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Έπαινοι για τις Βασικές Αρχές του WiMAX

Αυτό το βιβλίο είναι ένα από τα πληρέστερα διδακτικά βιβλία που έχω διαβάσει … είναι απα-
ραίτητο για μηχανικούς και φοιτητές που επιθυμούν να παραμείνουν μέσα στις εξελίξεις ή που 
σχεδιάζουν να ακολουθήσουν καριέρα στις τηλεπικοινωνίες. Έχω διαβάσει και άλλες εκδόσεις 
για το WiMAX και έχω απογοητευτεί. Αυτό το βιβλίο είναι αναζωογονητικό με την έννοια ότι 
είναι σαφές ότι οι συγγραφείς διαθέτουν σε βάθος τεχνολογική γνώση και τις επικοινωνιακές 
δεξιότητες να προσφέρουν μία λογικά δομημένη έκδοση που έχει ουσία.

—Ron Resnick, Πρόεδρος του WiMAX Forum

Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο με μια εξαιρετική, εισαγωγικού επιπέδου, αντιμετώπιση της τεχνο-
λογίας WiMAX. Είναι απαραίτητο για όλους τους μηχανικούς που ασχολούνται με κάποιον τρόπο 
με το WiMAX. Η υψηλού επιπέδου ανασκόπηση είναι πολύ χρήσιμη για όσους δεν διαθέτουν 
τεχνικό υπόβαθρο. Οι εισαγωγικές ενότητες για τις τεχνολογίες OFDM και MIMO είναι πολύ 
χρήσιμες για όσους διαθέτουν υπόβαθρο στις υλοποιήσεις και κάποια γνώση της θεωρίας των 
επικοινωνιών. Τα κεφάλαια που καλύπτουν το φυσικό επίπεδο και τα επίπεδα MAC βρίσκονται 
στο κατάλληλο επίπεδο λεπτομέρειας. Εν συντομία, συστήνω αυτό το βιβλίο σε μηχανικούς 
συστημάτων και σχεδιαστές σε διαφορετικά επίπεδα πρωτοκόλλου, σε μηχανικούς ανάπτυξης, 
ακόμα και σε σπουδαστές που ενδιαφέρονται για πρακτικές εφαρμογές της θεωρίας επικοι-
νωνιών.

—Siavash M. Alamouti, Προϊστάμενος Τομέα Τεχνολογίας  
Mobility Group, Intel

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα καλογραμμένη, ευκολοδιάβαστη και αναλυτική προσέγγιση του 
WiMAX. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον.

—Dr. Reinaldo Valenzuela, Διευθυντής του Τμήματος  
Έρευνας για την Ασύρματη Τεχνολογία των Bell Labs

Οι Βασικές αρχές του WiMAX είναι ένας περιεκτικός οδηγός στο WiMAX, τόσο από την πλευρά 
της βιομηχανίας όσο και από την ακαδημαϊκή πλευρά, κάτι που αποτελεί ασυνήθιστο επί-
τευγμα. Το προτείνω σε όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα γι’ αυτό το συναρπαστικό νέο 
πρότυπο.

—Dr. Teresa Meng, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ,  
Ιδρυτής και Διευθύντρια της Atheros Communications

Οι Andrews, Ghosh και Muhamed προσφέρουν ένα σαφές, περιεκτικό και καλογραμμένο βιβλίο 
για το 802.16e/WiMAX. Το βιβλίο παρέχει το εύρος και το βάθος που θα σας βοηθήσουν να 
κατανοήσετε τη λειτουργία του ιδιαίτερα περίπλοκου προτύπου 802.16e. Προτείνω αυτό το 
βιβλίο σε μηχανικούς ανάπτυξης και σε τεχνικούς διευθυντές που επιζητούν την κατανόηση 
του WiMAX και των μόντεμ τέταρτης γενιάς γενικά.

—Paul Struhsaker, Αντιπρόεδρος του Τομέα Μηχανικής,  
Πλατφόρμες Chipset, Τμήμα Κινητών Συσκευών της Motorola,  

πρώην αντιπρόεδρος της επιτροπής IEEE 802.16
 



Το βιβλίο Βασικές αρχές του WiMAX έχει γραφτεί με έναν κατανοητό και παιδαγωγικό τρόπο. 
Το κεφάλαιο για τις τεχνικές πολλαπλών κεραιών είναι μία πολύ καθαρή περίληψη αυτής της 
σημαντικής τεχνολογίας και οργανώνει τον τεράστιο αριθμό των προτεινόμενων τεχνικών σε 
ένα απλό και κατανοητό πλαίσιο εργασίας.

—Dr. Ender Ayanoglu, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Irvine,  
Προϊστάμενος Σύνταξης του IEEE Transactions on Communications

Οι Βασικές αρχές του WiMAX είναι μία αναλυτική εξέταση του προτύπου 802.16/WiMAX και 
μελετά τη σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση εξοπλισμού για αυτό το πρότυπο ασύρματης 
επικοινωνίας. Παρέχει επισκοπήσεις για όσους θέλουν να γνωρίζουν τι είναι το WiMAX και 
εξαντλητικά σε βάθος κεφάλαια που αναλύουν τις τεχνικές λεπτομέρειες του προτύπου, όπως 
την κωδικοποίηση και την διαμόρφωση, μεθόδους επεξεργασίας σήματος, κανάλια Πολλαπλής 
Εισόδου Πολλαπλής Εξόδου (MIMO), έλεγχο πρόσβασης μέσου, θέματα κινητικότητας, επιδό-
σεις επιπέδου ζεύξης και επιδόσεις επιπέδου συστήματος.

—Dr. Mark C. Reed, Προϊστάμενος Έρευνας, Πανεπιστήμιο ICT Αυστραλίας,  
Αναπληρωτής Συνεργάτης Καθηγητής, Εθνικό Πανεπιστήμιο Αυστραλίας

Αυτό το βιβλίο είναι μία άριστη πηγή για όλους τους μηχανικούς που εργάζονται σε συστήματα 
WiMAX. Οι συγγραφείς παρέχουν πολύ χρήσιμο εισαγωγικό υλικό για τα ασύρματα ευρυζωνικά 
συστήματα ώστε οι αναγνώστες οποιουδήποτε επιπέδου να μπορούν να αντιληφθούν στις 
βασικές προκλήσεις της σχεδίασης του WiMAX. Ταυτόχρονα, οι συγγραφείς παρέχουν επίσης 
πλήρη ανάλυση και εξέταση  των επιλογών σχεδίασης και των συμβιβασμών που παρουσιά-
ζονται στα συστήματα WiMAX, συμπεριλαμβάνοντας θέματα όπως η επικοινωνία πολλαπλών 
κεραιών. Όλα αυτά καθιστούν το βιβλίο αναγκαίο ακόμα και για τους πιο έμπειρους σχεδιαστές 
ασύρματων συστημάτων.

—Dr. Nihar Jindal, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο της Μινεσότα

Αυτό το βιβλίο είναι πολύ καλά οργανωμένο και πλήρες, καλύπτοντας όλες τις πτυχές του 
WiMAX, από το φυσικό επίπεδο έως τις πτυχές δικτύωσης και υπηρεσιών. Το βιβλίο περιλαμ-
βάνει επίσης θεώρηση από επιχειρηματική σκοπιά. Θα το σύστηνα ως απαραίτητο θεωρητικό 
και πρακτικό οδηγό σε όλους τους μηχανικούς ασύρματων συστημάτων που σκοπεύουν να 
ερευνήσουν το δρόμο προς τα ασύρματα συστήματα τέταρτης γενιάς.

—Dr. Yoon Chae Cheong, Αντιπρόεδρος του Communication Lab της Samsung

Οι συγγραφείς ισορροπούν θαυμάσια μεταξύ θεωρητικών εννοιών, επιδόσεων προσομοίωσης 
και πρακτικής υλοποίησης, οδηγώντας σε μία πλήρη και διεξοδική αποτύπωση του προτύπου. 
Το βιβλίο προτείνεται ιδιαίτερα σε μηχανικούς και διευθυντές που επιθυμούν να κατανοήσουν 
το πρότυπο.

