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Περίληψη 

 

Η σχεδίαση των σύγχρονων ασύρµατων τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων απαιτεί τον 

ακριβή χαρακτηρισµό του καναλιού διάδοσης και συγκεκριµένα των διαλείψεων στις 

οποίες το κανάλι υπόκεινται. Η ανάγκη βελτιστοποίησης της επίδοσης των συστηµάτων µας 

ωθεί, µέσω της γνώσης του καναλιού, στην εξεύρεση τεχνικών αντιστάθµισης των 

διαλείψεων. Η χρήση διαφορισµού είναι µία ευρέως χρησιµοποιούµενη τεχνική 

αντιστάθµισης των διαλείψεων που παρατηρούνται στο ασύρµατο περιβάλλον. 

 Το αντικείµενο µελέτης της παρούσης διπλωµατικής εργασίας συνοψίζεται σε τρεις 

βασικές ενότητες : α) την ανάλυση και µοντελοποίηση των διαλείψεων,  β) την ανάπτυξη 

των τεχνικών διαφορισµού και των δεκτών που κάνουν χρήση τους, και  γ) τη βελτίωση 

των επιδόσεων των συστηµάτων τόσο µέσω της θεωρητικής ανάλυσης, όσο και µέσω της 

προσοµοίωσης. 

 Στα πρώτα δύο κεφάλαια γίνεται αρχικά ανάλυση των διαλείψεων στις οποίες 

υπόκεινται τα ασύρµατα συστήµατα και στη συνέχεια µοντελοποίηση τους. Για την 

µοντελοποίηση του καναλιού χρησιµοποιείται πιθανοθεωρητική περιγραφή. Ιδιαίτερη 

βαρύτητα δόθηκε στην κατανοµή Rayleigh, η οποία προσοµοιώνει την επίδραση του 

καναλιού σε σήµα που µεταδίδεται µε διάδοση πολλαπλής διαδροµής και δεν υπάρχει 

οπτική επαφή µεταξύ ποµπού και δέκτη. 

 Στο επόµενο κεφάλαιο αναπτύσσονται η βασική έννοια του διαφορισµού και οι 

τεχνικές του, οι οποίες χρησιµοποιούνται συχνά στα σύγχρονα ασύρµατα συστήµατα για 

την βελτίωση της απόδοσης τους. Επίσης γίνεται αναφορά σε διάφορους τύπους δεκτών 

που κάνουν χρήση διαφορισµού, αναλύοντας ιδιαίτερα το δέκτη συνδυασµού µεγίστου 

λόγου (MRC). Ο συγκεκριµένος δέκτης συλλέγει αντίγραφα του εκπεµπόµενου σήµατος 

και µεγιστοποιεί τον τελικό λόγο σήµατος προς θόρυβο, βελτιώνοντας έτσι και την επίδοση 

του συστήµατος. 

 Στο τελευταίο τµήµα της εργασίας µελετώνται οι επιδόσεις συστηµάτων µε τύπο 

διαµόρφωσης QPSK, αλλά και µε τύπο διαφορικής ανίχνευσης BDPSK. Η µελέτη 

βασίζεται στην θεωρητική ανάλυση µε µαθηµατική προσέγγιση, αλλά και στην 

προσοµοίωση µοντέλων που έχουν δηµιουργηθεί µε το λογισµικό Matlab / Simulink. Για 
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τον υπολογισµό της βελτίωσης της απόδοσης µε τη χρήση διαφορισµού µελετήθηκαν 

συστήµατα µε απλό δέκτη, αλλά και µε δέκτη MRC δύο κλάδων. Τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν από τις προσοµοιώσεις επιβεβαιώνουν απόλυτα την ακρίβεια της µαθηµατικής 

προσέγγισης. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις παρατίθενται σχηµατικά τόσο τα 

αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων, όσο και των µαθηµατικών προσεγγίσεων ώστε να γίνει 

η επιβεβαίωση τους. 
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Abstract 

 

 The design of modern wireless radio communication systems requires accurate 

characterization of the propagation channel and especially the fading of the channels. The 

need of the systems performance’s optimization drives us through the channel’s knowledge, 

to the discovery of new techniques, so as to overcome the fading problems. Diversity 

reception has been a successfully used technique to overcome the fading problems at the 

wireless radio environments. 

 The subject of this dissertation is summarized in three basic units: a) the analysis and 

modelling of fading b) the analysis of diversity reception techniques and diversity receivers 

and c) the optimization’s estimate of systems performances through theoretical analysis and 

simulation. 

At the two first chapters there is the analysis and the modelling of the fading at the 

wireless systems. For the modelling of the channel it is used a description of probability’s 

theory. Next, it is analyzed the Rayleigh distribution, which simulates the impact of the 

channel to a signal that is transmitted with multipath propagation and there is no line of 

sight between transmitter and receiver. 

 At the next chapter it is analyzed the meaning of diversity reception and the basic 

techniques of diversity reception that are used in the modern wireless radio systems in order 

to improve their performance. Also there is a study of diversity receivers and especially the 

maximal ratio combining MRC receiver. This specific type of receiver collects copies of the 

transmitted signal and maximizes the signal to noise ratio SNR, so as to improve the 

performance of the system. 

At the last part of the dissertation it is studied the performance of systems with type 

of modulation QPSK and differential detection type BDPSK. The study is based on the 

theoretical analysis, but also on the models simulation that are created with software 

Matlab/Simulink. In order to estimate the improvement of the performance with diversity 

reception were studied systems with plane and MRC receivers with two branches. The 

results of the simulation confirm the accuracy of the theoretical analysis. For every previous 
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case there are graphical schemes with the results of the simulation and the theoretical 

analysis in order to be confirmed.     

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 11 -

1. Κανάλια ∆ιαλείψεων 

 

Το φαινόµενο των διαλείψεων στα σύγχρονα ασύρµατα τηλεπικοινωνιακά 

συστήµατα αποτελεί ένα πεδίο έρευνας µε σκοπό την ανάπτυξη µεθόδων αντιµετώπισής 

τους. Συνεπώς τα χαρακτηριστικά και τα είδη των διαλείψεων, καθώς και οι φυσικοί 

παράγοντες που τις επηρεάζουν είναι τα πρώτα θέµατα που πρέπει να αναπτυχθούν και 

αυτό γίνεται στο συγκεκριµένο κεφάλαιο. 

 

1.1 Μελέτη ασύρµατων συστηµάτων σε περιβάλλον µε διαλείψεις   

 

Η ασύρµατη επικοινωνία συνιστάται στην µετάδοση των ραδιοκυµάτων, που 

µεταφέρουν την πληροφορία από τον ποµπό στον δέκτη διαµέσου  του περιβάλλοντος 

χώρου. Το ασύρµατο κανάλι επηρεάζεται από τη σκίαση (shadowing) και την 

πολυδιόδευση (multipath). Τα σύνθετα αυτά φαινόµενα που αλληλεπιδρούν στο 

λαµβανόµενο σήµα έχουν ως αποτέλεσµα την διακύµανση της ισχύος του και 

περιγράφονται µε τον όρο διαλείψεις (fading). Η πολυπλοκότητα και η µεταβλητότητα του 

ασύρµατου καναλιού καθιστούν δύσκολη την περιγραφή του ως ένα ακριβές 

ντετερµινιστικό µοντέλο. Το είδος και το µέγεθος των διαλείψεων ποικίλει, γι’ αυτό 

µελετώνται και προτυποποιούνται ως µια στοχαστική διαδικασία. Μια ακριβής µαθηµατική 

ανάλυση του φαινοµένου των διαλείψεων για την µελέτη των ασύρµατων συστηµάτων είναι 

πολύ δύσκολη. Για αυτό το λόγο έχουν πραγµατοποιηθεί µελέτες για την στατιστική 

µοντελοποίηση των διαλείψεων και έχουν οδηγήσει στην ύπαρξη στατιστικών µοντέλων για 

κανάλια µε διαλείψεις, τα οποία είναι ακριβή και εξαρτώνται από το περιβάλλον όπου 

γίνεται η µετάδοση. 

 

Οι διαλείψεις που εµφανίζονται στις ασύρµατες τηλεπικοινωνίες µπορούν να 

χωριστούν ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους σε δυο µεγάλες κατηγορίες :  

• διαλείψεις µεγάλης κλίµακας (large scale fading) 

 

• διαλείψεις µικρής κλίµακας (small scale fading) 
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Σχήµα 1.1 : Ασύρµατη επικοινωνία σε περιβάλλον µε διαλείψεις. 

 

1.1.1 ∆ιαλείψεις µεγάλης κλίµακας  

 

Οι διαλείψεις µεγάλης κλίµακας οφείλονται στο φαινόµενο της σκίασης το οποίο 

δηµιουργείται από την παρεµπόδιση του µεταδιδόµενου σήµατος από ψηλά κτίρια  ή από 

ανοµοιόµορφη κατανοµή του φυσικού ανάγλυφου. Επειδή όµως το ανάγλυφο της περιοχής, 

το µέγεθος, οι διηλεκτρικές ιδιότητες του αντικειµένου παρεµπόδισης και οι µεταβολές του 

σήµατος από ανακλάσεις και σκεδάσεις, που προκαλούν τυχαία εξασθένηση, είναι γενικά 

άγνωστα, γι’ αυτό πρέπει να χρησιµοποιηθούν στατιστικά µοντέλα για το χαρακτηρισµό της 

τυχαίας αυτής διακύµανσης. Το πιο γνωστό µοντέλο είναι το λογαριθµο-κανονικό µοντέλο, 

σύµφωνα µε το οποίο η µέση λαµβανόµενη ισχύς ακολουθεί την κατανοµή Gauss. 

 

1.1.2 ∆ιαλείψεις µικρής κλίµακας  

 

Οι διαλείψεις µικρής κλίµακας  είναι οι απότοµες διακυµάνσεις του πλάτους, φάσης και 

χρονικής καθυστέρησης του λαµβανόµενου σήµατος σε µία µικρή απόσταση ή περίοδο 

χρόνου. Οι διαλείψεις αυτές οφείλονται στην συµβολή δύο ή περισσότερων αντιγράφων του 
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εκπεµπόµενου σήµατος που λαµβάνονται στο δέκτη. Αυτές οι διαλείψεις επιδρούν αρνητικά 

στην ποιότητα του λαµβανόµενου σήµατος και προκαλούν τα εξής :  

 

• ταχύτατη µεταβολή της ισχύος του σήµατος λήψης σε µικρά χρονικά διαστήµατα 

 

• µετατόπιση της συχνότητα του σήµατος λήψης, λόγω του φαινοµένου Doppler 

 

• Χρονική διασπορά του σήµατος λήψης. 

 

 

Οι σηµαντικότεροι φυσικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις διαλείψεις µικρής κλίµακας 

είναι οι εξής :  

 

• ∆ιάδοση πολλαπλής διαδροµής. Η παρουσία ανακλαστικών και σκεδαστικών 

αντικειµένων στο κανάλι δηµιουργεί ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον, που 

καταναλώνει την ενέργεια του σήµατος σε πλάτος, φάση και χρόνο. Αυτό οδηγεί σε 

πολλαπλά αντίγραφα του εκπεµπόµενου σήµατος, τα οποία φθάνουν στην κεραία 

λήψης µετατοπισµένα µεταξύ τους χρονικά και χωρικά. Η τυχαία φάση και τα πλάτη 

των διαφορετικών συνιστωσών πολλαπλής διαδροµής προκαλούν διακυµάνσεις στην 

ισχύ του σήµατος, προκαλώντας διαλείψεις µικρής κλίµακας, παραµόρφωση ή και τα 

δύο. Η διάδοση πολλαπλής διαδροµής συχνά επιµηκύνει το χρόνο που απαιτείται για 

να φθάσει το τµήµα ζώνης βάσης του σήµατος στον δέκτη, το οποίο µπορεί να 

προκαλέσει υποβάθµιση λόγω διασυµβολικής παρεµβολής.  

 

• Κίνηση του δέκτη. Η σχετική κίνηση ανάµεσα στον ποµπό και τον δέκτη οδηγεί σε 

τυχαία διαµόρφωση συχνότητας που οφείλεται στις διαφορετικές µετατοπίσεις 

Doppler σε καθένα από τα αντίγραφα της πολλαπλής διαδροµής. Η µετατόπιση θα 

είναι θετική ή αρνητική ανάλογα µε το αν ο δέκτης κινείται προς ή αποµακρύνεται 

από τον ποµπό. 
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Σχήµα 1.2 : Απόκριση καναλιού σε περιβάλλον διαλείψεων µικρής κλίµακας. 

 

• Κίνηση των αντικειµένων του περιβάλλοντος. Η κίνηση αντικειµένων στο 

ραδιοκανάλι προκαλεί µια χρονικά κυµαινόµενη µετατόπιση Doppler στα αντίγραφα 

πολλαπλής διαδροµής. Εάν τα περιβάλλοντα αντικείµενα κινούνται µε ταχύτητα 

µεγαλύτερη του δέκτη, τότε η επίδραση αυτή υπερισχύει στις διαλείψεις µικρής 

κλίµακας. ∆ιαφορετικά η κίνηση των αντικειµένων µπορεί να αγνοηθεί και να 

εξετάζεται µόνο η κίνηση του δέκτη. 

