
Π.Μ.. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΖ - ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 

 

 

Μελέηη θςζικού επιπέδος ηηλεπικοινωνιακών 

ζςζηημάηων 3
ηρ 

γενιάρ και 

εξομοίωζη καναλιού PRACH ανεπσόμενηρ ζεύξηρ 

καηά ηην πποηςποποίηζη 3GPP. 

 

 

 

 

Παλαγησηαθνπνύινπ Αγγειηθή 

Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Οηθνλόκνπ Γεώξγηνο 

 

 

 

 

Πάηξα, επηέκβξηνο 2008 



 «Η ολοκλήρωση αστής της εργασίας  

αποτελεί εκπλήρωση μιας σπόστεσης. 

Για τον παππού μοσ» 

 

 

 

 

 

Δπραξηζηώ ηνλ θαζεγεηή κνπ θ. Γεώξγην Οηθνλόκνπ, γηα 

ηελ ελζάξξπλζε θαη θαζνδήγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο καο θαη γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα 

γλσξίζσ θαιύηεξα απηόλ ηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο, πνπ 

ζαύκαδα από ηελ πεξίνδν ησλ πξνπηπρηαθώλ κνπ ζπνπδώλ. 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Η παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία έγηλε ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ Ηιεθηξνληθήο θαη Υπνινγηζηώλ, ζην Τκήκα Φπζηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. Αληηθείκελό ηεο απνηειεί ε κειέηε ηνπ θπζηθνύ επηπέδνπ 

ζπζηεκάησλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ηξίηεο γεληάο θαη ε εμνκνίσζε ραξαθηεξηζηηθνύ 

θαλαιηνύ ηνπ θπζηθνύ επηπέδνπ ζύκθσλα κε ηελ παγθόζκηα πξνηππνπνίεζε 3GPP. 

Σην πξώην θεθάιαην γίλεηαη ηζηνξηθή αλαζθόπεζε ησλ ζπζηεκάησλ 

πξνεγνύκελσλ γελεώλ. Αλαθέξνληαη βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπίζεη έλα ηειεπηθνηλσληαθό ζύζηεκα θαζώο θαη ε βαζηθή δνκή ησλ 

θπςεινεηδώλ ζπζηεκάησλ.  Γίλεηαη εηζαγσγή ζηα ζπζηήκαηα ηξίηεο γεληάο σο πξνο 

ηηο απαηηήζεηο, ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ, ηελ πξνηππνπνίεζε θαη ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπο. 

Σην δεύηεξν θεθάιαην κειεηώληαη νη ηξόπνη πνιιαπιήο πξόζβαζεο κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνζπέιαζε κε δηαίξεζε θσδηθώλ. Αλαιύνληαη ηα ζπζηήκαηα 

δηάρπζεο θάζκαηνο. Γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ γηα ηηο 

ςεπδνηπραίεο αθνινπζίεο θαη  ηηο αθνινπζίεο Gold. 

Σην ηξίην θεθάιαην  κειεηάηαη ε δνκή δηθηύσλ επηθνηλσλίαο θαηά ην κνληέιν 

OSI. Αλαθέξνληαη ηα επίπεδα ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ζπζηεκάησλ κε δηεμνδηθή 

κειέηε ηνπ θπζηθνύ επηπέδνπ θαη ζηηο δηεπαθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα επηθνηλσλία 

θαζώο θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. Αλαιύεηαη ε δνκή όισλ ησλ θπζηθώλ 

θαλαιηώλ  θαη εμνκνηώλεηαη ε δηαδηθαζία ελζπιάθσζεο ηνπ θαλαιηνύ PRACH.  

Σην ηέηαξην θεθάιαην αλαιύνληαη νη θώδηθεο δηάρπζεο ησλ θπζηθώλ 

θαλαιηώλ αλεξρόκελεο δεύμεο θαζώο θαη ε δηαδηθαζία δηάρπζεο ηνπο. 

Δεκηνπξγνύληαη πξνγξάκκαηα πνπ παξάγνπλ απηνύο ηνπο θώδηθεο θαη γίλεηαη 

εμνκνίσζε ηεο δηάρπζεο θαη ηεο απνδηάρπζεο ηνπ PRACH θαλαιηνύ. 

Σην πέκπην θεθάιαην αλαθέξεηαη ε δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο πεγήο θαη 

κειεηάηαη ε PSK δηακόξθσζε θαη απνδηακόξθσζε πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα ζπζηήκαηα 

ηξίηεο γεληάο. Υινπνηνύληαη πξνγξάκκαηα πνπ εμνκνηώλνπλ ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία 

ζε ελζόξπβν θαλάιη AWGN κειεηώληαο ηελ επίδξαζε ηνπ ζνξύβνπ ζε κεηαδηδόκελν 

ζήκα. 

Όιεο νη εμνκνηώζεηο πινπνηήζεθαλ κε ην πξόγξακκα Matlab 7.1.   

 



Περιεχόμενα 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

 

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ UMTS. 

ει. 

1.1. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ.     1  

1.1.1. πζηήκαηα πξώηεο γεληάο (1G).         1 

1.1.2. πζηήκαηα δεύηεξεο γεληάο (2G).         2 

1.1.3. πζηήκαηα εμειηγκέλεο δεύηεξεο γεληάο (2.5G).       3 

1.1.4. πζηήκαηα 3
εο

 γεληάο (3G).          3 

1.2. ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΑ ΓΗΚΣΤΑ.          4 

1.2.1. Πξνβιήκαηα ηειεπηθνηλσληώλ.         4 

1.2.1.1. Multipath propagation phenomena.        4 

1.2.1.2. Fading phenomena.          5 

1.2.2. Κπςεινεηδή ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα.        5 

1.2.3. Αξρηηεθηνληθή ηειεπηθνηλσληαθώλ ζπζηεκάησλ.       8 

1.3. ΣΟ ΤΣΖΜΑ UMTS.            9 

1.3.1. Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο.          9 

1.3.2. Πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ζπζηήκαηνο.      10 

1.3.3. Φάζκα ζπρλνηήησλ UMTS.        13 

1.3.4. Πξνηππνπνίεζε ηνπ UMTS.        13 

1.3.5. Αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο UMTS.      15 



 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

EΙΑΓΩΓΗ ΣΟ WCDMA 

 

2.1. ΤΣΖΜΑΣΑ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ.      17 

2.2. ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΠΡΟΒΑΖ       19 

2.2.1. πζηήκαηα επηθνηλσλίαο δηαίξεζεο ζπρλόηεηαο FDMA.    20 

2.2.2. πζηήκαηα επηθνηλσλίαο δηαίξεζεο ρξόλνπ TDMA.     21 

2.2.3. πζηήκαηα επηθνηλσλίαο δηαίξεζεο θσδηθώλ CDMA.     22 

2.3. ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑΥΤΣΟΤ ΦΑΜΑΣΟ.     22 

2.3.1. Μνληέιν ελόο ζπζηήκαηνο δηάρπηνπ θάζκαηνο.     22 

2.3.2. Δίδε ζπζηεκάησλ δηάρπηνπ θάζκαηνο.       24 

2.3.3. DSSS ζύζηεκα δηάρπηνπ θάζκαηνο.       25 

2.4. ΑΚΟΛΟΤΘΗΔ ΓΗΑΥΤΖ         28 

2.4.1. Φεπδνηπραίεο αθνινπζίεο κεγίζηνπ κήθνπο (m-sequences).    29 

2.4.2. Αθνινπζίεο Gold         32 

2.5. ΔΦΑΡΜΟΓΔ MATLAB         33 

2.5.1. Φεπδνηπραία αθνινπζία θαηαρσξεηή 3 ζηαδίσλ.     33 

2.5.2. Παξάγσγε ςεπδνηπραίαο αθνινπζίαο m ζηαδίσλ.     35 

2.5.3. Γεκηνπξγία αθνινπζίαο gold             39 

 

 

 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

 

ΦΤΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΝΑΔΡΙΑ ΓΙΔΠΑΦΗ UTRA 

 

3.1. LAYER PROTOCOL DESIGN / OSI LAYERS      43 

3.2. ΔΝΑΔΡΗΑ ΓΗΔΠΑΦΖ (RADIO INTERFACE) ΣΟΤ UMTS     44 

3.2.1. Network Layer (επίπεδν δηθηύνπ)       44 

3.2.2. Data Link Layer (επίπεδν δηαζύλδεζεο δεδνκέλσλ)     45 

3.2.3. Physical Layer (θπζηθό επίπεδν)       45 

3.3. UTRA FDD MODE CHANNELS        46 

3.3.1. Transport channels           48 

3.3.2. Physical channels         49 

3.4. ΓΟΜΖ ΦΤΗΚΧΝ ΚΑΝΑΛΗΧΝ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΖ ΕΔΤΞΖ (UPLINK).   49 

3.4.1. Dedicated θαλάιηα.         49 

3.4.2. Common θαλάιηα         52 

3.5. ΓΟΜΖ ΦΤΗΚΧΝ ΚΑΝΑΛΗΧΝ ΚΑΣΔΡΥΟΜΔΝΖ ΕΔΤΞΖ (DOWNLINK). 

3.5.1. Dedicated channels         57 

3.5.2. Common channels         59 

3.6. ΤΠΖΡΔΗΔ ΦΤΗΚΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ.         67 

3.7. ΔΦΑΡΜΟΓΔ MATLAB         68 

3.7.1. Δμνκνίσζε απνζηνιήο δεδνκέλσλ κέζσ PRACH θαλαιηνύ.    68 

3.7.2. Δμνκνίσζε ιήςεο δεδνκέλσλ κέζσ PRACH θαλαιηνύ.    72 

3.7.3. Δμνκνίσζε PRACH θαλαιηνύ.        75 

 

 

 

 

 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 

ΓΙΑΥΤΗ ΦΑΜΑΣΟ & ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ 

 

4.1. ΚΧΓΗΚΔ ΓΗΑΥΤΖ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΖ ΕΔΤΞΖ.      77 

4.1.1. Channelization θώδηθεο.        77 

4.1.2. Κώδηθεο scrambling.         78 

4.1.3. Long scrambling αθνινπζίεο        79 

4.1.4. Short scrambling αθνινπζίεο        80 

4.2. SPREADING CODE ALLOCATION (uplink FDD physical channels)   82 

4.2.1. DPCCH/DPDCH         82 

4.2.2. PRACH           85 

4.2.3. PCPCH           86 

4.3. ΔΦΑΡΜΟΓΔ MATLAB         87 

4.3.1. Παξαγσγή channelization codes OVSF      87 

4.3.2. Παξαγσγή long scrambling codes.       89 

4.3.3. Παξαγσγή short scrambling codes.       92 

4.3.4. Γηάρπζε PRACH θαλαιηνύ.        95 

4.3.5. Απνδηάρπζε PRACH θαλαιηνύ.       97 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΗΓΗ & ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ 

 

5.1. ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΠΖΓΖ       103 

5.1.1. Γεηγκαηνιεςία θαη θβάληηζε      103 

5.1.2. Μεηαηξνπέαο αλαινγηθνύ ζε ςεθηαθό.    105 

5.2. ΦΖΦΗΑΚΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ       106 

5.2.1. Γηακόξθσζε PSK       106 



5.2.2. Απνδηακόξθσζε PSK       109 

5.3. ΔΦΑΡΜΟΓΔ MATLAB       111 

5.3.1. Μεηαηξνπέαο αλαινγηθνύ ζε ςεθηαθό(A/DC)    111 

5.3.2. Μεηαηξνπέαο ςεθηαθνύ ζε αλαινγηθό(D/AC)    113 

5.3.3. Γηακόξθσζε QPSK       115 

5.3.4. Απνδηακόξθσζε QPSK      117 

5.3.5. Έιεγρνο πξνγξακκάησλ δηακόξθσζεο θαη απνδηακόξθσζεο. 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Code Division Multiple Access (CDMA) - R. Michael Buehrer. 

The UMTS Network and Radio Access Technology:  Air Interface Techniques for 

Future Mobile Systems - Jonathan P. Castro. 

πζηήκαηα ηειεπηθνηλσληώλ - John G. Proakis, Masoud Salehi. 

WCDMA for UMTS: Radio access for third generation mobile communications - 

Harri Holma, Antti Toscala. 

W-CDMA and cdma2000 for 3G mobile networks - M.R.Karim & M.Sarraf. 

Understanding UMTS Radio Network Modelling, Planning and Automated 

Optimisation - Mischa Dohler & A. Hamid Aghvami. 

Principles of Spread Spectrum Communication Systems - Don Torrieri. 

Φεθηαθή ρεδίαζε - M. Morris Mano. 

Σειεπηθνηλσληαθά πζηήκαηα - Herbert Taub & Donald L. Schilling. 

 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΔ ΠΗΓΔ 

3GPP Specifications (ftp://ftp.3gpp.org/specs/2004-09/) 

UMTS world (http://www.umtsworld.com/) 

 

ftp://ftp.3gpp.org/specs/2004-09/
http://www.umtsworld.com/


[1]  Κεθάιαην 1ν – Εηζαγσγή ζην UMTS 

Π.Μ.Σ Ηιεθηξνληθήο & Υπνινγηζηώλ – Τκήκα Φπζηθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

Σεπηέκβξηνο 2008 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ UMTS 

 

 

 

1.1 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

 

1.1.1 ςζηήμαηα ππώηηρ γενιάρ (1G). 

