χρόνου στο Σχήµα (2.5). Ο χρόνος 
συνοχής πρακτικά είναι ίσος µε το χρονικό διάστηµα, στο οποίο έχουµε 
εποικοδοµητική συµβολή στο δέκτη, (µετάβαση από µία κοιλία σε ένα δεσµό). 

 

 

Σχήµα 2.5 Μεταβολή του σήµατος στον  κινούµενο δέκτη συναρτήσει του χρόνου. 

2.2.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΩΝ ∆ΙΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 
ΚΑΝΑΛΙΟΥ 

      Στις προηγούµενες ενότητες παρουσιάσαµε τα βασικότερα είδη διαλείψεων που 
υπάρχουν στα ασύρµατα δίκτυα, ανάλογα µε το περιβάλλον στο οποίο αυτά 
βρίσκονται. Στο Σχήµα (2.6), παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο επιδρούν 
διαφορετικά οι διαλείψεις αυτές στην στάθµη ισχύος του σήµατος, συναρτήσει της 
απόστασης, µέχρι αυτό να φτάσει στον δέκτη. 

      Στο σχεδιασµό οποιουδήποτε ασύρµατου δικτύου, είναι πρωτεύοντος σηµασίας 
να ληφθούν υπόψη όλοι οι παραπάνω παράγοντες που περιγράφηκαν, έτσι ώστε να 
προβλεφθεί ακόµα και το χειρότερο σενάριο, προκειµένου οποιαδήποτε στιγµή να 
υπάρχει ικανοποιητική ποιότητα παρεχοµένων υπηρεσιών στον δέκτη. Για κάθε 
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εφαρµογή, οι προδιαγραφές λειτουργίας των κινητών τερµατικών, έχουν θέσει όρια 
ελάχιστης ισχύος λήψης [17], (όριο ευαισθησίας του δέκτη) ώστε να διασφαλίζεται η 
οµαλή διεξαγωγή των επικοινωνιών.  

 
Σχήµα 2.6 Μεταβολή της ισχύς του σήµατος εξαιτίας διαφόρων τύπων διαλείψεων 
συναρτήσει της απόστασης. 
 

      Όταν η στιγµιαία ισχύς µειωθεί κάτω από τα όρια αυτά, ο δίαυλος βρίσκεται υπό 
καθεστώς βαθιών διαλείψεων, (deep fading).  Όπως φαίνεται στο (Σχήµα 2.6), 
γίνεται η ποιοτική διάκριση των τριών τύπων απωλειών που παρουσιάσαµε στις 
προηγούµενες ενότητες. Οι απώλειες διάδοσης φθίνουν οµαλά, σύµφωνα µε το νόµο 
του Friis. Οι απώλειες που οφείλονται στη σκίαση, (αργές διαλείψεις), µεταβάλλονται 
αργά συναρτήσει της απόστασης. Τέλος οι απώλειες που οφείλονται στο φαινόµενο 
της πολυόδευσης (γρήγορες διαλείψεις), µεταβάλλονται πολύ γρήγορα, τόσο που η 
απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών κοιλιών, είναι της τάξης του µισού µήκους 
κύµατος / 2λ  [17]. 
 
2.3 TO ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ-ΕΞΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 

ΚΑΝΑΛΙΟΥ 
 
2.3.1 ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΩΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

      Σε αυτή την παράγραφο, θα δείξουµε πως τα φαινόµενα πολυόδευσης που 
συµβαίνουν σε ένα ασύρµατο κανάλι, µπορούν να αναπαρασταθούν ως ένα χρονικά 
µεταβαλλόµενο γραµµικό σύστηµα. 

      Ας θεωρήσουµε το σύστηµα του Σχήµατος (2.3), µε τη διαφορά ότι ο δέκτης 
λαµβάνει συνολικά Ν συνιστώσες, εξαιτίας των σκεδάσεων στον χώρο. Το σήµα που 
λαµβάνει ο ποµπός την χρονική στιγµή t  γράφεται στη µορφή[2]: 

( ) ( , ) ( ( , ))i
i

y t a f t x t f tιτ= −∑          (2.9) 
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όπου ( , )ia f t , ( , )f tιτ είναι οι παράγοντες που δείχνουν τη συνολική εξασθένηση 

και τη χρονική καθυστέρηση διάδοσης του σήµατος, σε µια συγκεκριµένη χρονική 
στιγµή � στη διαδροµή i  αντίστοιχα, ενώ ( )x t είναι η τυχαία είσοδος στον ποµπό. Στην 

πράξη µε αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνικών µετάδοσης, η µετάδοση γίνεται σε 
στενές ζώνες συχνοτήτων και έτσι µπορούµε να θεωρήσουµε ότι τα µεγέθη ( )ia t ,

( )tιτ  είναι ανεξάρτητα της συχνότητας. 

Θεωρώντας πως το κανάλι είναι γραµµικό, µπορεί να  αναπαρασταθεί  από την 
κρουστική απόκριση ( , )h tτ για µια κρουστική είσοδο την χρονική στιγµή t τ− .Με 

τη βοήθεια του θεωρήµατος της συνέλιξης, η σχέση (2.9) γράφεται ως εξής: 
 

( ) ( , ) ( )y t h t x t dtτ τ
+∞

−∞
= −∫          (2.10) 

 
Από τις δύο παραπάνω Εξισώσεις (2.9) και (2.10), µπορούµε να ορίσουµε την 
κρουστική απόκριση του καναλιού: 
 

( , ) ( ) ( ( ))i
i

h t a t tιτ δ τ τ= −∑      (2.11)  

Αν θεωρήσουµε µάλιστα πως ο ποµπός και ο δέκτης είναι σταθεροί ,τότε οι 
παράγοντες εξασθένησης και καθυστέρησης διάδοσης  είναι σταθεροί και χρονικά 
ανεξάρτητοι και η (2.11) γράφεται: 
 

( ) ( )i
i

h a ιτ δ τ τ= −∑           (2.12) 

Για να βρούµε την απόκριση του καναλιού στο πεδίο της συχνότητας, αρκεί να 
εφαρµόσουµε το µετασχηµατισµό Fourier στην (2.12): 
 

2 ( )( ; ( )) j f t
i

i
H f a t et ιπ τ−=∑     (2.13) 

      Αυτός ο τρόπος θεώρησης των καναλιών, που χαρακτηρίζονται από διαλείψεις, 
προϋποθέτει, ότι το κανάλι µεταβάλλεται πιο αργά, συγκρινόµενο µε τις 
καθυστερήσεις που προκύπτουν, λόγω των πολλαπλών πολυοδεύσεων. Πιο 
συγκεκριµένα, για το σενάριο που µελετήσαµε στην ενότητα 2.2.5 ο τυπικός χρόνος 
που χρειάζεται το κανάλι για να µεταβληθεί σηµαντικά, είναι της τάξης των 
millisecond, σε αντίθεση µε τις καθυστερήσεις λόγω πολυοδεύσεων που διαρκούν  
συνήθως µερικά microseconds. Τα κανάλια, που χαρακτηρίζονται από αυτήν την 
ιδιότητα, καλούνται underspread channels. 
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Σχήµα 2.7 Χρονική διασπορά κρουστικών παλµών σε ένα κανάλι πολυοδέυσεων 

 
2.3.2 ΤΟ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 
ΚΑΝΑΛΙΟΥ 

       Παρ΄ όλα αυτά, στην πλειονότητα των ασύρµατων εφαρµογών, η επικοινωνία 
λαµβάνει χώρα σε ένα φάσµα [ / 2, / 2]c cf W f W− +  γύρω από µια συχνότητα cf  το 

οποίο βρίσκεται αρκετά ψηλότερα από την βασική ζώνη, στην οποία συµβαίνει 
ουσιαστικά η επεξεργασία του σήµατος, (διαµόρφωση, αποδιαµόρφωση, κωδικο-
ποίηση) στον ποµπό και στο δέκτη. Εποµένως, από την πλευρά της σχεδίασης και της 
µοντελοποίησης ενός ασύρµατου τηλεπικοινωνιακού συστήµατος, θα ήταν 
χρησιµότερο να αναπτύξουµε το ισοδύναµο βασικής ζώνης. 

Ας θεωρήσουµε ένα σήµα, ( )s t  µε µετασχηµατισµό Fourier ( )S f  διάστηµα 

[ / 2, / 2]c cf W f W− + . Το ισοδύναµο βασικής ζώνης, ορίζεται ως ( )bs t  και στο 

πεδίο της συχνότητας έχει εύρος ζώνης W και µπορεί να γραφτεί ως [2]:  

)2 (    0

0                    0 
{b

c c

c

S f f f f

f f
S

+ + >

+ <
=                  (2.14) 

Παρατηρούµε, ότι αφού το ( )s t  είναι πραγµατικό σήµα, ο µετασχηµατισµός Fourier 

ικανοποιεί τη ιδιότητα: *( ) ( )S f S f= −  και άρα µε την βοήθεια της (2.14) 

καταλήγουµε ότι:  
*2 ( ) ( ) ( )c cb bS f S f f S f f= − + − −       (2.15) 

 
Παίρνοντας τον αντίστροφο µετασχηµατισµό Fourier της προηγουµένης σχέσης, το 
αρχικό µας σήµα ( )s t  γράφεται: 

2 2* 21( ) ( ) ( )
2

2 [ ( ) ]c c cj f t j f t
b b

j f t
bs t s t e s t e s t eπ π π−  = = + ℜ       (2.16) 

Θεωρώντας ότι τα ( )bx t , ( )by t  είναι τα ισοδύναµα βασικής ζώνης των σηµάτων 

( )x t , ( )y t  , τα οποία αντιπροσωπευόσουν το εκπεµπόµενο και το ληφθέν σήµα αντί-

στοιχα, µε χρήση της (2.16) µπορούµε να γράψουµε ότι: 2( ) 2 [ ( ) ]cj f t
bx t x t e π= ℜ  

και 2( ) 2 [ ( ) ]cj f t
by t y t e π= ℜ . 
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Με αντικατάσταση των δύο τελευταίων σχέσεων  στην (2.9), ορίζουµε την ισοδύναµη 
σχέση εισόδου-εξόδου του καναλιoύ βασικής ζώνης ως ακολούθως:  

( ) ( ( ))i
b

ib b
i

y t a x t tτ= −∑          (2.17) 

όπου οι παράγοντες εξασθένησης του ισοδύναµου βασικής ζώνης του καναλιού 
ορίζονται ως ακολούθως: 

( )2( ) c
i

tb
i

j fa ta e ιτπ−=          (2.18) 

Η σχέση εισόδου/εξόδου της (2.18), περιγράφει και αυτή ένα γραµµικό χρονικά 
µεταβαλλόµενο σύστηµα, µε την αντίστοιχη κρουστική απόκριση βασικής ζώνης: 
 

( , ) ( ( ))i
b

i
i

h t a tτ δ τ τ= −∑      (2.19) 

      Από την ερµηνεία της σχέσης εισόδου-εξόδου του καναλιού βασικής ζώνης 
(2.17), µπορούµε να αντλήσουµε βασικά συµπεράσµατα για τη συµπεριφορά του. 
Παρατηρώντας τους παράγοντες εξασθένησης κάθε διαφορετικής διαδροµής (2.18), 
καταλήγουµε στο συµπέρασµα, ότι το πλάτος τους µεταβάλλεται αργά, σε σχέση µε 
το χρόνο [2]. Συγκεκριµένα, για να προκύψουν αλλαγές που να επηρεάζουν 
σηµαντικά τον παράγοντα του πλάτους, πρέπει να παρέλθει χρόνος της τάξεως των 
µερικών δευτερολέπτων. Αντιθέτως, αν υποθέσουµε ότι η διαφορά στην απόσταση 
µεταξύ δυο διαφορετικών µονοπατιών διαφέρει κατά )/ 4 / (4 cc fλ =  , η φάση στην 

(2.17) µεταβάλλεται κατά / 2π  δηλαδή κατά ένα σηµαντικό βαθµό. 
 

2.3.3 ΜΟΝΤΕΛΟ ∆ΙΑΚΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 
      Το επόµενο βήµα είναι, να δηµιουργήσουµε από το µοντέλο καναλιού συνεχούς 
χρόνου, το αντίστοιχο διακριτού χρόνου, κάνοντας χρήση του θεωρήµατος 
δειγµατοληψίας. Αρχικά, γίνεται η υπόθεση ότι το σήµα εισόδου x(t) έχει 
περιορισµένο εύρος ζώνης, W.  Συνεπώς, το ισοδύναµο βασικής ζώνης  του σήµατος, 
έχει εύρος ζώνης / 2,W  και µπορεί να γραφτεί ως [2]: 

( ) [ ]sin ( )b
n

x t x n c Wt n= −∑      (2.20) 

 
µε το [ ]x n  να ορίζεται ως ( / )bx n N  καθώς, το χρονικό διάστηµα δειγµατοληψίας  

είναι 1/ 1/ (2 / 2) 1/s sT f W W= = = , ενώ το sin ( )c t  να δίνεται από τη σχέση  

sin( )sin ( ) tc t
t
π
π

=
       

(2.21) 

 
Με χρήση της (2.20) και µε αντικατάσταση στην (2.17) παίρνουµε την έξοδο βασικής 
ζώνης: 

( ) [ ] sin ( ( ) )i
b

ib
n i

y t x n a c Wt W t nτ= − −∑ ∑       (2.22) 

Η έξοδος δειγµατοληπτείται, σε χρονικά διαστήµατα πολλαπλάσια του 1/W, δηλαδή  
[ ] ( / )by m y m W=  και εποµένως έχουµε: 
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[ ] [ ] ( / )sin ( ( / ) )i
b

i
n i

y m x n a m W c m n m W Wτ= − −∑ ∑       (2.23) 

Θέτοντας l m n= −  η (2.23) γράφεται: 
 

[ ] [ ] ( / )sin ( ( / ) )i
b

i
n i

y m x m l a m W c l m W Wτ= − −∑ ∑        (2.24) 

Oρίζοντας ως [ ] ( / )sin ( ( / ) )i
b

il
i

h m a m W c l m W Wτ= −∑  η  (2.24) µπορεί να 

γραφτεί ως: 

[ ] [ ] [ ]l
l

y m h m x m l= −∑       (2.25) 

Με τον όρο [ ]lh m  συµβολίζουµε την ℓ λήψη του καναλιού την χρονική στιγµή m.     

Η τιµή του εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό, από τα κέρδη ( )i
ba t  των διαδροµών i των 

οποίων οι καθυστερήσεις τους, ( )i tτ  είναι κοντά στη στιγµή /l W . Αν σκεφτούµε τη 

µορφή της συνάρτησης του sin ( )c x , η οποία έχει µεγάλο πλάτος για τιµές κοντά 

στην αρχή των αξόνων, µια διαδροµή i της λήψης l του δέκτη, συµβάλει πιο πολύ στο 
ληφθέν σήµα, αν η καθυστέρησή της, βρίσκεται στο διάστηµα 
[ / 1/ (2 ), / 1/ (2 )]l W W l W l− + . 

      Είδαµε τελικά, πως το κανάλι µπορεί να µοντελοποιηθεί µαθηµατικά ως ένα FIR 
φίλτρο l  συντελεστών, όπου τον ρόλο των καθυστερητών παίζουν τα µήκη των 
διαφορετικών διαδροµών, που ακολουθεί το σήµα l . 
 
2.4 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 

      Η ανάγκη για µοντελοποίηση του ασύρµατου καναλιού, οδήγησε στην ανάπτυξη 
µοντέλων που λαµβάνουν υπόψη τις µεταβολές του καναλιού στο πεδίο του χρόνου,  
της συχνότητας, αλλά και του χώρου. Τα µοντέλα αυτά κατατάσσονται σε δυο 
κατηγορίες: τα εµπειρικά και τα στοχαστικά. Τα εµπειρικά µοντέλα είναι περισσότερο 
πολύπλοκα, αλλά η περιγραφή του καναλιού που επιτυγχάνουν είναι ιδιαίτερα 
ακριβής.  
      Στη συνέχεια θα επικεντρωθούµε  στα στοχαστικά µοντέλα καναλιών, µιας και η 
ακρίβεια που προσφέρουν, είναι ικανοποιητική για τα πλαίσια της παρούσας 
διπλωµατικής εργασίας.  
      Τα τρία πιο αντιπροσωπευτικό µοντέλα αυτής της κατηγορίας, καθένα από τα 
οποία θα αναλυθούν εκτενώς στις αµέσως επόµενες ενότητες, είναι το Gaussian το 
Rayleigh και το Rice µοντέλο. 
 
2.4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ ΓΚΑΟΥΣΙΑΝΟΥ 
ΘΟΡΥΒΟΥ 

      Το Γκαουσιανό κανάλι, χρησιµοποιείται για µια απλοποιηµένη περιγραφή µιας 
ασύρµατης ζεύξης, καθώς δε λαµβάνει υπόψη του, οποιεσδήποτε µορφής διαλείψεις, 
παρεµβολές, µη γραµµικά φαινόµενα στο κανάλι καθώς και χαρακτηρισµούς του 
καναλιού, ως επίπεδο ή επιλεκτικό ως προς τη συχνότητα. Αντίθετα στο Γκαουσιανό 
κανάλι λαµβάνουµε υπόψη µας, το “θόρυβο” που προέρχεται από φυσικές πηγές, 
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όπως για παράδειγµα τις θερµικές ταλαντώσεις των ατόµων στους ηµιαγωγούς, 
(θερµικός θόρυβος), ή την ακτινοβολία που προέρχεται από µέλανα σώµατα και από 
άλλες αστρικές πηγές, όπως ο ήλιος [13]. 

 

Σχήµα 2.8 Σχηµατική περιγραφή του Γκαουσιανού καναλιού. 

      Ο θερµικός θόρυβος µοντελοποιείται ως µια στοχαστική διαδικασία, κάθε δείγµα 
της οποίας ακολουθεί κυκλική συµµετρική µιγαδική Γκαουσιανή κατανοµή, 
(Circularly Symmetric Complex Gaussian distribution), µε µηδενική µέση τιµή 

και φασµατική πυκνότητα 0N , δηλαδή 0~ (0, )w CN N  όπου και προστίθεται στο 

µεταδιδόµενο σήµα, που στέλνει ο ποµπός. Η κυκλική συµµετρική µιγαδική 
Γκαουσιανή κατανοµή, µπορεί να αναπαρασταθεί µε µία τυχαία µεταβλητή 

X Yiw= + , που έχει σαν πραγµατικό και σαν φανταστικό µέρος δύο Γκαουσιανές 
τυχαίες µεταβλητές 0, ~ (0, / 2)X Y N N  [2]. Οι µεταβλητές αυτές, είναι µεταξύ 

τους ανεξάρτητες και όµοια κατανεµηµένες, (Independent and identically 
distributed ). Εφεξής, θα χρησιµοποιούµε την παραπάνω µοντελοποίηση για να 
αναπαριστούµε τον Γκαουσιανό θόρυβο. 

2.4.2 ΚΑΝΑΛΙ ∆ΙΑΛΕΙΨΕΩΝ RAYLEIGH 

      Το µοντέλο περιγραφής του ασύρµατου καναλιού, που συναντάται κυρίως στις 
σύγχρονες κινητές τηλεπικοινωνίες, είναι το µοντέλο Rayleigh. Σε αυτήν την 
περίπτωση, θεωρούµε πως ο δίαυλος υπόκειται σε γρήγορες διαλείψεις, στις οποίες 
εντάσσουµε και τις διαλείψεις Rayleigh, που είναι ουσιαστικά και η επικρατέστερη 
κατανοµή, που χαρακτηρίζει ένα περιβάλλον πολυδιαδροµικής διάδοσης. 
Σηµειώνεται, ότι σε αυτή την περίπτωση, θεωρούµε πως  δεν έχουµε επικρατούσα 
συνιστώσα, η όπως αλλιώς λέγεται µία συνιστώσα απευθείας οπτικής επαφής, (Line 
Of Sight component). Το µοντέλο αυτό για να χρησιµοποιηθεί, προϋποθέτει την 
ύπαρξη ενός µεγάλου αριθµού µονοπατιών, στατιστικά ανεξάρτητων µεταξύ τους. 
Πιο συγκεκριµένα: 

      Είδαµε ότι η φάση κάθε διαφορετικού µονοπατιού είναι 2 c ifπ τ  modulo π 

(κανονικοποιηµένη στο διάστηµα 0,2π   ). Γράφοντας ότι /c i if dτ λ=  ,όπου id  

είναι η απόσταση του i  µονοπατιού και θεωρώντας ότι οι σκεδαστές βρίσκονται 
αρκετά αποµακρυσµένοι από τον ποµπό, έτσι ώστε id λ>> , µπορούµε να 

υποθέσουµε, ότι οι φάσεις των παραγόντων εξασθένησης ακολουθούν οµοιόµορφη 
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κατανοµή στο διάστηµα 0,2π   . Η συνεισφορά µιας διαδροµής στο κέρδος καναλιού 

[ ]lh m  η οποία δίνεται από τη σχέση [2]: 

2 ( / )( / ) sin ( ( / ) )j f m W
i ia m W e c l m W Wιπ τ τ− −       (2.26) 

και µπορεί να µοντελοποιηθεί, ως µία κυκλική συµµετρική µιγαδική τυχαία 
µεταβλητή. Εποµένως το κέρδος του καναλιού [ ]l mh  είναι ένα άθροισµα πολλών 

τέτοιων τυχαίων µεταβλητών. Με χρήση του Κεντρικού Οριακού Θεωρήµατος  
αποδεικνύεται, ότι τόσο το πραγµατικό όσο και το φανταστικό µέρος της [ ]l mh  

µπορούν να µοντελοποιηθούν ως κανονικές Γκαουσιανές τυχαίες µεταβλητές, 
µηδενικής µέσης τιµής µ   και ίδιας διασποράς / 2σ .  