—Dr. Shilpa Talwar, Προϊστάμενος Έρευνας στην Intel



Οι Βασικές αρχές του WiMAX είναι ένας αναλυτικός οδηγός του WiMAX, του τελευταίου συνόρου 
στην επανάσταση των επικοινωνιών. Ξεκινάει με μία εκπαιδευτική περιγραφή του 802.16 και 
των κύριων τεχνολογιών που αφορούν στο πρότυπο και ολοκληρώνεται με πλήρη ματιά στην  
προβλεπόμενη απόδοση των δικτύων WiMAX. Πιστεύω ότι οι αναγνώστες θα βρουν το βιβλίο  
αυτό ανεκτίμητο, είτε σχεδιάζουν είτε δοκιμάζουν συστήματα WiMAX.

—Dr. James Truchard, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος  
και Συνιδρυτής της National Instruments

Αυτό το βιβλίο είναι απαραίτητο για τους μηχανικούς που θέλουν να μάθουν τις βασικές αρχές 
του WiMAX και την επίδοσής του. Οι έννοιες του OFDMA, των τεχνικών πολλαπλών κεραιών και 
διάφορων τεχνικών ποικιλότητας—οι οποίες είναι ο σκελετός της τεχνολογίας WiMAX —εξη-
γούνται με απλό, καθαρό και περιεκτικό τρόπο. Αυτό το βιβλίο είναι κορυφαίο στο είδος του.

—Amitava Ghosh, Διευθυντής και Μέλος του Τεχνικού Προσωπικού της Motorola

Οι Andrews, Ghosh και Muhamed έγραψαν το απόλυτο βιβλίο και εγχειρίδιο αναφοράς για το 
WiMAX και το συστήνω για διάβασμα σε μηχανικούς και διευθυντές εξίσου.

—Madan Jagernauth, Διευθυντής της Διαχείρισης Προϊόντων  
Πρόσβασης WiMAX της Nortel
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Πρόλογος
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι εξελίξεις στην επικοινωνία έχουν αναδιαμορφώσει τον τρόπο 
που βιώνουμε την καθημερινότητά μας. Οι ασύρματες επικοινωνίες έχουν εξελιχθεί από μία 
ασαφή, άγνωστη υπηρεσία σε μία απανταχού παρούσα τεχνολογία που εξυπηρετεί σχεδόν 
τον μισό πληθυσμό της Γης. Είτε το γνωρίζουμε είτε όχι, οι υπολογιστές πλέον παίζουν κυ -
ρίαρχο ρόλο στις καθημερινές δραστηριότητές μας και το Internet έχει αλλάξει εντελώς τον 
τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονται, επικοινωνούν, παίζουν και μαθαίνουν.

Όσο μεγάλες κι αν φαίνονται ότι είναι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μας τα τελευταία 
χρόνια, η σύγκλιση των ασύρματων τεχνολογιών με το Internet είναι έτοιμη να προχωρήσει σε 
μία αλλαγή τόσο δραματική που σύντομα η διάδοση των ασύρματων συστημάτων θα γίνει το 
ίδιο διεισδυτική όσο και το χαρτί και το μολύβι. Το WiMAX—αρχικά του Worldwide Interoper-
ability for Microwave Access, (παγκόσμιο πρότυπο διαλειτουργικότητας για πρόσβαση μέσω 
μικροκυμάτων)—είναι έτοιμο να φέρει την επανάσταση των ασύρματων τεχνολογιών και του 
Internet σε φορητές συσκευές σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς όπως η τηλεόραση στις δεκαετίας 
του 1940 και του 1950 άλλαξε τον κόσμο της ψυχαγωγίας, της διαφήμισης και της κοινωνι-
κής ζωής εν γένει, το WiMAX προβλέπεται ότι θα μπορεί να μεταδίδει το Internet σε όλο τον 
κόσμο και οι αλλαγές στις ζωές μας θα είναι δραματικές. Σε λίγα χρόνια, το WiMAX θα παρέχει 
τις δυνατότητες του Internet, ασύρματα, σε κάθε σαλόνι, φορητό υπολογιστή, τηλέφωνο και 
συσκευή χειρός.

Στην απλούστερη μορφή του, το WiMAX υπόσχεται να προσφέρει το Internet σε όλη την 
υφήλιο, πραγματοποιώντας τη σύνδεση του «τελευταίου χιλιομέτρου», δηλαδή του τελευταίου 
τμήματος των υπηρεσιών επικοινωνιών, τόσο στα αναπτυγμένα όσο και στα αναπτυσσόμενα 
κράτη. Σ’ αυτό το βιβλίο, οι Andrews, Ghosh και Muhamed έχουν κάνει άριστη δουλειά στην 
κάλυψη των τεχνικών, των επαγγελματικών και των πολιτικών διαστάσεων του WiMAX. Αυτό 
το μοναδικό τρίο συγγραφέων παρέχουν στον αναγνώστη μία σπουδαία υπηρεσία που φέρει 
την πρώτης τάξεως εμπειρία τους από την πραγματική εφαρμογή των τεχνολογιών στην 
βιομηχανία μαζί με τα τελευταία αποτελέσματα της έρευνας των ασύρματων τεχνολογιών. 
Η ύλη που παρέχεται με μορφή βοηθημάτων είναι ιδιαίτερα βολική για όσους είναι αρχάριοι 
στο WiMAX ή το πεδίο των ασύρματων τεχνολογιών. Πιστεύω ότι το βιβλίο Βασικές αρχές του 
WiMAX θα ξεχωρίσει ως το απόλυτο βιβλίο αναφοράς για το WiMAX για τα επόμενα χρόνια.

—Theodore S. Rappaport,  
Όστιν, Τέξας





Εισαγωγή
Το βιβλίο Βασικές αρχές του WiMAX γράφηκε με συνειδητό στόχο ένα ευρύ κοινό που ενδιαφέ-
ρεται για τα πρότυπα 802.16e της ΙΕΕΕ για τα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα γενικά. Το βιβλίο 
περιέχει βοηθήματα αιχμής για τα τεχνικά και θεωρητικά θεμέλια του WiMAX που δεν διατίθε-
νται πουθενά αλλού, τα οποία, καθώς παρέχουν υψηλού επιπέδου περιγραφές, μπορούν να 
είναι ιδιαίτερα ενημερωτικά για κάθε αναγνώστη. Όλο το βιβλίο ακολουθεί μία εκπαιδευτική 
προσέγγιση, κάτι που το καθιστά προσβάσιμο και χρήσιμο σε αναγνώστες που δεν επιθυμούν 
να ενοχλούνται από εξισώσεις και τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά οι λεπτομέρειες υπάρχουν για 
όσους αναζητούν μία πιο πλήρη κατανόηση. Εν συντομία, αυτό το βιβλίο θα μπορεί να φανεί 
χρήσιμο σε ασκούμενους μηχανικούς, διευθυντές και στελέχη, απόφοιτους σπουδαστές που 
θέλουν να μάθουν για το WiMAX, σπουδαστές που θέλουν να μάθουν για τις ασύρματες επικοι-
νωνίες, νομικούς που ασχολούνται με ρυθμίσεις που αφορούν στο WiMAX και μέλη οικονομικών 
κοινοτήτων που θέλουν να καταλάβουν με ακρίβεια τι είναι αυτό που υπόσχεται το WiMAX.

Οργάνωση του βιβλίου
Το βιβλίο είναι οργανωμένο σε τρία μέρη και συνολικά δώδεκα κεφάλαια. Το Μέρος I παρέχει 
μία εισαγωγή στην ασύρματη ευρυζωνικότητα - broadband και στο WiMAX. Το Μέρος II παρου-
σιάζει μία συλλογή από πολύ αναλυτικά βοηθήματα που καλύπτουν τα τεχνικά και θεωρητικά 
θεμέλια επί των οποίων κατασκευάζεται το WiMAX. Στο Μέρος III παρουσιάζουμε μία πιο ανα-
λυτική έκθεση του προτύπου WiMAX, μαζί με μία ποσοτική ανάλυση της απόδοσής του.

Στο Μέρος I, το Κεφάλαιο 1 παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητο για 
την κατανόηση του WiMAX. Παρέχουμε ένα σύντομο ιστορικό για την ασύρματη ευρυζωνικό-
τητα - broadband, απαριθμούμε τις εφαρμογές της, μελετάμε τους ηγέτες της αγοράς και το 
ανταγωνιστικό τοπίο και παρουσιάζουμε μία συζήτηση για τις επαγγελματικές και τεχνικές 
προκλήσεις της κατασκευής δικτύων ασύρματης ευρυζωνικότητας - broadband. Το Κεφάλαιο 
2 παρέχει μία επισκόπηση του WiMAX και εξυπηρετεί ως περίληψη του υπόλοιπου βιβλίου. 
Αυτό το κεφάλαιο έχει γραφτεί ως αυτόνομο βοήθημα για το WiMAX και είναι προσιτό για 
όποιον ενδιαφέρεται για την τεχνολογία.