 

Τα θπςεινεηδή ζπζηήκαηα θηλεηήο ηειεθσλίαο πξώηεο γεληάο ρξεζηκνπνηνύλ 

ηερληθέο αλαινγηθήο δηακόξθσζεο ζπρλόηεηαο (FM). Όια απηά ηα ζπζηήκαηα 

εθαξκόδνπλ πνιιαπιή πξόζβαζε κε δηαίξεζε ζπρλόηεηαο, κε θάζε θαλάιη 

επηθνηλσλίαο λα πξνζδηνξίδεηαη από έλα ζπγθεθξηκέλν θαη κνλαδηθό εύξνο 

ζπρλνηήησλ θαη κία νκάδα θπςειώλ. Ωο ζπζηήκαηα πξώηεο γεληάο είλαη γλσζηά ηα: 

(a) Advanced Mobile Phone System (AMPS), ην νπνίν ρξεζηκνπνηνύζε γηα 

θάζε ρξήζηε από έλα θαλάιη. Σπλεπώο απαηηνύζε έλα ζεκαληηθό εύξνο ζπρλνηήησλ 

γηα έλαλ κεγάιν αξηζκό ρξεζηώλ. 

(b) Nordic Mobile Telephone (NMT), ην πξώην πιήξσο απηόκαην 

ηειεθσληθό θπςεισηό ζύζηεκα. To ΝΜΤ ππήξμε κε δπν κνξθέο: Τελ 450 θαη ηελ 

900. Οη αξηζκνί αλαθέξνπλ ηε κπάληα ζπρλνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην θαζέλα. Τν 

NMT 900 παξείρε πεξηζζόηεξα θαλάιηα επηθνηλσλίαο από ηνλ πξνθάηνρν ηνπ NMT 

450. 

(c) Total Access Communications System (TACS), ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ην 

AMPS θαη ζηε ζπλερεία ην ίδην αληηθαηαζηάζεθε από ην GSM. 

 

 

 

http://66.102.9.104/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_phone&prev=/search%3Fq%3DNMT%2B450%2Bcellular%2Bnetworks%2Bwikipedia%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26sa%3DX
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1.1.2 ςζηήμαηα δεύηεπηρ γενιάρ (2G). 

 

 

Οη εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία ησλ εκηαγσγώλ θαη ησλ κηθξνθπκάησλ, έθεξαλ 

ηελ εηζαγσγή ηεο ςεθηαθήο κεηάδνζεο ζηηο θηλεηέο επηθνηλσλίεο θαη θαηά ζπλέπεηα 

λέεο ππεξεζίεο, εθηόο από απηή ηεο κεηάδνζεο θσλήο, πνπ βαζίδνληαη ζηε κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ κε ρακεινύο ξπζκνύο βέβαηα, ζπγθξηηηθά κε εθείλνπο πνπ αλακέλεηαη λα 

έρεη ε εμειηγκέλε ςεθηαθή ηερλνινγία ηεο ηξίηεο γεληάο. Η αλάπηπμε θπςεισηώλ 

ζπζηεκάησλ δεύηεξεο γεληάο, πξνήιζε από ηελ αλάγθε γηα αύμεζε ηεο 

ρσξεηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο κεηάδνζεο θαη ηεο 

θάιπςεο. Αλ θαη ε κεηάδνζε νκηιίαο θπξηαξρεί αθόκα ζηελ θηλεηή ηειεθσλία, νη 

απαηηήζεηο γηα ηειενκνηνηππία, κηθξά κελύκαηα θαη ηαρύηεξε κεηάδνζε δεδνκέλσλ 

νινέλα θαη κεγαιώλνπλ. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο, όπσο ε θξππηνγξάθεζε 

ησλ δεδνκέλσλ ρξήζηε θαη ε πξόιεςε απάηεο, έρνπλ γίλεη πιένλ βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη είλαη ζπγθξίζηκα µε απηά ησλ 

ζηαζεξώλ δηθηύσλ. 

Τα ζπζηήκαηα 2
εο

 γεληάο κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

ηελ πνιιαπιή πξνζπέιαζε κε δηαίξεζε ηνπ ρξόλνπ θαη ζ’ απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

ηελ πνιιαπιή πξνζπέιαζε κε δηαίξεζε θσδηθώλ όζν αθνξά ηελ πνιππιεμία. Τα 

βαζηθόηεξα ζπζηήκαηα ηεο 2
εο

 γεληάο είλαη: 

 

(a) Global System for Mobile communications (GSM), πνπ είλαη βαζηζκέλν 

ζηελ TDMA. 

(b) Personal Digital Cellular (PDC) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ 

Ιαπσλία θαη ην Integrated Digital Enhanced Network (iDEN) ην νπνίν ζρεδηάζηεθε 

από ηελ Motorola θαη είλαη θαη ηα δπν βαζηζκέλα ζηελ TDMA πνιππιεμία όπσο ην 

GSM.  

(c) Interim Standard 95 (IS 95) ή αιιηώο CDMAone ην νπνίν είλαη θαη ην 

πξώην ςεθηαθό ζύζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ πνιππιεμία CDMA. 

(d) Digital AMPS (D-AMPS) πνπ είλαη ε ςεθηαθή κνξθή ηνπ AMPS θαη 

πεξηιακβάλεη ηα IS-54 θαη IS-136. Τν D-AMPS αληηθαηαζηάζεθε θαη απηό από ην 

GSM. 
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1.1.3 ςζηήμαηα εξελιγμένηρ δεύηεπηρ γενιάρ (2.5G). 

 

 

 Είλαη ζπζηήκαηα πνπ αλήθνπλ ρξνλνινγηθά κεηαμύ ηεο 2
εο

 θαη 3
εο

 γεληάο. 

Σηελ νπζία είλαη εμειηγκέλα ηα ζπζηήκαηα ηεο 2
εο

 γεληάο έηζη ώζηε λα ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα ρξήζεο ππεξεζηώλ θαη εθαξκνγώλ πνπ αλήθνπλ νπζηαζηηθά ζηελ 3
ε
 

γεληά. Έηζη εηζήρζεθαλ νη ηερλνινγίεο GPRS (General Packet Radio Service) θαη 

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) πνπ πξνζέθεξαλ θάπνηεο από ηηο 

δπλαηόηεηεο ηεο επόκελεο γεληάο ζηελ ππάξρνπζα ππνδνκή θαζώο επέηξεπαλ 

απμεκέλνπο ξπζκνύο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ θαζώο θαη κεγαιύηεξε αμηνπηζηία. 

Σηελ ελδηάκεζε απηή γεληά αλήθεη ην EDGE (Enhanced Data rates for GSM 

Evolution), ην EGPRS (Enhanced GPRS) θαη ην CDMA 2000. Τν  EDGE ήηαλ 

πξσηόθνιιν βειηίσζεο ηνπ GSM επνκέλσο βαζηζκέλν ζηελ TDMA πνιππιεμία θαη 

ην CDMA 2000 ήηαλ ε αληίζηνηρε βειηίσζε γηα ην CDMAone. 

 

 

1.1.4 ςζηήμαηα 3
ηρ

 γενιάρ (3G). 

 

 Τν πξόηππν γηα ηα ζπζηήκαηα 3
εο

 γεληάο IMT 2000 (International Mobile 

Telecommunications-2000), αλαπηύρζεθε κε βάζε ηα πξόηππα πνπ θαζηέξσζε ην 

ITU (International Telecommunication Union). Τν 1999 ην ITU όξηζε ηα interfaces 

γηα ηα πξόηππα ησλ αζύξκαησλ ηειεπηθνηλσληώλ. Γηα ηα ζπζηήκαηα 3εο γεληάο όξηζε 

ην IMT-DS (Direct-Sequence) ή αιιηώο γλσζηό σο W-CDMA (Wideband Code 

Division Multiple Access) ή UTRA-FDD, θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζην βαζηθόηεξν 

ζύζηεκα ηεο γεληάο, ην UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 

θαζώο θαη ζην Ιαπσληθό FOMA (Freedom of Mobile Multimedia Access). 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/GPRS
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunication_Union
http://en.wikipedia.org/wiki/W-CDMA
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=UTRA-FDD&action=edit&redlink=1
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1.2 ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΣΤΑ 

 

1.2.1. Πποβλήμαηα ηηλεπικοινυνιών. 

 

 

Οη αζύξκαηεο επηθνηλσλίεο ρξεζηκνπνηνύλ ηα ξαδηνθύκαηα σο κέζν 

κεηάδνζεο. Τα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία παξάγνπλ θύκαηα πνπ δηαδίδνληαη από ηελ 

πεγή πξνο ην πεξηβάιινλ. Τα ξαδηνθύκαηα, όπσο θάζε θύκα, αλαθιώληαη, 

δηαζιώληαη θηι. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα δηάθνξα θαηλόκελα ηα νπνία δπζθνιεύνπλ 

ηελ θηλεηή ηειεθσλία.  

  

1.2.1.1. Multipath propagation phenomena. 

 

Σηε ξαδηνδεύμε κεηαμύ ελόο ζηαζκνύ βάζεο θαη ελόο θηλεηνύ ηειεθώλνπ, ην 

ζήκα, σο ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα, θαζώο εθπέκπεηαη από ην ζηαζκό βάζεο πξνο ηνλ 

θηλεηό δέθηε, πξνζθξνύεη ζε γύξσ θηήξηα, ιόθνπο θαη άιια εκπόδηα κε δηαζηάζεηο 

πνιύ κεγάιεο ζπγθξηηηθά κε ην κήθνο θύκαηνο ηνπ ζήκαηνο, νπόηε θαη αλαθιάηαη. 

Καηά ηελ πξόζθξνπζε κε επηθάλεηεο πνπ κπνξεί λα δηαπεξάζεη, ην ζήκα κπνξεί λα 

ππνζηεί δηάζιαζε ελώ ζε πεξίπησζε εκπνδίσλ κε δηαζηάζεηο παξεκθεξείο ηνπ 

κήθνπο θύκαηνο κπνξεί λα ζθεδαζηεί. Ωο απνηέιεζκα απηώλ ησλ δηαδηθαζηώλ, έρεη 

παξαηεξεζεί λα θηάλνπλ ζην δέθηε πνιιαπιέο δηαδόζεηο ηνπ ίδηνπ ζήκαηνο κε 

δηάθνξεο ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο. Τν θαηλόκελν απηό θαιείηαη θαηλόκελν 

πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ ε αιιηώο multipath propagation. 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ην θαηλόκελν δελ είλαη θαζόια αξλεηηθό, θαζώο 

είλαη ην ίδην θαηλόκελν πνπ επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία αθόκα θαη όηαλ ν πνκπόο θαη ν 

δεθηήο δελ έρνπλ «νπηηθή» επαθή. Όκσο ην ίδην θαηλόκελν πξνθαιεί θαη κεηαβνιή 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζήκαηνο θαζώο έρεη επηπηώζεηο ζηελ ελέξγεηα ηνπ ζήκαηνο. 
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Στήμα 1.1 – Αναπαράζηαζη ηοσ multipath propagation phenomenon. 

 

 

1.2.1.2. Fading phenomena 

 

Όηαλ ην εθπεκπόκελν ζήκα θηάλεη ζηνλ δεθηή κέζα από δηαθνξεηηθέο 

δηαδξνκέο, απηό θαηά ζπλέπεηα έρεη ππνζηεί θαη δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο 

θαζπζηεξήζεηο επνκέλσο ππάξρνπλ απνθιίζεηο ζηε θάζε ηνπ θέξνληνο. Τα 

ιακβαλόκελα απηά ζήκαηα κπνξνύλ ζε δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο λα πξνζηεζνύλ 

εθκεδεληζηηθά νδεγώληαο ζην θαηλόκελν δηάιεηςεο ηνπ ιακβαλνκέλνπ ζήκαηνο. 

Απηό θαιείηαη σο fading θαηλόκελν. Fading channel θαιείηαη ην θαλάιη πνπ πξνθαιεί 

απηά ηα πξνβιήκαηα ζην ιακβαλόκελν ζήκα. Η δηάιεηςε ηνπ ζήκαηνο είλαη 

απνηέιεζκα ηνπ θαηλόκελνπ ηεο δηάδνζεο κέζσ πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ. 

 

 

 

1.2.2. Κςτελοειδή ηηλεπικοινυνιακά δίκηςα. 

 

Η ηδέα ησλ θπςεινεηδώλ δηθηύσλ (cellular networks) βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε 

ρακειήο ηζρύνο πνκπώλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ε επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ζπρλνηήησλ. Η πεξηνρή πνπ θαιύπηεη θάζε πνκπόο ή έλα κηθξό πιήζνο πνκπώλ 
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νλνκάδεηαη θπςέιε (cell). Οη θπςέιεο νκαδνπνηνύληαη ζε ζπζηάδεο (clusters) όπσο 

θαίλεηαη ζην ζρήκα 1.2. Ο αξηζκόο ησλ θπςειώλ ζε κία ζπζηάδα πξέπεη λα 

θαζνξηζηεί έηζη ώζηε ε ζπζηάδα λα κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη ζπλερώο κέζα ζηελ 

πεξηνρή θάιπςεο ελόο operator.  