Με βάση τα παραπάνω, το κέρδος του καναλιού [ ]l mh  αποδεικνύεται [2] ότι 

ακολουθεί κυκλική συµµετρική µιγαδική Γκαουσιανή κατανοµή ~ (0,1)CN . Mε την 

προηγούµενη θεώρηση γνωρίζουµε ότι το µέτρο | [ ]|lh m  της l ης λήψης αποτελεί 
µια τυχαία µεταβλητή, που ακολουθεί την Rayleigh κατανοµή [1] µε συνάρτηση 
πυκνότητας πιθανότητας, που φαίνεται στο Σχήµα (2.8) και δίνεται από τη σχέση: 

2

22( )     x 0
rxp x e σ

σ
−

= ≥       (2.27) 

 

Σχήµα 2.8 Κατανοµή Rayleigh της περιβάλλουσας του λαµβανόµενου σήµατος 

Το τετράγωνο του κέρδους λήψης, αποτελεί µια τυχαία µεταβλητή µε εκθετική 
κατανοµή και συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας: 

2

2
   

1( ) x 0
x

g x e σ
σ

−
= ≥     (2.28)  

2.4.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ∆ΙΑΛΕΙΨΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ 
ΚΥΡΙΑΡΧΗΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ –ΜΟΝΤΕΛΟ RICE 

      Παρότι η κατανοµή Rayleigh είναι η κυρίαρχη για την περιγραφή των ασύρµατων 
διαύλων, αξίζει να αναφέρουµε πως µοντελοποιείται ο δίαυλος, στην περίπτωση που 
έχουµε επικρατούσα συνιστώσα οπτικής επαφής, (LOS component). Στο µοντέλο 
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αυτό, το µέτρο του κέρδους του καναλιού, αποτελεί µια τυχαία µεταβλητή που 
ακολουθεί την Ricean κατανοµή µέσης τιµής µ  και διασποράς 

2σ . ∆ηλαδή, η

| [ ]|RICElh m  ακολουθεί την κατανοµή: 

2 2

2 2

2

2
( ) exp   ,   x 0

2 op x I
x x xµ µ
σ σ σ

   
   

  

+
= − ⋅ ≥       (2.29) 

όπου oI  είναι η συνάρτηση Bessel πρώτου είδους και µηδενικής τάξης. Σε αυτή την 

περίπτωση, το κέρδος κάθε λήψης του καναλιού γίνεται [1] :           

1[ ] [ ] [ ]
1 1RICE LOSl Rayleigh

Kh m h m h m
K K

= +
+ +

      (2.30) 

      Ο παράγοντας  [ ]LOSh m  αντιπροσωπεύει το κέρδος του καναλιού της απευθείας 

οπτικής επαφής, κανονικοποιηµένης ως προς το ποσοστό ισχύος LOSP  του 

συνολικού σήµατος P  που φθάνει στο δέκτη µέσω οπτικής επαφής. Ο παράγοντας 
K ορίζεται ως το ποσοστό της ισχύος που µεταφέρεται µέσω της απευθείας ζεύξης, 
προς την ισχύ  όλων των υπολοίπων διαδροµών, / scatteringLOSK P P=  . Για µικρές 

τιµές του Κ είναι προφανές, ότι η διαδροµή δεν επικρατεί κατά πολύ των άλλων, ενώ 
για µεγάλες τιµές η διαδροµή LOS διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο. Παρατηρώντας 
την σχέση (2.30) καταλήγουµε στο συµπέρασµα, ότι η περίπτωση του καναλιού 
Rayleigh, είναι µια ειδική περίπτωση του καναλιού Rice για 0Κ = .  

2.4.4  Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤIΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 

      Στις προηγούµενες ενότητες είδαµε, ότι µπορούµε να συµβολίσουµε την 
απόκριση του καναλιού µε h( , t)τ , όπου το τ  αντιπροσωπεύει τις  καθυστερήσεις 

που υφίσταται το σήµα, εξαιτίας των πολυοδεύσεων, µέχρι να φτάσει στον ποµπό, 
ενώ η διάσταση t  αφορά τις µεταβολές του διαύλου στο χρόνο, εξαιτίας των 
σχετικών κινήσεων των ποµποδεκτών ή ακόµα και των σκεδαστών. Καθώς η 
απόκριση του καναλιού αποτελεί ουσιαστικά µια στοχαστική διαδικασία, θα 
εστιάσουµε στη συνάρτηση αυτοσυσχέτησης της διαδικασίας αυτής, την οποία 
εξετάζοντάς την, µπορούµε να βγάλουµε χρήσιµα συµπεράσµατα για το δίαυλο. Η 
γενικευµένη συνάρτηση αυτοσυσχέτησης των κερδών του καναλιού, γράφεται ως 
εξής: 

1 2 1 21 2 1 2,( , , ) ( , ) ( , )hhR t t E h t h tτ τ τ τ∗ 
 =       (2.31) 

      Πριν προχωρήσουµε στην ανάλυσή µας θα κάνουµε δύο υποθέσεις για την 
στατιστική συµπεριφορά του διαύλου: 
1. Υποθέτουµε πως το κανάλι είναι στάσιµο µε την ευρεία έννοια, (Wide state 

stationary), δηλαδή η συνάρτηση αυτοσυσχέτησης, εξαρτάται από την διαφορά 
t∆ δύο χρονικών στιγµών και όχι από τις ίδιες τις χρονικές στιγµές. 

2. Το κανάλι χαρακτηρίζεται από ασυσχέτιστες διαλείψεις, δηλαδή οι διαλείψεις στο 
δέκτη από δύο διαφορετικούς σκεδαστές που απέχουν διαφορετική απόσταση από 
αυτόν, για την  ίδια χρονική στιγµή t , είναι ασυσχέτιστες: 
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1 2 1 20 , για ( , ) ( , )E h t h tτ τ τ τ∗  = ≠        (2.32) 

Με βάση τις δύο παραπάνω θεωρήσεις η συνάρτηση αυτοσυσχέτησης του καναλιού 
γράφεται: 

1 2 1 1 2( ) ( )( , ) ( , ) ,hhE h t t h t R t δτ τ τ τ τ∗  = − +∆ ∆      (2.33) 

Αν εξετάσουµε την συνάρτηση αυτοσυσχέτησης του καναλιού (2.33) για την ίδια 
χρονική στιγµή, δηλαδή όταν 0t∆ = έχουµε ότι η (2.30) γράφεται: 

( ) ( )0, ( , ) ( , )hh hhR R E h t h tτ τ τ τ∗ = =        (2.34) 

Η παραπάνω συνάρτηση εκφράζει τη µέση ισχύ του σήµατος στην έξοδο του 
καναλιού, σαν συνάρτηση της χρονικής καθυστέρησης τ  και ονοµάζεται συνάρτηση 
του προφίλ καθυστέρησης ισχύος, (power delay profile). 

Στη συνέχεια ορίζουµε την χρονικά µεταβαλλόµενη συνάρτηση µεταφοράς του 
καναλιού, εφαρµόζοντας στην (2.33), το µετασχηµατισµό Fourier ως προς  τ  που 

ορίζεται ως 2( , ) ( , ) j fH t f h t e dπ ττ τ
+∞

−

−∞

= ∫ . Τελικά έχουµε: 

1 2 1 2( , , ) ( , ) ( , )R t f f E f t t f t∗
ΗΗ

 
 ∆ = Η +∆ Η      (2.35) 

Αποδεικνύεται [22], ότι οι ασυσχέτιστες διαλείψεις που έχουµε θεωρήσει, κάνουν 
συνάρτηση αυτοσυσχέτισσης του καναλιού στο πεδίο της συχνότητας να εξαρτάται 
µόνο από την διαφορά  των συχνοτήτων 1 2f f f−∆ =  και άρα η (2.35) γράφεται : 

1 2( , , ) ( , ) ( , ) ( , )R t f f R t f E f t t f f t∗
ΗΗ ΗΗ

 
 ∆ = ∆ ∆ = Η +∆ Η +∆        (2.36) 

      Η (2.33) για 0t∆ =  γίνεται ( )hhR f∆ και ονοµάζεται συχνοτική συνάρτηση 

αυτοσυσχέτισης, (frequency autocorrelation function), του καναλιού και αποτελεί 
ένα µέτρο απεικόνισης της συχνοτικής επιλεκτικότητας του καναλιού, δηλαδή πόσο 
διαφορετικά επηρεάζονται δύο σήµατα, που εκπέµπονται ταυτόχρονα και απέχουν 
µεταξύ τους f∆  ως προς την συχνότητα. Η συχνοτική συνάρτηση αυτοσυσχέτισης, 

αποτελεί έναν άλλο τρόπο προσδιορισµού του εύρους συνοχής του καναλιού, από 
αυτόν που παρουσιάσαµε στη ενότητα 2.2.4, καθώς η ( )hhR f∆ µας δείχνει, πόσο 

σχέση έχουν µεταξύ τους δύο σήµατα που διαδίδονται µέσα από ένα προκαθορισµένο 
κανάλι, λαµβάνονται από το δέκτη την ίδια χρονική στιγµή, αλλά για δύο 
διαφορετικές συχνότητες. Ορίζοντας ένα κατώφλι για την τιµή της συνάρτησης 

( )hhR f∆  ,το f∆ εκείνο που το ικανοποιεί, αποτελεί το εύρος συνοχής του καναλιού. 

      Η χρονική συνάρτηση αυτοσυσχέτισης, (time autocorrelation function), 
προκύπτει από την (2.33) αντίστοιχα για 0f∆ = , δηλαδή σηµάτων που λαµβάνονται 

στην ίδια συχότητα αλλά σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγµές. Πιο συγκεκριµένα: 
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1 2( ) ( ,0) ( , ) ( , )R t R t E f t f t∗
ΗΗ ΗΗ

 
 ∆ = ∆ = Η Η      (2.37) 

      Η παραπάνω συνάρτηση, αποτελεί ένα µέτρο της ταχύτητας µεταβολής του 

καναλιού. Καθώς αυξάνει η χρονική απόσταση t∆  µεταξύ δυο δειγµάτων του 
καναλιού, η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης φθίνει και το κανάλι αποσυσχετίζεται. 
Γίνεται σαφές, ότι ο χρόνος t∆  για τον οποίο η (2.34) παίρνει υψηλές τιµές, πάνω 
από ένα κατώφλι που έχουµε ορίσει, είναι ο χρόνος συνοχής του καναλιού όπως 
ορίστηκε στην ενότητα 2.2.5 και οφείλεται στην ολίσθηση Doppler. Τέλος είναι 
φανερό, ότι το ιδανικό χρονικώς αµετάβλητο κανάλι, έχει σταθερή και υψηλή 
χρονική συνάρτηση συσχέτισης, η οποία είναι απαλλαγµένη από τη µεταβολή στο 
χρόνο t∆ .  

2.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαµε τα κυριότερα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την 
συµπεριφορά του ασύρµατου καναλιού, και σύµφωνα µε τα οποία επιλέγεται  το 
µοντέλο που τελικά θα χρησιµοποιήσουµε για τη προσοµοίωσή του. Ορισµένα από 
αυτά τα χαρακτηριστικά είναι, τα φαινόµενα των διαλείψεων (πολυόδευση και 
σκίαση) καθώς και το εύρος και ο χρόνος συνοχής του καναλιού. Στην συνέχεια 
ορίσαµε την γραµµική σχέση εισόδου-εξόδου του καναλιού και µε βάση αυτή 
εξάγαµε το µοντέλο εισόδου-εξόδου διακριτού χρόνου, που εφεξής θα 
χρησιµοποιούµε στις προσοµοιώσεις µας. Τέλος αναπτύξαµε ορισµένα στοχαστικά 
µοντέλα περιγραφής του διαύλου και πιο συγκεκριµένα, εκείνα του λευκού 
προσθετικού Γκαουσιανού θορύβου καθώς και τα µοντέλα διαλείψεων Rayleigh και 
Rice. 
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KΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ I 
 
 
 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

      Στο παρόν κεφάλαιο, αρχικά εξετάζεται η επικοινωνία στην περίπτωση, που τόσο 
ο ποµπός όσο και ο δέκτης χρησιµοποιούν µία κεραία, καθώς και ο ρυθµός των 
λαθών στον δέκτη. Αυτό το σχήµα επικοινωνίας εφαρµοζόταν, µέχρι πρόσφατα, 
σχεδόν καθολικά στα συστήµατα ασύρµατων επικοινωνιών. Πιο συγκεκριµένα 
µελετάται η επικοινωνία από σηµείο σε σηµείο, (Point-to-Point Communication), 
αρχικά µέσω ενός καναλιού Λευκού Προσθετικού Γκαουσιανού Θορύβου (AWGN) 
και στη συνέχεια, µέσω ενός καναλιού µε διαλείψεις (fading channel). Στη συνέχεια, 
εισάγουµε την περίπτωση της µετάδοσης σε κανάλια SIMO και MISO εξετάζοντας 
συγκεκριµένες τεχνικές µετάδοσης µε σκοπό την εκµετάλλευση του διαφορισµού 
εκποµπής και λήψης καθώς και του κέρδους διάταξης. Στο τελευταίο µέρος, 
παρουσιάζουµε τη µετάδοση µε ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών κεραιών σε ποµπό και 
δέκτη, αναλύοντας τα πλεονεκτήµατα, όπως για παράδειγµα, τη χωρική πολυπλεξία 
χάρη στους επιπλέον βαθµούς ελευθερίας που προσφέρουν. 
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3.2  ΕΙΔΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

      ∆ιαµόρφωση (Modulation ) είναι η διαδικασία, κατά την οποία το σήµα 
µετασχηµατίζεται, ώστε να είναι κατάλληλο για να µεταδοθεί στο κανάλι. Στα 
ασύρµατα συστήµατα, κατά τη διαµόρφωση, το σήµα βασικής ζώνης αναβιβάζεται 
στη φέρουσα συχνότητα. Πριν τη µελέτη της επικοινωνίας στα προαναφερθέντα 
κανάλια, θα γίνει µία σύντοµη αναφορά σε κάποια είδη διαµόρφωσης, τα οποία 
χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα διπλωµατική εργασία. Πιο συγκεκριµένα τα είδη 
αυτά είναι: 
 

• BPSK (Binary Phase Shifting Keying) 
• 4-PAM (4-Pulse Amplitude Modulation) 
• 4-QAM (4-Quadrature Amplitude Modulation ) 
• 16-QAM (16-Quadrature Amplitude Modulation ) 

3.2.1 ∆ΥΑ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΑΣΗΣ (Binary Phase 
Shift Keying- BPSK) 

      Στην τεχνική διαµόρφωσης BPSK, η µετάδοση γίνεται, διαµορφώνοντας τη φάση 
ενός σήµατος αναφοράς, που ονοµάζεται φορέας. Αυτό πρακτικά σηµαίνει, ότι η 
πληροφορία που θέλουµε να µεταδώσουµε “µεταφέρεται” στη φάση του φορέα, ο 
οποίος στην πιο συνηθισµένη περίπτωση, είναι ένα ηµιτονοειδές σήµα. Η φάση του 
φέροντος εναλλάσσεται µεταξύ των τιµών 0 και π. Αυτό σηµαίνει ουσιαστικά ότι 
κάθε φορά που θέλουµε να µεταδώσουµε, µεταδίδουµε το ίδιο σήµα αλλά µε 

διαφορετικό πρόσηµο δηλαδή [ ] sx m E= ± . Ο αστερισµός της BPSK φαίνεται στο 

Σχήµα (3.1). 
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Σχήµα 3.1 Αστερισµοί των BPSK και 4-PAM 

 

      Σε σχέση µε τις υπόλοιπες διαµορφώσεις που θα περιγράψουµε, η BPSK είναι η 
πιο ανθεκτική στο θόρυβο, καθώς η θέση των σύµβολων που µεταδίδονται είναι 
τέτοια, ώστε να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο αποµακρυσµένα µεταξύ τους. 
Ταυτόχρονα όµως, αυτός ο τρόπος µετάδοσης έχει το µειονέκτηµα της µετάδοσης 
µόνο ενός Bit ανά σύµβολο, µε αποτέλεσµα να περιορίζονται οι ρυθµοί µετάδοσης. 

3.2.2 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΠΑΛΜΟΥ (Pulse Ampitude Modulation) 

      Στη διαµόρφωση πλάτους, τα πλάτη των ορθογώνιων παλµών µεταβάλλονται, 
σύµφωνα µε τις στιγµιαίες τιµές των δειγµάτων ενός συνεχούς σήµατος 
πληροφορίας. Πιο συγκεκριµένα, στην 4-PAM που χρησιµοποιήσαµε στην 
συγκεκριµένη εργασία, οι 4 στάθµες σήµατος χρησιµοποιούνται για να 
αναπαραστήσουν τέσσερα διαφορετικά ζεύγη bit. Για την 4-PAM, οι 

κανονικοποιηµένες στάθµες των παλµών ως προς τον παράγοντα 
1

5
 καθορίζονται 

ως εξής: 

4 { 1, 3}
5

s
PAM

Ex − = ± ±       (3.1) 

      Η µέση ενέργεια του αστερισµού, θεωρώντας πως κάθε σύµβολο έχει την ίδια 
πιθανότητα µετάδοσης, υπολογίζεται ως εξής [3]: 
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2 2 2 2
4

1
{( 3) ( 1) (1) (3) } 5

4PAME − = − + − + + =Σ       (3.2) 

      Αυξάνοντας τις στάθµες της PAM, µπορούµε να µεταδίδουµε ταυτόχρονα 
περισσότερη πληροφορία µε κόστος στην αξιοπιστία, όπως θα δούµε και στην 
συνέχεια. Ο αστερισµός της 4-PAM παρουσιάζεται στο Σχήµα (3.1). 

3.2.3 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ (Quadrature Amplitude 
Modulation QAM) 

      Στη διαµόρφωση QAM δύο σήµατα διαµορφώνονται από δύο φέροντα που 
διαφέρουν σε φάση κατά 90ο. Το φέρον cos(2 )cf tπ  αποκαλείται συµφασικό,       

(in-phase), ενώ το φέρον sin(2 )cf tπ , αποκαλείται ορθογωνικό, (quadrature). Η 

επικοινωνία λοιπόν µε την παρούσα διαµόρφωση, λαµβάνει χώρα σε δύο διαστάσεις 
και εποµένως το σύστηµά µας, διαθέτει δύο βαθµούς ελευθερίας. Το εκπεµπόµενο 
σήµα έχει την µορφή [3]: 
 

( ) ( )cos(2 ) ( )sin(2 )c cs t I t f t Q t f tπ π= +         (3.3) 
 

όπου ( )I t  και ( )Q t  είναι τα σήµατα βασικής ζώνης, (πληροφορία), που 

διαµορφώνουν τα δυο φέροντα και cf  είναι η φέρουσα συχνότητα. Στο δέκτη τα δυο 

σήµατα ( )I t  και ( )Q t  µπορούν να ανακτηθούν µε τη χρήση ενός σύγχρονου 

αποδιαµορφωτή. Ένας τέτοιος αποδιαµορφωτής, πολλαπλασιάζει το λαµβανόµενο 
σήµα χωριστά µε ένα συνηµίτονο και ένα ηµίτονο. Εξαιτίας την ιδιότητας της 
ορθογωνιότητας των δύο αυτών φερόντων, είναι δυνατόν να ανιχνευτούν ανεξάρτητα 
τα δυο σήµατα βασικής ζώνης. Στο Σχήµα (3.4) φαίνονται οι αστερισµοί των 
διαµορφώσεων 4 και16 QAM. 
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Σχήµα 3.4 Αστερισµοί της 4-QAM και 16-QAM 

3.3 ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΡΑΙΑ ΣΕ ΠΟΜΠΟ ΚΑΙ ∆ΕΚΤΗ 

3.3.1  ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟΥ 
ΓΚΑΟΥΣΙΑΝΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ  

      ‘Oπως αναφέρθηκε στην ενότητα 2.4.1, ο λευκός Γκαουσιανός θόρυβος 
µοντελοποιείται στατιστικά µε µια τυχαία µεταβλητή, η οποία ακολουθεί στη 
γενικότερη περίπτωση την κυκλική µιγαδική Γκαουσιανή κατανοµή, δηλαδή 

0)~ (0,w C NΝ . Εποµένως, το ισοδύναµο µοντέλο εισόδου-εξόδου του καναλιού 

διακριτού χρόνου, γράφεται ως εξής: 

[ ] [ ] [ ] y m x m w m= +      (3.4) 

      Εξαιτίας του Γκαυσιανού θορύβου που υπάρχει στο ασύρµατο κανάλι, υπάρχει 
πιθανότητα η ανίχνευση του σήµατος στο δέκτη να είναι λανθασµένη ακόµα και αν 
διαθέτουµε τον βέλτιστο φωρατή. Το παραπάνω, θα γίνει ακόµα πιο κατανοητό µε 
την βοήθεια ενός παραδείγµατος µετάδοσης ενός σήµατος, που έχει διαµορφωθεί 
κατά BPSK. 