 

• Εύρος ζώνης σήµατος. Εάν το εύρος ζώνης του εκπεµπόµενου σήµατος είναι 

µεγαλύτερο από το εύρος ζώνης του καναλιού πολλαπλής διαδροµής, το 

λαµβανόµενο σήµα θα είναι παραµορφωµένο, αλλά οι διαλείψεις µικρής κλίµακας 

δεν θα είναι σηµαντικές. Εάν το εκπεµπόµενο σήµα έχει µικρότερο εύρο ζώνης σε 

σχέση µε εκείνο του καναλιού, το πλάτος του σήµατος θα µεταβάλλεται γρήγορα 

αλλά το σήµα δεν θα παραµορφώνεται στο χρόνο. 
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1.2 Κανάλια επιλεκτικών και µη επιλεκτικών συχνοτήτων   

 

Για τον χαρακτηρισµό των καναλιών πολλαπλής διαδροµής σε επιλεκτικών ή µη 

επιλεκτικών συχνοτήτων χρησιµοποιούνται οι παρακάτω παράµετροι : 

 

• Εύρος ζώνης συνοχής (coherence bandwidth) του καναλιού, CB . Το εύρος ζώνης 

συνοχής ή σύµφωνο εύρος ζώνης χαρακτηρίζει το κανάλι στο πεδίο της συχνότητας 

και είναι το εύρος ζώνης του φάσµατος στο οποίο οι φασµατικές συνιστώσες του 

σήµατος να επηρεάζονται µε παρόµοιο τρόπο. Εάν η συχνοτική απόσταση δύο 

σηµάτων είναι µεγαλύτερη από CB , τότε αυτά επηρεάζονται διαφορετικά κατά την 

µετάδοσή τους. 

 

• ∆ιασπορά καθυστέρησης (delay spread) του καναλιού, τ. Η διασπορά καθυστέρησης 

χαρακτηρίζει το κανάλι στο πεδίο του χρόνου και είναι η χρονική διαφορά µε την 

οποία λαµβάνει ο δέκτης τα αντίγραφα του σήµατος εκποµπής, τα οποία έχουν 

δηµιουργηθεί λόγω του φαινοµένου της διάδοσης πολλαπλής διαδροµής. Οι τιµές 

της ενεργούς διασποράς καθυστέρησης εξαρτώνται από το περιβάλλον διάδοσης και 

τη συχνότητα λειτουργίας. 

 

Το εύρος ζώνης συνοχής του καναλιού είναι αντιστρόφως ανάλογο µε τη µέγιστη διασπορά 

καθυστέρησης.  

 

Τα συστήµατα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα της σχέσης του εύρους ζώνης 

του σήµατος, SB  , και του εύρους ζώνης συνοχής του καναλιού, CB  .  

       α) συστήµατα στενής ζώνης (narrowband systems) για τα οποία ισχύει          

S CB B<<  

β) συστήµατα ευρείας ζώνης (wideband systems) για τα οποία ισχύει              

S CB B>>  
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1.2.1 Κανάλια µη επιλεκτικών συχνοτήτων  

 

Αν όλες οι φασµατικές συνιστώσες του µεταδιδόµενου σήµατος δέχονται όµοια 

επίδραση, οι διαλείψεις ονοµάζονται µη επιλεκτικές στη συχνότητα ή επίπεδες. Όταν ένα 

κανάλι έχει σταθερό πλάτος και γραµµική φάση σε ένα εύρος ζώνης µεγαλύτερο του εύρους 

ζώνης του σήµατος εκποµπής, τότε το κανάλι ονοµάζεται µη επιλεκτικών συχνοτήτων. 

Συνεπώς όταν το σήµα εκποµπής µεταδίδεται σε ένα κανάλι µη επιλεκτικών συχνοτήτων, η 

ισχύς του σήµατος λήψης µεταβάλλεται στο χρόνο λόγω του φαινοµένου της διάδοσης 

πολλαπλής διαδροµής, όµως τα φασµατικά χαρακτηριστικά του σήµατος εκποµπής 

παραµένουν αναλλοίωτα. Αν ορίσουµε ως Ts τη διάρκεια συµβόλου και στ την ενεργό 

διασπορά καθυστέρησης, τότε ένα κανάλι θεωρείται ως κανάλι µη επιλεκτικών συχνοτήτων 

όταν ισχύει     

S CB B<<         και        ST τ>> σ  

 

Από τα προηγούµενα συµπεραίνουµε ότι τα κανάλια µη επιλεκτικών συχνοτήτων είναι 

ουσιαστικά κανάλια στενής ζώνης. 

 

 

1.2.2 Κανάλια επιλεκτικών συχνοτήτων 

 

Όταν οι φασµατικές συνιστώσες του µεταδιδόµενου σήµατος επηρεάζονται µε 

διαφορετικό τρόπο από το κανάλι, είναι δηλαδή ασυσχέτιστες, τότε το κανάλι ονοµάζεται 

κανάλι επιλεκτικών συχνοτήτων. Το κανάλι επιλεκτικών συχνοτήτων έχει σταθερό πλάτος 

και γραµµική φάση σε ένα εύρος ζώνης µικρότερο του εύρους ζώνης του σήµατος 

εκποµπής. Σε ένα τέτοιο κανάλι η διασπορά της καθυστέρησης είναι µεγαλύτερη από την 

διάρκεια του συµβόλου µε αποτέλεσµα να παρεµβάλλονται στον δέκτη και σύµβολα που 

έχει εκπέµψει ο ποµπός προηγούµενες χρονικές στιγµές. Αυτό το φαινόµενο ονοµάζεται 

διασυµβολική παρεµβολή (inter-symbol interference, ISI) και οδηγεί σε υψηλούς ρυθµούς 

σφαλµάτων. 
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Σύµφωνα µε τα οριζόµενα προηγουµένως, ένα κανάλι θεωρείται ως κανάλι 

επιλεκτικών συχνοτήτων όταν ισχύει 

S CB B>         και        ST τ< σ  

 

Από τα προηγούµενα συµπεραίνουµε ότι τα κανάλια επιλεκτικών συχνοτήτων είναι 

ουσιαστικά κανάλια ευρείας ζώνης. 

 

 

 

Σχήµα 1.3 : Είδη διαλείψεων µικρής κλίµακας συναρτήσει διασποράς καθυστέρησης και 

διασποράς Doppler.  

 

 

1.3 Κανάλια ταχέων και βραδέων διαλείψεων 

 

Οι παράγοντες που χρησιµοποιούνται για τον χαρακτηρισµό των καναλιών σε 

ταχέων ή βραδέων διαλείψεων είναι η διασπορά Doppler (Doppler spread), BD , και ο 

χρόνος συνοχής (coherence time) του καναλιού, Tc . Αυτά τα µεγέθη περιγράφουν τον 

τρόπο µεταβολής του καναλιού στο χρόνο που οφείλεται στην κίνηση του δέκτη, του 

ποµπού ή και των αντικειµένων του περιβάλλοντος. Η διασπορά Doppler αποτελεί ένα 

µέτρο της φασµατικής διεύρυνσης που προκαλείται από τη χρονική µεταβολή του καναλιού 
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και ορίζεται ως το εύρος των συχνοτήτων, στο οποίο το λαµβανόµενο φάσµα Doppler είναι 

ουσιαστικά µη µηδενικό. Όταν µεταδίδεται ένα ηµιτονοειδές σήµα συχνότητας fc , το 

φάσµα του σήµατος λήψης, δηλαδή το φάσµα Doppler, θα έχει συνιστώσες στην περιοχή 

από fc  -  fd έως fc  +  fd , όπου fd είναι η ολίσθηση Doppler. Η φασµατική διεύρυνση 

εξαρτάται από την ολίσθηση Doppler που αποτελεί συνάρτηση της σχετικής ταχύτητας του 

δέκτη και της γωνίας ανάµεσα στην κατεύθυνση της κίνησης του δέκτη και της 

κατεύθυνσης των σηµάτων λήψης. Ο χρόνος συνοχής περιγράφει το κανάλι στο πεδίο του 

χρόνου και είναι εκείνο το χρονικό διάστηµα στο οποίο η απόκριση του καναλιού 

παραµένει αµετάβλητη. Επίσης ο χρόνος συνοχής είναι η χρονική διάρκεια στην οποία δύο 

λαµβανόµενα σήµατα έχουν ισχυρή πιθανότητα για συσχέτιση πλάτους. Εάν το αντίστροφο 

του εύρους ζώνης σήµατος είναι µεγαλύτερο από το χρόνο συνοχής του καναλιού, τότε το 

κανάλι θα αλλάξει κατά τη διάρκεια της µετάδοσης προκαλώντας παραµόρφωση στο σήµα 

λήψης του δέκτη. 

 

1.3.1 Κανάλια ταχέων διαλείψεων    

 

Για να χαρακτηριστεί ένα κανάλι ως ταχέων διαλείψεων (fast fading) θα πρέπει η 

απόκριση του καναλιού να µεταβάλλεται ραγδαία κατά τη διάρκεια µετάδοσης ενός 

συµβόλου. ∆ηλαδή ο χρόνος συνοχής του καναλιού να είναι µικρότερος από τη διάρκεια 

του συµβόλου µε αποτέλεσµα τη φασµατική διασπορά του σήµατος και τελικά την 

παραµόρφωσή του. Για να θεωρείται ένα κανάλι ως κανάλι ταχέων διαλείψεων θα πρέπει 

να ισχύει  

S DB B<        και        S CT T>  

Πρακτικά το φαινόµενο των ταχέων διαλείψεων παρατηρείται µόνο σε συστήµατα µε πολύ 

χαµηλούς ρυθµούς µετάδοσης. 

 

1.3.2 Κανάλια βραδέων διαλείψεων 

 

Για να χαρακτηριστεί ένα κανάλι ως βραδέων διαλείψεων (slow fading) θα πρέπει η 

απόκριση του καναλιού να µεταβάλλεται µε ρυθµό χαµηλότερο σε σχέση µε τη χρονική 

διάρκεια του συµβόλου. Συνεπώς, το κανάλι µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι στατικό σε ένα ή 
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πολλά χρονικά διαστήµατα πολλαπλάσια της διάρκειας του συµβόλου. Αντίστοιχα στο 

πεδίο της συχνότητας, αυτό σηµαίνει ότι η διασπορά Doppler του καναλιού είναι πολύ 

µικρότερη από το εύρος ζώνης του σήµατος. Για να θεωρείται ένα κανάλι ως κανάλι 

βραδέων διαλείψεων θα πρέπει να ισχύει  

S DB B>>          και        S CT T<<  

 

 

 

 

Σχήµα 1.4 : Τύποι διαλείψεων ανάλογα µε : α) την διάρκεια του συµβόλου και β) το εύρος ζώνης 

του σήµατος. 
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Γενικά ανάµεσα στις παραµέτρους του σήµατος (εύρος ζώνης, διάρκεια συµβόλου) 

και στις παραµέτρους του καναλιού (διασπορά καθυστέρησης, εύρος ζώνης συνοχής, 

διασπορά Doppler, χρόνος συνοχής) υπάρχει σχέση που καθορίζει το είδος της διάλειψης 

ανάλογα και µε το είδος του σήµατος εκποµπής, όπως φαίνεται στα σχήµατα 1.3 και 1.4 .  

 

Για το υπόλοιπο της εργασίας και τις αναλύσεις που θα ακολουθήσουν στα επόµενα 

κεφάλαια θεωρούµε ότι οι διαλείψεις που εµφανίζονται στο κανάλι θα είναι επίπεδες, 

δηλαδή µη επιλεκτικών συχνοτήτων, και βραδείες. Συνεπώς θα θεωρούµε ότι τα 

χαρακτηριστικά του φάσµατος του σήµατος εκποµπής επηρεάζονται µε τον ίδιο τρόπο από 

το κανάλι µετάδοσης και ότι τα χαρακτηριστικά του καναλιού παραµένουν αµετάβλητα 

κατά την διάρκεια διάδοσης ενός συµβόλου. 
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2. Στατιστικά Μοντέλα διαλείψεων 

 

Το ασύρµατο περιβάλλον λόγω της τυχαιότητας και της χρονικής µεταβλητότητας 

των διαλείψεων δεν µπορεί να περιγραφεί ως ένα ακριβές ντετερµινιστικό µοντέλο. Μία 

ακριβής µαθηµατική ανάλυση του φαινοµένου των διαλείψεων είναι πολύ δύσκολη, 

εξαιτίας  του υψηλού κόστους και χρόνου µελέτης  που θα απαιτούνταν. Γι’ αυτό το λόγο 

γίνεται χρήση ενός θεωρητικού στατιστικού µοντέλου για την περιγραφή της επίδρασης του 

ασύρµατου καναλιού. Έχουν αναπτυχθεί διάφορα τέτοια µοντέλα για να προσοµοιώνουν 

διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος, δυο εκ των οποίων, από τα πιο αντιπροσωπευτικά,  

παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

2.1 Μοντέλο διαλείψεων Rayleigh 

 

Το µοντέλο διαλείψεων Rayleigh είναι πολύ διαδεδοµένο στις σύγχρονες κινητές 

τηλεπικοινωνίες και προσοµοιώνει την επίδραση του καναλιού σε σήµα που µεταδίδεται µε 

διάδοση πολλαπλής διαδροµής. Το σύγχρονο αστικό περιβάλλον µε την πυκνή δόµηση και 

τις µεγάλες ανακλαστικές επιφάνειες  αποτελούν ένα περιβάλλον στο οποίο το φαινόµενο 

της διάδοσης πολλαπλής διαδροµής είναι έντονο, γεγονός που ευνοεί την χρήση του 

συγκεκριµένου µοντέλου. Επίσης το µοντέλο Rayleigh χρησιµοποιείται και για περιπτώσεις 

όπου έχουµε ιονοσφαιρική και τροποσφαιρική σκέδαση.  