 

 

Στήμα 1.2 – Σσζηάδα 7 κσυελών. 

 

Τν κέγεζνο κηαο θπςέιεο θαζνξίδεηαη από ηελ ηζρύ ηνπ πνκπνύ. Σηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, εάλ νη πνκπνί πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη πνιύ ηζρπξνί, νη 

ζπρλόηεηεο δελ κπνξνύλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ γηα εθαηνληάδεο ρηιηόκεηξα 

δεδνκέλνπ όηη πεξηνξίδνληαη ζηελ πεξηνρή θάιπςεο ηνπ πνκπνύ. Η δώλε ζπρλνηήησλ 

πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα θπςεινεηδέο ξαδηνζύζηεκα δηαλέκεηαη ζηηο θπςέιεο θάζε 

ζπζηάδαο θαη απηή ε δηαλνκή επαλαιακβάλεηαη ζε όιε ηελ πεξηνρή θάιπςεο ηνπ 

operator. Οη ζπρλόηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κία θπςέιε ζα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ ζε αξθεηέο θπςέιεο πην πέξα. Η απόζηαζε κεηαμύ ησλ 

θπςειώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ίδηα ζπρλόηεηα πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα λα 

απνθεπρζεί ε παξεκβνιή. Η επαλαρξεζηκνπνίεζε ζπρλόηεηαο απμάλεη αξθεηά ηελ 

ρσξεηηθόηεηα ζε αξηζκό ρξεζηώλ, θάηη πνπ είλαη απαξαίηεην κε ηελ ζπλερή αύμεζε 

ησλ ρξεζηώλ. 

 Ο αξηζκόο ησλ θπςειώλ ζε θάζε ζπζηάδα είλαη πνιύ ζεκαληηθόο. Όζν 

κηθξόηεξνο είλαη ν αξηζκόο ησλ θπςειώλ αλά ζπζηάδα, ηόζν κεγαιύηεξνο ζα είλαη ν 
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αξηζκόο ησλ θαλαιηώλ αλά θπςέιε. Επνκέλσο ε ρσξεηηθόηεηα θάζε θπςέιεο κπνξεί 

λα απμεζεί. Εληνύηνηο πξέπεη λα βξεζεί κία ηζνξξνπία πξνθείκελνπ λα  απνθεπρζεί ε 

παξεκβνιή πνπ ζα κπνξνύζε λα εκθαληζηεί κεηαμύ ησλ γεηηνληθώλ ζπζηάδσλ. Απηή 

ε παξεκβνιή παξάγεηαη από ην κηθξό κέγεζνο ησλ ζπζηάδσλ. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο 

ησλ θαλαιηώλ αλά θπςέιε εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ησλ δηαζέζηκσλ θαλαιηώλ θαη 

ηνλ ηύπν ηεο ζπζηάδαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Οη ραξαθηεξηζηηθέο ζπζηάδεο πεξηέρνπλ 

4,7,12 ή 21 θπςέιεο θαη έρνπλ ηε κνξθή ηνπ ζρήκαηνο 1.3. 

 

 

Στήμα 1.3 – Μορθή κσυελοειδούς ζσζηήμαηος. 

 

Σπκπεξαζκαηηθά πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηεί ζσζηά, έλα θπςεινεηδέο ζύζηεκα, 

πξέπεη λα ηζρύνπλ ηα εμήο: 

(a) Τν επίπεδν ηζρύνο κηαο ζπζθεπήο απνζηνιήο ζεκάησλ κέζα ζε κία κόλν 

θπςέιε πξέπεη λα πεξηνξηζηεί πξνθεηκέλνπ λα κεηώζεη ηελ παξεκβνιή κε ηηο 

ζπζθεπέο απνζηνιήο ζεκάησλ ησλ γεηηνληθώλ θπςειώλ. Απηό επηηπγράλεηαη όηαλ ε 

απόζηαζε κεηαμύ ησλ πνκπώλ είλαη πεξίπνπ 2,5 έσο 3 θνξέο ηε δηάκεηξν ηεο 

θπςέιεο. 

(b) Γεηηνληθά θειηά δελ κπνξνύλ λα κνηξαζηνύλ ηα ίδηα θαλάιηα. 

Πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε παξεκβνιή, νη ζπρλόηεηεο πξέπεη λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν ζε έλα νξηζκέλν “ζρέδην”. 

Οη παξεκβνιέο όκσο, νθείινληαη θαη ζηνπο ρξεζηέο από γεηηνληθέο θπςέιεο 

αιιά θαη ζηνπο ρξεζηέο ηεο ίδηαο θπςέιεο, θαζώο επίζεο θαη ζην ζεξκηθό ζόξπβν. 
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Με ηελ παξαπάλσ κέζνδν, όπσο θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο θαηάιιεινπο ηύπνπο 

θπςειώλ είλαη δπλαηό λα κεησζνύλ. 

Οη ηύπνη ησλ θπςειώλ πνπ ζπλαληάκε ζην UMTS (ζρήκα 1.4) είλαη νη εμήο:  

(a) Indoor cells ή picocells. Αθνξά θπςέιεο δηακέηξνπ ιίγσλ κόλν κέηξσλ. 

Σπλήζσο 

γηα ρξήζε ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο. 

(b) Urban cells ή microcells. Η θεξαία ηνπο είλαη ζε ζρεηηθά ρακειό ύςνο θαη 

ζπλαληάηαη ζε αζηηθέο πεξηνρέο. 

(c) Suburban rural cells ή macrocells. Κπςέιεο γηα αξαηνθαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο. 

(d) Satellite cells. Φξεζηκεύνπλ γηα ηηο δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο. 

 

 

Στήμα 1.4 – Περιβάλλονηα UMTS ζσζηήμαηος. 

 

 

 

1.2.3. Απσιηεκηονική ηηλεπικοινυνιακών ζςζηημάηυν 

 

 

Η βαζηθή δνκή, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη ηα θπςεινεηδή ζπζηήκαηα 

θαίλεηαη ζην ζρήκα 1.5 θαη απνηειείηαη από ην Mobile Station (MS) πνπ είλαη ε 

ζπζθεπή ηνπ ηειεθώλνπ, ην Base Station (BS) ,ην ζηαζκό βάζεο δειαδή ηνλ πνκπό 

ηεο θπςέιεο. Όιεο νη θπςέιεο, δειαδή νη ζηαζκνί βάζεο ζπλδένληαη κε ην 
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δηαθνπηηθν δίθηπν (Switching Network), ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζπλδέεηαη κε ην 

Fixed Network.  

Η θηλεηή ηειεθσλία πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ην handover, δειαδή ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην MS κεηαθηλείηαη ζε άιιε θπςέιε  θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θιήζεο 

λα κεηαθέξεη ζην λέν BS ηελ θιήζε. Σηελ πεξίπησζε δελ πξαγκαηνπνηείηαη θάπνηα 

θιήζε λα γίλεηαη ελεκέξσζε γηα ηε ζέζε ηνπ MS (location update), ώζηε λα μέξεη ζε 

πνην BS ζα «ζηείιεη» θάπνηα θιήζε ή δεδνκέλα.  

 

 

Στήμα 1.5 – Γενική μορθή ενός ηηλεπικοινφνιακού ζσζηήμαηος. 

 

 

1.3. ΣΟ ΤΣΗΜΑ UMTS. 

 

1.3.1 Απαιηήζειρ ζςζηήμαηορ. 

 

 

Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, ην UMTS είλαη ην πην δηαδεδνκέλν θπςεινεηδέο 

ζύζηεκα θηλεηήο ηειεθσλίαο 3εο γεληάο. Οη θπξηόηεξνη ζηόρνη ηνπ ζπζηήκαηνο 

απηνύ ήηαλ:  

(a) Να παξέρεη έλα εληαίν ζύζηεκα ζην νπνίν νη ρξεζηέο ζα έρνπλ πξόζβαζε ζε 

αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο θαζώο θαη λα ππνζηεξίμεη εμεηδηθεπκέλεο θηλεηέο 

ππεξεζίεο (π.ρ. εληνπηζκόο νρήκαηνο, θόξηνο νδηθήο θίλεζεο, θ.ιπ.), νη νπνίεο 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία πςεινύ δείθηε ελδηαθέξνληνο όρη κόλν ζηελ Επξσπατθή 

αιιά θαη ζηε δηεζλή αγνξά.  
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(b) Να ππνζηεξίμεη ηελ ππάξρνπζα ηερλνινγία ζηηο ζηαζεξέο ηειεπηθνηλσλίεο 

πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηώλνληαη νη αληίζηνηρεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο κε 

αληίζηνηρνπο ξπζκνύο κεηάδνζεο όπσο θαη ηηο θηλεηέο ηειεπηθνηλσλίεο κε ξπζκνύο 

πνπ θηάλνπλ ηα 2Mbps.  

(c) Να ππνζηεξίμεη ηε ρξήζε ησλ ηεξκαηηθώλ κνλάδσλ νπνπδήπνηε θαη αλ 

βξίζθνληαη απηέο (π.ρ. ζηελ θαηνηθία, ζην γξαθείν, ελ θηλήζεη ζε αζηηθό, εκηαζηηθό 

θαη κε αζηηθό πεξηβάιινλ).  

(d) Να ππνζηεξίμεη ηερλνινγηθά ηε ζπλ-ιεηηνπξγία αλνκνηνγελώλ ηερλνινγηώλ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζνύληαη νη πξνρσξεκέλεο ππεξεζίεο video θαη δεδνκέλσλ.  

(e) Να είλαη ζπκβαηό κε ην GSM θαη λα ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγηά ηνπ handover, 

όρη κόλν κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ θπςειώλ αιιά θαη ζε ζπζηήκαηα ηεο 2
εο

 γεληάο. 

(f) Να εθκεηαιιεπηεί απνηειεζκαηηθά ην ζπρλνηηθό θάζκα θαη λα ζπλππάξμνπλ 

νη κέζνδνη FDD θαη TDD.  

(g) Τέινο, λα ππνζηεξίμεη βέιηηζηεο θαη αμηόπηζηεο δηαδηθαζίεο πεξηαγσγήο ησλ 

θηλεηώλ κνλάδσλ θαηά ηε κεηάβαζε ηνπο από θπςέιε ζε θπςέιε. 

 

Βάζε απηώλ ησλ απαηηήζεσλ ζρεδηάζηεθε ην UTRA (UMTS Terrestrial Radio 

Access), ην επίγεην ηκήκα δειαδή ηνπ UMTS. Σηηο αξρέο ηνπ 1998, ε Επξσπατθή 

Επηηξνπή (European Commission - EC) δεκνζίεπζε ηελ «EC πξόηαζε γηα ηελ 

εηζαγσγή ζην UMTS» γηα λα εμαζθαιίζεη όηη ηα Επξσπατθά θξάηε ζα 

αθνινπζήζνπλ ηα ζσζηά βήκαηα όζνλ αθνξά ηηο απνθάζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ 

θάζκαηνο.  

 

 

1.3.2. Πποζθεπόμενερ ςπηπεζίερ ζςζηήμαηορ. 

 

 

Οη βαζηθέο ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην UMTS ζύζηεκα είλαη 

νη: 

 (a) Υπεξεζίεο bearer: δειαδε ππεξεζίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε κεηάδνζε 

ζεκάησλ κεηαμύ ζεκείσλ πξόζβαζεο (access points) κέζσ ηνπ ρακειόηεξνπ layer 

επηθνηλσλίαο. Σηε κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο από απηέο ηηο ππεξεζίεο ε πνηόηεηα 

θαζνξίδεηαη από παξάγνληεο όπσο ε κεγίζηε θαζπζηέξεζε ζηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ, 
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ηνπ BER δειαδή ηνπ ιόγνπ ησλ ιαλζαζκέλσλ δεδνκέλσλ πνπ ζηαιζήθαλ πξνο ηα 

ζπλνιηθά δεδνκέλα θαη ηνπ ξπζκνύ κεηάδνζεο. Τα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη απαηηήζεηο 

απηώλ ησλ παξαγόλησλ ζπγθεληξώλνληαη ζην QoS (quality of a requested service). Οη 

ππεξεζίεο bearer ζα θαιύςνπλ ηηο επηθνηλσλίεο ζε real time, όπσο νη βίληεν-θιήζεηο 

θαη νη θσλεηηθέο θιήζεηο, θαζώο θαη ηηο non-real time, όπσο ε κεηαθνξά δεδνκέλσλ 

audio θαη video θαζώο θαη ππεξεζίεο όπσο web-browsing, email θηι. Οη ππεξεζίεο 

κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε απηέο πνπ είλαη «αλεθηηθέο» ζε θάπνηα ιαλζαζκέλε 

κεηάδνζε θαη ζε απηέο πνπ απαξαηηήησο πξέπεη ε πνηόηεηα λα είλαη θαιύηεξε. Απηό 

θαίλεηαη ζην ζρήκα 1.6.  