      Ας υποθέσουµε ότι τα δύο σήµατα που θέλουµε να µεταδώσουµε, 1 sx E= +  και 

2 sx E= − ,είναι ισοπίθανα. Έστω ότι στην περίπτωσή µας µεταδόθηκε το 1x και 

εποµένως το λαµβανόµενο σήµα στην έξοδο του αποδιαµορφωτή, θα είναι σύµφωνα 
µε την  (3.4) : 

sy E w= +       (3.5) 



 

36 Κεφάλαιο 3          Παραµετροποίηση της Ποιότητας των Παρεχοµένων Υπηρεσιών I      

      Στην περίπτωση αυτή, ο κανόνας απόφασης στηρίζεται στο ΜL κριτήριο στη 
σύγκριση δηλαδή του y  µε το κατώφλι 0. Εάν 0y> , ο φωρατής αποφασίζει ότι 

στάλθηκε το 1( )tx  ενώ αν 0y< , ότι στάλθηκε το 2( )tx . Οι δύο υπό συνθήκη PDF 

του y  είναι: 

2
0) /

1

0

(1( | ) Nsy E

N
f y x e

π
− −=      (3.6) 

2
0) /

2

0

(1( | ) Nsy E

N
f y x e

π
− +=       (3.7) 

Οι δύο αυτές PDF φαίνονται στο Σχήµα (3.5) 

 

 

Σχήµα 3.5 Υπό συνθήκη PDF των δύο λαµβανοµένων σηµάτων 

      ∆εδοµένου ότι µεταδόθηκε το 1( )tx , η πιθανότητα σφάλµατος είναι απλά η 

πιθανότητα να λάβουµε 0y< , η οποία αποδεικνύεται ότι ισούται µε: 

0

1 2
0

2
( | )( | ) ( )sE

f y x dyP e x Q
N−∞

= =∫       (3.8) 

H συνάρτηση (.)Q  δίνει την επονοµαζόµενη πιθανότητα ουράς της τυπικής 

Γκαουσιανής τυχαίας µεταβλητής µε κατανοµή )1(0,Ν , είναι το εµβαδόν που 

ορίζεται από την περιοχή ανάµεσα στο  x και το ∞ της Γκαουσιανής κατανοµής, και 
ισούται µε : 

22( ) s

x

Q x e ds
π

∞
−= ∫       (3.9) 

      Συνεχίζοντας στο παράδειγµά µας, αν υποθέσουµε ότι µεταδόθηκε το 2( )tx , τότε 

η πιθανότητα σφάλµατος είναι αντίστοιχα 
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2
0

2( | ) ( )sE
P e x Q

N
=       (3.10) 

και επειδή τα 1( )tx , 2( )tx  είναι ισοπίθανα, η µέση πιθανότητα σφάλµατος για την 

BPSK είναι 

1 2
0

21 1
2

2 2
( | ) ( | ) ( ) ( )s

b

E
SNRP P e x P e x Q Q

N
= + = =        (3.11) 

      Παρατηρούµε λοιπόν, πως η πιθανότητα σφάλµατος, εξαρτάται από την 
συµπεριφορά της συνάρτησης ( )Q x  η οποία µειώνεται εκθετικά συναρτήσει του x  

και εποµένως και η πιθανότητα σφάλµατος ανά σύµβολο, θα µειώνεται επίσης 
εκθετικά συναρτήσει του SNR. Στον πίνακα (3.6), παρουσιάζονται οι προσεγγιστικές 
θεωρητικές σχέσεις υπολογισµού της πιθανότητας λάθους εκτίµησης από τον δέκτη, 
για διάφορα σχήµατα διαµόρφωσης [2]. 

Σχήµα ∆ιαµόρφωσης 
eP  

 
BPSK(ή 2-PAM) 

 

2( )SNRQ  

 
4-PAM 

 

3
2 / 5

2
( )SNRQ  

 
4-QAM 

 

/ 2( )SNRQ  

 
16-QAM 

 

/ 53 ( )SNRQ  

Σχήµα 3.6 Πιθανότητα λάθους συµβόλου για τα διάφορα σχήµατα διαµόρφωσης 

 

Στο Σχήµα (3.7), απεικονίζεται η πιθανότητα σφάλµατος στη µετάδοση συµβόλου 
(Symbol Error Rate) στο δέκτη σε σχέση µε το SNR, σε κανάλι AWGN, για τις 4 
διαφορετικές διαµορφώσεις που αναφέραµε.  
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Σχήµα 3.7 Ρυθµός λανθασµένων συµβόλων σε κανάλι AWGN για διάφορα σχήµατα 
διαµόρφωσης. 

      Στα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων, παρατηρούµε ότι η διαµόρφωση BPSK 
επιτυγχάνει τη µικρότερη πιθανότητα σφάλµατος, συγκριτικά µε τις υπόλοιπες 
τεχνικές διαµόρφωσης. Αυτό συµβαίνει καθώς στην BPSK, η ενέργεια που 
αντιστοιχεί σε κάθε σύµβολο είναι µεγαλύτερη, καθώς µεταδίδεται ένα bit ανά 
σύµβολο ενώ στις υπόλοιπες διαµορφώσεις, αντιστοιχούν περισσότερα bits ανά 
σύµβολο και άρα λιγότερη ενέργεια σε κάθε bit. Παρόλα αυτά, οι διαµορφώσεις          
4-PAM,4-QAM και 16-QAM  αν και είναι πιο επιρρεπείς σε λάθη κατά την 
µετάδοση, καθώς τα σύµβολά τους δεν είναι αρκετά αποµακρυσµένα µεταξύ τους, 
έχουν το πλεονέκτηµα ότι µεταφέρουν 2-πλασια(4-PAM,4-QAM) και 3-πλάσια(16-
QAM ) πληροφορία αντίστοιχα από την BPSK. Αποφασίζοντας λοιπόν, πιο σχήµα 
διαµόρφωσης θα χρησιµοποιήσουµε, επιλέγουµε αντίστοιχα ποιον παράγοντα 
(αύξηση ρυθµού µετάδοσης ή αξιοπιστίας) της ποιότητας παρεχωµένων υπηρεσιών θα 
ενισχύσουµε, καθώς  η βελτίωση του ενός, ενεργεί ως ανασταλτικός παράγοντας στη 
βελτίωση του άλλου. 

3.3.2   ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΝΑΛΙΟΥ RAYLEIGH ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ∆ΙΑΛΕΙΨΕΩΝ  

      Το µοντέλο διακριτού χρόνου για τη µετάδοση σε ένα κανάλι Rayleigh, επίπεδων 
διαλείψεων όπως αναπτύχθηκε στην ενότητα 2.4.2 είναι: 

[ ][ ] [ ] [ ] y m h m x m w m= +      (3.12) 

όπου ο θόρυβος ακολουθεί την κατανοµή 0 ~ (0, )w C NΝ , ενώ τα κέρδη των 

καναλιών, ακολουθούν επίσης κυκλική µιγαδική Γκαουσιανή κατανοµή 
κανονικοποιηµένη διασπορά στην µονάδα, ~ (0,1)h CΝ . Επίσης θεωρούµε πως οι 
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λήψεις των καναλιών είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους, καθώς και ότι ο δέκτης, 
γνωρίζει τα κέρδη του καναλιού. Για να γίνει βέλτιστη ανίχνευση του συµβόλου από 
το λαµβανόµενο σήµα y , ο δέκτης πρέπει αρχικά να χρησιµοποιήσει το 

προσαρµοσµένο φίλτρο [2]. Συγκεκριµένα, ο ανιχνευτής δέχεται σαν είσοδο, την 
έξοδο του προσαρµοσµένου φίλτρου: 

: * / | |r h h y=       (3.13) 

      Για την περίπτωση του BPSK, αρκεί να εξετάσει το πρόσηµο του πραγµατικού 
µέρος της (3.13) για να λάβει απόφαση, εποµένως η (3.13) γράφεται: 

: { */ | | } | |r h h y h x z=ℜ = +      (3.14) 

µε 0 / )2~ (0,Nz CΝ . Ο αναλυτικός τύπος για την πιθανότητα σφάλµατος για µια 

δεδοµένη τιµή του h ,  αν υποθέσουµε ότι µεταδίδεται  sx E= ±  ,γράφεται [2]: 

0

2| |

/ 2
( ) ( 2 | | )a hQ Q SNR h

N
=       (3.15) 

Συνεπώς η µέση πιθανότητα σφάλµατος στο κανάλι Rayleigh επίπεδων διαλείψεων 
ισούται µε [2]: 

2[ ] (
1( 2 | | ) 1 )
2 1

SNRE Q SNR h
SNR

= = −
+eP      (3.16) 

Για µεγάλες τιµές του SNR και κάνοντας χρήση του αναπτύγµατος Taylor, έχουµε: 

2
1 11 ( )

1 2
SNR O

SNR SNR SNR
= +−

+
     (3.17) 

και εποµένως η (3.16) γίνεται: 

1
4SNR

≅eP      (3.18) 

      Παρατηρούµε λοιπόν, ότι στην περίπτωση του καναλιού επιπέδων διαλείψεων η 
πιθανότητα ανίχνευσης λανθασµένου συµβόλου µεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα 
του SNR. Παρόµοια συµπεριφορά, ισχύει και στις υπόλοιπες διαµορφώσεις              
4-PAM,4-QAM και 16-QAM. Οι γραφικές παραστάσεις της πιθανότητας λανθα-
σµένης ανίχνευσης στο δέκτη, φαίνονται στο Σχήµα (3.8). 
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Σχήµα 3.8 Ρυθµός λανθασµένων συµβόλων σε κανάλι Rayleigh για διάφορα σχήµατα 
διαµόρφωσης. 

 

3.3.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 
ΣΤΟ ΓΚΑΟΥΣΙΑΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟ RAYLEIGH ΚΑΝΑΛΙ 

      ́ Oπως είδαµε στις δυο προηγούµενες ενότητες, η ύπαρξη διαλείψεων στον 
δίαυλο, επηρεάζει σηµαντικά την αξιοπιστία της µετάδοσης, ακόµα και όταν τον 
κανάλι είναι γνωστό στο δέκτη. Ο βασικός λόγος, που η µετάδοση µε τα 
“παραδοσιακά” συστήµατα SISO, σε κανάλια διαλείψεων είναι ασύµφορη, είναι η 
τυχαιότητα που επικρατεί, όσον αφορά την συµπεριφορά του καναλιού καθώς και την 
σηµαντική πιθανότητα που υπάρχει το κανάλι να βρίσκεται σε βαθιά διάλειψη (deep 
fade) την στιγµή που πάµε να µεταδώσουµε. Σε αυτήν την περίπτωση, ο στιγµιαίος 
λόγος σήµατος προς θόρυβο είναι πολύ µικρός και αρκεί µία µικρή τιµή δείγµατος 
του θορύβου για να προκληθεί σφάλµα. Πιο συγκεκριµένα, εξετάζοντας την σχέση 

(3.15) βλέπουµε πως η πιθανότητα λάθους, εξαρτάται από την τιµή 2| |SNR h ,  

δηλαδή το στιγµιαίο λόγο σήµατος προς θόρυβο στο δέκτη. Εάν ο όρος αυτός, είναι 

σηµαντικά µεγαλύτερος από την µονάδα 
2 1| |SNR h >> ,  η πιθανότητα σφάλµατος 

είναι πολύ µικρή, καθώς η απόσταση µεταξύ των σηµείων του αστερισµού, είναι 
πολύ µεγαλύτερη από την τυπική απόκλιση του Γκαουσιανού θορύβου. Όταν όµως, η 
ποσότητα αυτή είναι της τάξης του 1 ή και µικρότερη, η πιθανότητα σφάλµατος 
αυξάνεται σηµαντικά. 



 

41 Κεφάλαιο 3          Παραµετροποίηση της Ποιότητας των Παρεχοµένων Υπηρεσιών I      

 

Σχήµα 3.9 Σύγκριση ρυθµού λανθασµένων συµβόλων σε κανάλι AWGN και Rayleigh 
για διαµόρφωση 2-PAM(BPSK) 

Η πιθανότητα, ο στιγµιαίος λόγος σήµατος προς θόρυβο να είναι µικρότερος της 

µονάδας, 2 1| |SNR h < , δίνεται από την έκφραση: 

1/

0

2
2

1 1P{ | | } ( )1
SNR xe dxSNR h O

SNR SNR
−= = +< ∫        (3.19) 

      Καταλήγουµε λοιπόν στο συµπέρασµα, ότι σε υψηλές τιµές του SNR µπορεί να 
γίνει λάθος εκτίµηση του συµβόλου από το δέκτη, όχι γιατί η στιγµιαία ισχύς του 
θορύβου είναι υψηλή αλλά γιατί το κανάλι έπεσε σε “deep fade”.Στο Σχήµα (3.9) 
φαίνεται και γραφικά η αδυναµία µετάδοσης των SISO συστηµάτων σε κανάλια 
διαλείψεων. Στην επόµενη ενότητα θα δούµε, πως η µετάδοση σε κανάλια µε 
διαλείψεις, βελτιώνεται σηµαντικά µε χρήση πολλαπλών κεραιών σε ποµπό και δέκτη 
καθώς και µε την αξιοποίηση των τεχνικών διαφορισµού.  

3.4 ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΜΠΟ 
(MISO) Ή ΣΤΟ ∆ΕΚΤΗ(SIMO) 

      Στην προηγούµενη ενότητα είδαµε, πως κατά την µετάδοση σε ένα κανάλι µε 
διαλείψεις η πιθανότητα η ζεύξη µεταξύ ποµπού και δέκτη να βρίσκεται σε βαθιά 
διάλειψη δεν είναι καθόλου αµελητέα, ακόµα και για πολύ υψηλές τιµές του SNR. 

Στην περίπτωση αυτή, όποια µέθοδος επικοινωνίας και αν χρησιµοποιηθεί, είναι πολύ 
πιθανό να υπάρξουν σφάλµατα τη στιγµή της απόφασης στον δέκτη. 

      Από την άλλη πλευρά, όπως αναλύσαµε και στην ενότητα 1.4.3, η χρήση 
πολλαπλών κεραιών έχει γενικά σαν αποτέλεσµα περισσότερες ανεξάρτητες εκδοχές 
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του σήματος στο δέκτη κάτι που συνεπάγεται µεγαλύτερο κέρδος διαφορισμού. 

Έτσι, αυξάνεται ο σηµατοθορυβικός λόγος στο δέκτη και µειώνεται η πιθανότητα 
λάθους, κατά την αποκωδικοποίηση της πληροφορίας, εφόσον τα δυο µεγέθη 
συνδέονται µέσω της σχέσης [4]: 
 

SER = D(SNR)     (3.20) 

όπου D είναι φθίνουσα συνάρτηση, που εξαρτάται από το σχήµα διαµόρφωσης που 
έχει επιλεχθεί. ∆ιαφορισµό µπορούµε να επιτύχουµε εκτός από το χώρο, τόσο στο 
χρόνο όσο και στη συχνότητα.  
 
      Για το διαφορισµό στο χρόνο, µια συνηθισµένη τακτική είναι να κάνουµε χρήση 
ενός κώδικα επαναληψιµότητας (repetion coding). Στην περίπτωση αυτή, στέλνουµε 
το ίδιο σύµβολο σε χρονικές στιγµές, που απέχουν µεταξύ τους, χρονικά µεγαλύτερο 
ή ίσο διάστηµα από το εύρος συνοχής του καναλιού. Με αυτόν τον τρόπο, µειώνουµε 
την πιθανότητα την στιγµή που µεταδίδουµε το σύµβολο το κανάλι να βρίσκεται σε 
βαθιά διάλειψη (deep fade), καθώς έχουµε στη διάθεσή µας, περισσότερες από µία 
χρονικές στιγµές για να µεταδώσουµε το ίδιο σύµβολο. Η µέθοδος είναι µη 
αποδοτική, ως προς το ρυθµό µετάδοσης της πληροφορίας, αλλά µπορεί να µειώσει 
σηµαντικά την πιθανότητα σφάλµατος. 
 
      Στο διαφορισµό ως προς την συχνότητα, η πληροφορία µεταδίδεται ταυτόχρονα 
σε περισσότερες από µία φέρουσες συχνότητες που απέχουν περισσότερο από το 
εύρος ζώνης συνοχής του καναλιού. Σηµαντικό µειονέκτηµα η σπατάλη εύρους 
ζώνης. 
 
      Στην συνέχεια θα εστιάσουµε την προσοχή µας στον διαφορισµό χώρου ο οποίος 
επιτυγχάνεται µε χρήση περισσοτέρων από µία κεραίες που απέχουν µεταξύ τους 
µισό µήκος κύµατος ή παραπάνω (κινητό) ή δεκάδες µήκη κύµατος (σταθµός βάσης). 
 
3.4.1 ∆ΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΟ 
∆ΕΚΤΗ(SIMO) 
 
3.4.1.1 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΟΥ TOY ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΛΟΓΟΥ(Maximal Ratio 
Combining) 
 
      Σε ένα επίπεδο κανάλι διαλείψεων, µε µία κεραία εκποµπής και L  κεραίες 
λήψης, το µαθηµατικό µοντέλο του καναλιού είναι το ακόλουθο: 
 

[ ] [ ] [ ] [ ]  l=1,..., Rl l ly m h m x m w m M= +      (3.21) 

 
όπου ο θόρυβος ακολουθεί την κατανοµή 0)~ (0,w C NΝ , ενώ τα κέρδη των 

καναλιών ακολουθούν επίσης την κυκλική µιγαδική Γκαουσιανή κατανοµή, µε 
κανονικοποιηµένη διασπορά στην µονάδα, )1~ (0,h CΝ . Αν τη χρονική στιγµή      

1m=  µεταδώσουµε το σύµβολο [1]x  , στόχος είναι η ανίχνευση του [1]x  µε χρήση 
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όλων των [1], [2],..., [ ]Ry y y M . Με βάση τις παραπάνω θεωρήσεις, το σύστηµά µας 

µπορεί να γραφτεί σε µορφή πινάκων από την εξίσωση: 
 

x= +y h w      (3.22) 

 

όπου 1 2[ , ,..., ]
R

T
Mh h h=h , 1 2[ , ,..., ]

R

T
My y y=y  και 1 2[ , ,..., ]

R

T
Mw w w=w . Στο 

δέκτη, προκειµένου να ληφθεί απόφαση για το σύµβολο που µεταδόθηκε, 
χρησιµοποιείται ο συνδυασµός µεγίστου λόγου (Maximal Ratio Combining,MRC ), η 
οποία περιγράφεται στη συνέχεια. Στόχος της τεχνικής αυτής είναι να επεξεργαστεί 
το ληφθέν σήµα µε τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτύχει την µεγιστοποίηση του SNR στο 
δέκτη. 
 