Ξεκινάμε το Μέρος II του βιβλίου με το Κεφάλαιο 3, όπου εξηγείται η τεράστια πρόκληση 
που παρουσιάστηκε από ένα ασύρματο ευρυζωνικό κανάλι μεταβλητού χρόνου. Ποσοτικοποι-
ούμε τα κύρια αποτελέσματα στα ασύρματα ευρυζωνικά κανάλια, παρουσιάζουμε πρακτικά 
στατιστικά μοντέλα και παρέχουμε μία επισκόπηση των μέτρων που βοηθούν να αντιμετω-
πίσουμε τις προκλήσεις. Το Κεφάλαιο 4 είναι ένα βοήθημα για το OFDM, όπου επεξηγού-
νται η κομψότητα της διαμόρφωσης πολλαπλού φορέα και η θεωρία της λειτουργίας του. Το 
κεφάλαιο τονίζει μία πρακτική κατανόηση της σχεδίασης του συστήματος OFDM και μελετά 
ζητήματα υλοποίησης για συστήματα WiMAX, όπως είναι ο peak-to-average ratio (αναλογία 
κορυφής με μέσο όρο). Το Κεφάλαιο 5 παρουσιάζει ένα ακριβές βοήθημα για τις τεχνικές πολ-
λαπλών κεραιών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μεθόδων, από ποικιλότητα  απλών δεκτών 
έως προχωρημένη διαμόρφωση δέσμης ραδιοσήματος και χωρική πολυπλεξία. Μας απασχο-
λούν επίσης τα πρακτικά προβλήματα στην εφαρμογή αυτών των τεχνικών για το WiMAX. Το 
Κεφάλαιο 6 επικεντρώνεται στο OFDMA, μία ακόμα βασική τεχνολογία που ευθύνεται για την 
κορυφαία απόδοση του WiMAX. Το Κεφάλαιο εξηγεί πώς το OFDMA μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί για να ενισχύσει τη χωρητικότητα μέσω της εκμετάλλευσης του πλουραλισμού πολλαπλών 
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χρηστών και της προσαρμοστικής διαμόρφωσης και επίσης παρέχει μία έρευνα διαφορετικών 
αλγόριθμων χρονοπρογραμματισμού. Το Κεφάλαιο 7 καλύπτει όλες τις πτυχές της δικτύωσης 
του ασύρματης ευρυζωνικότητας, όπως το QoS - ποιότητα της εξυπηρέτησης, τη διαχεί-
ριση συνόδων, την ασφάλεια και τη διαχείριση της κινητικότητας. Το WiMAX είναι ένα δίκτυο 
που βασίζεται στο IP και γι’ αυτό, αυτό το κεφάλαιο δίνει έμφαση σε μερικά από τα σχετικά 
πρωτόκολλα IP που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μίας υπηρεσίας ασύρματης ευρυζω-
νικότητας από το ένα άκρο ως το άλλο. Τα Κεφάλαια 3 έως 7 πιθανότατα θα κεντρίσουν το 
ενδιαφέρον των ασκούμενων μηχανικών, των απόφοιτων σπουδαστών και άλλων που θέλουν 
να καταλάβουν την επιστήμη πίσω από το πρότυπο WiMAX.

Στο Μέρος III του βιβλίου, τα Κεφάλαια 8 και 9 περιγράφουν τις λεπτομέρειες του φυσι-
κού επιπέδου και του επιπέδου ελέγχου πρόσβασης μέσων του προτύπου WiMAX και μπο-
ρούν να θεωρηθούν ως μία συνοπτική μελέτη των εκτενέστερων προτύπων IEEE 802.16e-2005 
και IEEE 802.16-2004. Σε αυτά τα κεφάλαια παρέχονται επαρκείς λεπτομέρειες αυτών των επι-
πέδων του WiMAX, ώστε ο αναγνώστης να αποκτήσει στιβαρή κατανόηση των περίβλεπτων 
χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του WiMAX και να μπορεί να κατασκευάσει μοντέλα προ-
σομοίωσης στον υπολογιστή για ανάλυση απόδοσης. Το Κεφάλαιο 10 περιγράφει τις πτυχές 
της δικτύωσης του WiMAX και μπορεί να θεωρηθεί ως συμπυκνωμένη περίληψη της αρχιτε-
κτονικής ολοκληρωμένων συστημάτων δικτύων που αναπτύσσονται από το WiMAX Forum. Τα 
Κεφάλαια 11 και 12 παρέχουν μία αναλυτική παρουσίαση της προσδοκώμενης απόδοσης του 
WiMAX που βασίζεται στην έρευνα και το έργο μοντελοποίησης και προσομοίωσης των συγ-
γραφέων. Το Κεφάλαιο 11 επικεντρώνεται στις πτυχές τις απόδοσης στο επίπεδο σύνδεσης, 
ενώ το Κεφάλαιο 12 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των επιδόσεων στο επίπεδο συστήματος 
για πολυ-κυψελοειδής ανάπτυξη του WiMAX.
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H 
ορθογώνια πολύπλεξη διαίρεσης συχνότητας (OFDM) είναι μία τεχνική διαμόρφωσης 
πολλαπλού φορέα η οποία πρόσφατα έχει διαδοθεί αρκετά, σε διάφορα συστήματα 

επικοινωνίας με υψηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων, όπως οι ψηφιακές γραμμές συνδρομη-
τών, τα ασύρματα LAN (802.11a/g/n), η μετάδοση ψηφιακών βίντεο και τώρα το WiMAX και 
άλλες νέες τεχνολογίες ασύρματης ευρυζωνικής δικτύωσης, όπως το ιδιωτικό Flash-OFDM που 
αναπτύσσεται από τη Flarion (πλέον QUALCOMM) και τη 3G LTE και τα κυψελωτά συστήματα 
τέταρτης γενιάς. Η δημοτικότητα του OFDM για εφαρμογές με υψηλό ρυθμό μετάδοσης δεδο-
μένων προέρχεται αρχικά από την αποτελεσματική και ευέλικτη διαχείριση της διασυμβολικής 
παρεμβολής (ISI) με ισχυρές διαλείψεις.

Όπως τονίσαμε στο Κεφάλαιο 3, όσο η εξάπλωση καθυστέρησης καναλιού τ  γίνεται 
μεγάλο πολλαπλάσιο του χρόνου συμβόλου Ts , η επίδραση του ISI γίνεται πολύ έντονη. Εξ 
ορισμού, ένα σύστημα με υψηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων θα έχει γενικά τ Ts , επειδή ο 
αριθμός των συμβόλων που αποστέλλονται ανά δευτερόλεπτο είναι υψηλός. Σε ένα σύστημα 
χωρίς οπτική επαφή (NLOS), όπως είναι το WiMAX, το οποίο πρέπει να εκπέμπει σε μεσαίες 
και μεγάλες αποστάσεις, η εξάπλωση καθυστέρησης θα είναι επίσης μεγάλη αρκετά συχνά. Εν 
συντομία, τα ασύρματα ευρυζωνικά συστήματα όλων των τύπων θα υποφέρουν από έντονο 
ISI και έτσι, θα απαιτούν τεχνικές πομπών και δεκτών που θα ξεπερνούν τα προβλήματα του 
ISI. Αν και τα πρότυπα 802.16 περιλαμβάνουν τεχνικές διαμόρφωσης ενός φορέα, η μεγάλη 
πλειοψηφία, αν όχι όλα, τα συμβατά με το 802.16 συστήματα θα χρησιμοποιούν τις κατα-
στάσεις λειτουργίας OFDM, οι οποίες επίσης έχουν επιλεχθεί ως προτιμώμενες καταστάσεις 
λειτουργίας από το WiMAX Forum.

Για να αναπτύξουμε την κατανόηση της χρήσης του OFDM σε ένα ασύρματο ευρυζωνικό 
σύστημα, αυτό το κεφάλαιο:

• Εξηγεί τη διαμόρφωση πολλαπλών φορέων και πώς λειτουργεί θεωρητικά

• Δίνει έμφαση σε μία πρακτική κατανόηση της σχεδίασης συστημάτων OFDM, εξετά-
ζοντας βασικές έννοιες όπως το κυκλικό πρόθεμα, τη ισοστάθμιση συχνότητας και το 
συγχρονισμό1

1. Η εκτίμηση καναλιού για το OFDM καλύπτεται στο Κεφάλαιο 5, σε περιβάλλον MIMO-OFDM.
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• Συζητά θέματα υλοποίησης για συστήματα WiMAX, όπως η αναλογία κορυφής με μέσο 
όρο και παρέχει παραστατικά παραδείγματα που σχετίζονται με το WiMAX.