 

 

Στήμα 1.6 – Ανεκηές καθσζηερήζεις καηά QoS. 

 

 

Αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ ρξήζηε νξίζηεθαλ ην BER θαη  

νη κέγηζηεο θαζπζηεξήζεηο, όπσο θαίλνληαη ζηνλ πηλάθα 1.1. 
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Πίνακας 1.1 – Ανεκηές καθσζηερήζεις καηά QoS. 

 

 

 (b) Τειε-ππεξεζίεο: πνπ επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ κε 

βάζε πξσηόθνιια θαζηεξσκέλα ζε ζπκθσλία κεηαμύ ησλ network operators. 

Φξεζηκνπνηνύλ ηηο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ην ρακειόηεξν layer. Οη ηειεππεξεζηεο 

πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο multimedia. Η αξρή γηα ηε ζρεδίαζε ηνπ δηθηύνπ είλαη όηη 

νη ηειε-ππεξεζίεο, δειαδή ην αλώηεξν layer πξέπεη λα είλαη όζν ην δπλαηόλ 

αλεμάξηεην ησλ ππεξεζηώλ bearer πνπ αθνξά ην ρακειό layer, έρνληαο ππόςε όηη ηα 

layer επηθνηλσλνύλ ζπκθώλα κε ην κνληέιν OSI ην νπνίν ζα αλαθεξζεί εθηελώο ζην 

θεθάιαην 3. 

 (c) Υπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο, πνπ δελ πξνζθέξνληαη ζην ρξήζηε αλεμάξηεηα 

θαη ππνζηεξίδνπλ ή δηακνξθώλνπλ ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο (ππεξεζίεο bearer θαη ηειε-

ππεξεζίεο). 
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1.3.3 Φάζμα ζςσνοηήηυν UMTS. 

 

 

Τν 1992 ην WRC (World Radio Conference) αλαγλώξηζε ην εύξνο 

ζπρλνηήησλ ησλ 1885-2025 MΗz θαη ησλ 2110-2200 MHz γηα ηα κειινληηθά IMT-

2000 ζπζηήκαηα. Εμ’ απηώλ νη ζπρλόηεηεο εύξνπο 1980-2010 θαη 2170-2200 MHz 

πξνβιέπνληαλ γηα ηα δνξπθνξηθά ηκήκαηα απηώλ ησλ κειινληηθώλ ζπζηεκάησλ. Η 

Επξώπε θαη ε Ιαπσλία απνθάζηζαλ λα πινπνηήζνπλ ην επίγεην ηκήκα ηνπ UMTS, ην 

UTRA (UMTS Terrestrial Radio Access) ζηηο ζπλδπαδόκελεο ζπρλόηεηεο 1920-1980 

θαη 2110-2170 MHz. Επίζεο, ε Επξώπε απνθάζηζε λα πινπνηήζεη ην UTRA ζηα 

μερσξηζηά εύξε ζπρλνηήησλ 1900-1920 MHz θαη 2010-2025 MHz.  

 

 

Στήμα 1.7 – Φάζμα ζστνοηήηφν UMTS . 

 

 

 

1.3.4. Πποηςποποίηζη ηος UMTS. 

 

 

Η πξνηππνπνίεζε ηνπ UMTS έγηλε από ην 3GPP (3rd Generation Partnership 

Project) κηα ζπλεξγαζία από δηάθνξεο ηειεπηθνηλσληαθέο εηαηξίεο ώζηε λα επηηεπρζεί 

ε πξνηππνπνίεζε ελόο παγθνζκίνπ ζπζηήκαηνο ηειεπηθνηλσληώλ ιακβάλνληαο 

ππόςε παξάγνληεο βηνκεραληθνύο, πνιηηηθνύο θαζώο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ. Οη νξγαληζκνί/ εηαηξίεο πνπ ζπλεξγάδνληαη ζην 3GPP είλαη:  
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 (a) Τν Επξσπατθό ETSI (European Telecommunication Standard Institute). 

 (b) Τν Ιαπσληθό ARIB (Association of Radio Industries and Business) θαη ην 

TTC (Telecommunication Technology Committee). 

 (c) Τν Κηλέδηθν CWTS (China Wireless Telecommunication Standard group). 

 (d) Τν Ακεξηθαληθό T1 (Standardisation Committee T1 Telecommunications). 

Καη ηέινο ην  

 (e) Κνξεάηηθν TTA (Telecommunication Technology Association). 

 

 

Στήμα 1.8 – 3GPP. 

 

 

Τα standard πνπ θαζηεξώζεθαλ από ην 3GPP θαίλνληαη ζηνλ πηλάθα 1.2. 

 

Release 98 
Αθνξνύζε ηα δίθηπα GSM ώζηε λα παξέρνπλ 

ππεξεζίεο 3G. 

Release 99 
Πξώηε πξνηππνπνίεζε ηνπ UMTS, κε ρξήζε ηνπ 

CDMA. 

Release 4 /Release 

2000 Πξνζζήθε ππεξεζηώλ ζηελ πξνεγνύκελε έθδνζε. 

Release 5 Εηζαγσγή ησλ IMS θαη HSDPA πξσηνθόιισλ. 

Release 6 Ελνπνίεζε κε ηα αζύξκαηα LAN δίθηπα. 

Release 7 

Επηθεληξώλεηαη ζηελ βειηίσζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ. Βειηίσζε ηνπ QoS θαη ησλ 

εθαξκνγώλ real-time. Εζηηάδεη ζην HSPA θαη 

ζηελ εμέιημε ηνπ EDGE. 
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Release 8  

Αλακέλεηαη ην 2009 θαη έρεη ζθνπό ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκό ηνπ UMTS κε ρξήζε ηνπ IP 

πξσηνθόιινπ. Θα απνηειέζεη ηελ εηζαγσγή ζηα 

ζπζηήκαηα 4G. 

Πίνακας 1.2 – Εκδόζεις προησποποίηζης 3GPP για ζσζηήμαηα 2
ης

, 3
ης

 και 4
ης

 γενιάς. 

 

 

1.3.5. Απσιηεκηονική ηος ζςζηήμαηορ UMTS. 

 

Τν ζύζηεκα UMTS απνηειείηαη από ηηο παξαθάησ βαζηθέο κνλάδεο: 

(a) Τν Mobile Equipment (ME) domain, πνπ απνηειείηαη από ηελ θηλεηή 

ηεξκαηηθή κνλάδα MT (Mobile termination) θαη είλαη απηή πνπ εθηειεί ηελ απνζηνιή 

ησλ ζεκάησλ θαη ηνλ ηεξκαηηθό εμνπιηζκό TE (Terminal Equipment), δειαδή ηελ 

θηλεηή ζπζθεπή (ηειέθσλν, laptop). 

(b) Τν USIM (User Services Identity Modulo) domain, πνπ πεξηέρεη δεδνκέλα 

θαη εθηειεί δηαδηθαζίεο γηα ηελ αζθαιή θαη μεθάζαξε αλαγλώξηζε ηνπ ρξήζηε. 

Οπζηαζηηθά ιεηηνύξγεη όπσο ε θάξηα sim ζην GSM. Τα δπν ηκήκαηα απηά 

απαξηίδνπλ ην User Equipment domain. 

(c) Τν Access Network (AN) domain, ην νπνίν απαξηίδεηαη από ηηο θπζηθέο 

νληόηεηεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο πεγέο πξόζβαζεο ζην δίθηπν θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα 

ζηνπο ρξεζηέο λα έρνπλ πξόζβαζε ζην CN. 

(d) Τν Core Network (CN) domain, πνπ απνηειείηαη από ηηο νληόηεηεο πνπ ζα 

παξέρνπλ ηελ ππνζηήξημε γηα ηε ιεηηνπξγηά ηνπ δηθηύνπ θαη ησλ παξερόκελσλ 

ππεξεζηώλ. Τν CN απαξηίδεηαη από 3 μερσξηζηά κέξε.  

(d1) Τν Serving Network (SN) domain πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο 

ιεηηνπξγηέο ηνπ CN πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ζηαζκό πξόζβαζεο ηνπ 

ρξεζηε. Οηαλ ν ηειεπηαίνο κεηαθηλείηαη ηηο κεηαθέξεη ζηνλ αληίζηνηρν 

ζηαζκό θάιπςεο.  

(d2) Τν Home Network (HN) domain, ν όπνηνο δηαρεηξίδεηαη ηηο 

ιεηηνπξγηέο πνπ αθνξνύλ ηελ κόληκε βάζε ηνπ ρξήζηε.  Η USIM είλαη 

ζρεηηθή κε ηελ εγγξαθή ηνπ ρξεζηή ζην HN. 

(d3) Τν Transit Network (TN) domain.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/3GPP_Long_Term_Evolution
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Στήμα 1.9 – Αρτιηεκηονική ηοσ UMTS. 

 

Σην ζρήκα 1.9 θαίλνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεηά ηνπ UMTS , θαζώο θαη ηα 

πεξηβάιινληα αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ηνπο. Τν Cu είλαη ην πεξηβάιινλ 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ηνπ USIM θαη ηνπ ME, Τν Uu κεηαμύ ηνπ ME θαη ηνπ AN, 

Τν Iu είλαη ην πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ηνπ AN θαη ηνπ CN. Μέζα ζην 

CN ην SN επηθνηλσλεί κε ην HN θαη ην TN κε Zu θαη Yu. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΟ WCDMA 

 

 

 

2.1. ΤΣΗΜΑΣΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ. 

 

Με ηα ρξόληα είλαη θαλεξή ε θπξηαξρία ησλ ζπζηεκάησλ ςεθηαθήο 

κεηάδνζεο έλαληη απηώλ ηεο αλαινγηθήο. Σν ζεκαληηθόηεξν πιενλέθηεκα πνπ 

νδήγεζε ζηε κεηάδνζε αλαινγηθώλ ζεκάησλ κε ςεθηαθή δηακόξθσζε είλαη όηη ε 

πηζηόηεηα ηνπ ζήκαηνο ειέγρεηαη θαιύηεξα κέζσ ηεο ςεθηαθήο κεηάδνζεο ζε 

αληίζεζε κε απηήλ ηεο ςεθηαθήο. Δηδηθόηεξα ε ςεθηαθή κεηάδνζε επηηξέπεη ηελ 

αλαγέλλεζε ηνπ ςεθηαθνύ ζήκαηνο κεηά από κεηαδόζεηο κεγάισλ απνζηάζεσλ, 

εμαιείθνληαο πξαθηηθά ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζνξύβνπ. Αληίζεηα ν ζόξπβνο πνπ 

πξνζηίζεηαη ζηελ αλαινγηθή εληζρύεηαη καδί κε ην ζήκα όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη 

πεξηνδηθά εληζρπηέο γηα ηελ αλύςσζε ηεο ζηάζκεο ηνπ ζήκαηνο θαηά ηε κεηάδνζε 

ηνπ ζε καθξηλέο απνζηάζεηο. Έλαο άιινο ιόγνο γηα ηελ πξνηίκεζε ηεο ςεθηαθήο 

κεηάδνζεο είλαη όηη ην αλαινγηθό ζήκα πεξηέρεη έλαλ πςειό πιενλαζκό. Με ηελ 

θαηάιιειε ςεθηαθή επεμεξγαζία ν πιενλαζκόο είλαη δπλαηό λα αθαηξεζεί πξηλ από 

ηε δηακόξθσζε κεηξηάδνληαο έηζη ην απαηηνύκελν εύξνο δώλεο ηνπ θαλαιηνύ 

κεηάδνζεο. Έλαο ηξίηνο ιόγνο είλαη όηη ε θαηαζθεπή ησλ ςεθηαθώλ ζπζηεκάησλ 

θνζηίδεη ζπρλά ιηγόηεξν. 
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Σσήμα 2.1 – Γομικέρ μονάδερ ζςζηήμαηορ τηθιακών επικοινυνιών 

 

ε έλα ζύζηεκα ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο νη ιεηηνπξγηέο πνπ εθηεινύληαη ζηνλ 

πνκπό θαη ζηνλ δέθηε πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο ηελ κεηαηξνπή ηνπ αλαινγηθνύ 

κελύκαηνο ζε ςεθηαθό (ζηνλ πνκπό) θαη ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία γηα ηελ 

αλαθαηαζθεπή ηνπ αξρηθνύ ζήκαηνο ζην δέθηε. Πξόζζεηεο ιεηηνπξγηέο είλαη ε 

απνκάθξπλζε ηνπ πιενλαζκνύ θαη ε θσδηθνπνίεζε/απνθσδηθνπνίεζε θαλαιηνύ. ην 

ζρήκα 2.1 θαίλεηαη ην ιεηηνπξγηθό δηάγξακκα κε ηα βαζηθά ζηνηρεηά ελόο ςεθηαθνύ 

ζπζηήκαηνο. ηνλ πνκπό δηαθξίλνληαη: 

(a) Κσδηθνπνηεηήο πεγήο: Δίλαη ε δηαδηθαζία απνδνηηθήο κεηαηξνπήο ηεο 

εμόδνπ κηαο πεγήο (αλαινγηθήο ή ςεθηαθήο) ζε αθνινπζία δπαδηθώλ ςεθίσλ. Η 

δηαδηθαζία απηή πνιιέο θνξέο ζπλαληάηαη θαη σο ζπκπίεζε δεδνκέλσλ. 