Το διάνυσµα y  στον δέκτη πολλαπλασιάζεται µε το διάνυσµα  Hz  και εποµένως η 

(3.22) γίνεται:  
x= = +H H Hr z y z h z w      (3.23) 

 
 

 
Σχήµα 3.9 Ένα σύστηµα µετάδοσης SIMO µε MRC στον δέκτη 

 
Στη Σχέση (3.23) παρατηρούµε, ότι για την ανίχνευση του εκπεµπόµενου σήµατος, 
χρησιµοποιούνται τα λαµβανόµενα σήµατα από όλες τις κεραίες, αλλά κάθε σήµα 
πολλαπλασιάζεται µε ένα συντελεστή στάθµισης ανάλογο µε την ποιότητα του 
καναλιού του. Η  στιγµιαία τιµή του σήµατοθορυβικού λόγου στον δέκτη είναι [11]: 
 

2

2
| |
| |

x
MRC

ESNR =
H

H
z h
z w

     (3.25) 
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Αυτό που µας µένει, είναι να βρούµε για ποιο διάνυσµα z  η (3.25) µεγιστοποιείται. 
Αποδεικνύεται βάση της ανισότητας Cauchy-Schwarz [11] ότι η (3.25) 
µεγιστοποιείται όταν =z h . 

 
2

.

2
2

2 2
| | | | || ||
| | | | inst

x x
MRC

E ESNR SNR= = =
H

H
h h h h
h w w

     (3.26) 

 

H µέση ισχύς του θορύβου υπολογίζεται ως 2
0{| | }wP E w N= = ενώ  2}{| | RE M=h  

και συνεπώς η σχέση (3.27) γίνεται: 
 

2

2
}

}

{| |
{| |

x
RMRC

E E
SNR M SNR

E
= =

h
w

      (3.27) 

 
Το συνολικό λοιπόν, λαµβανόµενο στιγµιαίο SNR στη έξοδο του δέκτη, µπορεί να 
εκφραστεί ως γινόµενο δύο παραγόντων: 
 

2 2
. .

1|| || || ||inst instR
R

SNR M SNR
M

=h h      (3.28) 

O πρώτος όρος, .instRM SNR , αντιστοιχεί στο κέρδος διάταξης (array gain). Όπως 

παρατηρούµε το κέρδος διάταξης αυξάνεται γραµµικά µε το πλήθος του αριθµού των 
κεραιών στο δέκτη: διπλασιάζοντας των αριθµό των κεραιών στο δέκτη, παίρνουµε 
ένα array gain µεγαλύτερο κατά 3dB. 

O δεύτερος όρος 21 || ||
RM

h , αντιπροσωπεύει το κέρδος διαφορισµού, δηλαδή 

λαµβάνοντας τη µέση τιµή των κερδών όλων των διαδροµών, η πιθανότητα η τελική 
τιµή που θα προκύψει να είναι µικρή, µειώνεται σηµαντικά. 
 
Χρησιµοποιώντας διαµόρφωση BPSK, κατά τη µετάδοση µέσω ενός SIMO καναλιού 
διαλείψεων Rayleigh χρησιµοποιεί MRC δέκτη, η πιθανότητα σφάλµατος στην έξοδο 
δίνεται προσεγγιστικά από την ακόλουθη σχέση [2]: 
 

2 1 1
4   

RM
R

e
R

M
P

SNRM

  
     

−
≅      (3.29) 

 
Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν παρατηρούµε, ότι το ο µέσος αριθµός λαθών στο 
δέκτη µειώνεται εκθετικά, ανάλογα του αριθµού των κεραιών που χρησιµοποιούνται 
στο δέκτη. Για 1RM =  η (3.29) ταυτίζεται µε τη σχέση που δίνει το µέσο αριθµό των 

λαθών σε ένα SISO σύστηµα. Στο Σχήµα (3.10) φαίνονται τα αποτελέσµατα της 
εξοµοίωσης  που αναπαριστούν τον αριθµό τον λανθασµένων συµβόλων, συναρτήσει 
του SNR για την µετάδοση σε ένα SIMO κανάλι, µε χρήση MRC στο δέκτη. Τα 
αποτελέσµατα έρχονται σε αντιπαραβολή µε αυτά ενός SISO συστήµατος. 
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Σχήµα 3.10 Μετάδοση σε κανάλι  Rayleigh µε χρήση διαµόρφωσης BPSK  και 

MRC στον δέκτη για L=2,3,4 κεραίες. 
 
      Κλείνοντας θα πρέπει να αναφέρουµε, πως το µειονέκτηµα αυτής της τεχνικής 
είναι η αυξηµένη πολυπλοκότητα του δέκτη λόγω των πολλαπλών κεραιών καθώς και 
η δυσκολία τοποθέτησής τους σε συσκευές µικρού µεγέθους, (π.χ. κινητά τηλέφωνα). 
Η µέθοδος µε δέκτη MRC µπορεί να είναι µη αποδοτική, ως προς το ρυθµό 
µετάδοσης πληροφορίας, αλλά µπορεί να µειώσει σηµαντικά την πιθανότητα 
σφάλµατος. 
 
3.4.2 ∆ΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΟΝ 
ΠΟΜΠΟ(MISO) 
 
      Οι τεχνικές που έχουν ως στόχο την επίτευξη διαφορικού κέρδους στην πλευρά 
εκποµπής, γίνονται ολοένα και περισσότερο δηµοφιλείς, καθώς οι αντίστοιχες 
τεχνικές κατά τη λήψη, συναντούν πολλά εµπόδια, όπως περιορισµούς λόγω κόστους 
και χώρου. Έτσι, έχουν αναπτυχθεί τεχνικές οι οποίες εκτελούν επιπρόσθετη 
επεξεργασία του σήµατος πριν την εκποµπή, ανάλογα µε το αν υπάρχει γνώση του 
καναλιού στον ποµπό ή το κανάλι παραµένει άγνωστο στον ποµπό. Στην πρώτη 
περίπτωση, χρησιµοποιούµε την τεχνική της προσανατολισµένης εκποµπής (transmit 
beamforming), ενώ στην δεύτερη, κάνουµε χρήση της τεχνικής Alamouti (Alamouti 
scheme), η οποία αποτελεί σχήµα χωροχρονικής κωδικοποίησης. Και τα δύο αυτά 
σχήµατα παρουσιάζονται στην συνέχεια. 
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3.4.2.1 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ALAMOUTI (ALAMOUTI SCHEME) 
 
      Ας θεωρήσουµε ένα σύστηµα MISO, το οποίο διαθέτει δύο κεραίες εκποµπής και 
µία κεραία λήψης και ένα κανάλι µετάδοσης Rayleigh επίπεδων διαλείψεων. Το σήµα 
που λαµβάνει ο δέκτης τη χρονική στιγµή m, χρησιµοποιώντας το µοντέλο εισόδου-
εξόδου του καναλιού, µπορεί να γραφτεί ως εξής: 
 

1 1 2 2[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]y m h m x m h m x m w m= + +       (3.30) 

 
      Για την ανάλυση του σχήµατος Alamouti [7][1]  υποθέτουμε δύο διαδοχικές 

χρονικές στιγμές t , t T+ . Τη χρονική στιγµή t  µεταδίδουµε τα σύµβολα 1x , 2x  που 

επρόκειτο να µεταδώσουµε, χωρίς καµία επιπλέον επεξεργασία. Αντίθετα τη  χρονική 

στιγµή  t T+ , η πρώτη κεραία µεταδίδει *
2x−  ενώ η δεύτερη *

1x   όπως φαίνεται στο 

σχήµα (3.11). 
 

 
Σχήµα 3.11 Μεταδιδόµενα σύµβολα σύµφωνα µε την τεχνική Alamouti σε δύο 

διαδοχικές χρονικές στιγµές 
 

Υποθέτουµε επίσης, ότι για τις δύο αυτές χρονικές στιγµές t , Tt +  τα χαρα-

κτηριστικά του διαύλου 1h , 2h  παραµένουν σταθερά, δηλαδή να γράψουµε 

1 1[ ] [ ]h t h t T= +  και 2 2[ ] [ ]h t h t T= + . Εποµένως το σύστηµά µας, για τις δύο 

διαδοχικές χρονικές στιγµές γράφεται: 

1 21 11
* *

2 222 1

x xy wh
y whx x

     
               

= +
−

         (3.31) 

Η σχέση (3.31) εφαρµόζοντας τον τελεστή του συζυγούς στην έξοδο 2y , γράφεται: 

1 11 2 1
* ** *

22 22 1

y wh h x
xy wh h

     
               

= +
−

      (3.32) 

Σε αυτή την περίπτωση, ο δέκτης επεξεργάζεται τα 1y  , *
2y  προκειµένου να 

αποφασίσει, για το ποια σύµβολα µεταδόθηκαν. Πιο συγκεκριµένα, τα 1y  , *
2y  στη 
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συνέχεια στέλνονται στον συνδιαστή (combiner), o οποίος συνδυάζει τα δύο 

ληφθέντα σήµατα, προκειµένου να κατασκευάσει δύο νέα σήµατα [7] 
~

1y ,

~

2y : 

~ * *
1 1 1 2 2y h y h y= +       (3.33) 

~ * *
2 2 1 1 2y h y h y= +         (3.34) 

∆εδοµένου ότι ο δέκτης γνωρίζει την κατάσταση του καναλιού, προκειµένου να 

ανιχνεύσει τα αρχικά σύµβολα πρέπει να υπολογίσει τις τιµές 

~

1
1 2 2

1 2| | | |
y

r
h h

=
+

 και  

~

2
2 2 2

1 2| | | |
y

r
h h

=
+

 οι οποίες και στέλνονται στον ανιχνευτή, ο οποίος αποφασίζει για 

το σήµα που στάλθηκε, χρησιµοποιώντας κάποια γνωστή τεχνική, όπως είναι την 
Ανίχνευση Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood Detection-MLD ). Ο 
σηµατοθορυβικός λόγος στην είσοδο του ανιχνευτή για κάθε σύµβολο δίνεται από 
την σχέση: 

2 22
1 2(| | | | )|| ||

2 2Alamouti

h h
SNR

ρρ +
= =h

     (3.35) 

όπου 0/x NEρ = .Έχοντας υποθέσει δίαυλο Rayleigh και άρα ~ (0,1)CΝh  ισχύει
2{|| || } 2E =h  και εποµένως, η µέση τιµή του σηµατοθορυβικού λόγου θα δίνεται 

από τη σχέση: 

AlamoutiSNR ρ=      (3.36) 

      Εποµένως το σχήµα Alamouti σε MISO 2X1 δεν προσφέρει κέρδος διάταξης, 
αντίθετα µε το αντίστοιχο σύστηµα SIMO το οποίο, σύµφωνα µε την (3.28), 
προσφέρει κέρδος διάταξης  ίσο µε αυτό του αριθµού των κεραιών στο δέκτη. Ο 
λόγος που συµβαίνει αυτό, είναι η απουσία γνώσης του διαύλου στον ποµπό. Στο 
Σχήµα (3.12) φαίνεται η γραφική αναπαράσταση της τεχνικής Alamouti για 
διαµόρφωση BPSK. Παρατηρούµε, ότι το σχήµα Alamouti έχει 3dB χειρότερη 
απόδοση από το αντίστοιχο MRC µε την ίδια τάξη διαφορισµού, εξαιτίας της 
έλλειψης κέρδους διάταξης. Από την (3.36) φαίνεται επίσης, πως αν διπλασιάσουµε 
την ισχύ στο σχήµα Alamouti, τότε η γραφική παράσταση θα συµπίπτει µε αυτή του 
αντίστοιχου συστήµατος MRC. 
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Σχήµα 3.12 Μετάδοση σε κανάλι  Rayleigh µε χρήση διαµόρφωσης BPSK  και της 
τεχνικής Alamouti. 

 
3.4.2.2 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ(TRANSMIT 
BEAMFORMING) 

      H σχέση εισόδου-εξόδου ενός καναλιού Rayleigh επίπεδων διαλείψεων µε  TM  

κεραίες εκποµπής και µία κεραία λήψης, γράφεται στη µορφή 

[ ] [ ] [ ]y m x m w m= +h      (3.37) 

µε 1 2[ , ,..., ]
TMh h h=h  ,όπως φαίνεται στο Σχήµα  (3.13). 

      Σε αυτή την περίπτωση, αντίθετα µε την τεχνική Alamouti, θεωρούµε πως ο 
ποµπός έχει γνώση του καναλιού. Για να εκµεταλλευτούµε τη χωρική 
διαφορισιµότητα αυτής της διάταξης, κάθε σύµβολο που µεταδίδεται από κάθε 
κεραία του ποµπού, µεταδίδεται αφού πρώτα πολλαπλασιαστεί µε ένα συντελεστή 
βάρους, ο οποίος επιλέγεται κατάλληλα στον ποµπό, χάρη της πλήρης γνώσης του 
διαύλου. Αποδεικνύεται ότι το διάνυσµα “βάρους” διάστασης 1L×  µε το οποίο 
πρέπει να πολλαπλασιαστεί η έξοδος του εκποµπού, για τη βέλτιστη µεγιστοποίηση 
του σηµατοθορυβικού λόγου στο δέκτη, έχει την µορφή [1]: 

2|| ||

H

= hz
h

     (3.38) 
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Σχήµα 3.13 Αναπαράσταση ενός καναλιού MISO  
 

Η (3.37) εποµένως  µε χρήση της  (3.38) γράφεται:  

( )* * *
1 1 1 2

1[ ] [ ] [ ] ... [ ] [ ] 
|| || T TM My m x m w m h h h h h h x m w m= + = + + + +hz
h

     (3.39) 

Ο πολλαπλασιασµός της εξόδου του δέκτη µε το κανονικοποιηµένο διάνυσµα των 
συζυγών κερδών του διαύλου (3.38), επιτρέπει την “ευθυγράµµιση” της εισόδου του 
καναλιού µε το κανάλι και κατ΄ επέκταση, τη µεγιστοποίηση του σηµατοθορυβικού 
λόγου, εξαιτίας της εποικοδοµητικής συµβολής των σηµάτων στο δέκτη. Ο 
βελτιωµένος λόγος σήµατος προς θόρυβο, που επιτυγχάνεται στο δέκτη, δίνεται από 
την σχέση [12]: 

.
2

0

|| ||Tran Beam
xE

SNR
N

= h      (3.40) 

Επειδή έχουµε κανάλι επίπεδων διαλείψεων Rayleigh ισχύει ότι 2{|| || } TE M=h   

και έτσι .Tran Beam TSNR M ρ= ,όπου 0/x NEρ = . Παρατηρούµε εποµένως, ότι ο 

µέσος σηµατοθορυβικός λόγος µε χρήση της τεχνικής της προσανατολισµένης 
εκποµπής αυξήθηκε κατά τον παράγοντα TM  , του πλήθους δηλαδή των κεραιών. Η 

τεχνική της προσανατολισµένης εκποµπής, όπως φαίνεται και από τη σχέση (3.40), 
επιτυγχάνει κέρδος διαφορισµού, ανάλογο του αριθµού των κεραιών στον ποµπό, ενώ 
ταυτόχρονα επιτυγχάνει και κέρδος διάταξης, εκµεταλλευόµενη τη γνώση του 
καναλιού στον ποµπό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, να επιτυγχάνει την ίδια 
αποδοτικότητα µε την µέθοδο MRC, που εφαρµόζεται σε ένα σύστηµα SIMO, µε τον 
αντίστοιχο αριθµό κεραιών στον δέκτη [12]. Η εξοµοίωση που παρουσιάζεται στο 
Σχήµα (3.14), επιβεβαιώνει τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, καθώς συγκρίνει την 
απόδοση των τεχνικών MRC και προσανατολισµένης εκποµπής για διαφορετικούς 
αριθµούς κεραιών 2,3,4RM = και 2,3,4TM =

 
αντίστοιχα. 
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Σχήµα 3.14 Μετάδοση σε κανάλι  Rayleigh µε χρήση διαµόρφωσης BPSK  και  της 
τεχνικής της προσανατολισµένης εκποµπής. 

 

3.5 ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΜΕ ΠOΛΛΑΠΛΕΣ  ΚΕΡΑΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΜΠΟ KAI 
ΣΤΟ ∆ΕΚΤΗ(MIMO) 

      Όπως είδαµε στην προηγούµενη ενότητα, η χρήση πολλαπλών κεραιών, είτε στον 
ποµπό είτε στο δέκτη, παρουσιάζει σηµαντική αξιοπιστία στη µετάδοση σε κανάλια 
διαλείψεων, έναντι των παραδοσιακών SISO συστηµάτων. Τα δύο βασικά 
πλεονεκτήµατα που προσφέρουν οι πολλαπλές κεραίες στον ποµπό ή στον δέκτη, 
είναι η επίτευξη ενός κέρδους διαφορισµού ή και ενός κέρδους διάταξης, ανάλογα την 
τεχνική µετάδοσης που χρησιµοποιούµε και τη γνώση που πιθανόν έχει ο ποµπός για 
το δίαυλο. Σε κάθε περίπτωση, το κέρδος στην αύξηση του σηµατοθορυβικού λόγου, 
είναι ανάλογο του αριθµού των κεραιών στον ποµπό ή στο δέκτη.  

      Όπως θα δούµε, η απόδοση του συστήµατος µπορεί να αυξηθεί περαιτέρω τόσο 
σε αξιοπιστία όσο και σε ρυθµό µετάδοσης, µε χρήση πολλαπλών κεραιών σε ποµπό 
και δέκτη ταυτόχρονα, µιας και η διάταξη MIMO, προσφέρει επιπλέον βαθµούς 
ελευθερίας στη µετάδοση της πληροφορίας, γεγονός που όπως αναφέραµε στην 
ενότητα 1.4.5, οδηγεί σε κέρδος χωρικής πολυπλεξίας (Spatial Multiplexing Gain) . 
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, η προς µετάδοση ροή δεδοµένων να διασπάται σε 
παράλληλες υπορροές, που µεταδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο εύρος συχνοτήτων 
αλλά από διαφορετικές κεραίες. 

      Ταυτόχρονα όµως µε τα πλεονεκτήµατα που αναφέραµε, η χρήση των MIMO 
συστηµάτων, κάνει πιο περίπλοκη και πιο δύσκολη την κατασκευή του δέκτη, καθώς 
η διαδικασία διαχωρισµού των ροών στον δέκτη, καθορίζει  και την υπολογιστική 
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πολυπλοκότητά του. Μερικά παραδείγµατα  χαρακτηριστικών δεκτών που 
χρησιµοποιούνται  είναι, ο Zero Forcing (ZF),o Minimum Mean Square Error 
(MMSE ),  o V-BLAST , ο Maximum Likelihood (ML ) λήπτης καθώς και ο λήπτης 
που χρησιµοποιείται στην περίπτωση εφαρµογή της τεχνικής Alamouti σε 
κεραιοσυστήµατα ΜΙΜΟ. Στη συνέχεια αναλύουµε τους προαναφερθέντες δέκτες 
εκτενέστερα συνοψίζοντας τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους 

3.5.1 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ALAMOUTI  ΣTA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΜΟ 
  
      Στην περίπτωση ενός κεραιοσυστήµατος MIMO, µε δύο κεραίες εκποµπής και 
δύο κεραίες λήψης, σύµφωνα µε την χωροχρονική κωδικοποίηση Alamouti που 
περιγράφηκε νωρίτερα, ένας κύκλος µετάδοσης αποτελείται από δύο διαδοχικές 
χρονικές στιγµές. Πιο συγκεκριµένα, τη χρονική στιγµή t  µεταδίδουµε τα σύµβολα 

1x , 2x , ενώ αντίθετα την  χρονική στιγµή  Tt +  η πρώτη κεραία µεταδίδει *
2x−  ενώ 

η δεύτερη *
1x  , όπως φαίνεται στο σχήµα (3.15). Θεωρούµε επίσης, δίαυλο µε 

επίπεδες διαλείψεις Rayleigh, τα χαρακτηριστικά του οποίου παραµένουν 
αναλλοίωτα για τις δύο διαδοχικές χρονικές στιγµές. Αυτό που µεταβάλλεται σε αυτή 
την περίπτωση, είναι η διάσταση του πίνακα που χαρακτηρίζει το δίαυλο, λόγω της 
επιπρόσθετης κεραίας στον δέκτη. Στο σχήµα (3.15), αναπαριστάται η διάταξη 
MIMO 2 2×  µε χρήση της τεχνικής Alamouti. 