 

Η κατανοµή Rayleigh χρησιµοποιείται για την µοντελοποίηση των διαλείψεων 

µικρής κλίµακας σε περιβάλλοντα στα οποία δεν υπάρχει οπτική επαφή µεταξύ ποµπού και 

δέκτη και η µετάδοση του σήµατος γίνεται µε διάδοση πολλαπλής διαδροµής λόγω 

φαινοµένων ανάκλασης, διάθλασης, περίθλασης και εξασθένησης. Αποδεικνύεται ότι όταν 

έχουµε την παρουσία πολλαπλών διαδροµής διάδοσης για το σήµα, η κρουστική απόκριση 

του  
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Σχήµα 2.1 :  Lord Rayleigh    (1842 – 1919) 

 

 

καναλιού µπορεί να µοντελοποιηθεί ως µια Gaussian διαδικασία. Αφού δεν υπάρχει 

κυρίαρχη συνιστώσα του σήµατος, λόγω της απουσίας οπτικής επαφής µεταξύ ποµπού και 

δέκτη, η διαδικασία θα έχει µηδενική µέση τιµή και οµοιόµορφα κατανεµηµένη φάση 

µεταξύ 0 και 2π. Συνεπώς η κρουστική απόκριση του καναλιού θα ακολουθήσει την 

κατανοµή Rayleigh. 

 

Η περιβάλλουσα του λαµβανόµενου σήµατος r(t) είναι το άθροισµα δυο 

συναρτήσεων Gauss µε διαφορά φάσης π/2, οπότε υπακούει σε κατανοµή Rayleigh και η 

συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας ( probability density function – pdf ) δίνεται από τον 

τύπο : 

2

r 2 2

r r
f ( r ) exp

2

 
= − σ σ 
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Σχήµα 2.2 : Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας κατανοµών Rayleigh  

 

 

 

όπου σ
2
 είναι η µέση τετραγωνική τιµή των συνιστωσών. Άρα η µέση ισχύς του σήµατος 

του οποίου η περιβάλλουσα r(t) ακολουθεί την Rayleigh κατανοµή θα είναι : 

 

2 2
E[r (t)] 2Ω = = σ  

 

 

Επίσης, η παραπάνω σχέση  συναρτήσει της µέσης ισχύος του σήµατος Ω γράφεται ως εξής 

:  

 

2

r

2r r
f (r) exp

 
= − Ω Ω 
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Σχήµα 2.3 : Παράδειγµα διαλείψεων Rayleigh 

 

 

Όµως το µοντέλο Rayleigh σε ορισµένες περιπτώσεις δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

επειδή παρουσιάζονται µεγάλες διαφορές µεταξύ του στατιστικού µοντέλου και της 

πραγµατικότητας. Κάποιες περιπτώσεις στις οποίες συµβαίνει αυτό είναι οι εξής:  

 

• όταν ο αριθµός των πολλαπλών διαδροµών διάδοσης δεν είναι αρκετά µεγάλος 

• όταν το περιβάλλον διάδοσης είναι τέτοιο ώστε να δηµιουργούνται συνθήκες 

κυµατοδήγησης, δηλαδή πολλαπλές ανακλάσεις και στάσιµα κύµατα 

• όταν υπάρχει συνιστώσα του σήµατος εκποµπής η οποία λαµβάνεται από τον δέκτη 

µέσω οπτικής επαφής. Σε αυτήν την περίπτωση η περιβάλλουσα του σήµατος 

ακολουθεί την κατανοµή Rice, η οποία θα µελετηθεί στο επόµενο κεφάλαιο.  
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Σχήµα 2.4 :  Stephen O. Rice    (1907 – 1986) 

 

 

2.2 Μοντέλο διαλείψεων Rice 

 

Η κατανοµή Rice, η οποία ονοµάζεται και Nakagami-n, χρησιµοποιείται για την 

µοντελοποίηση περιβαλλόντων διαλείψεων στα οποία υπάρχει ένα ισχυρό σήµα λόγω 

οπτικής επαφής µεταξύ ποµπού και δέκτη και αρκετές ασθενέστερες τυχαίες συνιστώσες 

του σήµατος λόγω διάδοσης πολλαπλής διαδροµής. Στο µοντέλο αυτό η περιβάλλουσα του 

σήµατος δεν έχει µηδενική µέση τιµή και µεταβάλλεται πολύ λιγότερο. Η συνάρτηση 

πυκνότητας πιθανότητας ( probability density function – pdf ) δίνεται από τον τύπο :  

 

 

2 2

o o
r o

r A 2rA2r
f (r) exp I

 +  = − ⋅   Ω Ω Ω  
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Σχήµα 2.5 : Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας κατανοµών Rice 

 

 

όπου Ω είναι η µέση ισχύς του λαµβανόµενου σήµατος και Αο  είναι η µέση τιµή του 

πλάτους της περιβάλλουσας η οποία είναι µη µηδενική και για αυτό το λόγο 

χρησιµοποιείται το συγκεκριµένο µοντέλο. 

 

Στο µοντέλο Rice γίνεται χρήση του παράγοντα Κ, ο οποίος ορίζεται ως το πηλίκο 

της ισχύος της ισχυρής συνιστώσας λόγω οπτικής επαφής προς την ισχύ των υπόλοιπων 

ασθενέστερων συνιστωσών. Ο παράγοντας Κ δίνεται από τον τύπο:  

2

oA
K

2
=

Ω  

 

 

 

Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει ισχυρό σήµα λόγω οπτικής επαφής, τότε Αο = 0 και 

συνεπώς ο παράγοντας Κ µηδενίζεται. Τότε από τον παραπάνω τύπο προκύπτει η κατανοµή 

Rayleigh. 
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3. ∆ιαφορισµός και ∆έκτες ∆ιαφορισµού   

 

Η αντιστάθµιση των επιπτώσεων των διαλείψεων στα σύγχρονα ασύρµατα 

συστήµατα έχει ως σκοπό την βελτίωση της επίδοσης τους. Ένας αξιόπιστος τρόπος 

αντιστάθµισης είναι η χρήση διαφορισµού. Στη συνέχεια θα αναπτύξουµε την έννοια του 

διαφορισµού, τις διάφορες τεχνικές διαφορισµού και τους τύπους των δεκτών που 

χρησιµοποιούνται στα σύγχρονα ασύρµατα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα. 

 

3.1 ∆ιαφορισµός 

 

Η επίδοση των ασύρµατων συστηµάτων όταν λειτουργούν σε περιβάλλον µε 

διαλείψεις υποβαθµίζεται λόγω της εξασθένισης του σήµατος από το κανάλι που έχει σαν 

αποτέλεσµα την εµφάνιση σφαλµάτων κατά την αποδιαµόρφωση του σήµατος στον δέκτη. 

Ενώ σε ένα κανάλι προσθετικού λευκού Gaussian θορύβου η βελτίωση της επίδοσης µπορεί 

να επιτευχθεί µε αύξηση της σηµατοθορυβικής σχέσης (SNR), δηλαδή µε αύξηση της 

εκπεµπόµενης ισχύος, στα κανάλια διαλείψεων αυτό δεν είναι εύκολο, ιδιαίτερα χωρίς τη 

χρήση ειδικών τεχνικών. Η ρύθµιση της ισχύος εκποµπής για την αντιστάθµιση της 

εξασθένησης του σήµατος από το κανάλι διαλείψεων παρουσιάζει δυο προβλήµατα.  

 

Το ένα ζήτηµα που εγείρεται είναι η δυνατότητα του ποµπού να λειτουργεί σε ένα 

µεγάλο εύρος δυναµικής περιοχής ώστε να αντισταθµίζει τις µεγάλες διακυµάνσεις ισχύος, 

το κόστος κατασκευής ενός ποµπού µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και τέλος το 

ρυθµιστικό πλαίσιο βάση του οποίου η ισχύς εκποµπής δεν θα πρέπει να ξεπερνάει κάποια 

καθορισµένα όρια. Το δεύτερο ζήτηµα είναι η άγνοια του ποµπού για τις συνθήκες 

διαλείψεων που επικρατούν στο κανάλι, καθώς οι διαλείψεις και τα αποτελέσµατα τους 

γίνονται αντιληπτά µόνο στον δέκτη. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει συνεχής ενηµέρωση 

του ποµπού από τον δέκτη για την κατάσταση του καναλιού, το οποίο όµως µειώνει την 

απόδοση και αυξάνει την πολυπλοκότητα του συστήµατος. Η πιο αποτελεσµατική µέθοδος 
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για την αντιµετώπιση των διαλείψεων στα ασύρµατα συστήµατα είναι η χρήση 

διαφορισµού.  

 

Με τον όρο διαφορισµός στα ασύρµατα συστήµατα εννοούµε την χρήση από τον 

δέκτη δύο ή περισσότερων αντιγράφων του εκπεµπόµενου σήµατος, τα οποία έχουν 

µεταδοθεί µέσα από κανάλια µε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο σκοπός µας είναι να 

εκµεταλλευτούµε την τυχαία φύση της ασύρµατης διάδοσης και να χρησιµοποιήσουµε 

πολλαπλά κανάλια για την µετάδοση της πληροφορίας, πολλαπλές δηλαδή εκδοχές του 

σήµατος, τα οποία θα είναι µεταξύ τους ασυσχέτιστα. Έτσι, εάν σε ένα κανάλι το σήµα 

παρουσιάζει υψηλή εξασθένηση λόγω διαλείψεων, τότε η πιθανότητα σε κάποιο άλλο 

αντίγραφο του σήµατος να µην έχουµε υψηλή εξασθένηση είναι µεγάλη, εφόσον αυτά τα 

αντίγραφα έχουν µεταδοθεί µέσα από διαφορετικά κανάλια και είναι ασυσχέτιστα. 

 

 

3.2 Τεχνικές διαφορισµού 

 

Ο διαφορισµός µπορεί να υλοποιηθεί είτε στον ποµπό, είτε στον δέκτη, είτε και στους δύο. 

Στην πρώτη περίπτωση τα κανάλια διαφορισµού προκύπτουν από την πολλαπλή µετάδοση 

του σήµατος εκποµπής, ενώ στην δεύτερη το σήµα εκπέµπεται µόνο µία φορά και τα 

κανάλια διαφορισµού προκύπτουν από την ασύρµατη µετάδοση λόγω του φαινοµένου της 

διάδοσης πολλαπλής διαδροµής. Οι τεχνικές διαφορισµού διακρίνονται ανάλογα µε τον 

τρόπο δηµιουργίας των αντιγράφων του σήµατος και οι βασικότερες παρουσιάζονται 

παρακάτω.    
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Σχήµα 3.1 : Τηλεπικοινωνιακό σύστηµα µε δέκτη διαφορισµού  

 

 

∆ιαφορισµός χώρου 

Η πιο διαδεδοµένη τεχνική διαφορισµού είναι ο διαφορισµός χώρου ο οποίος 

υλοποιείται µε τη χρήση δύο ή περισσοτέρων κεραιών λήψης στον δέκτη. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η απόσταση µεταξύ των κεραιών να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται 

ότι τα σήµατα λήψης θα έχουν πολύ µικρή µεταξύ τους συσχέτιση. Πλεονέκτηµα αυτής της 

τεχνικής είναι ότι δεν απαιτείται επιπλέον ισχύς εκποµπής ή εύρος ζώνης για την βελτίωση 

της απόδοσης του συστήµατος. 

 

∆ιαφορισµός συχνότητας 

Η τεχνική του διαφορισµού συχνότητας υλοποιείται µε την ταυτόχρονη εκποµπή του 

σήµατος σε δύο ή περισσότερες συχνότητες. Η απόσταση ανάµεσα στα διάφορα κανάλια 

συχνοτήτων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να έχουν πολύ µικρή µεταξύ τους συσχέτιση. 

Το µειονέκτηµα αυτής της τεχνικής είναι ότι απαιτείται τόσες φορές µεγαλύτερη ισχύς 

εκποµπής και εύρος ζώνης όσος είναι ο αριθµός των συχνοτήτων που θα 

χρησιµοποιήσουµε. 
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∆ιαφορισµός χρόνου 

Η τεχνική του διαφορισµού χρόνου απαιτεί την εκποµπή του σήµατος δύο ή 

περισσότερες φορές σε διαφορετικές χρονικές στιγµές. Η µικρή συσχέτιση µεταξύ των 

επανεκποµπών του σήµατος επιτυγχάνεται όταν η χρονική διαφορά τους είναι µεγαλύτερη 

από το σύµφωνο χρόνο του καναλιού. Η τεχνική αυτή επωφελείται από τη δυναµική του 

καναλιού, αφού τη µια στιγµή οι διαλείψεις µπορεί να είναι ισχυρές, όµως τη στιγµή της 

επανεκποµπής µπορεί οι διαλείψεις να είναι µειωµένες. Τα µειονεκτήµατα  αυτής της 

τεχνικής είναι ότι απαιτείται τόσες φορές µεγαλύτερο εύρος ζώνης όσος είναι ο αριθµός 

των επανεκποµπών του σήµατος και ότι µειώνεται ο ρυθµός µετάδοσης του συστήµατος. 

 

∆ιαφορισµός πόλωσης 

Η τεχνική του διαφορισµού πόλωσης µπορεί να υλοποιηθεί είτε στον ποµπό είτε 

στον δέκτη. Το σήµα λόγω της ασύρµατης µετάδοσης καθώς και λόγω της κίνησης της 

κεραίας του κινητού υπόκεινται σε µεταβολές της πόλωσης. Στον ποµπό το σήµα µπορεί να 

εκπεµφθεί από δύο κεραίες διαφορετικής πόλωσης, το οποίο καθιστά τα δύο σήµατα 

ασυσχέτιστα. Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν δύο κεραίες διαφορετικής πόλωσης 

στον δέκτη, ώστε να λαµβάνεται το ισχυρότερο σήµα κάθε στιγµή ανεξάρτητα της 

µεταβολής που έχει υποστεί από την µετάδοση. 