(b) Κσδηθνπνηεηήο θαλαιηνύ: Η αθνινπζία από ηνλ θσδηθνπνηεηή πεγήο, πνπ 

ιέγεηαη αθνινπζία πιεξνθνξίαο, εηζέξρεηαη ζηνλ θσδηθνπνηεηή θαλαιηνύ. Ρόινο ηνπ 

είλαη λα εηζάγεη, κε ειεγρόκελν ηξόπν πιενλαζκό ζηελ δπαδηθή αθνινπζία ν όπνηνο 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιεια ζην δέθηε γηα ηελ θαηαζηνιή επηδξάζεσλ ηνπ 

ζνξύβνπ, έηζη λα βειηησζεί ε αμηνπηζηία ηνπ ιακβαλόκελνπ ζήκαηνο. Η δπαδηθή 

αθνινπζία από ηελ έμνδν ηνπ θσδηθνπνηεηή θαλαιηνύ, νδεγείηαη ζηνλ ςεθηαθό 

δηακνξθσηή. 

(c) Φεθηαθόο δηακνξθσηήο: Υξεζηκεύεη σο «επαθή» κε ην θαλάιη 

επηθνηλσλίαο. Πξσηαξρηθόο ζθνπόο ηνπ δηακνξθσηή είλαη ε απεηθόληζε ησλ 

δπαδηθώλ αθνινπζηώλ ζε θπκαηνκνξθέο ζήκαηνο. Ο ςεθηαθόο δηακνξθσηήο ζηελ 

απιή ηνπ κνξθή αληηζηνηρεί ηα δπαδηθά ςεθία 0 θαη 1 ζε δπν δηαθνξεηηθέο 

θπκαηνκνξθέο. Απηή ηε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη δπαδηθή δηακόξθσζε. Δλαιιαθηηθά 
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κπνξεί λα εθπέκςεη b θσδηθνπνηεκέλα bit πιεξνθνξίαο καδί, ρξεζηκνπνηώληαο M=2
b
 

δηαθνξεηηθέο θπκαηνκνξθέο. 

ηνλ δέθηε δηαθξίλνληαη:  

(a) Φεθηαθόο απνδηακνξθσηήο: Ο όπνηνο «επεμεξγάδεηαη» ηηο αιινησκέλεο 

από ην θαλάιη θπκαηνκνξθέο θαη αλαπαξηζηά κηα εθηίκεζε γηα ην ζύκβνιν ή ηελ 

αθνινπζία ζπκβόισλ πνπ αλαπαξηζηνύλ απηέο. Αλ δελ είλαη δπλαηό, εμαηηίαο ηεο 

πνηόηεηαο ζήκαηνο λα ιεθζεί θάπνηα απόθαζε ηόηε γίλεηαη κηα «απαινηθή» ζηα 

αλαδηακνξθσκέλα δεδνκέλα. 

(b) Απνθσδηθνπνηεηήο θαλαιηνύ: Υξεζηκνπνηώληαο ηνλ πιενλαζκό πνπ 

εηζήρζεθε από ηνλ αληίζηνηρν θσδηθνπνηεηή, πξνζπαζεί λα ζπκπιεξώζεη ηηο 

απαινηθέο ηνπ απνδηακνξθσηή θαη λα αλαπαξάγεη ηελ αξρηθή αθνινπζία 

πιεξνθνξίαο γλσξίδνληαο ηνλ θώδηθα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θσδηθνπνηεηήο θαλαιηνύ. 

(c) Απνθσδηθνπνηεηήο πεγήο: Δίλαη ην ηειεπηαίν βαζηθό ζηάδην ηνπ 

ςεθηαθνύ ζπζηήκαηνο ζην δεθηή. Γέρεηαη ηελ αθνινπζία εμόδνπ ηνπ 

απνθσδηθνπνηεηή θαλαιηνύ θαη γλσξίδνληαο ηε κέζνδν θσδηθνπνίεζεο πεγήο, 

αλαθαηαζθεπάδεη όζν πηζηόηεξα γίλεηαη ην αξρηθό ζήκα (αλαινγηθό ή ςεθηαθό). 

Η δηαθνξά ηνπ αλαθαηαζθεπαζκέλνπ ζήκαηνο από ην αξρηθό είλαη έλα κέηξν ηεο 

παξακόξθσζεο πνπ πξνθαιεί ην ζύζηεκα κεηάδνζεο. 

 

 

2.2 ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΡΟΒΑΗ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην πξώην θεθάιαην ην IMT 2000 απνηέιεζε βάζε γηα 

δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 3εο γεληάο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Σν θάζε έλα από απηά 

πινπνηνύζε ηελ πνιιαπιή πξόζβαζε ησλ ρξεζηώλ κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο, όπσο 

ηελ πνιιαπιή πξόζβαζε κε δηαίξεζε ηνπ ρξόλνπ TDMA (time division multiple 

access) ηελ πνιιαπιή πξόζβαζε κε δηαίξεζε θσδηθώλ CDMA ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θύξην ιόγν ζην UMTS. Όπσο ζα δνύκε ην CDMA θαίλεηαη λα 
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είλαη ε ηδαληθή κέζνδνο πνιιαπιήο πξόζβαζεο γηα ηηο αζύξκαηεο επηθνηλσλίεο όζνλ 

αθνξά ην θαηλόκελν multipath propagation θαη  handover.  

 Ιζηνξηθά ζα αλαθεξζνύλ θαη νη δπν άιιεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

από ηηο πξνεγνύκελεο γεληέο θηλεηήο ηειεθσλίαο γηα πνιιαπιή πξόζβαζε. 

 

 

2.2.1 σζηήμαηα επικοινφνίας διαίρεζης ζστνόηηηας FDMA 

 

ηα ζπζηήκαηα θηλεηήο ηειεθσλίαο πξώηεο γεληάο (AMPS, TACS) γηα λα 

επηηεπρζεί ε επηθνηλσλία κε ην ζηαζκό βάζεο ηνπ δηθηύνπ πνιιώλ ρξεζηώλ 

ηαπηόρξνλα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ηελ πξνζπέιαζε 

θαλαιηνύ κε ρξήζε ηεο πνιππιεμίαο κε δηαίξεζε ζπρλόηεηαο ή αιιηώο FDMA 

(frequency division multiple access). Με απηή ηε κέζνδν ην δηαζέζηκν θάζκα, 

ρσξίδεηαη ζε κηθξόηεξα θνκκάηηα (θαλάιηα) θαη ην θάζε έλα από απηά αληηζηνηρεί ζε 

έλαλ ρξήζηε πνπ ζέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα θιήζε. Τπάξρεη έλα θελό 

αρξεζηκνπνίεησλ ζπρλνηήησλ κεηαμύ ησλ θαλαιηώλ γηα πξνζηαζία από παξεκβνιέο. 

ην ζρήκα 2.2 θαίλεηαη ε απεηθόληζε ηεο FDMA.  

 

 

Σσήμα 2.2 – Πολςπλεξία με διαίπεζη ζςσνόηηηαρ 
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2.2.2. σζηήμαηα επικοινφνίας διαίρεζης τρόνοσ TDMA. 

 

ηα ςεθηαθά ζπζηήκαηα 2εο γεληάο (Digital AMPS, GSM) ρξεζηκνπνηήζεθε 

ε πνιιαπιή πξνζπέιαζε κε δηαίξεζε ρξόλνπ. Η TDMA επηηξέπεη λα απνζηαινύλ 

δεδνκέλα από πνιινύο ηαπηόρξνλα ρξεζηέο ρσξίδνληαο ην ρξόλν πνπ ζε timeslots. 

Έλα ζύλνιν timeslots απνηεινύλ έλα frame. ε θάζε ρξήζηε αληηζηνηρεί έλα timeslot 

ηνπ frame.  Όηαλ κεηαδνζνύλ θαη ηα δεδνκέλα πνπ έρεη λα ζηείιεη θαη ν ηειεπηαίνο 

ρξήζηεο (timeslot) ελόο frame, ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη. Έηζη είλαη δπλαηό λα 

ζηέιλνπλ κέζσ ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πάλσ από έλαο ρξεζηέο. 

πγθεθξηκέλα ζην GSM θάζε θαλάιη έρεη εύξνο 200 kHz. Κάζε frame 

απνηειείηαη από 8 timeslots, δειαδή κέρξη θαη 8 ρξεζηέο αλά κπάληα ζπρλνηήησλ 

κπνξνύλ αλ εμππεξεηεζνύλ ζρεδόλ ηαπηόρξνλα. Κάζε frame δηαξθεί 4.615 ms θαη 

θάζε slot 0.577 ms ιακβάλνληαο ππόςε θαη ην ρξόλν γηα πξνζηαζία πνπ είλαη 

0.03462 ms. ην GSM γίλεηαη νπζηαζηηθά ρξήζε θαη ηεο FDMA γηα ηε δηαίξεζε ζε 

θαλάιηα ηνπ ζπλνιηθνύ εύξνπο ησλ ζπρλνηήησλ θαη γηα ην δηαρσξηζκό ηνπ uplink 

από ην downlink θαλάιη. ην ζρήκα 2.3 θαίλεηαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο TDMA γηα ηα 

ζπζηήκαηα απηά. 

 

Σσήμα 2.3 – Πολςπλεξία με διαίπεζη σπόνος. 
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2.2.3. σζηήμαηα επικοινφνίας διαίρεζης κφδικών CDMA. 

 

ηα ζπζηήκαηα 3εο γεληάο (UMTS) νη ρξεζηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ 

ηελ ηδία ζπρλόηεηα θέξνληνο ζηνλ ίδην ρξόλν. Απηά ηα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνύλ 

κέζνδν πνιιαπιήο πξνζπέιαζεο δηαίξεζεο θσδηθώλ (code division multiple access / 

CDMA). Σα ζπζηήκαηα απηά ζηεξίδνληαη ζε ςεπδνηπραίεο ςεθηαθέο αθνινπζίεο πνπ 

ιέγνληαη spreading codes γηα λα μερσξίζνπλ ηα ζήκαηα ησλ δηαθόξσλ ρξεζηώλ. 

  

 

 

2.3. ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΙΑΥΤΣΟΤ ΦΑΜΑΣΟ. 

 

 

Η πνιιαπιή πξόζβαζε κε δηάρπζε θάζκαηνο είλαη ε θύξηα ηερληθή 

θσδηθνπνίεζεο θαλαιηνύ ζηελ νπνία βαζίδνληαη όια ηα CDMA ζπζηήκαηα. Κύξηνο 

ζηόρνο απηώλ ησλ ζπζηεκάησλ ήηαλ ε απνδνηηθόηεξε ρξήζε ηεο εθπεκπόκελεο 

ηζρύνο θαη ηνπ εύξνπο ηνπο θαλαιηνύ. Η θσδηθνπνίεζε θαλαιηνύ καο επηηξέπεη λα 

κεηώζνπκε ηελ ηζρύ ηνπ πνκπνύ, απμάλνληαο ην ζπρλνηηθό εύξνο. Σν ζπρλνηηθό 

εύξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηάδνζε είλαη κεγαιύηεξν ώζηε λα μεπεξαζηνύλ 

πξνβιήκαηα παξεκβνιώλ κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ. Οη ρξεζηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

κεηαδίδνπλ όινη καδί ηαπηόρξνλα ρξεζηκνπνηώληαο νιόθιεξν ην ζπρλνηηθό εύξνο κε 

ηε ρξήζε ςεπδνηπραίσλ αθνινπζηώλ πνπ είλαη κνλαδηθέο γηα θάζε ρξήζηε. Οη 

αθνινπζίεο απηέο είλαη επίζεο γλσζηέο σο ςεπδνηπραίνη θώδηθεο θαη έρνπλ ηελ 

ηδηόηεηα λα θαίλνληαη ηπραίνη ζηνπο άιινπο ρξεζηέο εθηόο από ην δεθηή πξννξηζκνύ. 

 

 

2.3.1 Μονηέλο ενός ζσζηήμαηος διάτσηοσ θάζμαηος. 

 

Σα βαζηθά ζηνηρεία ελόο ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο δηάρπηνπ θάζκαηνο 

θαίλνληαη ζην ζρήκα 2.4.  
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Σσήμα 2.4 – Γομικέρ μονάδερ ζςζηήμαηορ τηθιακών επικοινυνιών διάσςηος θάζμαηορ. 