 

Σχήµα 3.15 Τοπολογία ΜΙΜΟ2 2× µε εφαρµογή της τεχνικής Αlamouti 

Την χρονική στιγµή t  κάθε κεραία λαµβάνει αντίστοιχα τα σήµατα: 

1 11 11 21

2 22 12 22

( )
( )

x wy t h h
x wy t h h

      
            

      
= +       (3.41) 

Ενώ την αµέσως επόµενη χρονική στιγµή οι δύο κεραίες του δέκτη λαµβάνουν:  

*
2 31 11 21

*
42 12 22 1

( )
( )

x wy t T h h
wy t T h h x

      
                 

−+
= +

+
      (3.42) 
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Συνδυάζοντας τις σχέσεις (3.41),(3.42) µπορούµε να γράψουµε ότι: 

11 11 21

212 222 1
** **

2 321 111
** **
422 122

( )

( )

( )

( )

wy t h h
wh hy t x

x wh hy t T

wh hy t T

     
     
      

       
      
      

   

= +
−+

−+

      (3.43) 

και ορίζοντας ως H  τον πίνακα που αντιλαμβάνεται ο δέκτης [4]: 

11 21

12 22
* *
21 11

* *
22 12

h h
h h

h h

h h

 
 
 
 
 
 
 

=
−

−

H       (3.44) 

H εκτίµηση του σήµατος που στάλθηκε στο δέκτη, γίνεται µε την χρήση του 
ψευδοαντίστροφου πίνακα, ο οποίος ορίζεται ως εξής: 

† 1( )H H−=H H H H       (3.45) 

και έτσι η εκτίµηση των σταλθέντων συµβόλων 1 2[ ]x x  στο δέκτη, παίρνει την 

µορφή: 

1
~

2†1
*~
1

2
*
2

( )

( )

( )

( )

y t

y tx
y t Tx
y t T

 
     
  

   
    

 

=
+

+

H       (3.46) 

Σε αυτή την περίπτωση, η στιγµιαία τιµή του σηµατοθορυβικού λόγου αποδεικνύεται 
ότι  δίνεται από την σχέση [1]: 

2|| ||

2
SNR ρ= h

      (3.47) 

Εποµένως, αφού για το κανάλι Rayleigh επίπεδων διαλείψεων T RMM ×  ισχύει ότι 
2{|| || } T RE MM= ×h  η µέση τιµή του σηµατοθορυβικού λόγου θα είναι: 

2
T RMMSNR ρ×=       (3.48) 

και συγκεκριµένα στην περίπτωση του συστήµατος 2 2×  θα είναι  2SNR ρ= .      

Συνολικά, το σχήµα Alamouti προσφέρει το µέγιστο κέρδος διαφορισµού της τάξης 
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του 4, ενώ ταυτόχρονα και αυτή τη φορά η απουσία γνώσης του καναλιού στον 
ποµπό, έχει σαν αποτέλεσµα το να µην υπάρχει κέρδος διάταξης. Στο σχήµα (3.16) 
φαίνονται τα αποτελέσµατα της εξοµοίωσης ενός συστήµατος Alamouti 2 2× . Παρ’ 
όλα αυτά ο ρυθµός µετάδοσης παραµένει ίσος µε ένα σύµβολο ανά χρονική στιγµή, 
δηλαδή το σχήµα Alamouti προσφέρει το µέγιστο κέρδος διαφορισµού, αλλά δεν 
εκµεταλλεύεται τον πρόσθετο βαθµό ελευθερίας, που προσφέρει το κανάλι ΜΙΜΟ 
2 2× . 

 

Σχήµα 3.16 Μετάδοση σε κανάλι  MIMO 2 2×   µε χρήση διαµόρφωσης BPSK  και  
τεχνικής Alamouti. 

 

3.5.2 O ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΤΗΣ  ZERO FORCING 

      Ο απλούστερος τρόπος για τη αποπολύπλεξη των ροών στο δέκτη, έτσι ώστε να 
ανακτήσουµε τα δεδοµένα που στάλθηκαν, είναι να κάνουµε χρήση του ισοσταθµιστή 
Zero-Forcing, o οποίος ανήκει στην κατηγορία των γραµµικών ισοσταθµιστών. Στόχος 
της ισοστάθµισης λοιπόν, είναι η εξάλειψη παρεµβολών από τις γειτονικές ροές 
συµβόλων (Multistream Interference-MSI ). 

Ξεκινάµε λοιπόν από το µοντέλο που περιγράφει τη σχέση εισόδου εξόδου ενός 
καναλίου T RMM × , το οποίο όπως έχουµε αναφέρει γράφεται: 

[ ] [ ] [ ]m m m= +y hx w       (3.49) 
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όπου h ο πίνακας  R TM M×  του καναλιού, w  το διάνυσµα του θορύβου και y  τα 

TM µεταδιδόµενα σύµβολα .Το λαµβανόµενο διάνυσµα µπορεί να γραφεί και ως 

εξής: 

1

[ ] [ ] [ ]
TM

i i
i

m m m
=

= +∑y h x w       (3.50) 

όπου 1.... TMh h  είναι οι στήλες του πίνακα h ,ενώ ix  είναι τα µεταδιδόµενα σύµβολα 

από την i  κεραία του εκποµπού και τα οποία, είναι όλα ανεξάρτητα µεταξύ τους. 
Έστω τώρα, ότι µας ενδιαφέρει να ανιχνεύσουµε την kth  ροή, τότε ισοδύναµα η 
(3.50) µπορεί να γραφτεί ως: 

[ ] [ ] [ ] [ ]
TM

k k i i
i k

m x m m m
≠

= + +∑y h h x w       (3.51) 

Από τη (3.51) γίνεται σαφές, ότι προσπαθώντας να εστιάσουµε σε µία ροή, 
δεχόµαστε παρεµβολές από όλες τις υπόλοιπες. Τις επιµέρους παρεµβολές, µπορούµε 
να τις θεωρήσουµε και αυτές ως έναν επιπρόσθετο θόρυβο και άρα να έχουµε ότι:    

'[ ] [ ] [ ]
TM

i i
i k

m m m
≠

= +∑w h x w  

Eποµένως η (3.51) γίνεται: 
'[ ] [ ] [ ]k km x m m= +y h w      (3.52) 

Ένας από τους τρόπους εξάλειψης της παρεµβολής των ξένων ροών, είναι να 
προβάλουµε το λαµβανόµενο διάνυσµα  y στον υποχώρο  που είναι ορθογώνιος σε 

εκείνον που δηµιουργούν τα διανύσµατα 1 1 1... , ..
Tk k M− +h h h h  και τον οποίο 

ονοµάζουµε kV , διαστάσεων kd . Η προβολή µπορεί να αναπαρασταθεί από έναν 

πίνακα kQ , διαστάσεων k Rd M× . Αναλυτικότερα η απόδειξη καθώς και οι 

προϋποθέσεις αυτής, αναφέρoνται στο [2].  
      Καταλήγουµε στο συµπέρασµα, ότι συνολικά ο ισοσταθµιστής  Zero-Forcing 
προκειµένου να αποπολυπλέξει τις ροές, πολλαπλασιάζει την είσοδο του δέκτη µε τον 
ψευδοαντίστροφο πίνακα †H  του καναλιού. Συγκεκριµένα: 

~
† 1 1[ ] [ ] ( ) [ ] ( ) [ ]H H H Hm m m m− −= = + =y H y h h h hx h h h w  

                            1[ ] ( ) [ ]H Hm m−= +x h h h w      (3.53) 

υποθέτοντας ότι TRM M≥ . Συνεπώς, παρατηρώντας την (3.53) ο ZF-ισοσταθµιστής 

δηµιουργεί ένα ισοδύναµο σύστηµα που αποτελείται από TM  παράλληλα κανάλια 

SISO, καθένα µε ξεχωριστό Γκαουσιανό θόρυβο. Το πρόβληµα βρίσκεται στο 
γεγονός, ότι ο ZF-ισοσταθµιστής ταυτόχρονα ενισχύει τον Γκαουσιανό θόρυβο κατά 
τον παράγοντα †H  γεγονός, που προκαλεί αντίστοιχη µείωση στο σηµατοθορυβικό 
λόγο. Η κάθε ροή, στην οποία διασπάται το κανάλι έχει κέρδος διαφορι-                                   
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σµού ίσο µε 1TRM M− + , µε αντίστοιχο σηµατοθορυβικό λόγο της τάξης του 

( 1 / ))(T TRM M Mρ− + . Στο σχήµα (3.17) βλέπουµε την απόδοση του ZF φίλτρου 

για διάφορα κεραιοσυστήµατα. 

 

3.5.3 O ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΤΗΣ  MMSE (Minimum Mean Square Error) 

      Όπως είδαµε στην προηγούµενη ενότητα, ο δέκτης µε χρήση ιστοσταθµιστή Zero-
Forcing καταφέρνει να εξαλείψει πλήρως την MSI µεταξύ των υπορροών µε κόστος 
την ενίσχυση του θορύβου. Ο δέκτης µε χρήση MMSE, προσπαθεί να κρατήσει µια 
ισορροπία µεταξύ των δύο παραµέτρων που προαναφέρθηκαν, ώστε να πετύχει όσο 
το δυνατόν µικρότερο αριθµό λαθών στο δέκτη. ∆εδοµένου ότι και πάλι το κανάλι 
είναι γνωστό στο δέκτη, ο τελευταίος προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει την ποσότητα: 

{ }2|| ||E −Gy s      (3.54) 

Η λύση του παραπάνω προβλήµατος δίνεται από την σχέση [23] : 

1
x y y

−= RG R       (3.55) 

όπου µε x yR  συµβολίζουµε την ετεροσυσχέτιση µεταξύ των σηµάτων ,x y. Στην 

ίδια πηγή αποδεικνύεται επίσης ότι 2 H
x y xσ=R H  και 2 2H

Mty x wσ σ= + IR HH . 

Αντικαθιστώντας τις δύο προηγούµενες σχέσεις στην (3.55), καταλήγουµε ότι η 
συνάρτηση του ισοσταθµιστή MMSE µε την οποία πολλαπλασιάζεται το σήµα στο 
δέκτη είναι : 

1
2

2
H H x

Mt
w

σ
σ

−
 
  
 

= +G H HH I      (3.56) 

      Ο ισοσταθµιστής MSEE αποτελεί την καλύτερη επιλογή γραµµικής ισοστάθµισης 
καθώς σε όλο το εύρος τιµών του SNR είναι αποδοτικότερος,  τόσο από τον ZF όσο 
και από το προσαρµοσµένο φίλτρο. Αξίζει επίσης να τονιστεί, πως για χαµηλό SNR 
o MSEE έχει παρόµοια συµπεριφορά µε αυτή του προσαρµοσµένου φίλτρου, ενώ στις 
πολύ υψηλές τιµές του SNR συµπεριφέρεται παρόµοια µε τον ZF [1]. 

      Στο Σχήµα (3.17) φαίνονται τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων, σχετικά µε 
την απόδοση των ισοσταθµιστών ZF-MMSE . Το πρώτο πράγµα που επιβεβαιώνεται 
από την εξοµοίωση, είναι η υπεροχή του δέκτη MMSE σε σχέση µε τον ZF . Για την 
περίπτωση του MIMO 2 2×  στα χαµηλά SNR το κέρδος απόδοσης είναι της τάξης 
των 4 dB, ενώ όσο προχωράµε σε υψηλότερες τιµές του SNRτο κέρδος µειώνεται, 
καθώς ο MMSE αρχίζει να συµπεριφέρεται ως ZF. Η αύξηση των κεραιών στον 
ποµπό, τόσο στον MMSE όσο και στον ZF, έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του 
ρυθµού µετάδοσης, αλλά ταυτόχρονα ο καταµερισµός της ισχύος στις κεραίες έχει 
σαν αποτέλεσµα τη µείωση της απόδοσης, ειδικά στον  ZF δέκτη. Για παράδειγµα,  
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Σχήµα 3.17 Σύγκριση των τεχνικών ZF-MMSE για διάφορες διατάξεις 
κεραιοσυστηµάτων ΜΙΜΟ µε χρήση διαµόρφωσης BPSK. 

συγκρίνοντας το σύστηµα SISO µε το MIMO 2 2×  , αν και τα δύο συνολικά 
επιτυγχάνουν το ίδιο κέρδος διαφορισµού, το SISO φαίνεται να υπερτερεί ως προς 
την απόδοση σχετικά µε το ποσοστό του ρυθµού των λανθασµένων συµβόλων που 
φτάνουν στον δέκτη, καθώς στο ΜΙΜΟ, η διαθέσιµη ισχύς στον ποµπό έχει 
διαµοιραστεί ισόποσα στις δύο κεραίες, µε αποτέλεσµα τα BPSK σύµβολα να 
γίνονται πιο ευαίσθητα στο θόρυβο. 

 3.5.4 ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ordered 
Successive Interference Cancelation (OSIC) 

      Θεωρούµε και πάλι ένα κανάλι MIMO T RMM ×  όπως αυτό που περιγράφεται 

από την Σχέση (3.49). Η τεχνική που θα περιγράψουµε µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 
συνδυασµό µε έναν από τους δύο προηγούµενους δέκτες που αναφέρθηκαν 
ZF/MMSE , και είναι γνωστή ως τεχνική V-BLAST. Η γενική λογική είναι να 
ανακτούµε µία µία τις ροές, και κάθε φορά που ένα σύµβολο ανακτάται, η ροή του να 
αφαιρείται από το αρχικό σήµα. Πιο συγκεκριµένα, στην ΟSIC από το σήµα που 
αρχικά φτάνει στον δέκτη εξετάζουµε αρχικά, ποια από όλες τις ροές είναι η πιο 
ισχυρή. Στη συνέχεια, περνάµε τη ροή αυτή µέσα από τον ZF/MMSE ισοσταθµιστή 
προκειµένου να εκτιµήσουµε το αντίστοιχο σύµβολο. Αυτό περιγράφεται µαθηµατικά 
ως K=z G y , όπου KG  είναι η kth γραµµή του πίνακα του ισοσταθµιστή, που 

χρησιµοποιούµε. Στη συνέχεια, ακολουθεί η αφαίρεση της συγκεκριµένης ροής από 
το αρχικό ληφθέν σήµα, δηλαδή: 



 

57 Κεφάλαιο 3          Παραµετροποίηση της Ποιότητας των Παρεχοµένων Υπηρεσιών I      

^

{ } K KK x− = −y y h        (3.57) 

όπου µε { }K−y  συµβολίζουµε το ληφθέν σήµα 1RM ×  µε την παρεµβολή του Ks  να 

εκλείπει, ενώ µε Kh  την kth στήλη του h . Τέλος, από τις ροές που έχουν µείνει, 

επιλέγουµε την αµέσως ισχυρότερη και επαναλαµβάνουµε την παραπάνω διαδικασία 
µέχρι να ανιχνεύσουµε όλα τα TM  σύµβολα. Στο σχήµα (3.17) φαίνεται µια γραφική 

αναπαράσταση της τεχνικής V-BLAST. Επίσης, όπως άλλωστε αναµενόταν, η χρήση 
ισοσταθµιστή MMSE αντί Zero-Forcing, επιφέρει και σε αυτή την περίπτωση 
καλύτερη απόδοση του συστήµατος, η οποία µάλιστα όσο προχωράµε σε υψηλότερες 
τιµές του σηµατοθορυβικού λόγου, γίνεται ολοένα και καλύτερη σε σχέση µε τον 
MMSE χωρίς χρήση της τεχνική V-BLAST. Στο Σχήµα (3.18) φαίνεται ο ρυθµός 
σφαλµάτων στο δέκτη µε ή και χωρίς χρήση  V-Blast για ΜSSE/ZF ισοσταθµιστές, σε 
ένα σύστηµα MIMO 2 2× . 

 

Σχήµα 3.17 ∆έκτηςV-BLAST 

      Ένα σηµαντικό πρόβληµα αυτής της δοµής είναι η διάδοση σφαλµάτων καθώς, αν 
µία από τις ροές δεν ανιχνευτεί σωστά, το σφάλµα θα διαδοθεί και στις επόµενες. Για 
αυτόν ακριβώς το λόγο και ο δέκτης στα αρχικά στάδια επιλέγει της πιο “ισχυρές” 
ροές, µειώνοντας έτσι την πιθανότητα λανθασµένης απόφασης στις πρώτες 
επαναλήψεις. 

 3.5.5 O ∆ΕΚΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΙΜΟ ΚΕΡΑΙΟ-
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

      Ο λήπτης µέγιστης πιθανοφάνειας είναι ο βέλτιστος δέκτης που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί, προκειµένου να πραγµατοποιήσουµε την ανίχνευση του 
διανύσµατος, που µεταδόθηκε από τον ποµπό. Η αυξηµένη πολυπλοκότητα αυτής της 
τεχνικής, οφείλεται στο γεγονός ότι στο δέκτη, δε χρησιµοποιούµε επιπλέον κάποιο 
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γραµµικό ή µη γραµµικό φίλτρο για να αποπλέξουµε τις ροές των δεδοµένων και κατ’ 
επέκταση την ακύρωση των παρεµβολών, από τις γειτονικές ροές συµβόλων. 

      Ξεκινάµε την ανάλυση µας µε το γεγονός, ότι το κανάλι και αυτή την φόρα είναι 
επίπεδο µε αργές διαλείψεις Rayleigh και ο δέκτης έχει πλήρη γνώση του καναλιού. 
Ο δέκτης τότε, χρησιµοποιεί το διάνυσµα που λαµβάνει και το συγκρίνει µε όλους 
τους πιθανούς συνδυασµούς διανυσµάτων, που θα µπορούσε να του είχε στείλει ο 
ποµπός µε τα διαθέσιµα σύµβολα του αστερισµού διαµόρφωσης που έχει 
χρησιµοποιηθεί, υπολογίζοντας την ευκλείδεια απόσταση από αυτά. Στη συνέχεια, 
επιλέγει την είσοδο η οποία ελαχιστοποιεί την απόσταση αυτή. Αυτό µπορούµε να το 
αναπαραστήσουµε ως εξής [1]: 

~
2min | |

x
= −x y Hx       (3.58) 

      Η βέλτιστη αυτή µέθοδος ανίχνευσης λαµβάνει απόφαση, αφού πρώτα εκτελέσει 
TMA συγκρίσεις [1], όπου Aείναι το µέγεθος του αστερισµού ενώ TM  είναι ο 

αριθµός των κεραιών στον ποµπό. Εποµένως η πολυπλοκότητα αυξάνεται εκθετικά 
µε τον αριθµό των κεραιών στον ποµπό µε αποτέλεσµα, ακόµα και αν ο δέκτης ML 
είναι βέλτιστος, συχνά να είναι δύσκολο να χρησιµοποιηθεί στην πράξη, καθώς 
πολλές φορές απαιτεί τεράστιο όγκο υπολογισµών, ειδικά όταν χρησιµοποιείται για 
µεγάλους αστερισµούς, όπως για παράδειγµα  την 64-QAM.  Ένα σύστηµα MIMO το 
οποίο κάνει χρήση ML δέκτη, πετυχαίνει κέρδος διαφορισµού τάξης RM , ίσο δηλαδή 

µε το πλήθος των κεραιών του λήπτη. 

 

Σχήµα 3.18 Μετάδοση σε κανάλι  MIMO 2 2×   µε χρήση διαµόρφωσης BPSK  και 
χρήση δεκτών ZF/MMSE-OSIC (V-BLAST) και δέκτη µέγιστης πιθανοφάνειας. 
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      Παρόλα αυτά, η χρήση πολλαπλών κεραιών στο δέκτη έχει το µειονέκτηµα ότι η 
ενέργεια που αντιστοιχεί σε κάθε µεταδιδόµενο σύµβολο µειώνεται κατά ένα 
συντελεστή TM , µειώνοντας έτσι ελαφρά την απόδοση ως προς το SER, ενός 

αντίστοιχου συστήµατος SIMO. Ωστόσο οι επιπλέον κεραίες στον ποµπό 
πλεονεκτούν στο γεγονός του ρυθµού µετάδοσης, καθώς µεταδίδουµε TM  σύµβολα 

κάθε χρονική στιγµή. Στο Σχήµα (3.18) φαίνεται η εφαρµογή της τεχνικής ML σε ένα 
σύστηµα ΜΙΜΟ 2 2×  και η σύγκρισή του µε άλλες προαναφερθείσες τεχνικές. Όπως 
φαίνεται η τεχνική ΜL είναι η πλέον αποδοτική από της υπόλοιπες. Παρόλα αυτά για 
τις χαµηλές τιµές του SNR απόδοση του MMSE-VBLAST και  ML δέκτη σχεδόν 
ταυτίζονται. 