4.1 Διαμόρφωση πολλαπλού φορέα
Η βασική ιδέα της διαμόρφωσης πολλαπλού φορέα είναι αρκετά απλή και είναι η φυσική 
ακολουθία του ανταγωνισμού των επιθυμιών για υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων και 
κανάλια χωρίς ISI. Προκειμένου να υπάρχει ένα κανάλι χωρίς ISI, ο χρόνος συμβόλου Ts

 πρέπει 
να είναι (αρκετά) μεγαλύτερος από την εξάπλωση καθυστέρησης του καναλιού τ . Τα συστή-
ματα ψηφιακής επικοινωνίας απλά δεν μπορούν να λειτουργήσουν αν υπάρχει ISI, καθώς 
αναπτύσσεται γρήγορα ένα κατώφλι σφαλμάτων και όσο το Ts  πλησιάζει ή πέφτει κάτω 
από το τ , ο ρυθμός σφάλματος bit γίνεται απαράδεκτος/μη ανεκτικός. Όπως αναφέραμε 
προηγουμένως, για κανάλια ευρείας ζώνης που παρέχουν τους υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης 
δεδομένων που απαιτούνται από τις σύγχρονες εφαρμογές, ο επιθυμητός χρόνος συμβόλου 
είναι συνήθως πολύ μικρότερος από την εξάπλωση καθυστέρησης, επομένως η διασυμβολική 
παρεμβολή είναι αρκετά έντονη.

Για να μπορεί να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα, η διαμόρφωση πολλαπλού φορέα χωρί-
ζει τη ροή υψηλού ρυθμού μετάδοσης bit σε L  δευτερεύουσες ροές με χαμηλότερο ρυθμό 
μετάδοσης, κάθε μία από τις οποίες έχει T Ls / >> τ  και είναι επομένως απαλλαγμένες από 
ISI. Αυτές οι μεμονωμένες δευτερεύουσες ροές μπορούν να σταλούν μέσα από L  παράλληλα 
υποκανάλια, διατηρώντας το συνολικό επιθυμητό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων. Συνήθως, τα 
υποκανάλια είναι ορθογωνικά σε ιδανικές συνθήκες διασποράς και σε αυτήν την περίπτωση, η 
διαμόρφωση πολλαπλού φορέα συχνά ονομάζεται ορθογωνική πολύπλεξη με διαίρεση συχνό-
τητας (OFDM). Ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων σε κάθε υποκανάλι είναι πολύ μικρότερος 
από το συνολικό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων, επομένως το αντίστοιχο εύρος υπο-καναλιού 
είναι πολύ μικρότερο από το συνολικό εύρος ζώνης του συστήματος. Ο αριθμός των δευτε-
ρευόντων ροών επιλέγεται έτσι, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε υποκανάλι έχει εύρος ζώνης 
μικρότερο από το εύρος ζώνης συνάφειας του καναλιού, ώστε τα υποκανάλια να έχουν σχε-
τικά επίπεδη διάλειψη. Έτσι, το φαινόμενο ISI σε κάθε υποκανάλι είναι μικρό. Επιπλέον, στην 
ψηφιακή υλοποίηση του OFDM, το ISI μπορεί να εξαλειφθεί πλήρως με τη βοήθεια ενός κυκλι-
κού προθέματος.

Παράδειγμα 4.1  Ένα ασύρματο κανάλι ευρείας ζώνης έχει εξάπλωση καθυστέρησης 1μ
sec. Υποθέτουμε ότι για να ξεπεράσουμε το ISI, Ts ≥ 10τ.

1.  Ποιο είναι το μέγιστο εύρος ζώνης που επιτρέπεται σ’ αυτό το σύστημα;
2.  Εάν χρησιμοποιείται η διαμόρφωση πολλαπλού φορέα και επιθυμούμε να έχουμε 

εύρος ζώνης 5MHz, ποιος είναι ο απαιτούμενος αριθμός υποφορέων;

Για την ερώτηση 1, εάν υποθέσουμε ότι Ts = 10τ  για να ικανοποιήσουμε την συνθήκη 
για απαλλαγή από ISI, το μέγιστο εύρος ζώνης θα είναι 1/ = .1/ = 100Ts τ  KHz, πολύ μικρό-
τερο από το επιθυμητό εύρος ζώνης για τα συστήματα WiMAX.

Στην ερώτηση 2, εάν χρησιμοποιείται διαμόρφωση πολλαπλού φορέα, ο χρόνος συμβό-
λου φτάνει σε T LTs= . Το κριτήριο για εξάπλωση καθυστέρησης υπαγορεύει ο νέος χρό-
νος συμβόλου να δεσμεύεται στο 10% της εξάπλωσης καθυστέρησης: ( ) = 1001LT KHzs

− . 
Αλλά η απαίτηση για εύρος ζώνης 5MHz δίνει ( ) = 51Ts

−  MHz και έτσι, με L ≥ 50  μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί όλο το εύρος ζώνης 5MHz με αμελητέο ISI.

Στην απλούστερη μορφή της, η διαμόρφωση πολλαπλού φορέα χωρίζει το εύρος ζώνης της 
εισερχόμενης ροής δεδομένων σε L  δευτερεύουσες ροές στενού εύρους ζώνης, κάθε μία από 
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τις οποίες στη συνέχεια εκπέμπεται μέσω ενός διαφορετικού υποκαναλιού με ορθογωνική 
συχνότητα. Όπως στο Παράδειγμα 4.1, ο αριθμός των δευτερευόντων ροών (υποροών) L  
επιλέγεται έτσι, ώστε ο χρόνος συμβόλου σε κάθε υποροή να είναι πολύ μεγαλύτερος από την 
εξάπλωση καθυστέρησης του καναλιού ή, ισοδύναμα, το εύρος ζώνης της υποροής να είναι 
μικρότερο από το εύρος ζώνης συνάφειας καναλιού. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι υποροές δεν θα 
έχουν σημαντικό ISI.

Μία απλή απεικόνιση ενός πομπού και δέκτη πολλαπλού φορέα δίνεται στην Εικόνα 4.1, 
στην Εικόνα 4.2 και στην Εικόνα 4.3. Ουσιαστικά, ένα σήμα με υψηλό ρυθμό μετάδοσης δεδο-
μένων R  bps και με εύρος ζώνης διέλευσης B  χωρίζεται σε L  παράλληλες υποροές, κάθε μία 
με ρυθμό μετάδοσης R L/  και εύρος ζώνης διέλευσης B L/ . Μετά την διέλευση από το κανάλι 
H f( ) , το ληφθέν σήμα απεικονίζεται όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.3, όπου έχουμε υποθέ-
σει, για λόγους απλότητας, ότι ο σχηματισμό του παλμού επιτρέπει έναν τέλειο σχηματισμό 
φάσματος, ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη υποφορέων.2 Εφόσον το πλήθος των υποφορέων 
είναι επαρκώς μεγάλο, ώστε να επιτρέπει στο εύρος ζώνης των υποφορέων να είναι πολύ 
μικρότερο από το εύρος ζώνης συνάφειας, δηλαδή, B L Bc/  , μπορεί να εξασφαλιστεί ότι 
κάθε υποφορέας έχει περίπου επίπεδη διάλειψη. Τα αμοιβαία ορθογωνικά σήματα μπορούν 
στη συνέχεια να εντοπιστούν ξεχωριστά, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.2.

Έτσι, η τεχνική πολλαπλού φορέα έχει μία ενδιαφέρουσα ερμηνεία στα πεδία ορισμού 
χρόνου και συχνότητας. Στο πεδίο ορισμού χρόνου, η διάρκεια συμβόλου σε κάθε υποφορέα 
έχει αυξηθεί σε T LTs= , άρα, το να επιτρέψουμε στο L  να μεγαλώσει εξασφαλίζει ότι η 
διάρκεια συμβόλου υπερβαίνει την εξάπλωση καθυστέρησης του καναλιού, T  τ , κάτι που 
αποτελεί προϋπόθεση για την επικοινωνία χωρίς ISI. Στο πεδίο ορισμού συχνότητας, οι υπο-
φορείς έχουν εύρος ζώνης B L Bc/  , κάτι που εξασφαλίζει επίπεδη διάλειψη, το ισοδύναμο 
της απαλλαγμένης από ISI επικοινωνίας στο πεδίο ορισμού συχνότητας.