 

Παξαηεξνύκε όηη ν θσδηθνπνηεηήο θαη ν απνθσδηθνπνηεηήο θαλαιηνύ, ν 

δηακνξθσηήο θαη ν απνδηακνξθσηήο είλαη ηα βαζηθά ηκήκαηα ελόο ζπκβαηηθνύ 

ςεθηαθνύ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο. Δπηπιένλ ησλ ηκεκάησλ απηώλ, έλα ζύζηεκα 

δηάρπηνπ θάζκαηνο ρξεζηκνπνηεί θαη δύν παλνκνηόηππεο γελλήηξηεο ςεπδνηπραίαο 

αθνινπζίαο, ηε κία πνπ ζπλδέεηαη κε ην δηακνξθσηή ζηνλ πνκπό θαη ηε δεύηεξε πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηνλ απνδηακνξθσηή ζην δέθηε. Οη δύν απηέο γελλήηξηεο παξάγνπλ ηελ 

ςεθηαθή ςεπδνηπραία αθνινπζία, δειαδή κία αθνινπζία δπαδηθώλ ηηκώλ, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαρύζεη (spread) ην θάζκα ζπρλνηήησλ ηνπ εθπεκπόκελνπ 

ζήκαηνο ζην δηακνξθσηή θαη λα απνδηαρύζεη (despread) ην ιακβαλόκελν ζήκα ζηνλ 

απνδηακνξθσηή. 

Γηα ηε ζσζηή απνδηάρπζε ηνπ ιακβαλόκελνπ ζην δέθηε ζήκαηνο δηάρπηνπ 

θάζκαηνο, είλαη απαξαίηεηνο ν θαηάιιεινο ζπγρξνληζκόο ηεο αθνινπζίαο PN ηνπ 

δέθηε κε ηελ αθνινπζία PN πνπ πεξηέρεηαη ζην ιακβαλόκελν ζήκα. ηα ζπζηήκαηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζηελ πξάμε, ν ζπγρξνληζκόο εγθαζίζηαηαη αξρηθά, πξηλ ηελ 

απαξρή ηεο εθπνκπήο πιεξνθνξίαο, εθπέκπνληαο κία θαζνξηζκέλε αθνινπζία από bit 

PN, πνπ έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ώζηε ν δέθηεο λα ηε ιάβεη κε κεγάιε πηζαλόηεηα ρσξίο 

ζθάικα αθόκα θαη παξνπζία παξεκβνιήο. Μεηά ην ζπγρξνληζκό ησλ γελλεηξηώλ 

αθνινπζίαο PN, αξρίδεη ε εθπνκπή ηνπ ζήκαηνο πιεξνθνξίαο. Καηά ηε δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο κε δεδνκέλα πιεξνθνξίαο (data mode), ην ζύζηεκα ζπλήζσο 

παξαθνινπζεί θαηάιιεια ηελ ύπαξμε ζπγρξνληζκνύ κεηαμύ γελλεηξηώλ PN.  

Δλδερόκελε παξεκβνιή εηζάγεηαη ζηε κεηάδνζε ηνπ ζήκαηνο δηάρπηνπ 

θάζκαηνο κέζσ ηνπ θαλαιηνύ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξεκβνιήο εμαξηώληαη ζε 

κεγάιν βαζκό από ηελ πξνέιεπζή ηεο. Η παξεκβνιή κπνξεί γεληθά λα ηαμηλνκεζεί 

ζε επξείαο δώλεο θαη ζηελήο δώλεο (κεξηθήο δώλεο), πάληνηε ζε ζύγθξηζε κε ην 

εύξνο δώλεο ηνπ ζήκαηνο πνπ θέξεη ηελ πιεξνθνξία ή θαηά έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν 
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ηαμηλόκεζεο, ζε ρξνληθά ζπλερή θαη θαηά παικνύο. Γηα παξάδεηγκα, έλα ζήκα 

παξεκβνιήο κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ζε εκηηνλνεηδή εθπνκπή πςειήο ηζρύνο κέζα ζηε 

θαζκαηηθή πεξηνρή ηνπ εθπεκπόκελνπ ζήκαηνο. Έλα δεύηεξν παξάδεηγκα είλαη ε 

παξεκβνιή πνπ δεκηνπξγείηαη ζε έλα ρξήζηε θαλαιηνύ πνιιαπιήο πξνζπέιαζεο από 

άιινπο ρξήζηεο θαη εμαξηάηαη από ηνλ ηύπν ησλ ζεκάησλ δηάρπηνπ θάζκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ νη δηάθνξνη ρξήζηεο γηα λα κεηαδώζνπλ ηελ πιεξνθνξία ηνπο. Έηζη, 

αλ όινη νη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνύλ ζήκαηα επξείαο δώλεο, ηόηε ε παξεκβνιή ζα 

κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ηζνδύλακε κε ζόξπβν επξείαο δώλεο. Αλ πάιη νη 

ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνύλ κεηαπήδεζε ζπρλόηεηαο γηα λα παξάγνπλ ζήκαηα δηάρπηνπ 

θάζκαηνο, ε παξεκβνιή από άιινπο ρξήζηεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ζηελήο 

δώλεο. 

 

2.3.2. Δίδη ζσζηημάηφν διάτσηοσ θάζμαηος. 

 

Τπάξρνπλ πνιιέο κέζνδνη δηακόξθσζεο δηάρπηνπ θάζκαηνο, όπσο γηα 

παξάδεηγκα  ε άκεζεο αθνινπζίαο δηάρπζε DSSS (direct sequence spread spectrum), 

ε κεηαπήδεζεο ζπρλόηεηαο, FSSS (frequency hopping spread spectrum), ε 

κεηαπήδεζεο ρξόλνπ, THSS ( time – hopping spread spectrum) θαη άιιεο πβξηδηθέο 

κέζνδνη, απνηέιεζκα ζπλδπαζκνύ ησλ παξαπάλσ.  πγθεθξηκέλα ην UMTS ζύζηεκα 

ρξεζηκνπνηεί ηε ρξεζηκνπνηεί ηελ WCDMA πνπ ζηεξίδεηαη DSSS δηακόξθσζε.  

Οη κέζνδνη πνιππιεμίαο γηα ην δηαρσξηζκό ησλ ζεκάησλ θαηεξρόκελεο 

(downlink - ιήςε) από αλεξρόκελεο (uplink - απνζηνιή) δεύμεο  είλαη δπν: 

(a) Η FDD ( Frequency Division Duplex). ηελ FDD, ν πνκπόο θαη ν δεθηήο, 

ιεηηνπξγνύλ ζε δηαθνξεηηθέο ζπρλόηεηεο. Κάζε (ζηαζκόο – ζπζθεπή) έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα αιιάδεη ηε ζπρλόηεηα ιεηηνπξγηάο ηνπ αλάινγα κε ην αλ εθπέκπεη ή 

ιακβάλεη ζήκα. Έηζη νη ζπρλνηηθέο πεξηνρέο αλεξρόκελεο θαη θαηεξρόκελεο δεύμεο 

δηαρσξίδνληαη ζπρλνηηθά. Απηή είλαη θαη ε κέζνδνο κε ηελ νπνία ζα αζρνιεζνύκε 

ζην ππόινηπν ηεο κειέηεο καο, θαζώο απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ζπζηήκαηα 

WCDMA αιιά θαη γηαηί είλαη πην απνδνηηθή ζηε ρξήζε ηνπ ζπρλνηηθνύ θάζκαηνο 

ζρεηηθά κε ηελ,  

 (b) TDD ( Time Division Duplex) ε νπνία «θαηαλαιώλεη» bandwidth θαηά 

ηελ ελαιιαγή από πνκπό ζε δεθηή. Η TDD κέζνδνο, ρξεζηκνπνηεί ηε ρξνληθή 

πνιππιεμία γηα ηα ζήκαηα αλεξρόκελεο θαη θαηεξρόκελεο δεύμεο. Σν ζεηηθό ηεο 

TDD είλαη όηη ζε πεξίπησζε κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ ζηε κηα δώλε ην ζύζηεκα 
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κπνξεί θαη αληηζηνηρεί όιν θαη κεγαιύηεξν bandwidth γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

ρξήζηε. 

 

2.3.3. DSSS ζύζηημα διάτσηοσ θάζμαηος. 

 

Η εξγαζία απηή αζρνιείηαη κε ηε κέζνδν δηακόξθσζεο δηάρπηνπ θάζκαηνο, 

DSSS κε πνιππιεμία FDD. Γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο κεζόδνπ αο ζεσξήζνπκε ηε 

κεηάδνζε κίαο αθνινπζίαο δπαδηθήο πιεξνθνξίαο κε ξπζκό R bit/sec θαη πεξίνδνο 

ησλ bit Tb = 1/R. Σν δηαζέζηκν εύξνο δώλεο θαλαιηνύ είλαη Βc Ηz, όπνπ Βc >> R. 

ην δηακνξθσηή, ην εύξνο δώλεο ηνπ ζήκαηνο πιεξνθνξίαο δηεπξύλεηαη ζε W = Bc 

Ηz κε ηελ αιιαγή ηεο θάζεο ηνπ θέξνληνο θαηά ςεπδνηπραίν ηξόπν κε ξπζκό W 

θνξέο αλά sec ζύκθσλα κε ηελ θπκαηνκνξθή-ππόδεηγκα ηεο γελλήηξηαο PN. Η 

βαζηθή κέζνδνο κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε θαζκαηηθή δηάρπζε θαίλεηαη ζην 

ζρήκα 2.5.  

 

Σσήμα 2.5 – Βαζική μέθοδορ διάσςζηρ DSSS ζςζηημάηυν. 

 

Σν ζήκα βαζηθήο δώλεο πνπ θέξεη ηελ πιεξνθνξία δειώλεηαη κε u(t) θαη 

δίλεηαη από ηε ζρέζε 

n

bTn nTtgatv )()(

, 

όπνπ {αn = 1, -  < n < } θαη gT(t) έλαο νξζνγώληνο παικόο δηάξθεηαο Σb. Σν ζήκα 

απηό πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζήκα c(t) ηεο αθνινπζίαο ηεο γελλήηξηαο PN, πνπ 

πεξηγξάθεηαη από ηελ 

n

cn nTtpctc )()(

, 
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όπνπ {cn} είλαη ε δπαδηθή αθνινπζία 1 ηνπ θώδηθα PN θαη p(t) έλαο νξζνγώληνο 

παικόο δηάξθεηαο Tc ην νπνίν θαιείηαη θαη δηάξθεηα chip. Η πξάμε απηή 

πνιιαπιαζηαζκνύ ρξεζηκεύεη ζην λα δηαρύζεη ην εύξνο δώλεο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

θέξεη ην ζήκα (εύξνο δώλεο πεξίπνπ 1/Σb Ηz) ζην κεγαιύηεξν εύξνο δώλεο πνπ 

θαηέρεη ην ζήκα c(t) ηεο γελλήηξηαο PN, πνπ είλαη πεξίπνπ 1/Σc θαη θαιείηαη ξπζκόο 

chip. ην ζρήκα 2.6 βιέπνπκε ηελ παξάγσγε DS ζεκάησλ ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ 

ρξεζηώλ θαη ην ηειηθό ζήκα πνπ νδεγείηαη γηα δηακόξθσζε θαη πνπ είλαη νπζηαζηηθά 

ε έμνδνο ηνπ απνδηακνξθσηή ηνπ δέθηε. 

 

Σσήμα 2.6 – Γεδομένα, τεςδοηςσαίερ ακολοςθίερ, διασςμένερ ακολοςθίερ και έξοδορ αποδιαμοπθυηή 

ηπιών διαθοπεηικών σπηζηών ζςζηήμαηορ DSSS. 
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Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο δηάρπζεο παξηζηάλεηαη ζην ζρήκα 2.7, πνπ δείρλεη 

απινπζηεπηηθά ην απνηέιεζκα ηεο ζπλέιημεο ησλ δύν θαζκάησλ, ηνπ ζηελνύ 

θάζκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζην ζήκα πνπ θέξεη ηελ πιεξνθνξία, κε ην επξύ θάζκα 

πνπ αληηζηνηρεί ζην ζήκα από ηε γελλήηξηα PN. 

 

Σσήμα 2.7 – Πςκνόηηηα ιζσύορ απσικού και διασςμένος ζήμαηορ ζηο θάζμα ζςσνοηήηυν. 

 

Η Απνδηακόξθσζε ηνπ ζήκαηνο επηηπγράλεηαη κε έλαλ δέθηε όπσο θαίλεηαη 

ζην ζρήκα 2.8.  

 

Σσήμα 2.8 – Γέκηηρ διασςμένος ζήμαηορ από ζύζηημα DSSS. 

 

Σν απνδηακνξθσκέλν ζην δέθηε ζήκα πνιιαπιαζηάδεηαη πξώξα κε ην 

αλάηππν ηεο θπκαηνκνξθήο c(t) πνπ παξάγεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο γελλήηξηα PN ηνπ 

δέθηε, ε νπνία είλαη ζπγρξνληζκέλε κε ηνλ θώδηθα PN ηνπ ιακβαλόκελνπ ζήκαηνο.  

Με ηε ρξήζε ηνπ νινθιεξσηή θαη ελόο απνθσδηθνπνηεηή, ιακβάλεηαη ην αξρηθό 

ζήκα ηνπ θάζε ρξήζηε. ην ζρήκα 2.9 θαίλεηαη ε αλάθηεζε ηνπ αξρηθνύ ζήκαηνο γηα 

ηνλ πξώην ρξήζηε.  
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Σσήμα 2.9 – Λαμβανόμενο ζήμα ζηα διάθοπα ζηάδια ηος δέκηη DSSS. 