3.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στο Κεφάλαιο αυτό µελετήσαµε την απόδοση των συστηµάτων µε κριτήριο τον 
ρυθµό των λαθών στον δέκτη. Καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι η χρήση των 
παραδοσιακών SISO συστηµάτων, για µετάδοση σε κανάλια διαλείψεων, είναι µη 
αποδοτική καθώς για να πετύχουµε την επιθυµητή αξιοπιστία πρέπει να αυξήσουµε 
σηµαντικά τον σηµατοθορυβικό λόγο. Αναφερθήκαµε στις πλέον δηµοφιλείς τεχνικές 
οι οποίες εκµεταλλεύονται την  χωρική διαφορισιµότητα και το κέρδος πολυπλεξίας 
που προσφέρει η χρήση πολλαπλών κεραιών, όπως την τεχνική συνδυασµός του 
µεγίστου λόγου και την τεχνική Alamouti στα SIMO και στα MISO συστήµατα 
αντίστοιχα, καθώς και στους δέκτες ZF,MMSE,ML και V-BLAST στα συστήµατα 
MIMO. Παρόλα αυτά, προκειµένου να αποφασίσουµε το είδος της τεχνικής ή του 
δέκτη που θα χρησιµοποιήσουµε πρέπει να γνωρίζουµε πρώτα που θέλουµε να 
εστιάσουµε την προσοχή µας, στην υψηλή απόδοση και ταυτόχρονα στην αυξηµένη 
πολυπλοκότητα, ή το αντίθετο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ II 

 

 

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

      Σε αυτή την ενότητα εξετάζουµε τη χωρητικότητα του ασύρµατου διαύλου, 
διατυπώνοντας τον τύπο του Shannon, αρχικά για το AWGN κανάλι και στη συνέχεια 
για κανάλια διαλείψεων, τύπου Rayleigh. Οι παρατηρήσεις µας αναφέρονται τόσο σε 
συστήµατα µε µια κεραία στον ποµπό και µια στο δέκτη όσο και σε συστήµτα 
πολλαπλών κεραιών, (SIMO,MISO,MIMO), έχοντας ως σκοπό, την ανάδειξη των 
πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζουν τα τελευταία, ως προς την εξασφάλιση πιο 
αξιόπιστης επικοινωνίας. 

4.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

4.2.1 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ SISO  
      Κύριος στόχος κατά τη µετάδοση της πληροφορίας, από οποιοδήποτε κανάλι 
επικοινωνίας, είναι όπως είδαµε η αξιοπιστία, (realibility ), που µετριέται µε την 
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πιθανότητα σωστής λήψης στο δέκτη. Λόγω της παρουσίας θορύβου, φαίνεται εκ 
πρώτης όψεως, ότι η πιθανότητα σφάλµατος είναι πάντοτε φραγµένη πέραν του 
µηδενός από έναν θετικό αριθµό. Εντούτοις ο Shannon  το 1948, απέδειξε ότι είναι 
δυνατή µια αξιόπιστη µετάδοση, δηλαδή µε πιθανότητα σφάλµατος µικρότερη από 
οποιαδήποτε δεδοµένη τιµή, ακόµα και µε ενθόρυβα κανάλια, αρκεί ο ρυθµός 
µετάδοσης να είναι µικρότερος από µία τιµή, καλούµενη χωρητικότητα του καναλιού, 
(channel capacity) [3]. 

      Ας θεωρήσουµε το µοντέλο ενός Γκαουσιανού καναλιού, που περιγράφεται από 

τη σχέση εισόδου-εξόδου: y x w= + ,όπου 2~ (0, )w N σ . Για οποιαδήποτε 

ακολουθία εισόδου αρκετά µεγάλου µήκους n  αποδεικνύεται ότι ισχύει ένας 

περιορισµός της ισχύος της εισόδου 2
1

1 N
ii

x P
N =

≤∑ . Από την άλλη πλευρά, από το 

νόµο των µεγάλων αριθµών ισχύει ότι: 

2 2 2 2 2 2
1 1

1 ( ) || ||
N N

i i ii i
w y x N N

N
σ σ σ

= =
→ ⇒ − = ⇒ − =∑ ∑ y x     (4.1) 

H έξοδος y  δηλαδή, µε πιθανότητα που πλησιάζει τη µονάδα, θα βρίσκεται µέσα σε 

µία n-διάστατη σφαίρα ακτίνας 2Nσ .  Με παρόµοια λογική, λόγω του περιορισµού 
της ισχύος στην είσοδο και της ανεξαρτησίας µεταξύ εισόδου και θορύβου, έχουµε 
ότι:  

2 2 2 2
1

1 || || ( )
N

ii
y P N P

N
σ σ

=
≤ + ⇒ = +∑ y        (4.2) 

 

 

Σχήµα 4.1 “Πακετάρισµα” ακολουθιών εξόδου ενός Gaussian καναλιού µε 
περιορισµό ισχύος 
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Σύµφωνα µε τον Shannon, αξιόπιστη επικοινωνία υπάρχει όσο οι ακολουθίες x που 
µεταδίδουµε διαµέσου του καναλιού, καθώς αυξάνονται σε αριθµό, δεν υπερ-
καλύπτουν η µία την άλλη.  

      Οπότε για να απαντήσουµε στο ερώτηµα, πόσες ακολουθίες  x µπορούµε να 
µεταδόσουµε µε ασφάλεια µέσα από το κανάλι, ανάγεται στο ερώτηµα, πόσες 

υπερσφαίρες ακτίνας 2Nσ  µπορούµε να χωρέσουµε σε µια σφαίρα ακτίνας 
2( )N P σ+ ; O µέγιστος αριθµός εποµένως των µηνυµάτων, που µπορούν να 

µεταδοθούν ταυτόχρονα µέσα από το κανάλι και ταυτόχρονα να αποκωδικοποιηθούν 
αξιόπιστα από το δέκτη, υπολογίζεται ως ακολούθως:  

2

2

( )
N

N P

N

σ
σ

 
 
 
 

+
    (4.3) 

Εποµένως, η χωρητικότητα ενός καναλιού διακριτού χρόνου, µιας εισόδου-εξόδου, 
µε λευκό Γκαουσιανό θόρυβο και µε περιορισµό ισχύος P, δίνεται από τη σχέση: 

2

22

( )1 1log log(1 )
2

N

N P P
N N

σ
σσ

         

+
= +      (4.4) 

      Όταν πρόκειται για κανάλι συνεχούς χρόνου και περιορισµένου εύρους ζώνης W  
προσθετικού Γκαουσιανό θόρυβο φασµατικής πυκνότητας ισχύος / 2N  µπορούµε 
να  δειγµατοληπτούµε στο ρυθµό Nyquist και να επιτύχουµε ένα ισοδύναµο κανάλι 
διακριτού χρόνου. Η ισχύς του θορύβου ανά δείγµα θα είναι P, ενώ η ισχύς του 

θορύβου στο φάσµα [ , ]W W− +  θα είναι: 02
2

N
W . Εποµένως η (4.4) γίνεται: 

0

1log(1 )
2

PC
WN

= +    bits/second/Hz     (4.5) 

Πολλαπλασιάζοντας την (4.5) µε το εύρος ζώνης του καναλιού 2W καταλήγουµε σε 
µια άλλη µορφή έκφρασης της χωρητικότητας: 

0

log(1 )PC W
WN

= +  bits/second      (4.6) 

4.2.2 ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 

      Από το αποτέλεσµα που κατέληξε ο Shannon για τη χωρητικότητα, φαίνεται πως 
υπάρχουν δυο βασικές παράµετροι που την επηρεάζουν: Το εύρος ζώνης και η ισχύς 
του σήµατος. Υπάρχει λοιπόν µια δυνατότητα ανταλλαγής µεταξύ των P και W µε 
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την έννοια ότι η µείωση της µιας, µπορεί να αντισταθµιστεί από την αύξηση της 
άλλης. 

      Αυξάνοντας την ισχύ του σήµατος, αυξάνουµε και τον περιορισµό ισχύος που 
έχουµε θέσει για τη µετάδοση. Παρατηρώντας το σχήµα (4.1), βλέπουµε πως µια 
αύξηση της ισχύος, προκαλεί αύξηση της ακτίνας της εξωτερικής σφαίρας. Αυτό 
υπονοεί, ότι πλέον µπορούµε να µεταδόσουµε περισσότερες ακολουθίες µέσα από το 
κανάλι µας, χωρίς να αλληλεπικαλύπτονται στο χώρο εξόδου. 

      Από την άλλη πλευρά, η επίδραση του εύρους ζώνης του καναλιού στην 
χωρητικότητα, έχει δύο διαφορετικές επιπτώσεις: Σε ένα κανάλι µε µεγαλύτερο εύρος 
ζώνης, µπορούµε να µεταδώσουµε περισσότερα δείγµατα/sec, επιτυγχάνοντας 
υψηλότερο αριθµό µετάδοσης. Ταυτόχρονα όµως, αύξηση του εύρους ζώνης, 
σηµαίνει και υψηλότερο σήµα θορύβου στον δέκτη. Αυτό σηµαίνει, πως σε αντίθεση 
µε την περίπτωση της ισχύος, αυξάνοντας το εύρος ζώνης, δεν µπορούµε να 
αυξήσουµε την χωρητικότητα του καναλιού, µέχρι όποια τιµή θέλουµε. Αυτό 
φαίνεται και γραφικά στο σχήµα  (4.2) 

Σχήµα 4.2 Αναπαράσταση της χωρητικότητας του καναλιού συναρτήσει του εύρους 
ζώνης 

      Τελειώνοντας αυτή την παράγραφο, αξίζει να αναφέρουµε άλλο ένα σηµαντικό 
αποτέλεσµα, στο οποίο κατέληξε ο Shannon. Σε οποιοδήποτε επικοινωνιακό 
σύστηµα, για να έχουµε αξιόπιστη επικοινωνία, αρκεί ο ρυθµός µε τον οποίο 
µεταδίδουµε, να είναι µικρότερος  της χωρητικότητας, δηλαδή: 

0

log(1 )
P

R W
WN

< +      (4.7). 
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      Οποιοσδήποτε ρυθµός µετάδοσης, πάνω από την χωρητικότητα του καναλιού, 
έχει ως αποτέλεσµα η πιθανότητα σφάλµατος στο δέκτη να αποµακρύνεται από το 
µηδέν για οποιονδήποτε κώδικα, οποιουδήποτε µήκους µπλοκ. 

4.3 Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΣΤΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΚΕΡΑΙΩΝ 

      Πρόσφατες έρευνες έδειξαν, ότι τα ασύρµατα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα που 
χρησιµοποιούν πολλαπλές κεραίες και στη  µετάδοση και τη λήψη, είναι ικανά να 
παρέχουν µεγάλη χωρητικότητα καναλιού. Στις ενότητες 4.3.1 4.3.2 4.3.3, θα 
παρουσιάσουµε πως µετασχηµατίζεται ο τύπος του Shannon, που προσδιορίζει ένα 
άνω φράγµα για τη χωρητικότητα, για διάφορους τύπους συστηµάτων πολλαπλών 
κεραιών. Πρώτα όµως θα πρέπει να κάνουµε κάποιες σηµαντικές θεωρήσεις, που θα 
διευκολύνουν τη ανάλυσή µας: 

• To κανάλι µας είναι ντετερµινιστικό και χρονικώς αµετάβλητο. 
• Ο πίνακας H που περιγράφει το κανάλι είναι γνωστός στο δέκτη αλλά όχι στον 

ποµπό. Αυτό σηµάνει, ότι ο ποµπός αφού δεν έχει ουσιαστική γνώση για το 
κανάλι, µοιράζει τη διαθέσιµη ισχύ του ισόποσα επάνω στους ποµπούς. Θα 
εξετάσουµε και την περίπτωση της πλήρης γνώσης του καναλιού, τόσο στον 
ποµπό όσο και στο δέκτη, αλλά αρχικά ας επικεντρωθούµε στην πρώτη 
περίπτωση. 

• Θεωρούµε κανάλι επίπεδων διαλείψεων. ∆ηλαδή το εύρος ζώνης συνοχής του 
καναλιού, είναι µεγαλύτερο από το εύρος ζώνης του σήµατος. 

4.3.1 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΙΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ 
(MIΜO) 

      Ο υπολογισµός της χωρητικότητας ενός καναλιού ΜΙΜΟ, αποτελεί ουσιαστικά 
µια γενίκευση της φόρµουλας που αποσκοπεί στην µεγιστοποίηση της αµοιβαίας 
πληροφορίας, (mutual information ), για τον υπολογισµό της χωρητικότητας ενός 
SISO καναλιού. Θεωρούµε ένα ΜΙΜΟ κανάλι RMMΤ ×  το όποιο περιγράφεται από 

τη σχέση εισόδου-εξόδου: 

11 11 1 1

1

T

R R R T T R

M

M M M M M M

h hy x w

y h h x w

      
      
      
                  

= +

L

M M O M M M

L
  

 

η πιο απλά: [ ] [ ] [ ]m m m= +Hy x w      (4.8) 

όπου το y  είναι το 1RM ×  διάνυσµα του ληφθέντος σήµατος, x  είναι το 1TM ×  

διάνυσµα του σήµατος που πρόκειται να µεταδοθεί και w  το διάνυσµα του θορύβου 
το όποιο ακολουθεί 0)(0,C NΝ  κατανοµή. Η χωρητικότητα ενός τέτοιου καναλιού 

που περιγράφεται, δίνεται από τη σχέση : 
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{ ( )} { ( )}
max ( ; ) max ( ) ( / )
p x p x

C I H H= = −x y y y x     (4.9) 

όπου p(x) είναι η πιθανοτική κατανοµή που ακολουθεί το διάνυσµα της εισόδου και 
( ; )I x y  είναι η αµοιβαία πληροφορία εισόδου-εξόδου. Γνωρίζουµε επίσης, ότι η 

αµοιβαία πληροφορία γράφεται ως ( ; ) ( ) ( | )I h h= −x y x x y , όπου µε h

συµβολίζουµε τη εντροπία. Υπενθυµίζουµε, ότι πρακτικά η αµοιβαία πληροφορία, 
είναι ένα µέτρο που µας δείχνει, πόσο µειώθηκε η αβεβαιότητα µας για το x  
λαµβάνοντας υπόψη την πληροφορία που έχουµε για το διάνυσµα y . Επειδή το 

διάνυσµα του θορύβου είναι στατιστικώς ανεξάρτητο από το σήµα, στην είσοδο 
µπορούµε να γράψουµε: ( / ) ( / ) ( )h h h= + =y x x w x w  και άρα η (4.9) γίνεται:  

{ ( )}
max ( ) ( )
p x

HC H= −y w      (4.10) 

      Αφού ο Γκαουσιανός θόρυβος έχει µία σταθερή εντροπία, το πρόβληµα 
µεγιστοποίησης της αµοιβαίας πληροφορίας, απλοποιείται σε ένα πρόβληµα 
µεγιστοποίησης της ( )H y . Αποδεικνύεται ότι για κάθε διάνυσµα, και στην 

προκειµένη περίπτωση για το y , η εντροπία µεγιστοποιείται, όταν η έξοδος 

ακολουθεί την κυκλική συµµετρική µιγαδική Γκαουσιανή κατανοµή 0)(0,C NΝ . Η 

έξοδος όµως ακολουθεί την κυκλική συµµετρική µιγαδική Γκαουσιανή κατανοµή, 
µόνο αν και η είσοδος ακολουθεί την ίδια κατανοµή. Εποµένως οι εντροπίες ( )H y  

και ( )H w δίνονται από τις σχέσεις [1]: 

2(det( ))( ) logH eRπ= yyy    bits/second/Hz     (4.11) 

2(det( ))( ) log
RMH eπ=w I  bits/second/Hz     (4.12) 

∆εδοµένου ότι { }
R

H H
x x ME RR = = +yy yy H H I  

και σε συνδυασµό µε τις (4.11),(4.12) 

καταλήγουµε, ότι η αµοιβαία πληροφορία δίνεται από τη σχέση: 

2( ; ) log det[ ]
R

H
M xxI R= +x y I H H   bits/second/Hz     (4.13) 

Ακολούθως,  από την εξίσωση (4.10)  και µε χρήση της (4.13) συµπεραίνουµε ότι η 
χωρητικότητα του ΜΙΜΟ καναλιού δίνεται από τη σχέση: 

( )2
( )

max log det
R

xx

H
M xx

tr R SNR
C R

ρ= =
 = + I H H   bits/second/Hz     (4.14) 

      Eποµένως, όπως φαίνεται στην (4.14), η τιµή της χωρητικότητας έχει άµεση 
σχέση µε την αυτοσυσχέτιση της εισόδου και εποµένως µε τον πίνακα H  του 
διαύλου και πιο συγκεκριµένα µε το αν αυτός είναι γνωστός ή όχι στον ποµπό, 
(channel side information-CSI). Από τις θεωρήσεις που κάναµε στην εισαγωγή 
αυτής της ενότητας, δεχτήκαµε ότι ο ποµπός δεν έχει καµιά πληροφορία για τον 
πίνακα του καναλιού H . Θεωρώντας εποµένως, πως η κατανοµή ισχύος πάνω στις 
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κεραίες του ποµπού γίνεται οµοιόµορφα, η αυτοσυσχέτιση της εισόδου γράφεται 

0

/x x T
T

P
M

N M
R ρ= =  και εποµένως η (4.14) γίνεται: 

2
0

log det
R

H
M

T

PC
N M

  
      

= +I HH  bits/second/Hz     (4.15) 

Η χωρητικότητες των SISO,SIMO και MISO συστηµάτων, αποτελούν  ουσιαστικά 
υποπεριπτώσεις της γενικής περίπτωσης του ΜΙΜΟ και δίνονται από την (4.15) µε 
την ανάλογη κάθε φορά αντικατάσταση του πίνακα H . 

4.3.2 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΕΞΟ∆ΩΝ (SIMO) 

Θεωρούµε ένα σύστηµα  SIMO µε µια κεραία εκποµπής και µε L  κεραίες λήψης, 
που περιγράφεται από την σχέση: 

[ ] [ ] [ ] m x m w m= +y h       (4.16) 

Όπου το διάνυσµα hπεριγράφει το σταθερό κέρδος του καναλιού από τον ποµπό 
στην M R κεραία του δέκτη και το 0~ (0, )w CN N  αντιπροσωπεύει τον προσθετικό 

Γκαουσιανό θόρυβο για κάθε ξεχωριστή ζεύξη, ποµπού - δέκτη. Αυτό είναι ένα 
Γκαουσιανό κανάλι µε το SNR στο δέκτη να ισούται µε : 2

0/|| || NP h  όπου P είναι 

η µέση µεταδιδόµενη ισχύς ανά σύµβολο. Η χωρητικότητα αυτού του καναλιού 
δίνεται από τη σχέση: 

2

0

|| ||log(1 )    PC
N

= + h
   bits/second/Hz      (4.17) 

      Εξετάζοντας την προηγουµένη σχέση, παρατηρούµε ότι οι πολλαπλές κεραίες στο 
δέκτη αυξάνουν το ενεργό  SNR προσφέροντας έτσι ένα κέρδος ισχύος, (power 
gain). Για παράδειγµα για 2RM =  και 1 2| || | 1h h= = , οι δύο κεραίες προσφέρουν ένα 

διπλάσιο κέρδος ισχύος σε σύγκριση µε το αντίστοιχο σύστηµα µιας κεραίες κάτι που 
φυσικά επηρεάζει θετικά και τη χωρητικότητα του SIMO καναλιού, όπως φαίνεται 
από την (4.17). 

4.3.3 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΙΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ 
ΕΞΟ∆ΟΥ (MISO) 

      Αυτή τη φορά, θεωρούµε ένα σύστηµα MISO µε TM  κεραίες εκποµπής και µε 

µία κεραία λήψης, που περιγράφεται από τη σχέση: 

[ ] [ ] [ ] y m m w m= +hx      (4.18) 

όπου 1[ ,...., ]
TMh h=h , 1[ ] [ ,...., ]

TMm x x=x  το σταθερό κέρδος του κάθε καναλιού  
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και τα σύµβολα που µεταδίδονται από τις κεραίες του ποµπού, αντίστοιχα. Όπως και 
πρίν, αυτό είναι ένα Γκαουσιανό κανάλι µε το SNR στο δέκτη να ισούται µε: 

2
0/|| || NP h  αν P είναι η µέση µεταδιδόµενη ισχύς ανά σύµβολο.  