2.  Στην πράξη, θα υπάρχει κάποιος παράγοντας μετακύλισης β, ώστε το εύρος ζώνης ενός τέτοιου 
συστήματος που χρησιμοποιείται πραγματικά θα ήταν (1 + β)B. Όπως θα δούμε όμως, το 
OFDM αποφεύγει αυτήν την ανεπάρκεια χρησιμοποιώντας ένα κυκλικό πρόθεμα.

Εικόνα 4.1  Ένας βασικός πομπός πολλαπλού φορέα: μία ροή με υψηλό ρυθμό μετάδοσης, 
R  bps, χωρίζεται σε L παράλληλες ροές, όπου κάθε μία έχει ρυθμό μετάδοσης R L/  που 
πολλαπλασιάζεται με μία διαφορετική συχνότητα φορέα.

S/P

X

X

X

+

cos(2 fc)

cos(2 fc+ f)

cos(2 fc+(L–1) f)

.

.

.

R bps

R/L bps

R/L bps

R/L bps
x(t)
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Αν και αυτός ο απλός τύπος διαμόρφωσης πολλαπλού φορέα γίνεται εύκολα κατανοη-
τός, έχει αρκετές σημαντικές ελλείψεις. Πρώτον, σε μία ρεαλιστική υλοποίηση, επιβάλλεται 
μία μεγάλη επιβάρυνση στο εύρος ζώνης, επειδή οι σχηματισμοί παλμών των υποφορέων δεν 
γίνεται να είναι τέλεια ορθογώνια και επίσης, να περιορίζονται από το χρόνο. Επιπλέον, πολύ 
υψηλής ποιότητας (άρα και ακριβά) φίλτρα διέλευσης χαμηλών συχνοτήτων θα απαιτούνται 
ώστε να διατηρήσουν την ορθογωνικότητα των υποφορέων στον δέκτη. Είναι ακόμα πιο σημα-

Εικόνα 4.2  Ένας βασικός δέκτης πολλαπλού φορέα: κάθε υποφορέας αποκωδικοποιείται 
ξεχωριστά, μία τεχνική που απαιτεί L ξεχωριστούς δέκτες.

Εικόνα 4.3  Το σήμα πολλαπλού φορέα που εκπέμπεται έχει περίπου επίπεδη διάλειψη σε 
κάθε υποκανάλι, επειδή B L Bc/ 

, ακόμα κι αν το συνολικό κανάλι έχει διάλειψη επιλεκτικής 
συχνότητας: B Bc> .
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ντικό ότι αυτή η τεχνική απαιτεί L ξεχωριστές μονάδες RF και διαδρομές αποδιαμόρφωσης. 
Στην Ενότητα 4.2, εξηγούμε πώς το OFDM ξεπερνά αυτά τα προβλήματα.

4.2  Βασική θεωρία της OFDM
Για να ξεπεράσουμε την τρομακτική προϋπόθεση των L ραδιοσημάτων RF στον πομπό και 
στον δέκτη, το OFDM χρησιμοποιεί μία αποτελεσματική υπολογιστική τεχνική, τον διακριτό 
μετασχηματισμό Fourier (DFT), η οποία εφαρμόζεται σε μία πολύ αποδοτική υλοποίηση που 
είναι γνωστή ως γρήγορος μετασχηματισμός Fourier (FFT). Το FFT και το αντίστροφό του, το 
IFFT, μπορούν να δημιουργήσουν μία μεγάλη ποσότητα ορθογωνικών υποφορέων χρησιμοποι-
ώντας μόνο ένα ραδιοσήμα.

4.2.1  Μετάδοση μπλοκ με διαστήματα φύλαξης
Ξεκινάμε ομαδοποιώντας L σύμβολα δεδομένων σε ένα μπλοκ που είναι γνωστό ως σύμβολο 
OFDM. Ένα σύμβολο OFDM διαρκεί T  τ δευτερόλεπτα, όπου T LTs= . Για να διατηρηθεί η ανε-
ξαρτησία κάθε συμβόλου OFDM από τα άλλα, μετά την διέλευση από ένα ασύρματο κανάλι, 
είναι απαραίτητο να εισάγουμε ένα διάστημα φύλαξης για προστασία μεταξύ των συμβόλων 
OFDM:

Μ’ αυτόν τον τρόπο, μετά από τη λήψη μίας σειράς συμβόλων OFDM, εφόσον το χρονικό 
κενό προστασίας Tg είναι μεγαλύτερο από την εξάπλωση καθυστέρησης του καναλιού τ, κάθε 
σύμβολο OFDM θα παρεμβαίνει μόνο με τον εαυτό του:

Για να το θέσουμε απλά, οι εκπομπές OFDM επιτρέπουν ISI μέσα σε ένα σύμβολο OFDM. 
Συμπεριλαμβάνοντας όμως μία αρκετά μεγάλη ζώνη προστασίας, είναι δυνατό να εγγυηθούμε 
ότι δεν υπάρχει καμία παρεμβολή μεταξύ συνεχών συμβόλων OFDM.

4.2.2  Κυκλική συνέλιξη και το DFT
Μετά την ορθογωνική απόδοση των συνεχών συμβόλων OFDM με ένα κενό διάστημα προστα-
σίας, η επόμενη εργασία είναι να επιχειρήσουμε να απαλείψουμε το ISI μέσα από κάθε σύμβολο 
OFDM. Όπως περιγράψαμε στο Κεφάλαιο 3, όταν μία ροή δεδομένων εισόδου x n[ ] αποστέλλε-
ται μέσω ενός γραμμικού, χρονικά αμετάβλητου καναλιού Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης 
(FIR) h n[ ] , η έξοδος είναι η γραμμική συνέλιξη της εισόδου και του καναλιού: y n x n h n[ ] = [ ]* [ ] . 
Ας προσπαθήσουμε όμως να υπολογίσουμε το y n[ ]  με όρους κυκλικής συνέλιξης:

 y n x n h n h n x n[ ] = [ ] [ ] = [ ] [ ],   (4.1)

Σύμβολο OFDM      Προστασία      Σύμβολο OFDM       Προστασία      Σύμβολο OFDM 

Σύμβολο OFDM           Σύμβολο OFDM              Σύμβολο OFDM 

Εξάπλωση καθυστέρησης
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όπου 

 x n h n h n x n h k x n k
k

L

L[ ] [ ] = [ ] [ ] [ ] [ ]
=0

1

  

−

∑ −   (4.2)

και η κυκλική συνάρτηση x n x n LL[ ] = [ ]mod  είναι μία περιοδική εκδοχή του x n[ ]  με περίοδο L . 
Με άλλα λόγια, κάθε τιμή του y n h n x n[ ] = [ ] [ ]  είναι το άθροισμα των γινομένων L  όρων.3

Στην περίπτωση της κυκλικής συνέλιξης, θα ήταν δυνατό να πάρουμε το DFT της εξόδου 
καναλιού y n[ ]  για να έχουμε 

 DFT DFT{ [ ]} = { [ ] [ ]}y n h n x n   (4.3)

το οποίο δίνει στο πεδίο ορισμού συχνότητας

 Y m H m X m[ ] = [ ] [ ].   (4.4)

Παρατηρήστε ότι η δυϊκότητα μεταξύ κυκλικής συνέλιξης στο πεδίο ορισμού χρόνου και απλού 
πολλαπλασιασμού στο πεδίο ορισμού συχνότητας είναι μία μοναδική ιδιότητα του DFT. Το DFΤ 
L  σημείων ορίζεται ως 

 DFT{ [ ]} = [ ]
1

[ ] ,
=0

1 2

x n X m
L

x n e
n

L j
nm

L


− −∑
π

  (4.5)

ενώ το αντίστροφό του, το IDFT, ορίζεται ως

 IDFT{ [ ]} = [ ]
1

[ ] .
=0

1 2

X m x n
L

X m e
m

L j
nm

L


−

∑
π

  (4.6)

Αναφορικά με την Εξίσωση (4.4), αυτός ο αθώος τύπος περιγράφει ένα κανάλι χωρίς ISI 
στο πεδίο ορισμού συχνότητας, όπου κάθε σύμβολο εισόδου X m[ ]  απλά κλιμακώνεται από 
μία μιγαδική τιμή H m[ ] . Επομένως, με δεδομένη τη γνώση της απόκρισης συχνότητας κανα-
λιού H m[ ]  στον δέκτη, η ανάκτηση του συμβόλου είναι απλή, αν απλά υπολογίσουμε το

 X̂ m
Y m

H m
[ ] =

[ ]

[ ]
,   (4.7)

όπου το εκτιμημένο X̂ m[ ]  θα είναι ατελές, εξαιτίας του πρόσθετου θορύβου, της παρεμβολής 
εντός του ίδιου καναλιού, της ατελούς εκτίμησης καναλιού και άλλων ατελειών. Στην πράξη 
όμως, το ISI, η πιο σοβαρή μορφή παρεμβολής σε ένα κανάλι ευρείας ζώνης, έχει απαλειφθεί.