 

 Για το υπόλοιπο τµήµα της εργασίας όταν αναφερόµαστε στον όρο διαφορισµός θα 

θεωρούµε την έννοια του διαφορισµού στη λήψη. Στο επόµενο κεφάλαιο γίνεται αναφορά 

σε διάφορους τύπους δεκτών διαφορισµού λήψης, στους οποίους κάθε φορά επιλέγεται το 

βέλτιστο σήµα ανάλογα µε το κριτήριο επιλογής σε κάθε τύπο. 

 

 

3.3 ∆έκτες διαφορισµού 

 

Σε ένα ασύρµατο τηλεπικοινωνιακό σύστηµα µεγάλη σηµασία για την απόδοση του 

θα έχει, εκτός από την τεχνική διαφορισµού που θα χρησιµοποιηθεί, και ο τρόπος µε τον 

οποίο θα συνδυάζονται τα διάφορα σήµατα κατά την λήψη τους από τον δέκτη. Εφόσον 

αντίγραφα του σήµατος λαµβάνονται από τον δέκτη µέσω ανεξάρτητων καναλιών, οι 
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τρόποι µε τους οποίους θα συνδυάζονται θα εξαρτηθεί από την ποσότητα της διαθέσιµης 

πληροφορίας για την κατάσταση του καναλιού (channel state information – CSI). 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότεροι τύποι δεκτών διαφορισµού. 

 

 

3.3.1 ∆έκτες συνδυασµού µέγιστου λόγου  

 

Ο συνδυασµός µέγιστου λόγου (maximal ratio combining  - MRC) αποτελεί την 

βέλτιστη τεχνική συνδυασµού καναλιών διαφορισµού. Στο Σχήµα 3.2 παρουσιάζεται το 

µπλοκ διάγραµµα ενός δέκτη MRC µε L κεραίες εισόδου. Σε αυτόν τον δέκτη κάθε κλάδος 

του λαµβανόµενου σήµατος πολλαπλασιάζεται µε έναν µιγαδικό συντελεστή βάρους iw  

αφού πρώτα γίνει αντιστάθµιση της φάσης που εισάγει το κάθε κανάλι, όπου  

ij

i iw a
− θ=  e  

και το στιγµιαίο πλάτος του σήµατος εξόδου του δέκτη MRC δίνεται από τη σχέση 

L

MRC i i

i 1

R s w r
=

= ∑  . 

 Εάν υποθέσουµε ότι η φασµατική πυκνότητα ισχύος είναι ίδια σε κάθε κανάλι εισόδου τότε 

η συνολική TOTN  στην έξοδο του δέκτη είναι 

L
2

TOT 0 i

i 1

N N w
=

= ∑  . 

Συνεπώς ο στιγµιαίος λόγος σήµατος προς θόρυβο SNR στην έξοδο του δέκτη είναι  

2
L

i i2
i 1MRC

MRC L
2TOT 0
i

i 1

s w r
R 1

N N
w

=

=

 
 
 γ = =
∑

∑

 

 

Το ζητούµενο είναι να υπολογισθούν τα βάρη iw  µε τα οποία µεγιστοποιείται το MRCγ , 

ώστε τα κανάλια εισόδου µε τα µεγαλύτερα SNR να έχουν υψηλότερο βάρος από εκείνα µε 

χαµηλότερο, για να είναι τα βάρη 
2

iw  αναλογικά µε τα SNR των καναλιών 
2

i 0r N . Για τον 
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υπολογισµό τους χρησιµοποιούµε την ανισότητα Schwartz, από την οποία προκύπτει ότι τα 

βέλτιστα βάρη είναι όταν   

*

i iw R=  

Συνεπώς το στιγµιαίο SNR στην έξοδο του δέκτη είναι  

L

MRC i

i 1=

γ = γ∑  

Και το αντίστοιχο µέσο SNR είναι  

L

MRC i

i 1=

γ = γ∑  

 

Με τον συνδυασµό µεγίστου λόγου ο δέκτης παράγει µία έξοδο µε SNR όµοιο µε το 

άθροισµα των ανεξάρτητων SNRs και έτσι µπορούµε να παράγουµε µία έξοδο µε αποδεκτό 

SNR, ακόµα και εάν κανένα από τα επιµέρους σήµατα δεν είναι αποδεκτό για λήψη. 

Συνεπώς επιτυγχάνεται µια µέγιστη εκµετάλλευση των σηµάτων που λαµβάνονται από το 

δέκτη µέσω διαφορετικών καναλιών.  

 

 

 

 

Σχήµα 3.2 : ∆έκτης συνδυασµού µέγιστου λόγου  
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Ο δέκτης MRC βελτιστοποιεί  την απόδοση του συστήµατος, ανεξάρτητα από τις 

συνθήκες του καναλιού, εφόσον όµως υπάρχει άριστη γνώση όλων των παραµέτρων του 

καναλιού διαλείψεων. Όταν η γνώση µας είναι περιορισµένη, η σχεδίαση του δέκτη 

εξαρτάται από την στατιστική των παραµέτρων του καναλιού. Το µειονέκτηµα που 

παρουσιάζει είναι αυτό της αυξηµένης πολυπλοκότητας, διότι απαιτείται συνεχής 

ενηµέρωση των συνθηκών που επικρατούν.  

 

 

3.3.2 ∆έκτες συνδυασµού ίσης απολαβής 

 

Ο συνδυασµός ίσης απολαβής (equal gain combining – EGC) αποτελεί µια τεχνική 

συνδυασµού καναλιών διαφορισµού, η οποία έχει πολλές οµοιότητες µε αυτή του 

συνδυασµού µέγιστου λόγου. Η µόνη διαφορά είναι ότι στον δέκτη EGC όλα τα σήµατα 

που λαµβάνονται από τους κλάδους πολλαπλασιάζονται µε συντελεστές κλάδου οι οποίοι 

έχουν όλοι την ίδια τιµή. Έτσι θεωρούµε ότι δεν απαιτείται γνώση του πλάτους του 

σήµατος εισόδου, παρά µόνο η φάση του. Αυτό τον καθιστά λιγότερο πολύπλοκο σε σχέση 

µε τον δέκτη MRC, το οποίο αποτελεί το κύριο συγκριτικό του πλεονέκτηµα. Η επίδοση 

του  υστερεί αναλογικά µε αυτή του δέκτη MRC, όµως αποτελεί ικανοποιητική λύση στην 

περίπτωση που χρησιµοποιηθεί µε κάποιο σύµφωνο σχήµα διαµόρφωσης. 

 

 

Σχήµα 3.3 : ∆έκτης συνδυασµού ίσης απολαβής   
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3.3.3 ∆έκτες συνδυασµού επιλογής  

 

Στον δέκτη συνδυασµού επιλογής (selection combining – SC) απαιτείται γνώση µόνο 

των πλατών των λαµβανόµενων σηµάτων εισόδου, από τα οποία κάθε φορά επιλέγεται το 

µεγαλύτερο µε τη χρήση ενός επιλογέα. Μειονέκτηµα του αποτελεί η ανάγκη ύπαρξης ενός 

ξεχωριστού δέκτη για κάθε επιπλέον κλάδο. Συνολικά θα µπορούσε να αναφερθεί ότι ο 

δέκτης SC είναι ο µικρότερης πολυπλοκότητας, αλλά και αντίστοιχα ο χαµηλότερης 

επίδοσης συγκριτικά µε τους δυο προηγούµενους τύπους δεκτών. 

 

 

 

Σχήµα 3.4 : ∆έκτης συνδυασµού επιλογής    

 

 

3.3.4 ∆έκτες συνδυασµού µεταγωγής και παραµονής  

 

Στον δέκτη συνδυασµού µεταγωγής και παραµονής (switch and stay combining – 

SSC) απαιτείται γνώση µόνο των πλατών των λαµβανόµενων σηµάτων εισόδου, όπως και 

στον δέκτη SC, µε µόνη διαφορά ότι η µεταγωγή ανάµεσα στους κλάδους γίνεται όταν το 

σήµα από κάποιο κλάδο µειωθεί κάτω από µια προκαθορισµένη τιµή. Ο συγκεκριµένος 

τύπος δέκτη αποτελεί τον πιο απλό τύπο, αλλά συγχρόνως και τον πιο χαµηλής επίδοσης. 



 - 35 -

 

 

 

Σχήµα 3.5 : ∆έκτης συνδυασµού µεταγωγής και παραµονής     
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4. Μελέτη Επιδόσεων Ασύρµατων Συστηµάτων 

 

Στα πρώτα κεφάλαια παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν θεωρητικά, το φαινόµενο 

των διαλείψεων στις ασύρµατες κινητές επικοινωνίες, τα µοντέλα των διαλείψεων και οι 

τεχνικές αντιµετώπισής τους µε τη χρήση του διαφορισµού και των δεκτών διαφορισµού. 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα µελετήσουµε τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων των ασύρµατων 

συστηµάτων κάνοντας χρήση της τεχνικής διαφορισµού στη λήψη µε δέκτη MRC, µε τη 

βοήθεια του λογισµικού Matlab/Simulink που αποτελεί ένα πραγµατικά χρήσιµο εργαλείο 

για την προσοµοίωση τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. Η µελέτη και η αξιολόγηση του 

συστήµατος γίνεται µε βάση της καµπύλες µέσης πιθανότητας σφάλµατος (BER) που 

προκύπτουν κάθε φορά µετά το τέλος της προσοµοίωσης.    

 

Συγκεκριµένα, θα ακολουθήσει η παρουσίαση των αποτελεσµάτων των 

προσοµοιώσεων αναφορικά µε την µέση πιθανότητα σφάλµατος για το σύµφωνο τύπο 

διαµόρφωσης QPSK και τον ασύµφωνο BDPSK. Έχει προσοµοιωθεί η διάδοση στο 

ασύρµατο περιβάλλον για µεταδιδόµενο σήµα που υφίσταται διαλείψεις Rayleigh σε 

συνδυασµό µε λευκό γκαουσιανό προσθετικό θόρυβο AWGN. Για την λήψη θα γίνει χρήση 

αρχικά  απλού δέκτη και στη συνέχεια διαφορικής λήψης µε δέκτη συνδυασµού µεγίστου 

λόγου MRC. Για όλες τις περιπτώσεις θα γίνει σύγκριση  των αποτελεσµάτων των 

µοντέλων προσοµοίωσης Simulink µε τα θεωρητικώς αναµενόµενα αποτελέσµατα της 

µαθηµατικής προσέγγισης ώστε να γίνει η επαλήθευση τους. 

 

 

4.1 Παρουσίαση του λογισµικού Matlab/Simulink 

 

Το λογισµικό σχεδίασης Matlab/Simulink είναι ένα πρόγραµµα βασισµένο σε 

παραθυρικό περιβάλλον και χρησιµοποιείται σε πολλές πλατφόρµες όπως τα Windows, 

Linux και Mac. Μας επιτρέπει να µοντελοποιούµε και να αναλύουµε συστήµατα των 

οποίων οι έξοδοι µεταβάλλονται µε το χρόνο και τα οποία αναφέρονται ως δυναµικά. Το 

λογισµικό χρησιµοποιείται για να µελετηθεί η συµπεριφορά ενός µεγάλου εύρους 
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δυναµικών συστηµάτων, συµπεριλαµβάνοντας ηλεκτρονικά κυκλώµατα, µηχανικά και 

θερµοδυναµικά συστήµατα. Επίσης υποστηρίζει και µη γραµµικά συστήµατα τα οποία 

λειτουργούν σε συνεχείς τιµές χρόνου, σε διακριτές ή σε συνδυασµό και των δυο. Το 

λογισµικό επιτρέπει στον χρήστη να δηµιουργήσει το µοντέλο ενός ολοκληρωµένου 

τηλεπικοινωνιακού συστήµατος και στην συνέχεια να το προσοµοιώσει.  

 

Η µοντελοποίηση ενός συστήµατος γίνεται µε την χρήση σχηµατικών µητρών 

διαµόρφωσης (blocks). Το Matlab/Simulink εµπεριέχει µία ολοκληρωµένη ‘βιβλιοθήκη’ µε 

blocks τα οποία µπορεί να χρησιµοποιηθούν αυτούσια ή να τροποποιηθούν ανάλογα µε τις 

απαιτήσεις του µοντέλου που θέλουµε να υλοποιήσουµε. Παράλληλα παρέχεται η 

δυνατότητα να δηµιουργηθεί ένα νέο block από την αρχή στο οποίο θα ενσωµατωθούν οι 

απαραίτητες µαθηµατικές εκφράσεις της λειτουργίας για την οποία σχεδιάσθηκε. 

 

Στην εκπόνηση της παρούσης εργασίας έγινε κυρίως χρήση blocks που αναφέρονται 

σε τηλεπικοινωνίες, όπως γεννήτριες παραγωγής σηµάτων, διαµορφωτές και 

αποδιαµορφωτές, κανάλια θορύβου AWGN και διαλείψεων Rayleigh. Το κάθε ξεχωριστό 

block µπορεί να παραµετροποιηθεί ανάλογα µε τις απαιτήσεις του κάθε µοντέλου που 

χρησιµοποιείτε. Η ανάλυση των βασικών blocks του λογισµικού Matlab/Simulink µε τα 

οποία έγινε η µοντελοποίηση των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων της εργασίας θα γίνει 

στο Παράρτηµα 1.1. Επιπλέον στο Παράρτηµα 1.2 γίνεται εκτενής αναφορά σε ένα πολύ 

χρήσιµο εργαλείο της εφαρµογής Matlab, το οποίο είναι αυτό της ανάλυσης ρυθµού 

σφαλµάτων (Bit Error Rate Analysis Tool). Το εργαλείο αυτό χρησιµοποιείται για την 

γραφική απεικόνιση του ρυθµού σφαλµάτων BER σε σχέση µε την ενέργεια ανά bit προς 

φασµατική πυκνότητα ισχύος θορύβου Eb / N0 τόσο για τα θεωρητικά µοντέλα, όσο και για 

τα εκάστοτε αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων.  