      Η διαφορά όµως µε το κανάλι MISO, είναι ότι αυτή την φορά στον δέκτη η 
συνολική ισχύς κατανέµεται ισόποσα στις TM  κεραίες. Σε αυτή την περίπτωση η 

χωρητικότητα του MISO καναλιού, δίνεται από τη σχέση: 

2

0

|| ||log(1 )
T

PC
M N

= + h
    bits/second/Hz      (4.19) 

Αν 2| | 1 ( 1.... )i Th i M= =  τότε η χωρητικότητα του συστήµατος MISO συµπίπτει µε 

τη χωρητικότητα του SISO καναλιού. Παρόλα αυτά και σε αυτή την περίπτωση, οι 
πολλαπλές κεραίες στον ποµπό δηµιουργούν ένα κέρδος στην ισχύ καθιστώντας τη 
χωρητικότητα του MISO καναλιού, αποδοτικότερη από αυτή του SISO. Εξετάζοντας 
τις σχέσεις (4.17), (4.19) παρατηρούµε πως SIMO MISOC C>  στη γενική περίπτωση 

που ο ποµπός δεν έχει γνώση του καναλιού. Θα δούµε σε επόµενη ενότητα πως η 
(4.17) συµπίπτει µε την (4.19) σε περίπτωση που υπάρχει γνώση του καναλιού. 

4.4 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΜΟ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΥΛΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ 
ΠΟΜΠΟ ΚΑΙ ∆ΕΚΤΗ 

      Μέχρι τώρα, καταλήξαµε σε ένα άνω όριο για την χωρητικότητα ενός καναλιού 
µε πολλαπλές κεραίες σε ποµπό και δέκτη, όταν ο δέκτης δεν έχει καµία πληροφορία 
για τον πίνακα H του καναλιού. Σε αυτή την ενότητα θα αποδείξουµε, πως το άνω 
όριο της χωρητικότητας αυξάνει, όταν ποµπός και δέκτης έχουν την πλήρη  γνώση για 
τον δίαυλο, (full channel side information-CSI). 

4.4.1 ΕΚΤΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΕΚΤΗ 

      Ειδικά για την περίπτωση του ποµπού, δύο είναι οι βασικοί τρόποι για να 
αποκτήσει µια εκτίµηση του καναλιού. Ο πρώτος στηρίζεται στη µέθοδο της 
ανάδρασης, (feedback) και ο δεύτερος στην αρχή της αµοιβαιότητας, (reciprocity ) 
[1]: 

      Στην περίπτωση της ανάδρασης η πληροφορία για τον δίαυλο στέλνεται στο 
δέκτη, αφού πρώτα εκτιµηθεί από τον ποµπό µε βάση το σήµα που µόλις έλαβε και 
έχει ταξιδέψει στο κανάλι. Αύτη η περίπτωση εκτίµησης του καναλιού, προϋποθέτει 
full duplex επικοινωνία, δηλαδή ύπαρξη δυο καναλιών, ένα που συνδέει τον ποµπό µε 
τον δέκτη και το αντίστροφο. Μόλις εκτιµηθεί ο δίαυλος στο δέκτη, η πληροφορία 
αυτή στέλνεται µέσω της αντίστροφης ζεύξης στον ποµπό, µε µια καθυστέρηση lagδ . 

Φυσικά όπως γνωρίζουµε, τα κανάλια µεταβάλλονται στο χρόνο και η ταχύτητα 
µεταβολής τους, χαρακτηρίζεται από τον χρόνο συνοχής cT  και άρα για να έχει 

ουσιαστικό νόηµα αυτή η εκτίµηση του καναλιού στο δέκτη, χρειαζόµαστε lag cTδ << . 

Σε αντίθετη περίπτωση, ο ποµπός θα λαµβάνει λανθασµένες πληροφορίες για το 
δίαυλο, καθώς αυτός θα έχει ήδη µεταβληθεί, πριν η πληροφορία φτάσει στον δέκτη.   
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Φαίνεται ήδη λοιπόν, ένα σοβαρό µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου: Στα κανάλια 
γρήγορων διαλείψεων χρειαζόµαστε πιo συχνές εκτιµήσεις του διαύλου και άρα και 
feedback, για να είναι η µέθοδος αποδοτική. 

      Η µέθοδος της αµοιβαιότητας, ορίζει ότι τα µονοπάτια από τα οποία διέρχεται ένα 
σήµα κατά τη µετάδοσή του από τον ποµπό στο δέκτη, είναι ίδια µε τα µονοπάτια που 
θα επιλέξει το σήµα, αν µεταδοθεί από το δέκτη προς τον ποµπό, θεωρώντας πάντα 
ότι οι κρουστικές αποκρίσεις των καναλιών αφορούν στην ίδια συχνότητα, στην ίδια 
χρονική στιγµή και σε αµετάβλητες θέσεις κεραιών. Έτσι λοιπόν ο δέκτης για να 
µεταδόσει, θεωρεί ότι ο τηλεπικοινωνιακός δίαυλος έχει την µορφή την οποία 
υπαγορεύει το σήµα που µόλις έλαβε από το δέκτη από το ανάστροφο κανάλι. Αυτή η 
µέθοδος αντιµετωπίζει πρόβληµα στη µετάδοση του καναλιού από τον ποµπό, όταν η 
επικοινωνία είναι duplex, όταν δηλαδή ο ποµπός και ο δέκτης µεταδίδουν ταυτόχρονα 
Για παράδειγµα, στην αµφίδροµη µετάδοση µε επιµερισµό χρόνου,το ευθύ και το 
αντίστροφο κανάλι αν και χρησιµοποιούν την ίδια συχνότητα και τις ίδιες κεραίες για 
µετάδοση, χρησιµοποιούν διαφορετικά time slots, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται 
και πάλι µια χρονική καθυστέρηση όπως στην πρώτη περίπτωση. Η θεώρηση λοιπόν 
ότι το ευθύ και το αντίστροφο κανάλι θα είναι ισοδύναµα ισχύει µόνο στην 
περίπτωση που lag f r ct t Tδ = − <<  , µε f rt t−  να είναι ο χρόνος καθυστέρησης που 

χρειάζεται ο δέκτης προκειµένου να στείλει την εκτίµηση του καναλιού στον 
εκποµπό. 

4.4.2 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΙΜΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ  ∆ΙΑΥΛΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ SVD 

      Το πλεονέκτηµα που δίνει η γνώση του διαύλου από το δέκτη στο άνω όριο ης 
χωρητικότητας, οφείλεται στο γεγονός, ότι αυτή ακριβώς η γνώση, δίνει τη 
δυνατότητα στον ποµπό να κατανέµει την ισχύ του στις κεραίες του, µε τον πλέον 
βέλτιστο τρόπο, όπως θα δούµε σε επόµενο κεφάλαιο. Αυτό υπονοεί, πως για να 
εκµεταλλευτούµε αυτή τη γνώση του καναλιού, θα πρέπει να δούµε το MIMO κανάλι 
ως ένα πλήθος ισοδύναµο που αποτελείται από ( ) min( , )R Tr rank M M= =H  

ασύζευκτα SISO υποκανάλια [4], καθένα από τα οποία, θα παρουσιάζει ένα δικό του 
κέρδος ισχύος. Αυτό µπορεί να γίνει µέσω της εφαρµογής της µεθόδου singular value 
decomposition (SVD), στον πίνακα H  που περιγράφει το κανάλι. Στη συνέχεια 
περιγράφουµε την µέθοδο αυτή. 

      Έστω ένας πίνακας διαστάσεων R TM M×  , H  που περιγράφει τον δίαυλο ενός 

ΜΙΜΟ καναλιού. Σύµφωνα µε την SVD o H  µπορεί να γραφτεί ως εξής: 
H=H UΣV , όπου U και V είναι πίνακες διαστάσεων RM r× και TM r×

αντίστοιχα και οι οποίοι ικανοποιούν ότι H H
r= =UU V V I . Ο πίνακας Σ  είναι 

ένας διαγώνιος πίνακας µε στοιχεία της διαγωνίου του τις singular values του H ,

1{ .... }rdiag σ σ=Σ  όπου 0iσ ≥  και 1i iσ σ +≥ . Οι singular values ενός πίνακα Η, 

προκύπτουν από την τετραγωνική ρίζα των ιδιοτιµών του πίνακα ΗΗ
Η [4]. 
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Σχήµα 4.4 Μετασχηµατισµός εισόδου και εξόδου του καναλιού στην SVD 

      Η µετατροπή του καναλιού σε παράλληλα κανάλια προκύπτει, ορίζοντας ένα 
µετασχηµατισµό της εισόδου και της εξόδου του καναλιού, όπως φαίνεται στο σχήµα 

(4.4). O ποµπός λοιπόν, πολλαπλασιάζει το προς εκποµπή διάνυσµα 
~
x  µε τον πίνακα 

HV , οπότε προκύπτει 
~

=x V x , ενώ ο δέκτης πολλαπλασιάζει το λαµβανόµενο 

διάνυσµα, y ,  µε τον πίνακα HU , 
~

H=y U y . Αντικαθιστώντας τα παραπάνω στην 

σχέση εισόδου-εξόδου του καναλιού παίρνουµε: 

~

~

1
~

~ ~

( )
( )

( )

H H
r

H

H H

H H

H H H

y w

w

w

w

= =

= +
= +

= +

= +

= +

UU V V I

U Hx
U UΣV x

U UΣV Vx

U UΣV Vx U

Σx w

 

      Εποµένως ο παραπάνω µετασχηµατισµός στην είσοδο και στην έξοδο του 
καναλιού, µας έδωσε ένα ισοδυνάµo σύστηµα από ( ) min( , )R Tr rank M M= =H  

ανεξάρτητων καναλιών, που περιγράφουν την τηλεπικοινωνιακή ζεύξη, όπως 
φαίνεται στο σχήµα (4.5). Τα κέρδη τον επιµέρους καναλιών, εκφράζονται στον 
πίνακα Σ  και είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους, έχοντας ως µόνο περιορισµό αυτόν της 
ισχύος. Επιπλέον, το ότι στέλνουµε r ριπές δεδοµένων πάνω από το κανάλι, έχει ως 
αποτέλεσµα, την αύξηση του ρυθµού µετάδοσης, που µπορεί να υποστηρίξει κατά r  
φορές, σε σχέση µε ένα SISO κανάλι. 
 

 
 
Σχήµα 4.5 Ένα ΜΙΜΟ σύστηµα µετασχηµατισµένο σε ( )r rank H= υποκανάλια 

  

Τx Rx 

 

1 

MT MR 

2 
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Πιο συγκεκριµένα από τη σχέση (4.15) και εφαρµόζοντας SVD στον HHH , έχουµε 

ότι H 2 H=HH UΣ U όπου U  είναι ένας πίνακας που ικανοποιεί ότι

R

H H
M= =UU U U I  και τελικά η (4.15) γράφεται: 

 

2
2

0

log det
R

H
M

T

PC
N M

  
      

= +I UΣ U      (4.20) 

Χρησιµοποιώντας την ταυτότητα det( ) det( )m n+ = +I AB I BA  για δυο πίνακες 

(   n)m ×A  και (   )n m×B  στην (4.20), παίρνουµε ότι: 

2 2
2 2

10 0

log det log 1
R

r

iM
iT T

P PC
N M N M

σ
=

    
            

= + = +∑I Σ      (4.21) 

όπου ( ) min( , )R Tr rank M M= =H  και 2
iσ  ( 1,...., )i r= , είναι το τετράγωνο 

των singular values του H . 

4.4.3 ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΜΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 
ΜΕΘΟ∆Ο WATERFILLING  

      Η σχέση (4.21) όπως αναφέραµε, εκφράζει τη χωρητικότητα ενός ΜΙΜΟ 
συστήµατος, οποία ισούται µε το άθροισµα των χωρητικοτήτων των παράλληλων 
διαύλων, στους οποίους αναλύεται. Όταν ο ποµπός γνωρίζει την κατάσταση του 
καναλιού, τότε ο πίνακας H είναι γνωστός και µπορεί να βελτιστοποιηθεί η 
χωρητικότητα, κατανέµοντας κατάλληλα την εκπεµπόµενη ισχύ, σε καθένα από τα 
ανεξάρτητα υποκανάλια του συστήµατος. Αυτό µπορεί να γίνει µε την εφαρµογή της 
µεθόδου waterfilling. 

Αρχίζουµε µετασχηµατίζοντας την  (4.21) για την περίπτωση αυτή (full RCSI and 
TCSI) ως ακολούθως: 

( )2
2

1:
log 1max

r

i i
i

C
ι ιρ ρ ρ

ρσ
=≤

= +
∑

∑      (4.22) 

όπου τα iρ  επιλέγονται κατάλληλα, βάση του συνολικού ποσού της ισχύος που 

αντιστοιχεί σε κάθε υποκανάλι και εκφράζονται ως 0/i iP Nρ = . Η (4.22) ισοδύναµα 

γράφεται: 

2
2 2

1 1: :0

log 1 log 1max max
r r

i i
i i

i iP P P P P P

P P
C

N P
ι ι ι ι

σ λ
= =≤ ≤

   = + = +   
  ∑ ∑

∑ ∑      (4.23) 
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όπου 2
0/i iP Nλ σ=  το οποίο συµβολίζει. Το µόνο που χρειάζεται είναι να ορίσουµε 

τα στοιχεία iP  κατάλληλα. Λύνοντας το παραπάνω πρόβληµα βελτιστοποίησης 

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο Lagrange [4], καταλήγουµε ότι η (4.23) µεγιστοποιείται 

για τιµές του λόγου iP
P

 που ικανοποιούν τη σχέση:  

1 1*     λ

0           λ
(4.24)     {

i
i

i

iP
P

λ
λ λ

λ

− ≥

<
=         

µε το λ  να επιλέγεται υπό τον περιορισµό ισχύος 
1

1 1
1

r

i iλ λ=

 
− = 

 
∑      (4.25). 

Τελικά η (4.23) µε την βοήθεια της (4.24) γράφεται: 

( )
0

02
:

/log
i

i
i

C
λ λ

λ λ
≥

= ∑     bits/second/Hz      (4.26) 

      Το Σχήµα (4.6) δίνει µια γραφική αναπαράσταση του τεχνικής waterfilling. Στον 
οριζόντιο άξονα φαίνονται τα υποκανάλια στα οποία αναλύεται το σύστηµά µας, ενώ 
στον κατακόρυφο, φαίνεται ο καταµερισµός της ισχύος σε κάθε κανάλι. Όπως 
παρατηρούµε, στα υποκανάλια για τα οποία είναι τα πιο ασθενή, σε σύγκριση µε το 

cut off όριο 
1

λ
, ο ποµπός δε δεσµεύει καθόλου ισχύ. Αντίθετα για τα κανάλια εκείνα 

που είναι πιο ισχυρά, και βρίσκονται λοιπόν πιο κοντά στον άξονα xx΄, ο ποµπός 
δεσµεύει την περισσότερη ισχύ. Όσο πλησιάζουµε προς το cut off όριο, η ισχύς που 
δεσµεύεται ολοένα και µειώνεται. Μια σηµαντική παρατήρηση είναι, πως όσο 
αυξάνεται ο αριθµός των υποφορέων r  που λαµβάνουν ποσότητα ενέργειας µετά την 
εκτέλεση της µεθόδου waterfilling, η ισόποση κατανοµή ισχύος, συγκλίνει στη 
κατανοµή waterfilling. 

4.5 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣTΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΜΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ  

      Ας υποθέσουµε τώρα ότι ο πίνακας κερδών H  που περιγράφει το κανάλι, 
υπόκεινται σε επίπεδες διαλείψεις και συνεπώς τα στοιχεία του i jh , είναι τυχαίες 

µεταβλητές οι οποίες µεταβάλλονται µε το χρόνο. Όπως και στην περίπτωση των 
ντετερµινιστικών καναλιών, η χωρητικότητα εξαρτάται από το αν ο δίαυλος είναι 
γνωστός σε ποµπό και δέκτη, ή όχι. Οι δύο βασικές έννοιες που χρησιµοποιούνται για 
να χαρακτηρίσουν την χωρητικότητα ενός καναλιού µε τυχαίες διαλείψεις, και τις 
οποίες αναλύουµε στη συνέχεια, είναι η εργοδική  χωρητικότητα (ergodic capacity), 
και η χωρητικότητα διακοπής (outage capacity), των οποίων η µορφή διαφέρει, 
ανάλογα µε το αν υπάρχει µόνο RCSI, δηλαδή µόνο αν ο δέκτης έχει γνώση του 
διαύλου, ή υπάρχει RCSI και TCSI. 
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Το µοντέλο ενός καναλιού βασικής ζώνης, έχει όπως γνωρίζουµε την  εξής µορφή: 
[ ] [ ] [ ]m m m= +Hy x w  όπου το y  είναι το 1RM ×  διάνυσµα του ληφθέντος 

σήµατος, x  είναι το 1TM ×  διάνυσµα του σήµατος που πρόκειται να µεταδοθεί και 

lw  το διάνυσµα του θορύβου, το όποιο ακολουθεί την 0)(0,C NΝ  κατανοµή, και 

H ο πίνακας που περιγράφει τα κέρδη του καναλιού και κάθε στοιχείο του ακολουθεί 
την κατανοµή (0,1)CΝ . Με βάση αυτό το µοντέλο θα ορίσουµε τις δύο παραπάνω 

έννοιες. 

 

Σχήµα 4.6 Σχηµατική αναπαράσταση του αλγόριθµου waterfilling για τον καταµερισµό 
ισχύος σε r υποκανάλια. 

4.5.1 ΕΡΓΟ∆ΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 

      Πρακτικά, η εργοδική χωρητικότητα ορίζει ένα σταθερό ρυθµό µετάδοσης για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα που µπορεί να υποστηρίξει το κανάλι, σε ένα περιβάλλον 
διαλείψεων. Η έννοια της εργοδικής χωρητικότητας, ορίζεται λοιπόν ως η µέση τιµή 
της αµοιβαίας πληροφορίας, Ι. ∆ηλαδή: 

{ }C E I=      (4.27) 

H έκφραση αυτή, αποτελεί ουσιαστικά την αντίστοιχη της χωρητικότητας κατά 
Shannon, αυτή τη φορά όµως για τα στοχαστικά κανάλια. Όταν το κανάλι είναι 
γνωστό στο δέκτη αλλά όχι στον ποµπό, η εργοδική χωρητικότητα εκφράζεται ως [9]: 
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      Στο Σχήµα (4.7), απεικονίζεται η εργοδική χωρητικότητα διαφόρων τύπων 
καναλιών. Σε αυτή την περίπτωση, ο ποµπός δεν έχει γνώση του διαύλου. Όπως 
αναµενόταν η χωρητικότητα αυξάνει µε την αύξηση του SNR καθώς και µε την 
αύξηση του πλήθους των κεραιών, σε ποµπό και δέκτη. Παρατηρούµε, όπως είπαµε 
και νωρίτερα, την υπεροχή του καναλιού SIMO σε σχέση µε το αντίστοιχο σύστηµα 
MISO, ως προς τη χωρητικότητα. 

Σχήµα 4.7 Εργοδική χωρητικότητα για διάφορα κεραιοσυστήµατα συναρτήσει του 
σηµατοθορυβικού λόγου σε κανάλι επίπεδων διαλείψεωνRayleigh. 

4.5.2 ∆ΙΑΚΟΠΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 

     Όπως είδαµε στην προηγούµενη ενότητα, στην περίπτωση ενός καναλιού 
διαλείψεων η χωρητικότητα του καναλιού, δηλαδή ο µέγιστος ρυθµός µετάδοσης που 
µπορεί να υποστηρίξει το κανάλι δεν έχει µια συγκεκριµένη τιµή, αλλά αντίθετα 
αποτελεί µια τυχαία µεταβλητή. Ας υποθέσουµε τώρα, πως ο ποµπός κωδικοποιεί τα 
δεδοµένα µε ένα ρυθµό  bits/sec/HzR . Στην περίπτωση που  η χωρητικότητα του 
καναλιού είναι µικρότερη από τον ρυθµό µετάδοσης C<R, τότε ο δέκτης δεν µπορεί 
να κάνει το σφάλµα αποκωδικοποίησης αυθαίρετα µικρό, όποιον κώδικα και αν 
χρησιµοποιείσει για την κωδικοποίηση των δεδοµένων. Σε αυτή την περίπτωση, λέµε 
πως το σύστηµα µας βρίσκεται σε κατάσταση outage.  