Μία φυσιολογική ερώτηση σε αυτό το σημείο είναι, «Από πού προέρχεται αυτή η κυκλική 
συνέλιξη;» Η φύση άλλωστε παρέχει μία γραμμική συνέλιξη όταν μεταδίδεται ένα σήμα μέσω 
ενός γραμμικού καναλιού. Η απάντηση είναι ότι υπάρχει η πιθανότητα να δοθεί η εντύπωση 
κυκλικής συνέλιξης αν προσθέσουμε ένα συγκεκριμένο πρόθεμα, το κυκλικό πρόθεμα (CP), στο 
μεταδιδόμενο διάνυσμα.

3.  Για πιο αναλυτική βοήθεια για την κυκλική συνέλιξη, δείτε το [35] ή το Connexions Web στην 
διεύθυνση http://cnx.rice.edu/.
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4.2.3  Το κυκλικό πρόθεμα
Το κλειδί για την πραγματοποίηση του OFDM είναι η χρήση του αλγόριθμου FFT, ο οποίος 
έχει μικρή πολυπλοκότητα. Για να μπορεί το IFFT/FFT να δημιουργήσει ένα κανάλι χωρίς ISI, 
το κανάλι πρέπει να φαίνεται ότι παρέχει κυκλική συνέλιξη, όπως είδαμε στην Εξίσωση (4.4). 
Προσθέτοντας το κυκλικό πρόθεμα στο μεταδιδόμενο σήμα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.4, 
δημιουργείται ένα σήμα που φαίνεται να είναι x n L[ ] , άρα y n x n h n[ ] = [ ] [ ] .

Ας δούμε τώρα πώς λειτουργεί. Εάν η μέγιστη εξάπλωση καθυστέρησης καναλιού έχει 
διάρκεια v +1  δείγματα, η προσθήκη μίας ζώνης προστασίας τουλάχιστον v δειγμάτων μεταξύ 
των συμβόλων OFDM καθιστά κάθε σύμβολο OFDM ανεξάρτητο από εκείνα που προηγούνται 
και από εκείνα που έπονται και επομένως, μπορεί να μελετηθεί μόνο ένα σύμβολο OFDM. Η 
αναπαράσταση ενός τέτοιου συμβόλου OFDM στο πεδίο ορισμού χρόνου ως ένα διάνυσμα 
μήκους L  δίνει

 x = [   ].1 2x x xL   (4.8)

Μετά την εφαρμογή ενός κυκλικού προθέματος μήκους v, το μεταδιδόμενο σήμα είναι

 xcp L v L v Lx x x x x x= [       1 1 0 1− − + − 

  

Cyclic Prefix

LL−1 ].
Original Data

  

Κυκλικό πρόθεμα             Αρχικά δεδομένα
   (4.9)

Η έξοδος του καναλιού είναι εξ ορισμού ycp = h * xcp, όπου h είναι ένα διάνυσμα μήκους v +1  
που περιγράφει την απόκριση παλμού του καναλιού κατά τη διάρκεια του συμβόλου OFDM.4 

Η έξοδος ycp έχει ( ) ( 1) 1 = 2L v v L v+ + + − +  δείγματα. Τα πρώτα v δείγματα του ycp περιέχουν 
παρεμβολή από το προηγούμενο σύμβολο OFDM και επομένως, απορρίπτονται. Τα τελευταία 
v δείγματα διασκορπίζονται στο επόμενο σύμβολο OFDM, άρα επίσης απορρίπτονται. Μένουν 
έτσι ακριβώς L  δείγματα για την επιθυμητή έξοδο y, η οποία είναι ακριβώς αυτό που απαιτεί-
ται για την ανάκτηση των L  συμβόλων δεδομένων που ενσωματώνονται στο x.

Ο ισχυρισμός μας είναι ότι αυτά τα L  δείγματα του y θα είναι ισοδύναμα με το y = h =  x. 
Μπορούμε να δώσουμε διάφορες αποδείξεις, εκ των οποίων η πιο εύκολη είναι ένα απλό επα-
γωγικό επιχείρημα. Σκεφτείτε το y0, το πρώτο στοιχείο του y. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.5, 
εξαιτίας του κυκλικού προθέματος, το y0  εξαρτάται από το x0  και τις κυκλικά αναδιπλούμενες 
τιμές x xL v L− − 1 , δηλαδή:

Εικόνα 4.4  Το κυκλικό πρόθεμα OFDM

4.  Μπορούμε γενικά να υποθέσουμε λογικά ότι το κανάλι παραμένει σταθερό κατά τη διάρκεια ενός 
συμβόλου OFDM, επειδή ο χρόνος συμβόλου OFDM T είναι συνήθως πολύ μικρότερος από το 
χρόνο συνάφειας καναλιού, Tc.

xL-v xL-v+1 ... xL-1 x0 x1 x2 ...  xL-v-1 xL-v xL-v+1 ... xL-1

Αντιγραφή και επικόλληση των τελευταίων v συμβόλων.

Κυκλικό πρόθεμα                                           Σύμβολα δεδομένων OFDM
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   (4.10)

Εξετάζοντας την Εξίσωση (4.2), βλέπουμε ότι αυτή ακριβώς είναι η τιμή του y y yL0 1 1, , , −  που 
παράγεται από το y = x = h. Έτσι, δίνοντας την εντύπωση κυκλικής συνέλιξης, ένα κυκλικό 
πρόθεμα που έχει τουλάχιστον το ίδιο μήκος με την διάρκεια καναλιού, επιτρέπει την απο-
σύνθεση της εξόδου καναλιού y σε έναν απλό πολλαπλασιασμό της απόκρισης συχνότητας 
του καναλιού H h= { }DFT  και της εισόδου του πεδίου ορισμού συχνότητας του καναλιού, 
X x= { }DFT .

Το κυκλικό πρόθεμα, αν και κομψό και απλό, δεν είναι εντελώς ελεύθερο, αλλά συνοδεύ-
εται από επιβάρυνση στο εύρος ζώνης και στην ισχύ. Επειδή αποστέλλονται πλεονάζοντα 
σύμβολα, το απαιτούμενο εύρος ζώνης για το OFDM αυξάνεται από B σε ( / )L v L B+ . Ομοίως, 
ένα επιπλέον σύμβολο v πρέπει να υπολογιστεί σε σχέση με τον προϋπολογισμό ισχύος μετά-
δοσης. Έτσι, το κυκλικό πρόθεμα φέρει μία επιβάρυνση ισχύος της τάξης των 10 10log ( / )L v L+  
dB εκτός από την επιβάρυνση στο εύρος ζώνης. Συνοπτικά, η χρήση του κυκλικού προθέματος 
συνεπάγεται απώλειες στον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων και στην ισχύ, οι οποίες ισούνται και 
οι δύο με

 Rate Loss Power Loss= = .
L

L v+

Η ισχύς που “σπαταλιέται” έχει αυξημένη σπουδαιότητα σε ένα ασύρματο σύστημα με περιο-
ρισμένη παρεμβολή, προκαλώντας παρεμβολή σε γειτονικούς χρήστες. Ένας τρόπος μείωσης 
της επιβάρυνσης ισχύος μετάδοσης περιγράφεται στις Παράπλευρες πληροφορίες 4.1.

Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι για L v
, η ανεπάρκεια που οφείλεται στο κυκλικό 

πρόθεμα μπορεί να γίνει αυθαίρετα μικρή αν αυξήσουμε το πλήθος των υποφορέων. Ωστόσο, 
όπως εξηγείται στα τελευταία μέρη αυτού του κεφαλαίου, πρέπει να γίνουν πάρα πολλές 
άλλες σημαντικές θυσίες όσο το L μεγαλώνει. Όπως με τα περισσότερα προβλήματα σχεδία-
σης συστημάτων, πρέπει να θυσιαστούν επιθυμητές ιδιότητες, όπως η αποτελεσματικότητα 
προς όφελος του κόστους και των απαιτούμενων ανοχών.