 

Συνοπτικά τα κύρια πλεονεκτήµατα του λογισµικού Matlab/Simulink είναι ότι ο χρήστης 

µπορεί, µέσα από ένα ολοκληρωµένο πακέτο σχηµατικών µητρών διαµόρφωσης (blocks) 

και ενός ισχυρού µηχανισµού προσοµοίωσης, να σχεδιάσει το τηλεπικοινωνιακό µοντέλο 

που τον ενδιαφέρει και να εξάγει γρήγορες και ακριβής αναλύσεις για την αξιολόγηση του 

συστήµατος. Επίσης   µε τη χρήση του λογισµικού καθίσταται εύκολη η µετάβαση ανάµεσα 
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στα στάδια της αρχικής δηµιουργίας του µοντέλου, της προσοµοίωσης, της 

βελτιστοποίησης και της επιβεβαίωσης των αποτελεσµάτων. Ένα ακόµα πλεονέκτηµα είναι 

η δυνατότητα ελέγχου του σήµατος σε οποιοδήποτε στάδιο του τηλεπικοινωνιακού 

µοντέλου µας ενδιαφέρει. 

 

 

 

 

Σχήµα 4.1 : Λογισµικό Matlab/Simulink 
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4.2 Μετάδοση σήµατος µε διαµόρφωση QPSK σε περιβάλλον µε διαλείψεις Rayleigh 

 

4.2.1 Μοντέλο προσοµοίωσης συστήµατος   

 

Στόχος στην περίπτωση αυτή είναι η σχεδίαση και υλοποίηση ενός τηλεπικοινωνιακού 

συστήµατος όπου το ασύρµατο κανάλι υπόκεινται σε διαλείψεις Rayleigh σε συνδυασµό µε 

λευκό γκαουσιανό προσθετικό θόρυβο AWGN. Η διαµόρφωση που χρησιµοποιείται  στο 

συγκεκριµένο µοντέλο είναι  µεταλλαγής ολίσθησης φάσης QPSK, όπου το πλάτος και η 

συχνότητα του διαµορφωµένου σήµατος παραµένουν σταθερά, ενώ η φάση έχει µία από τις 

4 πιθανές τιµές. Για την βελτίωση της πιθανότητας σφάλµατος έγινε χρήση της 

κωδικοποίησης Gray στον τύπο της διαµόρφωσης. Αναλυτικά το τηλεπικοινωνιακό µας 

µοντέλο απαρτίζεται από τρία βασικά τµήµατα: 

 

• Το τµήµα εκποµπής, το οποίο αποτελείται από µία γεννήτρια τυχαίων δυαδικών 

ψηφίων και τον διαµορφωτή QPSK. 

 

• Το ασύρµατο κανάλι, το οποίο υπόκεινται σε διαλείψεις Rayleigh, µέσω µίας 

γεννήτριας θορύβου κατανοµής Rayleigh, σε συνδυασµό µε λευκό γκαουσιανό 

προσθετικό θόρυβο, µέσω ενός καναλιού AWGN. 

 

• Το τµήµα λήψης, το οποίο αποτελείται από τον αποδιαµορφωτή QPSK και τον 

υπολογιστή ρυθµού σφαλµάτων. 
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Σχήµα 4.2 : Μοντέλο προσοµοίωσης ασύρµατου συστήµατος µε διαµόρφωση QPSK 
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Στη συνέχεια ακολουθεί η προσοµοίωση του µοντέλου µε σκοπό την αποτύπωση της 

πιθανότητας σφάλµατος στο εύρος του σηµατοθορυβικού λόγου που θέλουµε να το 

εξετάσουµε. Η προσοµοίωση του συγκεκριµένου µοντέλου, αλλά και όλων των υπόλοιπων 

που ακολουθούν στη συνέχεια της εργασίας, γίνεται µέσω του εργαλείου ανάλυσης ρυθµού 

σφαλµάτων (Bit Error Rate Analysis Tool). Το συγκεκριµένο εργαλείο πραγµατοποιεί την 

προσοµοίωση του µοντέλου για το εύρος του σηµατοθορυβικού λόγου ανά bit ( Eb / N0 ) 

που επιθυµούµε και επίσης µας δίνει τη δυνατότητα να ορίσουµε τα όρια της 

προσοµοίωσης. Τόσο για το συγκεκριµένο µοντέλο, όσο και για όλα τα υπόλοιπα που 

ακολουθούν στην εργασία το όριο είναι ορισµένο στα 10000 εσφαλµένα bit, από όπου 

προκύπτει και η πιθανότητα σφάλµατος ανά bit. Με το πέρας της προσοµοίωσης ακολουθεί 

η γραφική παράσταση σε ηµιλογαριθµική κλίµακα των πιθανοτήτων σφάλµατος ανά bit (bit 

error probability) συναρτήσει του σηµατοθορυβικού λόγου ανά bit (Eb / N0 , signal to noise 

ratio per bit) σε decibels. Στο Παράρτηµα 1.2 γίνεται αναφορά στις επιµέρους λειτουργίες 

του εργαλείου ανάλυσης ρυθµού σφαλµάτων, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν για την 

εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας. Στο σχήµα 4.3 παρουσιάζεται η καµπύλη BER του 

µοντέλου µε τύπο διαµόρφωσης QPSK.    

 

 

Σχήµα 4.3 : Πιθανότητα σφάλµατος bit ανά Eb / N0 για διαµόρφωση QPSK 
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4.2.2 Θεωρητικός υπολογισµός µέσης πιθανότητας σφάλµατος    

 

Σύµφωνα µε όσα έχουν αναφερθεί στο κεφάλαιο 2.1 του θεωρητικού τµήµατος της 

εργασίας, η κατανοµή Rayleigh χρησιµοποιείται για την µοντελοποίηση ενός καναλιού 

διαλείψεων στο οποίο δεν υπάρχει οπτική επαφή µεταξύ ποµπού και δέκτη. Στην περίπτωση 

αυτή η τυχαία µεταβλητή r, η οποία εξαρτάται από το περιβάλλον µετάδοσης, έχει 

στιγµιαία ισχύ 
2r , µέση ισχύ 

2rΩ = και συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας  rf (r)  που 

δίνεται από τη σχέση  

2

r

2r r
f (r) exp

 
= − Ω Ω 

. 

 

Στη συνέχεια ορίζουµε το λόγο σήµατος προς θόρυβο ανά σύµβολο γ , ο οποίος είναι 

µία τυχαία µεταβλητή, µε στιγµιαία τιµή ως  

2 s

0

E
r

N
γ =  

 

και  µέση τιµή ως 

2 s s

0 0

E E
r

N N
γ = = Ω . 

 

Γνωρίζουµε ότι η συνάρτηση αθροιστικής κατανοµής του στιγµιαίου γ είναι  

F ( ) 1 expγ

 γ
γ = − − 

γ 
 

 

από την οποία εάν παραγωγίσουµε θα προκύψει η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του 

γ που θα είναι η εξής   

1
f ( ) expγ

 γ
γ = − 

γ γ 
. 
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Το κανάλι AWGN είναι ένα κανάλι αναφοράς, όπου η πιθανότητα σφάλµατος κατά 

τη λήψη ενός bit ή ενός συµβόλου εξαρτάται από την ενέργεια του σήµατος και το επίπεδο 

του θορύβου. Στα πραγµατικά όµως κανάλια ασύρµατων επικοινωνιών το σήµα υφίσταται 

διαλείψεις που οφείλονται σε φαινόµενα διάδοσης και µεταβάλλονται τυχαία µε το χρόνο 

και τη θέση του δέκτη, όπως οι διαλείψεις κατανοµής Rayleigh. Συνεπώς αφού σε τέτοια 

κανάλια ο σηµατοθορυβικός λόγος  ανά σύµβολο γ είναι µια τυχαία µεταβλητή που 

περιγράφεται από την παραπάνω συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας f ( )γ γ , τότε και η 

πιθανότητα λανθασµένου συµβόλου θα είναι µία τυχαία µεταβλητή και θα πρέπει να 

περιγράφεται µε στατιστικά χαρακτηριστικά. Αν η διάρκεια συµβόλου Ts είναι περίπου ίση 

µε το χρόνο συνοχής Tc του καναλιού, τότε µπορούµε να θεωρήσουµε το γ  σχεδόν σταθερό 

στη διάρκεια ενός συµβόλου και να υπολογίσουµε το µέση πιθανότητα εσφαλµένου 

συµβόλου από τη σχέση  

se se
0

P P ( ) f ( ) d
∞

γ= γ γ γ∫    

 

όπου seP ( )γ  είναι η υπό συνθήκη πιθανότητα εσφαλµένου συµβόλου για κανάλι AWGN µε 

σηµατοθορυβικό λόγο γ. Για τον τύπο διαµόρφωσης QPSK, η  seP ( )γ  µπορεί να εκφρασθεί 

µε την παρακάτω σχέση  

seP ( ) erfc( )γ = γ . 

 

 

Συνεπώς η µέση πιθανότητα εσφαλµένου συµβόλου seP για τύπο διαµόρφωσης QPSK 

προκύπτει από τη σχέση  

se
0

1
P erfc( ) exp d

∞  γ
= γ − γ 

γ γ 
∫    

 

και στην τελική µορφή θα είναι  

seP 1
1

γ
= −

γ +
. 
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Επίσης µπορεί να εκφρασθεί και ως µέση πιθανότητα εσφαλµένου bit beP από την σχέση  

be

1
P 1

2 1

 γ
=  − 

γ +  
. 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί η γραφική παράσταση της µέσης πιθανότητας σφάλµατος 

ανά bit b eP , που υπολογίσθηκε προηγουµένως θεωρητικά, συναρτήσει του 

σηµατοθορυβικού λόγου ανά bit (Eb / N0 , signal to noise ratio per bit) σε decibels,  για την 

δηµιουργία της οποίας χρησιµοποιήθηκε το παράθυρο εντολών του λογισµικού Matlab. Στο 

Παράρτηµα 2.1 υπάρχει ο κώδικας απόδοσης της παραπάνω µέσης πιθανότητας σφάλµατος 

για την διαµόρφωση QPSK. 

 

 

Σχήµα 4.4 : Σύγκριση Pbe προσοµοίωσης και θεωρητικής ανάλυσης για διαµόρφωση QPSK 

 

Είναι εµφανές από το σχήµα 4.4 ότι υπάρχει πλήρης ταύτιση στους υπολογισµούς της 

πιθανότητας σφάλµατος bit ανάµεσα στα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την 

προσοµοίωση και από την θεωρητική ανάλυση. 
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4.3 Μετάδοση σήµατος µε διαµόρφωση BDPSK σε περιβάλλον µε διαλείψεις Rayleigh 

 

4.3.1 Μοντέλο προσοµοίωσης συστήµατος   

 

Στον τύπο διαµόρφωσης που χρησιµοποιήθηκε στην προηγούµενη ενότητα (QPSK) 

ο δέκτης γνωρίζει και αξιοποιεί τη συχνότητα του φέροντος προκειµένου να 

αποδιαµορφώσει το λαµβανόµενο σήµα, τεχνική η οποία καλείται σύµφωνη (coherent). 

Υπάρχουν όµως και άλλες σύµφωνες τεχνικές όπως οι διαφορικής ανίχνευσης (differential 

detection) τύποι διαµόρφωσης, όπου η ψηφιακή πληροφορία κωδικοποιείται όχι σε κάποιο 

χαρακτηριστικό του φέροντος, αλλά στις µεταβολές αυτού. Το πλεονέκτηµα των 

διαφορικών τύπων είναι η απλούστερη υλοποίηση του δέκτη, µε τίµηµα όµως την αύξηση 

της πιθανότητας σφάλµατος. Ο  πιο συχνά χρησιµοποιούµενος τύπος είναι η διαφορική 

διαµόρφωση µεταλλαγής ολίσθησης φάσης BDPSK. Συνεπώς και σε αυτή την περίπτωση 

έχει σχεδιασθεί ένα τηλεπικοινωνιακό σύστηµα όπου το ασύρµατο κανάλι υπόκεινται σε 

διαλείψεις Rayleigh σε συνδυασµό µε θόρυβο AWGN, ενώ χρησιµοποιείται ο παραπάνω 

τύπος διαµόρφωσης. Αναλυτικά το τηλεπικοινωνιακό µας µοντέλο απαρτίζεται από τρία 

βασικά τµήµατα: 

• Το τµήµα εκποµπής, το οποίο αποτελείται από µία γεννήτρια τυχαίων δυαδικών 

ψηφίων και τον διαµορφωτή BDPSK. 

 

• Το ασύρµατο κανάλι, το οποίο υπόκεινται σε διαλείψεις Rayleigh, µέσω µίας 

γεννήτριας θορύβου κατανοµής Rayleigh, σε συνδυασµό µε λευκό γκαουσιανό 

προσθετικό θόρυβο, µέσω ενός καναλιού AWGN. 

 

• Το τµήµα λήψης, το οποίο αποτελείται από τον αποδιαµορφωτή BDPSK και τον 

υπολογιστή ρυθµού σφαλµάτων. 
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Σχήµα 4.5 : Μοντέλο προσοµοίωσης ασύρµατου συστήµατος µε διαµόρφωση BDPSK 
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Στο σχήµα 4.6 παρουσιάζεται η καµπύλη πιθανότητας σφάλµατος bit για εύρος 

σηµατοθορυβικού λόγου ανά bit 0 έως 30 dB που προέκυψε από την προσοµοίωση του 

µοντέλου µε τύπο διαµόρφωσης BDPSK.    