     Η πιθανότητα του συστήµατος να αποτύχει να µεταδώσει αξιόπιστα, δεδοµένου 
ενός συγκεκριµένου ρυθµού µετάδοσης R , ορίζεται ως η διακοπτική πιθανότητα, 
(outage probability)  και εκφράζεται από τη σχέση: 

p (R)=P{C }out R<      (4.29) 

όπου C , είναι η έκφραση της χωρητικότητας του συστήµατος του οποίου µελετάµε.   
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    Συνεπώς το ιδανικότερο για τον ποµπό είναι να κωδικοποιεί τα δεδοµένα µε τέτοιο 
ρυθµό, υποθέτωντας ότι µεταδίδει µε µια πιθανότητα ασφαλείας που δίνεται από την 
σχέση: 1-p (R)out . Στο σχήµα (4.8), φαίνεται η πιθανότητα να µεταδώσουµε µε 

µεγαλύτερο ρυθµό από αυτόν που τελικά µπορεί να υποστηρίξει ο δίαυλος, για 5 
διαφορετικούς τύπους κεραιοσυστηµάτων και σταθερό 15SNR dB= . Όπως 
αναµενόταν, χρησιµοποιώντας συστήµατα µε πολλαπλές κεραίες σε ποµπό και δέκτη, 
µπορούµε να είµαστε πιο “σίγουροι” για την αξιόπιστη µετάδοση ακόµα και αν 
µεταδίδουµε σε υψηλότερους ρυθµούς. Για παράδειγµα, µεταδίδοντας µε ρυθµό 
6bps/Ηz, χρησιµοποιώντας ένα SISO σύστηµα, είµαστε σίγουροι κατά 20%, ότι η 
µετάδοσή µας θα είναι αξιόπιστη. Αντίθετα το αντίστοιχο σύστηµα ΜΙΜΟ 2 2×
προσφέρει αξιοπιστία µεγαλύτερη του 90%. H εργοδική χωρητικότητα 
αναπαριστάται στο Σχήµα (4.8) και συµπίπτει µε τον ρυθµό µετάδοσης, για τον οποίο 
η outage capacity είναι 50%. 

Σχήµα 4.8 ∆ιακοπτική πιθανότητα(outage probability)διαφόρων κεραιοσυτηµάτων σε 
κανάλι Rayleigh µε σταθερό 15SNR dB= . 

      Η κυρίαρχη λοιπόν διαφορά µεταξύ ενός καναλιού AWGN και ενός Rayleigh 
αργών διαλείψεων είναι, ότι ενώ στο πρώτο ο ποµπός µπορεί να στείλει τα δεδοµένα 
µε πιθανότητα σφάλµατος, αυθαίρετα µικρή, (όσο ο ρυθµός µετάδοσης είναι 
µικρότερος από την χωρητικότητα του καναλιού), ενώ στην περίπτωση ενός καναλιού 
διαλείψεων κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, µιας και η πιθανότητα το κανάλι να πέσει σε 
βαθιά διάλειψη είναι διάφορη του µηδενός. Εποµένως η χωρητικότητα των καναλιών 
που υπόκεινται σε διαλείψεις, υπό την αυστηρή έννοια είναι µηδέν. Ένας 
εναλλακτικός τρόπος µέτρησης της απόδοσης, είναι η e-διακοπτική χωρητικότητα,         
(e-outage capacity), Cε  που ορίζεται ως ο µέγιστος ρυθµός µετάδοσης, έτσι ώστε η 

outage πιθανότητα p (R)out  να είναι ίση µε  e. 
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P{C }outC e≤ =      (4.30) 

      Στο Σχήµα (4.9), φαίνεται γραφικά η διακοπτική χωρητικότητα, δηλ. ο µέγιστος 
ρυθµός µετάδοσης, ώστε να εξασφαλίσουµε αξιόπιστη επικοινωνία στο 99% των 
περιπτώσεων. Παρατηρούµε, ότι ο µέγιστος ρυθµός µετάδοσης που µπορεί να 
υποστηρίξει το κανάλι µας, είναι σηµαντικά µικρότερος από την εργοδική 
χωρητικότητα του καναλιού, όπως φαίνεται από σύγκριση των σχηµάτων (4.7) και 
(4.9). Και σε αυτή την περίπτωση, φαίνονται τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα των 
συστηµάτων πολλαπλών κεραιών στη µετάδοση σε κανάλια διαλείψεων. Εξετάζοντας 
την καµπύλη που αντιστοιχεί στο σύστηµα SISO, παρατηρούµε ότι ακόµα και στα 
20dB , ο ρυθµός µετάδοσης είναι κάτω από τα 2bps/Hz. 

4.5.3 ΕΡΓΟ∆ΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΙΚΗ  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΜΠΟ 

      Σε αυτή την ενότητα, θα παρουσιάσουµε το κέρδος που έχουµε ως προς την 
χωρητικότητα, όταν ποµπός και δέκτης έχουν πλήρη γνώση του διαύλου και άρα ο 
πρώτος έχει τη δυνατότητα να κατανέµει κατάλληλα την ισχύ, πάνω στις κεραίες. Σε 
αυτή την περίπτωση, η εργοδική χωρητικότητα µε χρήση των (4.22) και (4.26), 
ορίζεται ως εξής: 

( ) ( )
0

0
2

2 2
1 ::

/log 1 logmax
i

r

i
i i

C E E
ι ι

ι ι
λ λρ ρ ρ

ρσ λ λ
≥=≤

      
=   

     

= +
∑

∑ ∑      (4.31) 

 

Σχήµα 4.9 ∆ιακοπτική χωρητικότητα(outage Capacity)διαφόρων κεραιοσυτηµάτων σε 
κανάλι Rayleigh για τη επίτευξη διακοπτικής πιθανότητας της τάξης του 1%. 
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      Στη συνέχεια, ακολουθεί η περιγραφή των βηµάτων του αλγορίθµου Water-filling 
τον οποίο και χρησιµοποιούµε, για να επιλέξουµε κατάλληλα την κατανοµή της 
ισχύος στις κεραίες του εκποµπού [4]: 

1. Υπολογίζουµε τις Singular values του πίνακα H, ( 1,...., )i i rσ = . 

2. Χρησιµοποιούµε τις Singular Values προκειµένου να υπολογίσουµε τους 

συντελεστές 2
0/i iP Nλ σ= , δηλαδή το ποσό της ισχύος που δεσµεύεται σε 

κάθε δίαυλο. 
3. Με βάση τον περιορισµό ισχύος που δίνεται από την (4.25),  υπολογίζουµε το 

cut off όριο  0λ . 

4. Βρίσκουµε τον µικρότερο από τους συντελεστές iλ  για τον οποίο ισχύει 

0 01/ 1/ iλ λ− < και τον απορρίπτουµε. Σε αυτό το κανάλι δεσµεύεται 

µηδενικό ποσό ισχύος, καθώς βρίσκεται πάνω από το cut off όριο, 
Σχήµα(4.6). Στην περίπτωση που ισχύει 0iλ λ>

 
για κάθε συντελεστή 

πηγαίνουµε στο βήµα 6 
5. Επιστρέφουµε στο βήµα 3 και εκτελούµε ξανά την ίδια διαδικασία για τους 

συντελεστές που έχουν αποµείνει. 
6. Με χρήση των συντελεστών iλ  που υπολογίσαµε και της σχέσης (4.31), 

υπολογίζουµε την εργοδική χωρητικότητα του καναλιού. 

      Στο Σχήµα (4.10), φαίνονται τα αποτελέσµατα των εξοµοιώσεων για τον 
υπολογισµό της εργοδικής χωρητικότητας σε MIMO 2 2×  και 4 4× µε χρήση του 
αλγορίθµου water-filling. Όπως αναµενόταν, η εργοδική χωρητικότητα όταν ο 
δίαυλος είναι γνωστός στον εκποµπό είναι υψηλότερη, από την περίπτωση που αυτός 
είναι άγνωστος, ειδικά για της χαµηλές τιµές του SNR . Το τελευταίο µπορεί να 
εξηγηθεί καθώς στις υψηλότερες τιµές του SNR η κατανοµή water-filling πλησιάζει 
την οµοιόµορφη κατανοµή. Επιπλέον παρατηρούµε, ότι για µεγαλύτερες σε αριθµό 
διατάξεις κεραιών το κέρδος στην χωρητικότητα µε χρήση water-filling, γίνεται 
ακόµα πιο έντονο και επιπλέον, η σύγκλιση στην καµπύλη της χωρητικότητας όπου ο 
ποµπός δεν έχει γνώση του καναλιού,επιβραδύνεται. 

Οµοίως στο γράφηµα του Σχήµατος (4.11), παρουσιάζεται η 1% διακοπτική 
χωρητικότητα µε γνώση του καναλιού στον τόσο στον εκποµπό όσο και στον δέκτη η 
οποία συγκρίνεται µε την περίπτωση της γνώσης του καναλίου µόνο  στον δέκτη. Και 
σε αυτή την περίπτωση, όπως αναµενόταν, το δίακενο µεταξύ των δύο καµπυλών που 
εξετάζουµε είναι µεγαλύτερο σε µικρότερες τιµές του σηµατοθορυβικού λόγου, και 
όσο προχωράµε σε αύξηση του πλήθους των κεραιών. 
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Σχήµα 4.10 Εργοδική χωρητικότητα µε γνώση του καναλιού σε ποµπό και δέκτη και 
χρήση της τεχνικής water-filling. 

 

Σχήµα 4.11 1% διακοπτική χωρητικότητα µε γνώση του καναλιού σε ποµπό και δέκτη 
και χρήση της τεχνικής water-filling. 
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4.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

      Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, παρουσιάσαµε ένα ακόµα πλεονέκτηµα 
των συστηµάτων πολλαπλών κεραιών σε σχέση µε τα συµβατικά συστήµατα SISO , 
που αφορά την χωρητικότητα του διαύλου, και κατ’ επέκταση τους ρυθµούς 
µετάδοσης. Πέρα από το γεγονός της αυξηµένης χωρητικότητας που επιτυγχάνουν τα 
MIMO συστήµατα στα κανάλια διαλείψεων, µας δίνεται η δυνατότητα να 
κατανείµουµε µε τους πόρους της διαθέσιµης ισχύος πάνω στις κεραίες του εκποµπού 
µε τρόπο που ευνοεί  ακόµα περισσότερο την απόδοσή τους. Αξίζει επίσης να 
σηµειωθεί ότι η γνώση του καναλιού στον εκποµπό σε συνδυασµό µε την εφαρµογή 
της βέλτιστης κατανοµής ισχύος, παρόλο που ευνοεί  την αύξηση της χωρητικότητας 
του καναλιού, επηρεάζει αρνητικά την αξιοπιστία του συστήµατος,καθώς στο πιο 
ασθενές κανάλι δεσµεύεται µικρότερο ποσοστό της διαθέσιµης ισχύος, µε 
αποτέλεσµα να αυξάνεται η πιθανότητα λάθος εκτίµησης στον δέκτη[2]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
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5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

      Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µελετήσαµε την επικοινωνία πάνω από το 
ασύρµατο κανάλι µε χρήση κεραιών πολλαπλών εισόδων-πολλαπλών εξόδων καθώς 
και των πλεονεκτηµάτων που προσφέρουν σε σχέση µε τα συµβατικά συστήµατα  
µιας κεραία σε ποµπό και δέκτη, οδηγώντας έτσι στην βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχοµένων υπηρεσιών στον συνδροµητή. 
 
      Στο πρώτο µέρος επικεντρωθήκαµε στην αξιοπιστία των ασύρµατων 
επικοινωνιών σε κανάλια διαλείψεων, και πιο συγκεκριµένα  στο κανάλι 
Rayleig,καθώς και στην σύγκρισή του µε το Γκαουσιανό κανάλι. Καταλήξαµε στο 
συµπέρασµα, ότι η τυχαιότητα των διαλείψεων καθιστά την επικοινωνία µε 
συστήµατα SISO εξαιρετικά ασύµφορη, καθώς για να πετύχουµε ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα, αναφορικά µε τον ρυθµό λαθών  στον δέκτη, πρέπει να αυξήσουµε 
πολύ τον σηµατοθορυβικό λόγο, τόσο που σε ορισµένες περιπτώσεις αυτό  
καθίσταται αδύνατο. Από την άλλη πλευρά µε την χρήση πολλαπλών κεραιών 
εκµεταλλευόµαστε έννοιες όπως ο διαφορισµός, η χωρική πολυπλεξία και το κέρδος 
διάταξης, οι οποίες εκµεταλλεύονται το φαινόµενο της πολυόδευσης και την ύπαρξη 
ενός µεγάλου αριθµού σκεδαστών, καθώς τότε λαµβάνονται στον λήπτη περισσότερα 
του ενός αντίγραφα του ίδιου σήµατος που στάλθηκε επιτρέποντας έτσι ο τελευταίος 
να ανακτήσει µε µεγαλύτερη σιγουριά το αρχικό εκπεµπόµενο σήµα συνδυάζοντάς 
τα.  
      Ξεκινήσαµε µελετώντας τις κυριότερες τεχνικές µετάδοσης που αφορούν τα 
συστήµατα SIMO, όπως την τεχνική Maximal Ratio Combining µε την οποία 
επιτυγχάνουµε κέρδος διαφορισµού και διάταξης ταυτόχρονα καθώς και σχετικά 
απλή αποκοδικοποίηση του σήµατος στον δέκτη µε την χρήση ενός προσαρµοσµένου 
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φίλτρου. Η εφαρµογή του χώρο-χρονικού κώδικα Alamouti ήταν µία άλλη τεχνική 
που αναπτύξαµε εκτενώς, εφαρµόζοντάς την αρχικά σε ένα σύστηµα MISO 2 1×  
πετυχαίνοντας αρκετά καλή αξιοπιστία στην επικοινωνία στα κανάλια διαλείψεων 
Rayleigh ακόµα και στην περίπτωση που ο ποµπός δεν γνωρίζει την κατάσταση του 
καναλιού. Με την τεχνική Transmit beamforming ο ποµπός ενός MISO συστήµατος, 
έχοντας αυτή την φορά γνώση του καναλιού, πολλαπλασιάζοντας την έξοδό του µε 
ένα διάνυσµα βάρους επιτυγχάνει εποικοδοµητική συµβολή των σηµάτων στον 
δέκτη, µε αποτέλεσµα την µεγιστοποίηση του σηµατοθορυβικού λόγου και απόδοση 
ίση µε αυτήν της τεχνικής MRC. 
      Στη συνέχεια αναφερθήκαµε στα συστήµατα MIMO και στους πολλαπλούς 
βαθµούς ελευθερίας που προσφέρουν καθώς και στην δυσκολία του δέκτη στην 
αποπολύπλεξη των ροών, µε αποτέλεσµα την δηµιουργία παρεµβολών από ροές 
γειτονικών συµβόλων. Επεκτείναµε την τεχνική Alamouti σε συστήµατα MIMO 
2 2×  πετυχαίνοντας ακόµα καλύτερη αξιοπιστία, αλλά κρατώντας τον ρυθµό 
µετάδοσης σταθερό σε ένα σύµβολο ανά χρονική στιγµή. Κατόπιν, µελετήσαµε τους 
δύο επικρατέστερους  γραµµικούς ισοσταθµιστές, Zero-forcing και MMSE, που 
χρησιµοποιούνται για την αποπολύπλεξη των ροών στον δέκτη, διατηρώντας 
ταυτόχρονα υψηλό ρυθµό µετάδοσης. Περαιτέρω βελτίωση της αξιοπιστίας του 
συστήµατος ΜΙΜΟ, διατηρώντας πάντα υψηλούς ρυθµούς µετάδοσης, µπορεί να 
γίνει από τον συνδιασµό ενός εκ’ των ισοσταθµιστών MMSE/ZF και της τεχνικής 
Ordered Successive Cancelation, δηµιουργώντας έτσι τον δέκτη V-BLAST. Ο δέκτης 
V-BLAST συνδιάζει, την σχετικά χαµηλή πολυπλοκότητα που χρειάζεται για την 
υλοποίησή του και την αποπολύπλεξη των ροών στον δέκτη, µε πολύ αποδοτικό 
τρόπο. Τέλος, µελετήσαµε την απόδοση του βέλτιστου δέκτη Maximum-Likelihood 
(ML) o οποίος αν και διαθέτει την καλύτερη αποδοτικότητα ως προς τον ρυθµό των 
λαθών στον δέκτη, είναι εξαιρετικά πολύπλοκος, ειδικά όταν έχουµε µεγάλους 
αστερισµούς διαµόρφωσης και αυξηµένο αριθµό κεραιών. 
      Στο δεύτερο µέρος  της εργασίας, αναφερθήκαµε στη χωρητικότητα των 
ασύρµατων ζεύξεων ορίζοντας την χωρητικότητα κατά Shannon και επεκτείνοντας 
την έκφραση αυτή στα συστήµατα πολλαπλών κεραιών. Στα κανάλια διαλείψεων 
Rayleigh, εξαιτίας της στοχαστικής µορφής του διαύλου είδαµε πως δεν µπορούµε να 
είµαστε σίγουροι για τον ακριβή ρυθµό µετάδοσης που µπορεί να υποστηρίξει το 
κανάλι, γεγονός που µας οδήγησε στον ορισµό της εργοδικής και της διακοπτικής 
χωρητικότητας. Συγκρίνοντας την απόδοση των συστηµάτων πολλαπλών κεραιών 
είδαµε πως πλεονεκτούν από τα αντίστοιχα SISO συστήµατα καθώς έχουν κατά µέσο 
όρο υψηλότερη χωρητικότητα (εργοδική). Καταλήξαµε στο συµπέρασµα, πως η 
χωρητικότητα των MISO συστηµάτων είναι µικρότερη από αυτή των αντιστοιχών 
SIMO στην περίπτωση που το κανάλι είναι γνωστό µόνο στον δέκτη και όχι στον 
εκποµπό . Κάνοντας χρήση της µεθόδου SVD αναλύσαµε το MIMO κανάλι σε 

( )r rank H=  υποκανάλια και δείξαµε ότι το άθροισµα των επιµέρους 

χωρητικοτήτων των διαύλων SISO ισούται µε την συνολική χωρητικότητα του 
καναλιού. Τέλος συγκρίναµε τα αποτελέσµατα ως προς την εργοδική και διακοπτική 
χωρητικότητα όταν ποµπός και δέκτης έχουν γνώση του διαύλου, και ο εκποµπός 
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χρησιµοποιεί των αλγόριθµο water-filling προκειµένου να κατανείµει όσο το δυνατόν 
καλύτερα την διαθέσιµη ισχύ στις κεραίες του. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την 
επίτευξη ενός κέρδους χωρητικότητας ειδικά στις χαµηλές τιµές του 
σηµατοθορυβικού λόγου το οποίο µάλιστα αυξανόταν ανάλογα µε το πλήθος των 
κεραιών. 
 
      Συνολικά αντιλαµβανόµαστε πως τα κεραιοσυστήµατα MIMO βρίσκονται ένα 
βήµα πιο κοντά στην ικανοποίηση των αυξηµένων απαιτήσεων του σύγχρονου 
χρηστή. Επιπλέον η χρήση τεχνικών πρόσβασης όπως για παράδειγµα η OFDMA στα 
δίκτυα 4ης γενιάς επιταχύνει περισσότερο την εξάπλωση και τη εφαρµογή της 
τεχνολογίας MIMO. Σαν µειονέκτηµα αναφέρεται η αύξηση του κόστους των 
σταθµών βάσης ακόµα και έως 30% , µπροστά σε µια ενδεχόµενη τοποθέτηση 
κεραιοσυτηµάτων ΜΙΜΟ, γεγονός που ωθεί πολλούς παρόχους στην αναβολή της 
εφαρµογής τους , αναζητώντας άλλες  οικονοµικότερες λύσεις [18].  
 
5.2 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ 

Ένα σύγχρονο και ταυτόχρονα ενδιαφέρον θέµα το οποίο θα µπορούσε να 
συµπληρώνει την συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία είναι η προσφορά των 
κεραιοσυστηµάτων MIMO στην ασφάλεια των ασύρµατων επικοινωνιών και πιο 
συγκεκριµένα στα πλαίσια του φυσικού επιπέδου. Τα τελευταία χρόνια έχουν 
δηµοσιευτεί εργασίες οι οποίες υλοποιούν διάφορα σενάρια επικοινωνίας, συνήθως 
µεταξύ τριών χρηστών: ενός εκποµού, του νόµιµου λήπτη και ενός τρίτου “ξένου”  
χρήστη και που βρίσκονται σταθεροί ή σε κίνηση, µε µία ή περισσότερες κεραίες ο 
καθένας κ.α. Οι πολλαπλές κεραίες στην πλευρά του εκποµπού και του “νόµιµου” 
λήπτη  έχει αποδειχτεί ότι οδηγούν σε αύξηση της “µυστικής” χωρητικότητας ( 
Secrecy Capacity) του καναλιού η οποία αποτελεί µέτρο για την σύγκριση της 
εµπιστευτικότητας του ασύρµατου διαύλου. Για περισσότερες λεπτοµέρειες ο 
αναγνώστης µπορεί να ανατρέξει στα  [19][20][21]. 
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