Εικόνα 4.5  Κυκλική συνέλιξη που δημιουργείται από κυκλικό πρόθεμα OFDM

xL-v     xL-v+1 ...   xL-1      x0 x1 x2 ...    xL-1

hv    hv-1 ...      h1 h0

y0 = hvxL-v+hv-1xL-v+1 ... +h1xL-1+h0x0
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Παράδειγμα 4.2   Σ’ αυτό το παράδειγμα, θα βρούμε την ελάχιστη και τη μέγιστη απώ-
λεια ρυθμού δεδομένων που οφείλεται στο κυκλικό πρόθεμα στο WiMAX. Θα υποθέσουμε 
ότι έχουμε ένα κανάλι με εύρος ζώνης 10MHz, όπου η μέγιστη εξάπλωση καθυστέρησης 
πρέπει να καθοριστεί σε τ μ= 5 sec. Από τον Πίνακα 8.3, μπορούμε να δούμε ότι οι επιλο-
γές για το μέγεθος της ζώνης προστασίας στο WiMAX είναι G = {1/4, 1/8, 1/16, 1/32} και 
το πλήθος των υποφορέων πρέπει να είναι ένα από τα L = {128, 256, 512, 1024, 2048}.

Με ρυθμό μετάδοσης συμβόλων 10MHz, η εξάπλωση καθυστέρησης 5 μsec επηρεάζει 50 
σύμβολα, απαιτούμε επομένως, μήκος CP τουλάχιστον v = 50 .

Η ελάχιστη επιβάρυνση θα αφορά στο μεγαλύτερο πλήθος υποφορέων, επομένως αυτό 
αποφέρει L = 2048 . Σ’ αυτήν την περίπτωση, v L/ = 50/2048 = 1/40.96 , άρα θα είναι επαρ-
κής η ελάχιστη ζώνη προστασίας 1/32. Έτσι, η απώλεια στον ρυθμό μετάδοσης δεδομέ-
νων είναι μόνο 1/32  σ’ αυτήν την περίπτωση. Η μέγιστη επιβάρυνση παρατηρείται όταν 
το πλήθος των υποφορέων είναι μικρό.

Αν L = 128, τότε v L/ = 50/128, επομένως ακόμα και μία επιβάρυνση της τάξης του 1/4  
δεν θα είναι αρκετή για να διατηρηθεί η ορθογωνικότητα των υποφορέων και επομένως, 
απαιτούνται περισσότεροι υποφορείς. Για L = 256 , v L/ < 1/4 , επομένως σ’ αυτήν την 
περίπτωση είναι εφικτή η λειτουργία χωρίς ISI, αλλά με απώλεια ρυθμού μετάδοσης 
δεδομένων 1/4.

Μία εναλλακτική πρόταση αντί του κυκλικού προθέματος είναι η χρήση ενός προ-
θέματος μηδενός, το οποίο αποτελείται από μηδενική ζώνη προστασίας. Ένα εμπο-
ρικό σύστημα που προτείνει αυτήν τη λύση είναι το σύστημα πολυφασματικού 
OFDM που έχει τυποποιηθεί για λειτουργία πολύ μεγάλης ζώνης (UWB) από την 
WiMedia Alliance.α Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.6, ο πομπός του πολυφασματικού 
OFDM απλά στέλνει ένα πρόθεμα μηδενικών δεδομένων, ώστε να μην υπάρχει επι-
βάρυνση στην ισχύ του πομπού. Στον δέκτη, μπορεί να προστεθεί η «ουρά», η 
οποία αναπλάθει το αποτέλεσμα ενός κυκλικού προθέματος, ώστε το υπόλοιπο 
σύστημα OFDM να μπορεί να λειτουργήσει κανονικά.

Γιατί δεν προσθέτουν όλα τα συστήματα OFDM ένα πρόθεμα μηδενός, αφού 
μειώνει την ισχύ εκπομπής κατά 10log10((L+v)/L) dB; Υπάρχουν δύο λόγοι. Πρώτον, 
το πρόθεμα του μηδενός γενικά αυξάνει την ισχύ του δέκτη κατά 10log10((L+v)/L) 
dB, επειδή πρέπει να γίνει λήψη της ουράς, ενώ με ένα κυκλικό πρόθεμα, μπορεί να 
παραβλεφθεί. Δεύτερον, στο σήμα προστίθεται επιπλέον θόρυβος από τα ληφθέ-
ντα σύμβολα ουράς, κάτι που προκαλεί υψηλότερη ισχύ θορύβου σ2→((L+v)/L)σ2. 
Ο σχεδιαστής πρέπει να ισορροπήσει αυτούς τους συμβιβασμούς ώστε να κατα-
λήξει σε ορθό συμπέρασμα για το καλύτερο πρόθεμα. Τα συστήματα WiMAX χρη-
σιμοποιούν κυκλικό πρόθεμα.

Παράπλευρες πληροφορίες 3.1  Ένα εναλλακτικό πρόθεμα

α. Αυτό αρχικά ανήκε στην υποεπιτροπή IEEE 802.15.3, η οποία όμως δεν υφίσταται πια.
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4.2.4  Ισοστάθμιση συχνότητας
Για να μπορούμε να αποτιμήσουμε τα ληφθέντα σύμβολα, πρέπει να γνωρίζουμε τα μιγαδικά 
κέρδη καναλιών για κάθε υποφορέα, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζουμε το πλάτος 
και τη φάση του υποφορέα. Για απλές τεχνικές διαμόρφωσης, όπως το QPSK, που δεν χρησι-
μοποιούν το πλάτος για να μεταδίδουν πληροφορίες, αρκούν οι πληροφορίες για τη φάση.

Μετά την εκτέλεση του FFT, τα σύμβολα δεδομένων αποτιμώνται με τη βοήθεια ενός ισο-
σταθμιστή πεδίου συχνότητας ενός παλμού, ή αλλιώς FEQ, όπως

 X̂
Y

Hl
l

l

=   (4.11)

όπου Hl  είναι η μιγαδική απόκριση του καναλιού στην συχνότητα f l fc + −( 1)∆  και επομέ-
νως, διορθώνει τη φάση αλά και ισοσταθμίζει το πλάτος πριν τη συσκευή λήψης αποφάσεων. 
Σημειώστε ότι αν και το FEQ αντιστρέφει το κανάλι, δεν υπάρχει προβληματική ενίσχυση θορύ-
βου ή χρωματισμός, επειδή η ισχύς του σήματος και του θορύβου κλιμακώνεται απευθείας 
κατά | |1 2/ Hl .

4.2.5  Ένα διάγραμμα μπλοκ OFDM
Ας εξετάσουμε εν συντομία τα βασικά βήματα σε ένα σύστημα επικοινωνίας OFDM (Εικόνα 
4.7). Στο OFDM, η κωδικοποίηση και η αποκωδικοποίηση γίνονται στο πεδίο ορισμού συχνό-
τητας, όπου X, Y και X̂  περιέχουν τα L  σύμβολα δεδομένων που μεταδίδονται, λαμβάνονται 
και αποτιμώνται.

1.  Το πρώτο βήμα είναι η διαίρεση του ευρυζωνικού σήματος, εύρους ζώνης B  σε L  
σήματα στενού εύρους ζώνης (υποφορείς), με κάθε ένα να έχει εύρος ζώνης B L/ . Μ’ 
αυτόν τον τρόπο, ο συνολικός ρυθμός συμβόλου διατηρείται, αλλά κάθε υποφορέας 
έχει επίπεδη διάλειψη, δηλαδή επικοινωνία χωρίς ISI, εφόσον χρησιμοποιείται ένα 
κυκλικό πρόθεμα που υπερβαίνει την εξάπλωση καθυστέρησης. Οι L  υποφορείς για 
ένα δεδομένο σύμβολο OFDM αναπαρίστανται από ένα διάνυσμα X, το οποίο περιέχει 
τα L  τρέχοντα σύμβολα.

2.  Για να χρησιμοποιήσουμε ένα μόνο ευρυζωνικό ραδιοσήμα αντί L  ξεχωριστών ραδιο-
σημάτων στενού εύρους ζώνης, οι υποφορείς διαμορφώνονται χρησιμοποιώντας μία 
λειτουργία IFFT.