 

 

 

 Σχήµα 4.6 : Πιθανότητα σφάλµατος bit ανά Eb / N0 για διαµόρφωση BDPSK 

 

 

4.3.2 Θεωρητικός υπολογισµός µέσης πιθανότητας σφάλµατος 

 

Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς που έγιναν στο κεφάλαιο 4.2 προκύπτει ότι η µέση 

πιθανότητα εσφαλµένου συµβόλου σε πραγµατικά κανάλια ασύρµατων επικοινωνιών µε 

διαλείψεις κατανοµής Rayleigh δίνεται από τη σχέση   

se se
0

P P ( ) f ( ) d
∞

γ= γ γ γ∫    
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η οποία εκφράζεται και ως µέση πιθανότητα εσφαλµένου bit από τη σχέση 

be be
0

P P ( ) f ( ) d
∞

γ= γ γ γ∫   . 

 

Για τον τύπο διαµόρφωσης BDPSK, η υπό συνθήκη πιθανότητα εσφαλµένου bit 
beP ( )γ  για 

κανάλι AWGN µε σηµατοθορυβικό λόγο γ µπορεί να εκφρασθεί από την παρακάτω σχέση  

be

1
P ( ) exp( )

2
γ = −γ , 

 

ενώ η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του γ είναι όµοια µε αυτή που υπολογίσθηκε 

στο προηγούµενο κεφάλαιο και είναι η εξής   

1
f ( ) expγ

 γ
γ = − 

γ γ 
 

 

Συνεπώς η µέση πιθανότητα εσφαλµένου bit b eP για τύπο διαµόρφωσης BDPSK 

προκύπτει από τη σχέση  

 

be
0

1 1
P exp( ) exp d

2

∞  γ
= −γ − γ 

γ γ 
∫    

 

και στην τελική µορφή θα είναι  

be

1
P

2( 1)
=

γ +
. 

 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί η γραφική παράσταση της µέσης πιθανότητας εσφαλµένου 

bit b eP , που υπολογίσθηκε προηγουµένως θεωρητικά, συναρτήσει του σηµατοθορυβικού 

λόγου ανά bit (Eb / N0 , signal to noise ratio per bit) σε decibels,  για την δηµιουργία της 

οποίας χρησιµοποιήθηκε το παράθυρο εντολών του λογισµικού Matlab. Στο Παράρτηµα 2.2 
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υπάρχει ο κώδικας απόδοσης της παραπάνω µέσης πιθανότητας σφάλµατος για την 

διαµόρφωση BDPSK. 

 

 

Σχήµα 4.7 : Σύγκριση Pbe προσοµοίωσης και θεωρητικής ανάλυσης για διαµόρφωση BDPSK 

 

Είναι εµφανές από το σχήµα 4.7 ότι και για αυτό τον τύπο διαµόρφωσης υπάρχει πλήρης 

ταύτιση στους υπολογισµούς της πιθανότητας σφάλµατος bit ανάµεσα στα αποτελέσµατα 

που προέκυψαν από την προσοµοίωση και από την θεωρητική ανάλυση. 

 

 

4.4 Μετάδοση σήµατος µε διαµόρφωση QPSK σε περιβάλλον διαλείψεων Rayleigh και 

χρήση δέκτη συνδυασµού µεγίστου λόγου MRC 

 

4.4.1 Μοντέλο προσοµοίωσης συστήµατος   

Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη βελτίωσης της απόδοσης ασύρµατων 

συστηµάτων µε χρήση τεχνικών διαφορισµού. Για να εξετάσουµε το συγκεκριµένο θέµα 

χρησιµοποιήθηκε ο δέκτης συνδυασµού µεγίστου λόγου MRC, ο οποίος βελτιώνει την 

απόδοση και επιτυγχάνει µέγιστη εκµετάλλευση των σηµάτων εισόδων του. Για τη 
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σχεδίαση του συγκεκριµένου µοντέλου βασιστήκαµε στο µοντέλο που εξετάστηκε στο 

κεφάλαιο 4.2.1 , στο οποίο είχαµε διαµόρφωση QPSK και η αξιοπιστία του επιβεβαιώθηκε 

από τους προηγούµενους υπολογισµούς. Στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκαν δυο ανεξάρτητα  

κανάλια τα οποία υπόκεινται σε διαλείψεις Rayleigh σε συνδυασµό µε θόρυβο AWGN, 

καθένα από τα οποία συνδεόταν στις εισόδους του δέκτη MRC. Αναλυτικά το 

τηλεπικοινωνιακό µας µοντέλο απαρτίζεται από τρία βασικά τµήµατα: 

 

• Το τµήµα εκποµπής, το οποίο αποτελείται από µία γεννήτρια τυχαίων δυαδικών 

ψηφίων και τον διαµορφωτή QPSK και το διαχωρισµό του σήµατος εξόδου του 

διαµορφωτή σε δυο κανάλια. Ο διαχωρισµός γίνεται για να προσοµοιωθούν τα 

αντίγραφα του σήµατος εκποµπής τα οποία λαµβάνονται από το δέκτη. 

 

• Το τµήµα της ασύρµατης µετάδοσης, το οποίο αποτελείται από δυο ασυσχέτιστα 

κανάλια που υπόκεινται σε διαλείψεις Rayleigh, µέσω δυο ανεξάρτητων γεννητριών 

θορύβου κατανοµής Rayleigh, σε συνδυασµό µε θόρυβο AWGN µέσω δύο καναλιών 

AWGN. 

 

• Το τµήµα λήψης, το οποίο αποτελείται από την προσοµοίωση του δέκτη MRC, τον 

αποδιαµορφωτή QPSK και τον υπολογιστή ρυθµού σφαλµάτων. Όπως γνωρίζουµε,  

ο δέκτης MRC χρειάζεται να έχει άριστη γνώση όλων των παραµέτρων του καναλιού 

διαλείψεων, για αυτό το λόγο στο µοντέλο µας τα δύο ανεξάρτητα σήµατα στις 

εισόδους του δέκτη πολλαπλασιάζονται µε τα σήµατα από τις αντίστοιχες γεννήτριες 

θορύβου κατανοµής Rayleigh. Στη συνέχεια το άθροισµα τους οδηγείται στον 

αποδιαµορφωτή για επεξεργασία.  
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Σχήµα 4.8 : Μοντέλο προσοµοίωσης ασύρµατου συστήµατος µε διαµόρφωση QPSK και δέκτη 

MRC 
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Στο σχήµα 4.9 παρουσιάζεται η καµπύλη πιθανότητας σφάλµατος bit για εύρος 

σηµατοθορυβικού λόγου ανά bit 0 έως 20 dB που προέκυψε από την προσοµοίωση του 

µοντέλου µε τύπο διαµόρφωσης QPSK σε συνδυασµό µε δέκτη MRC.    

 

 

Σχήµα 4.9 : Πιθανότητα σφάλµατος bit ανά Eb / N0 για διαµόρφωση QPSK και δέκτη MRC 

 

 

4.4.2 Θεωρητικός υπολογισµός µέσης πιθανότητας σφάλµατος 

 

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούµενα κεφάλαια της εργασίας η στιγµιαία τιµή 

του σηµατοθορυβικού λόγου στην έξοδο ενός δέκτη συνδυασµού µεγίστου λόγου είναι το 

άθροισµα των σηµατοθορυβικών λόγων όλων των κλάδων 

M

MRC i

i 1=

γ = γ∑ . 

Εάν το κανάλι υπόκεινται σε διαλείψεις Rayleigh, αργές και µη επιλεκτικές ως προς τη 

συχνότητα, και η µέση τιµή των σηµατοθορυβικών λόγων όλων των κλάδων είναι γ ,  τότε 
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η  M R Cγ  είναι το άθροισµα  Μ  ανεξάρτητων εκθετικά κατανεµηµένων τυχαίων 

µεταβλητών, µε µέση τιµή 
M R C

Mγ = γ    και συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας 

MRC

1
exp

f ( )
( 1)!

Μ−

γ Μ

 γ
γ − γ γ =
γ Μ −

 . 

Στην περίπτωση όπου ο αριθµός των κλάδων του δέκτη MRC είναι Μ=2, τότε η συνάρτηση 

πυκνότητας πιθανότητας θα υπολογίζεται από τη σχέση 

MRC 2
f ( ) expγ

 γ γ
γ = − 

γγ  
 . 

Άρα σύµφωνα µε τους υπολογισµούς προηγούµενων κεφαλαίων προκύπτει ότι η µέση 

πιθανότητα εσφαλµένου συµβόλου σε πραγµατικά κανάλια ασύρµατων επικοινωνιών µε 

διαλείψεις κατανοµής Rayleigh  και κάνοντας χρήση δέκτη MRC δίνεται από τη σχέση   

MRC
se se

0
P P ( ) f ( ) d

∞

γ= γ γ γ∫    

όπου η υπό συνθήκη πιθανότητα εσφαλµένου συµβόλου για κανάλι AWGN µε 

σηµατοθορυβικό λόγο γ για τον τύπο διαµόρφωσης QPSK, µπορεί να εκφρασθεί ως   

seP ( ) erfc( )γ = γ  

Συνεπώς η µέση πιθανότητα εσφαλµένου συµβόλου seP για τύπο διαµόρφωσης QPSK 

προκύπτει από τη σχέση  

se 20
P erfc( ) exp d

∞  γ γ
= γ − γ 

γγ  
∫    

και στην τελική µορφή θα είναι  

( )
se

1 1
3 2 2 1

P
1

2 1

 γ + γ +
 − + + − + γ
 γ γ =

γ +
+ γ

γ

. 

Επίσης µπορεί να εκφρασθεί και ως µέση πιθανότητα εσφαλµένου bit b eP από την σχέση  
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( )
be

1 1
3 2 2 1

P
1

4 1

 γ + γ +
 − + + − + γ
 γ γ =

γ +
+ γ

γ

. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η σχηµατική αναπαράσταση της µέσης πιθανότητας 

σφάλµατος ανά bit b eP , που υπολογίσθηκε προηγουµένως θεωρητικά, συναρτήσει του 

σηµατοθορυβικού λόγου ανά bit σε ένα εύρος 0 έως 20 dB. Στο Παράρτηµα 2.3 υπάρχει ο 

κώδικας απόδοσης της παραπάνω µέσης πιθανότητας σφάλµατος για διαµόρφωση QPSK 

που χρησιµοποιήθηκε στο παράθυρο εντολών του λογισµικού Matlab. 

 

 

Σχήµα 4.10 : Σύγκριση Pbe προσοµοίωσης και θεωρητικής ανάλυσης για διαµόρφωση QPSK και 

δέκτη MRC 

 

Όπως παρατηρούµε από το σχήµα 4.10, και στην περίπτωση που χρησιµοποιούµε 

διαµόρφωση QPSK σε συνδυασµό µε δέκτη MRC υπάρχει πλήρης ταύτιση στους 

υπολογισµούς της πιθανότητας σφάλµατος bit ανάµεσα στα αποτελέσµατα που προέκυψαν 

από την προσοµοίωση και από την θεωρητική ανάλυση. 
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4.5 Μετάδοση σήµατος µε διαµόρφωση BDPSK σε περιβάλλον διαλείψεων Rayleigh 

και χρήση δέκτη συνδυασµού µεγίστου λόγου MRC 

 

4.5.1 Μοντέλο προσοµοίωσης συστήµατος   

 Όπως αναλύθηκε και στο κεφάλαιο 4.4.1, για να εξετάσουµε τη βελτίωση της απόδοσης 

ασύρµατων συστηµάτων µε χρήση τεχνικών διαφορισµού έγινε χρήση του δέκτη 

συνδυασµού µεγίστου λόγου MRC. Για τη σχεδίαση του συγκεκριµένου µοντέλου 

βασιστήκαµε στο µοντέλο που εξετάστηκε στο κεφάλαιο 4.3.1, στο οποίο είχαµε 

διαµόρφωση BDPSK και η αξιοπιστία του επιβεβαιώθηκε από τους προηγούµενους 

υπολογισµούς. Στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκαν δυο ανεξάρτητα  κανάλια τα οποία 

υπόκεινται σε διαλείψεις Rayleigh σε συνδυασµό µε θόρυβο AWGN, καθένα από τα οποία 

συνδεόταν στις εισόδους του δέκτη MRC. Αναλυτικά το τηλεπικοινωνιακό µας µοντέλο 

απαρτίζεται από τρία βασικά τµήµατα: 

 

• Το τµήµα εκποµπής, το οποίο αποτελείται από µία γεννήτρια τυχαίων δυαδικών 

ψηφίων και τον διαµορφωτή BDPSK και το διαχωρισµό του σήµατος εξόδου του 

διαµορφωτή σε δυο κανάλια. Ο διαχωρισµός γίνεται για να προσοµοιωθούν τα 

αντίγραφα του σήµατος εκποµπής τα οποία λαµβάνονται από το δέκτη. 

 

• Το τµήµα της ασύρµατης µετάδοσης, το οποίο αποτελείται από δυο ασυσχέτιστα 

κανάλια που υπόκεινται σε διαλείψεις Rayleigh, µέσω δυο ανεξάρτητων γεννητριών 

θορύβου κατανοµής Rayleigh, σε συνδυασµό µε θόρυβο AWGN µέσω δύο καναλιών 

AWGN. 