 

 

2.4 ΑΚΟΛΟΤΘΙΔ ΓΙΑΥΤΗ 

 

 Σα ζπζηήκαηα δηάρπηνπ θάζκαηνο ιεηηνπξγνύλ ζπλειίζζνληαο ην ζήκα 

ζηελήο δώλεο κε κηα αθνινπζία πνπ ιέγεηαη ςεπδνηπραία ηεο νπνίαο ην εύξνο δώλεο 

είλαη θαη ην επηζπκεηό γηα ην ζύζηεκα. Μηα ςεπδνηπραία αθνινπζία ή αιιηώο 

ςεπδνζόξπβνο (PN / Pseudo Noice) είλαη κηα θσδηθή αθνινπζία ςεθηαθώλ 

ζηνηρείσλ. Οη ςεπδνηπραίεο αθνινπζίεο ρξεζηκνπνηνύληαη εθηόο από ηε δηάρπζε ηνπ 

θάζκαηνο θαη γηα ην δηαρσξηζκό ησλ πνιιαπιώλ ρξεζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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 Μηα ηπραία ςεθηαθή αθνινπζία x(t) είλαη κηα ζηνραζηηθή δηαδηθαζία πνπ 

απνηειείηαη από νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα ζύκβνια δηάξθεηαο T ην θάζε έλα. Κάζε 

ζύκβνιν παίξλεη ηηκή 1 κε πηζαλόηεηα ½ ή -1 κε ηελ ίδηα πηζαλόηεηα. Θα ήηαλ 

επθνιόηεξν λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη ηπραίεο ςεθηαθέο αθνινπζίεο σο αθνινπζίεο 

δηάρπζεο, αιιά πξαθηηθά, εμαηηίαο ησλ απαηηήζεσλ ζπγρξνληζκνύ ηνπ δέθηε 

ρξεζηκνπνηνύληαη νη πεξηνδηθέο ςεθηαθέο αθνινπζίεο.  

  
 
 

2.4.1 Φεσδοησταίες ακολοσθίες μεγίζηοσ μήκοσς (m-sequences). 

 

 

Πεξηνδηθέο ςεθηαθέο αθνινπζίεο είλαη νη αθνινπζίεο νιηζζεηή θαηαρσξεηή 

πνπ παξάγνληαη κε αλαηξνθνδόηεζε ηεο εηζόδνπ ελόο θαηαρσξεηή από ηηο εμόδνπο 

άιισλ βαζκίδσλ ηνπ. Η κνξθή ηνπ θπθιώκαηνο πνπ παξάγεη ηέηνηεο αθνινπζίεο 

θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.10.  

 
Σσήμα 2.10 – Αναπαπάζηαζη κςκλώμαηορ για παπάγυγη πεπιοδικών ακολοςθιών ολιζθηηή καηασυπηηή. 

 
 

Όηαλ ε ινγηθή αλαηξνθνδόηεζεο ηνπ νιηζζεηή θαηαρσξεηή m-βαζκίδσλ 

πεξηέρεη κόλν αζξνίζκαηα ησλ εμόδσλ modulo2, όπσο ζην ζρήκα 2.11, ηόηε ε 

αλαηξνθνδόηεζε ιέγεηαη γξακκηθή. Η ινγηθή αλαηξνθνδόηεζεο δίλεηαη από 

πνιπώλπκα ηεο κνξθήο: 

 

Καη αλάινγα κε ην πνιπώλπκν θαζνξίδνληαη νη έμνδνη ησλ βαζκίδσλ ησλ νπνίσλ ην 

άζξνηζκα ζα νδεγεζεί ζηε βαζκίδα εηζόδνπ ηνπ θαηαρσξεηή.  
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Σσήμα 2.11 – Αναπαπάζηαζη κςκλώμαηορ για παπάγυγη τεςδοηςσαίυν m-ακολοςθιών. 

 

Οιηζζεηέο θαηαρσξεηέο κε γξακκηθή αλαηξνθνδόηεζε παξάγνπλ ηηο δπαδηθέο 

PN (pseudorandom) θώδηθεο αθνινπζίεο. Μηα κεγίζηνπ κήθνπο αθνινπζία (m-

αθνινπζία) έρεη κήθνο L=2
m

-1 bits θαη παξάγεηαη από έλαλ ηέηνην θαηαρσξεηή m 

βαζκίδσλ. Η αθνινπζία είλαη πεξηνδηθή κε πεξίνδν L θαη πεξηέρεη 2
m-1

-1 άζζνπο θαη 

2
m-1

-1 κεδεληθά. Οη ζπλδέζεηο ησλ εμόδσλ ησλ νιηζζεηώλ θαηαρσξεηώλ (ζπλδέζεηο 

αλαηξνθνδόηεζεο) γηα ηελ παξάγσγε ςεπδνηπραίσλ αθνινπζηώλ κεγίζηνπ κήθνπο 

θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 2.1.  

Απιθμόρ ζηαδίων 

καηασωπηηή (m) 

ζςνδέζειρ εξόδων 

με ηον αθποιζηή 

modulo 2 

Απιθμόρ ζηαδίων 

καηασωπηηή (m) 

ζςνδέζειρ εξόδων 

με ηον αθποιζηή 

modulo 2 

2 1,2 19 1,15,18,19 

3 1,3 20 1,18 

4 1,4 21 1,20 

5 1,4 22 1,22 

6 1,6 23 1,19 

7 1,7 24 1,18,23,24 

8 1,5,6,7 25 1,23 

9 1,6 26 1,21,25,26 

10 1,8 27 1,23,26,27 

11 1,10 28 1,26 

12 1,7,9,12 29 1,28 

13 1,10,11,13 30 1,8,29,30 

14 1,5,9,14 31 1,29 

15 1,15 32 1,11,31,32 

16 1,5,14,16 33 1,21 

17 1,15 34 1,8,33,34 

18 1,12 

  Πινάκαρ 2.1 – Σςνδέζειρ εξόδυν βαθμίδυν καηασυπηηή ζηη λογική αναηποθοδόηηζηρ για παπαγυγή m-

ακολοςθιών PN, για 2≤m≤34. 
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ηηο εθαξκνγέο DS δηάρπηνπ θάζκαηνο, ε δπαδηθή αθνινπζία PN κε ζηνηρεία 

{0, 1} απεηθνλίδεηαη ζε κία αληίζηνηρε δπαδηθή αθνινπζία κε ζηνηρεία όκσο ηα {-1, 

1} αληίζηνηρα. Απηή ε δπαδηθή αθνινπζία {cn}, ιέγεηαη δηπνιηθή αθνινπζία. 

Έλα ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο πεξηνδηθήο PN αθνινπζίαο είλαη ε 

ζπλάξηεζε απηνζπζρέηηζήο ηεο, ε νπνία νξίδεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο αθνινπζίαο {cn} 

σο εμήο: 

 , 0 ≤ m ≤ L-1  (2.1) 

Αθνύ ε αθνινπζία {cn} είλαη πεξηνδηθή ηόηε θαη ε αθνινπζία απηνζπζρέηηζήο 

ηεο {Rc(m)} ζα είλαη πεξηνδηθή κε ηελ ίδηα πεξίνδν L. ηελ ηδαληθή πεξίπησζε ε PN 

αθνινπζία ζα πξέπεη λα έρεη ζπλάξηεζε απηνζπζρέηηζήο κε ηδηόηεηεο αλάινγεο κε 

εθείλεο ηνπ ιεπθνύ ζνξύβνπ. Γειαδή ηδαληθά ζα έπξεπε ε {cn} λα έρεη Rc(0)=L θαη 

Rc(m)=0 γηα θάζε 1 ≤ m ≤ L-1. ηελ πεξίπησζε ησλ m-αθνινπζηώλ, ε 

απηνζπζρέηηζήο ηεο αθνινπζίαο είλαη: 

  (2.2) 

Γηα καθξέο m-αθνινπζίεο, νη εθηόο θνξπθήο ηηκέο ηεο Rc(m) ζπγθξηηηθά πξνο 

ηελ ηηκή θνξπθήο Rc(0), δειαδή, ην πειίθν Rc(m)/Rc(0)=-1/L, είλαη κηθξό, θαη από 

πξαθηηθή άπνςε αζήκαλην. Δπνκέλσο, νη m-αθνινπζίεο κεγάινπ κήθνπο βξίζθνληαη 

πνιύ θνληά ζηελ ηδαληθή PN αθνινπζία όηαλ ζεσξνύληαη από ηελ άπνςε ηεο 

ζπλάξηεζεο απηνζπζρέηηζήο ηνπο. 

ε κεξηθέο εθαξκνγέο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα DSSS ζπζηήκαηα πνπ ζε θάζε 

ρξήζηε εθρσξείηαη κηα ηδηαίηεξε ςεπδνηπραία αθνινπζία όπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, νη ηδηόηεηεο δηαζπζρέηηζεο κεηαμύ ησλ ςεπδνηπραίσλ αθνινπζηώλ είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθέο κε ηηο ηδηόηεηεο απηνζπζρέηηζήο ηνπο. ηελ ηδαληθή πεξίπησζε νη 

ςεπδνηπραίεο αθνινπζίεο ησλ ρξηζηώλ ζα πξέπεη λα είλαη κεηαμύ ηνπο εληειώο 

αζπζρέηηζηεο (νξζνγώληεο) ζε ηξόπν ώζηε ε ζηάζκε παξεκβνιήο πνπ πξνθαιείηαη ζε 

έλαλ ρξήζηε από ηελ εθπνκπή ελόο άιινπ, λα πξνζηίζεηαη άπια ζαλ ηζρύο ζνξύβνπ. 

Οη ςεπδνηπραίεο αθνινπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ πξάμε από ηνπο δηάθνξνπο 

ρξήζηεο εκθαλίδνπλ θάπνηα δηαζπζρέηηζε.  

πγθεθξηκέλα γηα ηηο m-αθνινπζίεο παξαηεξείηαη όηη ην πιήζνο ησλ 

αθνινπζηώλ απμάλεηαη γξήγνξα ζε ζρέζε κε ην m θαη ε ηηκή θνξπθήο ηεο πεξηνδηθήο 
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δηαζπζρέηηζεο Rmax ηνπο είλαη έλα κεγάιν πνζνζηό ηεο κεγίζηεο ηηκήο ηνπο R(0). 

Καηά ζπλέπεηα νη m-αθνινπζίεο δελ είλαη ηειηθά θαηάιιειεο γηα ζπζηήκαηα CDMA 

παξόιν πνπ είλαη δπλαηό λα επηιέμνπκε έλα κηθξόηεξν ππνζύλνιν ησλ m-

αθνινπζηώλ ώζηε λα παξνπζηάδνπλ ηε κηθξόηεξε θνξπθή δηαζπζρέηηζεο Rmax, θάηη 

πνπ δελ εθαξκόδεηαη ζηελ πξάμε γηαηί ν αξηζκόο απηώλ ησλ αθνινπζηώλ είλαη 

πεξηνξηζκέλνο γηα ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ζηα ζπζηήκαηα. 

 

2.4.2 Ακολοσθίες Gold 

 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ νη ςεπδνηπραίεο m-αθνινπζίεο, δελ έρνπλ θαιέο 

ηδηόηεηεο δηαζπζρέηηζεο γηα κεγάιεο ηηκέο ηνπ m, γηαηί ζηηο εθαξκνγέο ηεο 3
εο

 γεληάο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέζνδνη γηα παξαγσγή m-αθνινπζηώλ κε θαιύηεξεο ηδηόηεηεο 

δηαζπζρέηηζεο, από ηνπο Gold (1967, 1968) θαη Kasami (1966). ηελ παξαγσγή long 

scrambling codes ρξεζηκνπνηνύληαη νη Gold αθνινπζίεο. 

Οη Gold αθνινπζίεο θαηαζθεπάζηεθαλ ιακβάλνληαο έλα δεύγνο εηδηθά 

επηιεγκέλσλ m-αθνινπζηώλ, πνπ ιέγνληαη πξνηηκώκελεο m-αθνινπζίεο θαη 

ππνινγίδνληαο ην modulo-2 άζξνηζκα απηώλ, γηα θάζε κία από ηηο L νιηζζήζεηο, ηεο 

κίαο σο πξνο ηελ άιιε αθνινπζία. πκβνιίδνληαο ηε δηαδηθαζία ηεο νιίζζεζεο, θαηά 

έλα ςεθίν, κε Σ θαη έζησ x ε κηα πξνηηκώκελε αθνινπζία θαη y ε δεύηεξε. 

Παξάγεηαη κηα νκάδα L+2 αθνινπζηώλ Gold σο εμήο:  

 (2.3) 

Γηα πεξηηηό m ε κέγηζηε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο δηαζπζρέηηζεο κεηαμύ 

νπνηνπδήπνηε δεύγνπο αθνινπζηώλ Gold είλαη Rmax = L2 , ελώ γηα m άξηην είλαη 

Rmax = L . 