Εικόνα 4.6  Το πρόθεμα μηδενός του OFDM επιτρέπει την ανάπλαση του κυκλικού καναλιού 
στον δέκτη.

Καμία αποστολή στο διάστημα προστασίας

Σύμβολο OFDM                   Σύμβολο OFDM             Σύμβολο OFDM

Αντιγραφή ληφθείσας ουράς εμπρός από το σύμβολο OFDM

04-WiMAX.indd   122 25/10/2010   9:52:24 πµ



123  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4:  Ορθογώνια πολύπλεξη διαίρεσης συχνότητας

3.  Για να μπορεί το IFFT/FFT να αποσυνθέσει το κανάλι ISI σε ορθογωνικούς υποφορείς, 
ένα κυκλικό πρόθεμα μήκους v πρέπει να προσαρτηθεί μετά τη λειτουργία IFFT. Τα 
L v+  σύμβολα που παράγονται αποστέλλονται στη συνέχεια με τη σειρά μέσα από το 
ευρυζωνικό κανάλι.

4.  Στον δέκτη, το κυκλικό πρόθεμα απορρίπτεται και τα L  ληφθέντα σύμβολα αποδια-
μορφώνονται, χρησιμοποιώντας μία λειτουργία FFT, η οποία οδηγεί σε L  σύμβολα δεδο-
μένων, τα οποία ακολουθούν τη μορφή Y H X Nl l l l= +  για τον υποφορέα l .

5.  Κάθε υποφορέας μπορεί να ισοσταθμιστεί στη συνέχεια μέσω ενός FEQ, με απλή διαί-
ρεση με το μιγαδικό κέρδος του καναλιού H i[ ]  για τον συγκεκριμένο υποφορέα. Το 
αποτέλεσμα είναι ˆ

l l l lX N H= /+X .

Έχουμε παραμελήσει μερικά σημαντικά πρακτικά θέματα έως αυτό το σημείο. Για παρά-
δειγμα, έχουμε υποθέσει ότι ο πομπός και ο δέκτης είναι τέλεια συγχρονισμένοι και ότι ο δέκτης 
γνωρίζει άριστα το κανάλι για να μπορεί να εκτελέσει το FEQ. Στην επόμενη ενότητα, παρου-
σιάζουμε τα θέματα που αφορούν στην υλοποίηση του OFDM στο WiMAX.

4.3  Ένα παράδειγμα: OFDM στο WiMAX
Για να καταλάβουμε τις ερμηνείες των πεδίων ορισμού χρόνου και συχνότητας του OFDM, 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα συστήματα WiMAX ως παράδειγμα. Αν και είναι απλό θεω-
ρητικά, οι λεπτομέρειες του OFDM μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση αν δεν γίνει απολύτως 
κατανοητό κάθε βήμα της επεξεργασίας σήματος. Προκειμένου η συζήτησή μας να έχει γερή 
βάση, θα πάρουμε ένα σύστημα ζώνης διέλευσης OFDM και θα δώσουμε συγκεκριμένες τιμές 
στις σημαντικές παραμέτρους του συστήματος.

Η Εικόνα 4.8 παρουσιάζει έναν μηχανισμό OFDM με διαμόρφωση διέλευσης. Οι είσοδοι σ’ 
αυτήν την εικόνα είναι L  ανεξάρτητα σύμβολα QAM (το διάνυσμα X) και αυτά τα L  σύμβολα 
αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστοί υποφορείς. Αυτά τα L  σύμβολα που φέρουν δεδομένα μπο-
ρούν να δημιουργηθούν από μία ροή από bits από έναν μηχανισμό αντιστοίχισης συμβόλων και 
από έναν μετατροπέα σειριακού σε παράλληλο (S/P). Το IFFT των L  σημείων δημιουργεί στη 
συνέχεια ένα διάνυσμα χρόνου στο L  πεδίο ορισμού, το x, το οποίο εκτείνεται κυκλικά ώστε 
να αποκτήσει μήκος L G(1 )+ , όπου G  είναι η κλασματική επιβάρυνση. Αυτό το μεγαλύτερο 
διάνυσμα στη συνέχεια μετατρέπεται (από παράλληλο σε σειριακό (P/S)) σε ένα ευρυζωνικό 
ψηφιακό σήμα, το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί ως προς το πλάτος του με ένα μοναδικό 
ραδιο σήμα στη συχνότητα φορέα fc c= /2ω π.

Εικόνα 4.7  Ένα σύστημα OFDM ως διάνυσμα.

n

xX L-pt

IDFT

L-pt

DFT

Y
P/S

Add

CP
+h[n] Delete

CP
S/P

y
FEQ X̂

y = h       x + n

Πεδίο ορισμού χρόνου

   Ένα κυκλικό κανάλι: 

Πεδίο ορισμού συχνότητας
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Αυτή η διαδικασία φαίνεται να είναι σχετικά απλή, αλλά για να γίνει λιγότερο αφηρημένη, 
θα χρησιμοποιήσουμε μερικές αληθοφανείς τιμές για τις παραμέτρους. (Το Κεφάλαιο 8 απαριθ-
μεί όλες τις επιτρεπόμενες τιμές για τις παραμέτρους OFDM B, L, Ld και G.) Οι κύριες παρά-
μετροι OFDM συνοψίζονται στον Πίνακα 4.1, μαζί με μερικές πιθανές αριθμητικές τιμές για 
αυτές. Ως παράδειγμα, εάν χρησιμοποιηθεί διαμόρφωση 16 QAM ( M = 16 ), ο καθαρός (χωρίς 
κωδικοποίηση) ρυθμός μετάδοσης δεδομένων αυτού του συστήματος WiMAX θα ήταν 

 R
B

L

L M

G
d=

( )

1

=
10

1024

768 (16)

1.125
= 24 .

2

7
2

log

log
+

MHz
Mbps

  (4.12)

   (4.13)

Αυτά σημαίνουν ότι κάθε Ld  υποφορέας που φέρει δεδομένα και έχει εύρος ζώνης B L/  
φέρει 2( )log M  bits δεδομένων. Πρέπει να καταβληθεί μία επιπλέον επιβάρυνση (1 )+G  για το 
κυκλικό πρόθεμα, επειδή αποτελείται από πλεονάζουσες πληροφορίες και θυσιάζει την μετά-
δοση των πραγματικών συμβόλων δεδομένων.

4.4  Συγχρονισμός χρόνου και συχνότητας
Για να αποδιαμορφώσει ένα σήμα OFDM, ο δέκτης πρέπει να εκτελέσει δύο σημαντικές εργα-
σίες συγχρονισμού. Πρώτον, η χρονική μετατόπιση του συμβόλου και οι βέλτιστες χρονικές 
στιγμές πρέπει να προσδιοριστούν. Αυτό ονομάζεται συγχρονισμός στο χρόνο. Δεύτερον, ο 
δέκτης πρέπει να ευθυγραμμίζει την συχνότητα του φορέα του όσο πιο κοντά γίνεται με την 
μεταδιδόμενη συχνότητα φορέα. Αυτό ονομάζεται συγχρονισμός συχνότητας. Σε σχέση με 
συστήματα ενός φορέα, οι απαιτήσεις από τον συγχρονισμό χρόνου για το OFDM είναι στην 
πραγματικότητα κάπως χαλαρές, επειδή η δομή του συμβόλου OFDM φυσιολογικά εμπεριέχει 
έναν λογικό βαθμό σφαλμάτων συγχρονισμού. Από την άλλη πλευρά, οι απαιτήσεις από τον 
συγχρονισμό συχνότητας είναι αρκετά πιο αυστηρές, επειδή η ορθογωνικότητα των συμβόλων 
δεδομένων βασίζεται στο γεγονός ότι τα σύμβολα είναι διακριτά στο πεδίο ορισμού συχνότη-
τας.

    
       
   
 

Εικόνα 4.8  Κοντινό πλάνο του πομπού OFDM ζώνης βασικού εύρους

IFFT

P/S D/A X

Κυκλικό πρόθεμα 
LG δειγμάτων

Σύμβολα 
QAM 
(x)

exp(jωc)

Σήμα RF 
πολλαπλού 
φορέα

Σειριακή 
ροή στα 

B(1 + G) Hz

Αναλογικό σήμα 
πολλαπλού 

φορέα βασικής 
ζώνης

Ταχύτητα = Β/L Hz         Ταχύτητα = Β/L Hz
    L Υποφορείς           L(1+ G) Δείγματα
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