 

• Το τµήµα λήψης, το οποίο αποτελείται από την προσοµοίωση του δέκτη MRC, τον 

αποδιαµορφωτή BDPSK και τον υπολογιστή ρυθµού σφαλµάτων. Όπως γνωρίζουµε,  

ο δέκτης MRC χρειάζεται να έχει άριστη γνώση όλων των παραµέτρων του καναλιού 

διαλείψεων, για αυτό το λόγο στο µοντέλο µας τα δύο ανεξάρτητα σήµατα στις 

εισόδους του δέκτη πολλαπλασιάζονται µε τα σήµατα από τις αντίστοιχες γεννήτριες 

θορύβου κατανοµής Rayleigh. Στη συνέχεια το άθροισµα τους οδηγείται στον 

αποδιαµορφωτή για επεξεργασία.  
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Σχήµα 4.11 : Μοντέλο προσοµοίωσης ασύρµατου συστήµατος µε διαµόρφωση BDPSK και δέκτη 

MRC 
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Στο σχήµα 4.12 παρουσιάζεται η καµπύλη πιθανότητας σφάλµατος bit για εύρος 

σηµατοθορυβικού λόγου ανά bit 0 έως 20 dB που προέκυψε από την προσοµοίωση του 

µοντέλου µε τύπο διαµόρφωσης BDPSK σε συνδυασµό µε δέκτη MRC.    

 

 

 

 

4.12 : Πιθανότητα σφάλµατος bit ανά Eb / N0 για διαµόρφωση BDPSK και δέκτη MRC 

 

 

4.5.2 Θεωρητικός υπολογισµός µέσης πιθανότητας σφάλµατος 

 

Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς που έγιναν στα κεφάλαια 4.2 , 4.3 και 4.4  

προκύπτει ότι η µέση πιθανότητα εσφαλµένου συµβόλου σε πραγµατικά κανάλια 

ασύρµατων επικοινωνιών µε διαλείψεις κατανοµής Rayleigh  και κάνοντας χρήση δέκτη 

MRC δίνεται από τη σχέση   

MRC
se se

0
P P ( ) f ( ) d

∞

γ= γ γ γ∫   . 
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Επίσης εκφράζεται και ως µέση πιθανότητα εσφαλµένου bit από τη σχέση 

MRC
be be

0
P P ( ) f ( ) d

∞

γ= γ γ γ∫   , 

 

όπου η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του γ για δέκτη MRC είναι η εξής   

MRC 2
f ( ) expγ

 γ γ
γ = − 

γγ  
, 

 

και  η υπό συνθήκη πιθανότητα εσφαλµένου bit be
P ( )γ  για κανάλι AWGN µε 

σηµατοθορυβικό λόγο γ για τον τύπο διαµόρφωσης BDPSK και δίνεται από τη σχέση  

be

1
P ( ) exp( )

2
γ = −γ . 

 

Συνεπώς η µέση πιθανότητα εσφαλµένου bit beP για τύπο διαµόρφωσης BDPSK 

προκύπτει από τη σχέση  

be 20

1
P exp( ) exp d

2

∞  γ γ
= −γ − γ 

γγ  
∫    

 

και στην τελική µορφή θα είναι  

be
2

1
P

2( 1)
=

γ +
. 

 

Στη σχήµα 4.13 ακολουθεί η σχηµατική αναπαράσταση της µέσης πιθανότητας σφάλµατος 

ανά bit b eP , που υπολογίσθηκε προηγουµένως θεωρητικά, συναρτήσει του 

σηµατοθορυβικού λόγου ανά bit σε ένα εύρος 0 έως 20 dB. Στο Παράρτηµα 2.4 υπάρχει ο 

κώδικας απόδοσης της παραπάνω µέσης πιθανότητας σφάλµατος για διαµόρφωση BDPSK 

που χρησιµοποιήθηκε στο παράθυρο εντολών του λογισµικού Matlab. 
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Σχήµα 4.13 : Σύγκριση Pbe προσοµοίωσης και θεωρητικής ανάλυσης για διαµόρφωση BDPSK και 

δέκτη MRC 

 

Οµοίως µε τη διαµόρφωση QPSK, και στην περίπτωση που χρησιµοποιούµε διαµόρφωση 

BDPSK σε συνδυασµό µε δέκτη MRC υπάρχει πλήρης ταύτιση στους υπολογισµούς της 

πιθανότητας σφάλµατος bit ανάµεσα στα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την 

προσοµοίωση και από την θεωρητική ανάλυση, όπως παρατηρούµε από το σχήµα 4.13. 

 

 

4.6 Βελτιστοποίηση απόδοσης ασύρµατων συστηµάτων µε χρήση δέκτη συνδυασµού 

µεγίστου λόγου MRC 

 

Συµπερασµατικά, ενσωµατώνοντας όλους τους προηγούµενους υπολογισµούς σε δύο 

γραφικές παραστάσεις, ανά τύπο διαµόρφωσης, προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσµατα. 
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Σχήµα 4.14 : Σύγκριση Pbe προσοµοίωσης και θεωρητικής ανάλυσης για διαµόρφωση QPSK µε 

δέκτη MRC και χωρίς  

 

Σχήµα 4.15 : Σύγκριση Pbe προσοµοίωσης και θεωρητικής ανάλυσης για διαµόρφωση BDPSK µε 

δέκτη MRC και χωρίς  
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Παρατηρώντας τo σχήµα 4.14 είναι φανερό ότι η πιθανότητα σφάλµατος bit για 

διαµόρφωση QPSK βελτιώνεται µε τη χρήση δέκτη MRC, π.χ. για 2
beP 10

−=  υπάρχει 

βελτίωση 11dB, ενώ από το σχήµα 4.15 προκύπτει ότι και για διαµόρφωση BDPSK η 

πιθανότητα σφάλµατος bit βελτιώνεται µε τη χρήση δέκτη MRC, αλλά συγκριτικά 

λιγότερο, π.χ. για 2
beP 10

−=  υπάρχει βελτίωση 9dB. Συνεπώς γίνεται φανερό ότι η 

πιθανότητα σφάλµατος bit βελτιώνεται αισθητά µε τη χρήση διαφορικής λήψης µε δέκτη 

MRC και για τους δύο τύπους διαµόρφωσης που χρησιµοποιήθηκαν.  

 

 

 

 
Σχήµα 4.16 : Σύγκριση Pbe για διαµόρφωση QPSK σε περιβάλλον θορύβου AWGN και διαλείψεων 

Rayleigh µε δέκτη MRC και χωρίς 
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Σχήµα 4.17 : Σύγκριση Pbe για διαµόρφωση BDPSK σε περιβάλλον θορύβου AWGN και 

διαλείψεων Rayleigh µε δέκτη MRC και χωρίς  

 

Επίσης στα σχήµατα 4.16 και 4.17 ενσωµατώθηκαν οι γραφικές παραστάσεις του 

λευκού γκαουσιανού προσθετικού θορύβου AWGN, ανά τύπο διαµόρφωσης στα 

προηγούµενα γραφήµατα. Από τις νέες γραφικές παραστάσεις γίνεται φανερό ότι η χρήση 

δέκτη MRC δύο κλάδων σε κανάλια διαλείψεων Rayleigh βελτιώνει την πιθανότητα 

σφάλµατος bit και σε χαµηλές τιµές του σηµατοθορυβικού λόγου ανά bit πλησιάζει την 

πιθανότητα σφάλµατος των καναλιών θορύβου AWGN. Επίσης συµπεραίνουµε ότι η χρήση 

δέκτη MRC τριών ή και περισσότερων κλάδων θα βελτίωνε ακόµα περισσότερο την 

πιθανότητα σφάλµατος bit και θα πλησίαζε την πιθανότητα των καναλιών AWGN. Συνεπώς 

επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση της επίδοσης σε ασύρµατα συστήµατα που χρησιµοποιούν 

τεχνικές διαφορισµού, το οποίο ήταν και ο στόχος της παρούσης διπλωµατικής εργασίας. 
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5. Συµπεράσµατα 

 

Αντικείµενο της εργασίας ήταν η βελτίωση της επίδοσης ασύρµατων συστηµάτων µε 

χρήση τεχνικών διαφορισµού τα οποία λειτουργούν σε κανάλια διαλείψεων. Για να 

µελετηθεί αυτό χρησιµοποιήθηκε ο δέκτης συνδυασµού µεγίστου λόγου MRC, ο οποίος 

βελτιώνει την επίδοση και επιτυγχάνει µέγιστη εκµετάλλευση των σηµάτων εισόδων του. 

Επίσης για την ευρύτερη ανάπτυξη του θέµατος, έγινε µελέτη της επίδρασης του 

διαφορισµού σε συστήµατα µε σύµφωνο τύπο διαµόρφωσης (QPSK), αλλά και µε  

ασύµφωνο τύπο (BDPSK). Για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν µοντέλα προσοµοίωσης, 

των οποίων τα αποτελέσµατα ήταν συνεχώς σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της θεωρητικής 

ανάλυσης. Ως αποτέλεσµα όλων των παραπάνω µελετών ήταν η πλήρης επιβεβαίωση ότι 

επιτυγχάνεται αισθητή βελτίωση της απόδοσης στα ασύρµατα τηλεπικοινωνιακά 

συστήµατα που κάνουν χρήση τεχνικών διαφορισµού.  
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Παραρτήµατα 

 

Π.1 Ανάλυση επιµέρους τµηµάτων του λογισµικού Matlab/Simulink 

 Σε αυτή την ενότητα του παραρτήµατος θα γίνει εκτενής αναφορά στα βασικά blocks 

του λογισµικού Matlab/Simulink που χρησιµοποιήθηκαν στο µοντέλο, καθώς και στο 

εργαλείο ανάλυσης ρυθµού σφαλµάτων (Bit Error Rate Analysis Tool) της εφαρµογής 

Matlab, µε το οποίο έγινε η γραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων των προσοµοιώσεων.  

 

Π.1.1 Ανάλυση των blocks του λογισµικού Matlab/Simulink 

  

Αρχικά θα αναλύσουµε τα βασικά blocks του λογισµικού Matlab/Simulink µε τα 

οποία έγινε η µοντελοποίηση του τηλεπικοινωνιακού συστήµατος. Το λογισµικό διαθέτει 

µια µεγάλη ποικιλία από πηγές, διαµορφωτές, κανάλια, αποδιαµορφωτές και στοιχεία 

ελέγχου και καταγραφής διαγραµµάτων, ωστόσο εµείς στο συγκεκριµένο σηµείο θα 

αναλύσουµε µόνο τα blocks τα οποία χρησιµοποιήσαµε για την προσοµοίωση του 

συστήµατος. 

 

• Γεννήτρια τυχαίων δυαδικών ψηφίων (Bernoulli binary generator) : το 

block παρέχει τυχαία δυαδικά ψηφία χρησιµοποιώντας την κατανοµή 

Bernoulli. Η κατανοµή Bernoulli µε την παράµετρο p παράγει το σύµβολο 0 

µε πιθανότητα p και το σύµβολο 1 µε πιθανότητα 1-p. Στο block αυτό 

ορίζουµε την πιθανότητα εµφάνισης του συµβόλου 0, τον αριθµό δειγµάτων 

ανά πλαίσιο, καθώς και το τύπο των δεδοµένων που θα παράγονται. 

 

 

 

Σχήµα Π.1.1 : Block γεννήτριας τυχαίων δυαδικών ψηφίων 
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• ∆ιαµορφωτής PSK (M-PSK Modulator) : το block αυτό κάνει διαµόρφωση 

µεταλλαγής ολίσθησης φάσης (PSK) του σήµατος εισόδου µε βάση τον τύπο 

της διαµόρφωσης που έχουµε επιλέξει (bpsk, qpsk, 8psk, 16psk, κτλ). Σε αυτή 

την  διαµόρφωση η πληροφορία µεταδίδεται µεταβάλλοντας την φάση του 

φέροντος σε συγκεκριµένες γωνίες, διατηρώντας το πλάτος σταθερό. Εκτός 

από τον τύπο της διαµόρφωσης, σε αυτό το block µπορεί να ορισθεί ο τύπος 

των δεδοµένων εισόδου και εξόδου και η κωδικοποίηση στο διάγραµµα 

αστερισµού. 

 

 

Σχήµα Π.1.2 : Block διαµορφωτή PSK 

 

• ∆ιαµορφωτής DPSK (M-DPSK Modulator) : το block αυτό κάνει 

διαµόρφωση διαφορικής µεταλλαγής ολίσθησης φάσης (DPSK) του σήµατος 

εισόδου µε βάση τον τύπο της διαµόρφωσης που έχουµε επιλέξει (bdpsk, 

qdpsk, 8dpsk, 16dpsk, κτλ). Σε αυτή την  διαµόρφωση η πληροφορία 

κωδικοποιείται βάση των µεταβολών  της φάσης του φέροντος. Εκτός από τον 

τύπο της διαµόρφωσης, σε αυτό το block µπορεί να ορισθεί ο τύπος των 

δεδοµένων εισόδου και εξόδου και η κωδικοποίηση στο διάγραµµα 

αστερισµού. 

        

Σχήµα Π.1.3 : Block διαµορφωτή DPSK 
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• Γεννήτρια θορύβου κατανοµής Rayleigh (Rayleigh noise generator) : το 

block αυτό προσοµοιώνει την δηµιουργία θορύβου που βασίζεται στην 

κατανοµή Rayleigh. Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν σε προηγούµενα 

κεφάλαια, το λαµβανόµενο σήµα σε δέκτη ο οποίος δεν έχει οπτική επαφή µε 

τον ποµπό υπόκεινται σε διαλείψεις, λόγω διάδοσης πολλαπλής διαδροµής, οι 

οποίες στατιστικά περιγράφονται από την κατανοµή Rayleigh. Συνεπώς µε 

αυτό το block γίνεται εξοµοίωση των διαλείψεων Rayleigh και µπορεί να γίνει 

ρύθµιση της παραµέτρου σ καθώς και τον τύπο των δεδοµένων που εξάγονται.   

   

 

 

Σχήµα Π.1.4 : Block γεννήτριας θορύβου κατανοµής Rayleigh 

 

• Κανάλι προσθετικού λευκού Gaussian θορύβου (AWGN channel) : το 

στοιχείο αυτό προσοµοιώνει ένα κανάλι προσθετικού λευκού Gaussian 

θορύβου µέσω του οποίου ο θόρυβος προστίθεται στο σήµα εισόδου. Τα 

σήµατα εισόδου και εξόδου µπορεί να είναι πραγµατικά (real) ή σύνθετα 

(complex). Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ρύθµισης του καναλιού και της 

επίδρασης που θα έχει στο σήµα, µέσω παραµέτρων όπως το Eb / N0  (ενέργεια 

ανά bit / ισχύς θορύβου), το Es / N0  (ενέργεια ανά σύµβολο / ισχύς θορύβου) 

και το SNR (σηµατοθορυβική σχέση).     

 

 

Σχήµα Π.1.5 : Block καναλιού προσθετικού λευκού Gaussian θορύβου 
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• Αποδιαµορφωτής PSK (M-PSK Demodulator) : το block αυτό κάνει 

αποδιαµόρφωση µεταλλαγής ολίσθησης φάσης (PSK) του σήµατος εισόδου µε 

βάση τον τύπο της αποδιαµόρφωσης που έχουµε επιλέξει (bpsk, qpsk, 8psk, 

16psk, κτλ). Ουσιαστικά πραγµατοποιεί την αντίστροφη διαδικασία από τον 

διαµορφωτή PSK, δηλαδή αντιστοιχεί κάθε σηµείο του διαγράµµατος 

αστερισµού, µε το εκάστοτε σύµβολο που αντιπροσωπεύει. Εκτός από τον 

τύπο της αποδιαµόρφωσης, σε αυτό το block µπορεί να ορισθεί ο τύπος των 

δεδοµένων εισόδου και εξόδου, η κωδικοποίηση στο διάγραµµα αστερισµού 

και ο τρόπος µε τον οποίο λαµβάνει απόφαση για την αντιστοίχηση του 

συµβόλου.   

 

 

Σχήµα Π.1.6 : Block αποδιαµορφωτή PSK 

 

 

• Αποδιαµορφωτής DPSK (M-DPSK Demodulator) : το block αυτό κάνει 

αποδιαµόρφωση διαφορικής µεταλλαγής ολίσθησης φάσης (DPSK) του 

σήµατος εισόδου µε βάση τον τύπο της αποδιαµόρφωσης που έχουµε επιλέξει 

(bdpsk, qdpsk, 8dpsk, 16dpsk, κτλ). Ουσιαστικά πραγµατοποιεί την 

αντίστροφη διαδικασία από τον διαµορφωτή DPSK, δηλαδή αντιστοιχεί κάθε 

σηµείο του διαγράµµατος αστερισµού, µε το εκάστοτε σύµβολο που 

αντιπροσωπεύει. Εκτός από τον τύπο της αποδιαµόρφωσης, σε αυτό το block 

µπορεί να ορισθεί ο τύπος των δεδοµένων εισόδου και εξόδου, η 

κωδικοποίηση στο διάγραµµα αστερισµού και ο τρόπος µε τον οποίο λαµβάνει 

απόφαση για την αντιστοίχηση του συµβόλου.   



 - 68 -

 

Σχήµα Π.1.7 : Block αποδιαµορφωτή PSK 

 

• Υπολογιστής ρυθµού σφαλµάτων (Error rate calculation) : σε αυτό το block 

γίνεται ο υπολογισµός του ρυθµού σφαλµάτων των δεδοµένων λήψης αφού 

συγκριθούν µε τα δεδοµένα εκποµπής που προέρχονται  απευθείας από την 

πηγή. Υπάρχει η δυνατότητα ρύθµισης της καθυστέρησης ανάµεσα στις 

εισόδους Tx και Rx, καθώς επίσης και δυνατότητα παύσης της προσοµοίωσης 

όταν ξεπερασθεί ένας συγκεκριµένος αριθµός σφαλµάτων ή λαµβανόµενων 

συµβόλων τον οποίο καθορίζουµε εµείς. Στην έξοδο του block θα έχουµε τον 

ρυθµό σφαλµάτων, τον αριθµό των σφαλµάτων και τον συνολικό αριθµό των 

συµβόλων που συγκρίθηκαν, τα οποία µπορούν να εµφανισθούν σε µία οθόνη 

απεικόνισης.   

 

 

Σχήµα Π.1.8 : Block υπολογιστή ρυθµού σφαλµάτων  

 

• Οθόνη απεικόνισης (Display) : το στοιχείο αυτό πραγµατοποιεί την 

αριθµητική απεικόνιση των τιµών που δέχεται στην είσοδό του. 

 

 

Σχήµα Π.1.9 : Block οθόνης απεικόνισης  
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• Εγγραφή δεδοµένων σήµατος στο περιβάλλον εργασίας Matlab (Signal to 

workspace) : για την εξαγωγή του γραφήµατος ρυθµού σφαλµάτων BER σε 

σχέση µε την ενέργεια ανά bit προς φασµατική πυκνότητα ισχύος θορύβου Eb / 

N0   χρησιµοποιούµε  ένα ειδικό εργαλείο της εφαρµογής Matlab, το οποίο 

ονοµάζεται Bit Error Rate Analysis Tool. Το συγκεκριµένο block (Signal to 

workspace) αναλαµβάνει την µεταφορά των δεδοµένων από το block του 

υπολογισµού ρυθµού σφαλµάτων (error rate calculation) σε ένα ειδικό 

περιβάλλον του Matlab ώστε να γίνει χρήση τους από το παραπάνω εργαλείο. 

 

 

Σχήµα Π.1.10 : Block εγγραφής δεδοµένων σήµατος στο Matlab   

 

 

• Υπολογιστής διακύµανσης (Variance) : όπως υποδηλώνει και το όνοµα του, 

το block αυτό υπολογίζει την διακύµανση των διανυσµατικών στοιχείων 

εισόδου του. Στην περίπτωση όπου επιλεγεί η παράµετρος ‘Running variance’, 

τότε στην έξοδο θα έχουµε τον συνεχή υπολογισµό της διακύµανσης του 

σήµατος εισόδου καθ’ όλη  την διάρκεια της προσοµοίωσης. 

 

 

 

Σχήµα Π.1.11 : Block υπολογιστή διακύµανσης  
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• Πολλαπλασιαστής (Product) : στο block αυτό γίνεται πολλαπλασιασµός δύο ή 

περισσοτέρων σηµάτων εισόδου και το αποτέλεσµα παρέχεται στην έξοδό του. 

 

 

 

Σχήµα Π.1.12 : Block πολλαπλασιαστή  

 

 

• Αθροιστής (Add) :  το block  υπολογίζει το άθροισµα ή την διαφορά δύο ή 

περισσοτέρων σηµάτων εισόδου και το οποίο παρέχει στην έξοδό του.  

 

 

 

Σχήµα Π.1.13 : Block αθροιστή  

 

 

 

 

Π.1.2 Ανάλυση του Bit Error Rate Analysis Tool 

 

Ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο της εφαρµογής Matlab είναι αυτό της ανάλυσης ρυθµού 

σφαλµάτων (Bit Error Rate Analysis Tool). Το εργαλείο αυτό χρησιµοποιείται για την 

γραφική απεικόνιση του πιθανότητας σφάλµατος bit σε σχέση µε το σηµατοθορυβικό λόγο 

ανά bit Eb / N0 τόσο για τα θεωρητικά µοντέλα, όσο και για τα εκάστοτε αποτελέσµατα των 

προσοµοιώσεων. Οι δύο βασικές λειτουργίες του Bit error rate analysis tool, οι οποίες 

χρησιµοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της εργασίας είναι οι εξής : 
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• Γραφική απεικόνιση θεωρητικού µοντέλου. Στο πλαίσιο ‘Theoretical’ του 

εργαλείου  υπάρχει η δυνατότητα γραφικής απεικόνισης του BER σε σχέση µε 

το Eb / N0 για διάφορα είδη διαµόρφωσης (PSK, PAM, QAM,…) και καναλιού 

(AWGN, Rayleigh, Rice) . 

 

 

 

Σχήµα Π.1.14 : Πλαίσιο ‘Theoretical’ του Bit error rate analysis tool   

 

 

• Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων προσοµοιώσεων. Στο πλαίσιο ‘Monte 

Carlo’ του εργαλείου υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του µοντέλου 

προσοµοίωσης του οποίου θέλουµε να δούµε την γραφική απεικόνιση των 

αποτελεσµάτων. Μπορούµε να ορίσουµε το εύρος του Eb / N0 καθώς και τα 

όρια της προσοµοίωσης ( αριθµός σφαλµάτων ή αριθµός συνολικών bits). Για 

να µπορέσει να λειτουργήσει η απεικόνιση θα πρέπει να γίνει χρήση του block 

‘εγγραφή δεδοµένων σήµατος στο περιβάλλον εργασίας Matlab’, καθώς και 

ρύθµιση παραµέτρων στα blocks ‘κανάλι awgn’ και ‘υπολογιστή ρυθµού 

σφαλµάτων’. 
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Σχήµα Π.1.15 : Πλαίσιο ‘Monte Carlo’ του Bit error rate analysis tool   
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Π.2 Κώδικας απόδοσης Matlab για τον υπολογισµό της πιθανότητας σφάλµατος  

Σε αυτή την ενότητα του παραρτήµατος παρατίθενται όλοι οι κώδικες του 

λογισµικού Matlab που χρησιµοποιήθηκαν για την γραφική απεικόνιση της πιθανότητας 

σφάλµατος, όπως αυτή είχε υπολογισθεί στα προηγούµενα κεφάλαια, ανάλογα µε τον τύπο 

διαµόρφωσης και τοπολογίας του δέκτη. 

 

Π.2.1 Κώδικας απόδοσης πιθανότητας σφάλµατος για µετάδοση σε περιβάλλον µε 

διαλείψεις Rayleigh και διαµόρφωση QPSK  

 

% κώδικας Matlab για την απεικόνιση διαµόρφωσης qpsk  

% οι τιµές που θα πάρει το SNR είναι από 1 έως 20  

SNRdB=0:1:30; 

%Μετατρoπή των τιµών του SNR από dB σε κανονικές  

SNR=10.^(SNRdB./10); 

%Υπολογισµός της συνάρτησης πιθανότητας σφάλµατος  

y=0.5*(1-(sqrt(SNR./(1+SNR)))); 

%∆ηµιουργία γραφήµατος 

semilogy (SNRdB,y) 

xlabel(' Eb / N0  (dB)') 

ylabel(' Pbe ') 

title('QPSK theoretical ') 

grid 

 

 

 

Π.2.2 Κώδικας απόδοσης πιθανότητας σφάλµατος για µετάδοση σε περιβάλλον µε 

διαλείψεις Rayleigh και διαµόρφωση BDPSK 

 

% κώδικας Matlab για την απεικόνιση διαµόρφωσης bdpsk  

% οι τιµές που θα πάρει το SNR είναι από 1 έως 20  

SNRdB=0:1:30; 

%Μετατρoπή των τιµών του SNR από dB σε κανονικές 

SNR=10.^(SNRdB./10); 

%Υπολογισµός της συνάρτησης πιθανότητας σφάλµατος 

y=1./(2*(1+SNR)); 

%∆ηµιουργία γραφήµατος 

semilogy (SNRdB,y) 

xlabel(' Eb / N0  (dB)') 

ylabel(' Pbe ') 

title('BDPSK theoretical ') 

grid 
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Π.2.3 Κώδικας απόδοσης πιθανότητας σφάλµατος για µετάδοση σε περιβάλλον µε 

διαλείψεις Rayleigh µε διαµόρφωση QPSK και χρήση δέκτη συνδυασµού µεγίστου 

λόγου MRC 

 

% κώδικας Matlab για την απεικόνιση διαµόρφωσης qpsk µε mrc 

% οι τιµές που θα πάρει το SNR είναι από 1 έως 20  

SNRdB=0:1:20; 

%Μετατρoπή των τιµών του SNR από dB σε κανονικές  

SNR=10.^(SNRdB./10); 

%Υπολογισµός της συνάρτησης πιθανότητας σφάλµατος 

y=(-3+2.*(sqrt((1+SNR)./SNR))+2.*SNR.*(-

1+(sqrt((1+SNR)./SNR))))./(4*(sqrt((1+SNR)./SNR)).*(1+SNR)); 

%∆ηµιουργία γραφήµατος 

semilogy (SNRdB,y) 

xlabel(' Eb / N0  (dB)') 

ylabel(' Pbe ') 

title('QPSK with MRC theoretical ') 

grid 

 

 

Π.2.4 Κώδικας απόδοσης πιθανότητας σφάλµατος για µετάδοση σε περιβάλλον µε 

διαλείψεις Rayleigh µε διαµόρφωση BDPSK και χρήση δέκτη συνδυασµού µεγίστου 

λόγου MRC 

 

% κώδικας Matlab για την απεικόνιση διαµόρφωσης bdpsk µε mrc 

% οι τιµές που θα πάρει το SNR είναι από 1 έως 20  

SNRdB=0:1:20; 

%Μετατρoπή των τιµών του SNR από dB σε κανονικές  

SNR=10.^(SNRdB./10); 

%Υπολογισµός της συνάρτησης πιθανότητας σφάλµατος 

y=1./(2*((1+SNR).^2)); 

%∆ηµιουργία γραφήµατος 

semilogy (SNRdB,y) 

xlabel(' Eb / N0  (dB)') 

ylabel(' Pbe ') 

title('BDPSK with MRC theoretical ') 

grid 
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