Οη m-αθνινπζίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ Gold 

αθνινπζηώλ παξάγνληαη από ηα πξνηηκώκελα πνιπώλπκα πνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 

2.2.  

m Πεπίοδορ ακολοςθίαρ Πποηιμώμενο 

πολςώνςμο G(x) 

Πποηιμώμενο 

πολςώνςμο G(y) 

5 31 x
2
+x

5 
x

5
+x

4
+x

3
+x

2
 

6 63 x
1
+x

6
 x

6
+x

5
+x

2
+x

1
 

7 127 x
3
+x

7
 x

7
+x

3
+x

2
+x

1
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9 511 x
4
+x

9
 x

9
+x

6
+x

4
+x

3
 

10 1023 x
3
+x

10
 x

10
+x

8
+x

3
+x

2
 

11 2047 x
2
+x

11
 x

11
+x

8
+x

5
+x

2
 

Πινάκαρ 2.2 – Πποηιμώμενα πολςώνςμα για παπαγυγή  Gold ακολοςθιών. 

 

 

2.5. ΔΦΑΡΜΟΓΔ MATLAB 

 

2.5.1 Φεσδοησταία ακολοσθία καηατφρηηή 3 ζηαδίφν. 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, κηα αθνινπζία 3 ζηαδίσλ ζα έρεη κήθνο 2
3
-

1=7 bit θαη πεξίνδν 7 θύθινπο. Από ηνλ πίλαθα 2.1 θαίλεηαη όηη νη έμνδνη ηνπ 

θαηαρσξεηή πνπ ζα ζπλδεζνύλ κε ηνλ modulo2 αζξνηζηή, είλαη ε πξώηε θαη ε ηξίηε. 

Δπνκέλσο ην πνιπώλπκν ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξάγσγε ηεο pn 

αθνινπζίαο είλαη ην: 

 

ην ζρήκα 2.12 θαίλεηαη ε ζύλδεζε ησλ εμόδσλ γηα ηελ παξάγσγε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ςεπδνηπραίαο αθνινπζίαο. 

 

 

Σσήμα 2.12 – Αναπαπάζηαζη κςκλώμαηορ για παπάγυγη τεςδοηςσαίαρ ακολοςθίαρ για m=3. 

 

ηνλ πίλαθα 2.3 θαίλνληαη νη αξρηθέο ηηκέο ηνπ θαηαρσξεηή, νη ηηκέο κεηά από θάζε 

θύθιν θαη ε ςεπδνηπραία αθνινπζία πνπ παξάγεηαη. 

 

 1ο ζηάδιο 2ο ζηάδιο 3ο ζηάδιο Ψεςδοηςσαία ακολοςθία 

Kύκλορ /Απσικέρ ηιμέρ 0 0 1 − 

1 1 0 0 0 

2 1 1 0 0 
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3 1 1 1 1 

4 0 1 1 1 

5 1 0 1 1 

6 0 1 0 0 

7 0 0 1 1 

Πινάκαρ 2.3 – Πεπιεσόμενα καηασυπηηή και παπαγόμενη τεςδοηςσαία ακολοςθία. 

 

Καηά ηνλ πξώην θύθιν ε ηηκή ηεο πξώηεο βαζκίδαο πνπ έρεη ν θαηαρσξεηήο 

(1) πξνζηίζεηαη κε ηελ ηηκή ηεο ηξίηεο βαζκίδαο (0). Σα πεξηερόκελα ηνπ θαηαρσξεηή 

νιηζζαίλνπλ δεμηά θαηά κηα ζέζε ελώ λέα ηηκή ηνπ πξώηνπ ζηαδίνπ είλαη ην ππόινηπν 

ηνπ αζξνίζκαηνο πνπ ππνινγίζηεθε δηα ηνλ αξηζκό 2 δειαδή (1). Η δηαδηθαζία απηή 

επαλαιακβάλεηαη 7 θνξέο. Να παξαηεξεζεί πσο όηαλ πξαγκαηνπνηεζνύλ 7 θύθινη, 

δειαδή κηα πεξίνδνο, ηόηε ν θαηαρσξεηήο έρεη απνθηήζεη ηηο αξρηθέο ηνπ ηηκέο.  

Καηά ηελ δεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο ζην matlab πνπ ζα παξάγεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία ρξεζηκνπνηήζεθε ε εληνιή xor γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ 

αζξνίζκαηνο modulo2, θαζώο ην απνηέιεζκα θαη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο είλαη ην ίδην.  

Σν πξόγξακκα pn_seq.m παξάγεη ηε ζπγθεθξηκέλε ςεπδνηπραία αθνινπζία, θαη ην 

ζρήκα 2.13 είλαη ε γξαθηθή ηεο αλαπαξάζηαζε όπσο πξνθύπηεη από ηελ εθηέιεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα απνηειέζκαηα επηβεβαηώλνπλ ηε ιεηηνπξγηά ηνπ θώδηθα 

θαζώο είλαη απηά πνπ είραλ ππνινγηζηεί ζεσξεηηθά ζηνλ πίλαθα (). 

 

%------------------------------------------------------ 
%Programma gia tin paragogi PN akolouthias 3 stadiwn 
%------------------------------------------------------ 
clear 
%Arxikes times kataxoriti 
register(1,:)=[0 0 1]; 
[k,m] = size(register); 
L=pow2(1,m); 
for i=2:L 
    %Upologismos tou modulo2 
    new=xor(register((i-1),1),register((i-1),3)); 
    %left_shift twn periexomenwn tou kataxwriti 
    register(i,:)=circshift (register(i-1,:),[0 1]); 
    %Nea timi eisodou 
    register(i,1)=new; 
    %Paragogi pn akolouthias 
    pn_sequence(:,(i-1))=register(i,3); 
end 
%------------------------------------ 
%printing the graphic of the sequence 
%------------------------------------ 
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figure(1) 
stairs(pn_sequence,'r'); 
axis([1 L -0.1 1.2]) 
%------------------------------------ 

Ππόγπαμμα 2.1 - pn_seq.m 

 

 

 

Σσήμα 2.13 – Παπαγόμενη ακολοςθία από ηην εκηέλεζη ηος ππογπάμμαηορ pn_seq.m. 

 

 

2.5.2 Παράγφγη υεσδοησταίας ακολοσθίας m ζηαδίφν. 

 

 

Η παξάγσγε κηαο m-αθνινπζίαο ζηεξίρηεθε ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία. 

Γεκηνπξγήζεθε ην ππνπξόγξακκα find_polynomial.m, ην νπνίν επηιεγεί ην 

θαηάιιειν πνιπώλπκν γηα λα γίλνπλ νη ζσζηέο δηαζπλδέζεηο ησλ εμόδσλ ηνπ 

θαηαρσξεηή αλάινγα κε ηηο βαζκίδεο ηνπ θαηαρσξεηή πνπ απαηηνύληαη θαη λα 

ππνινγηζηεί ην επηζπκεηό modulo 2 άζξνηζκα θάζε θνξά, αλάινγα κε ηα ζηάδηα θαη 

ηηο αξρηθέο ηηκέο ηνπ θαηαρσξεηή πνπ νξίδνληαη ζην πξόγξακκα long_mseq.m.  

 

%------------------------------------------------------ 
%Programma gia tin paragogi PN akolouthias m stadiwn 
%------------------------------------------------------ 
clear 
initial_data=[0 1 0 0 1]; %Arxikes times kataxwriti 
register(1,:)=initial_data; 
[k,m] = size(register); %Vathmides(stages) kataxoriti 
L=pow2(1,m)-1; %Mikos/periodos akolouthias 
l=L+1; 
for i=2:l 
    find_polynomial %Sunartisi gia tin evresi tou polunimou (logikis) gia to modulo2 athroisma 
    register(i,:)=circshift (register(i-1,:),[0 1]); %left_shift periexomenwn kataxwriti 
    register(i,1)=new; 
    pn_sequence(:,(i-1))=register(i,m); 
end 
print_sequence %Sunartisi gia tin ektiposi tis akolouthias 
pn_data_display %Sunartisi gia ektiposi dedomenwn tis akolouthias 

1 2 3 4 5 6 7 8

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
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%------------------------------------------------------ 
Ππογπαμμα 2.2 - long_mseq.m 

 

% Pinakas 10.3 [sundeseis olisthitwn kataxoritwn gia paragogi akolouthiwn 

% megistou mikous] - Sistimata Tilepikoinwniwn [J.Proakis & M.Salehi] - 

% ISBN:960-8313-04-X 

    switch m  

        case 2 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),2),2); 

        case 3 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),3),2); 

        case 4 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),4),2); 

        case 5 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),4),2); 

        case 6 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),6),2); 

        case 7 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),7),2); 

        case 8 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),5)+register((i-1),6)+register((i-1),7),2); 

        case 9 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),6),2); 

        case 10 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),8),2); 

        case 11 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),10),2);       

        case 12 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),7)+register((i-1),9)+register((i-1),12),2);       

        case 13 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),10)+register((i-1),11)+register((i-1),13),2); 

        case 14 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),5)+register((i-1),9)+register((i-1),14),2); 

        case 15 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),15),2);       

        case 16 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),5)+register((i-1),14)+register((i-1),16),2);       

        case 17 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),15),2); 

        case 18 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),12),2);   

        case 19 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),15)+register((i-1),18)+register((i-1),19),2);            

        case 20 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),18),2); 

        case 21 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),20),2); 

        case 22 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),22),2);          

        case 23 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),19),2);        

        case 24 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),18)+register((i-1),23)+register((i-1),24),2);        

        case 25 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),23),2);        

        case 26 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),21)+register((i-1),25)+register((i-1),26),2);        

        case 27 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),23)+register((i-1),26)+register((i-1),27),2);        
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        case 28 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),26),2);                

        case 29 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),28),2);        

        case 30 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),8)+register((i-1),29)+register((i-1),30),2);     

        case 31 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),29),2);         

        case 32 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),11)+register((i-1),31)+register((i-1),32),2);     

        case 33 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),21),2);         

        case 34 

            new=mod(register((i-1),1)+register((i-1),8)+register((i-1),33)+register((i-1),34),2);          

        otherwise 

            disp('Unknown Polynomial - Undefined m-sequence') 

    end 

Ππογπαμμα 2.3 - find_polynomial.m 

 

Αθνύ ππνινγηζηεί ε ςεπδνηπραία αθνινπζία, θαινύληαη ηα ππνπξνγξάκκαηα 

print_sequence.m θαη pn_data_display.m, γηα ηελ εθηύπσζε ηεο αθνινπζίαο ζε 

δηάγξακκα θαζώο θαη γηα ηελ εθηύπσζε ζηνηρείσλ ηεο δηαδηθαζίαο όπσο ηα ζηάδηα 

θαη νη αξρηθέο ηηκέο ηνπ θαηαρσξεηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαζώο θαη ην κήθνο θαη 

νη ηηκέο ηεο ςεπδνηπραίαο αθνινπζίαο πνπ παξάρζεθε από ην πξόγξακκα.  

 

%------------------------------------------ 
% Ypoprogramma gia ektiposi akolouthias 
stairs(pn_sequence,'r'); 
axis([0 L -0.1 1.2]) 
title('Generated Pseudorandom Sequence') 
%------------------------------------------ 

Ππογπαμμα 2.4 - print_sequence.m 

 

% Sunartisi gia ektiposi stoixeiwn akolouthias 
% m: Arithmos vathmidwn kataxwriti, m-sequence 
% L: Mikos akolouthias 
% initial_data: Arxikes times periexomenwn kataxoriti 
% pn_sequence: Paragomeni pseudotuxaia akolouthia 
disp('***********************************') 
disp('This is a long m-sequence, with m='),disp(m) 
disp('with length L bits, and L='),disp(L) 
disp('When register`s initial values are:') 
disp(initial_data) 
disp('The generated pseudorandom sequence is:') 
disp(pn_sequence) 
disp('***********************************') 

Ππόγπαμμα 2.5 - pn_data_display.m 
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ην ζρήκα 2.14 θαίλεηαη ε ςεπδνηπραία αθνινπζία πνπ παξάρζεθε γηα 

αξρηθέο ηηκέο θαηαρσξεηή [ 0 1 0 0 1] θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ  long_mseq.m θαη ζην 

ζρήκα 2.15 ηα δεδνκέλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο αθνινπζίαο. 

 

Σσήμα 2.14 – Παπαγόμενη ακολοςθία από ηην εκηέλεζη ηος ππογπάμμαηορ long_mseq.m. 

 

 

*********************************** 

This is a long m-sequence, with m= 

     5 

with length L bits, and L= 

    31 

When register`s initial values are: 

     0     1     0     0     1 

The generated pseudorandom sequence is: 

  Columns 1 through 18  

     0     0     1     0     0     0     1     1     1     1     0     1     0     1     1     0     0     1 

  Columns 19 through 31  

     0     0     0     1     1     1     1     0     1     0     1     1     0 

*********************************** 

Σσήμα 2.15 – Command window ππογπαμμαηορ long_mseq.m. 

 

Γηα λα επαιεζεπηεί ην απνηέιεζκα, ην πνιπώλπκν γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

θαηαρσξεηή πέληε ζηαδίσλ, ζπκθώλα κε ηνλ πίλαθα 2.1, είλαη: 

 

θαη ε πξώηε ηηκή πνπ παξάγεηαη γηα ηελ ςεπδνηπραία αθνινπζία είλαη ε ηηκή πνπ 

πεξηέρεη ε ηέηαξηε ζέζε ηνπ θαηαρσξεηή πξηλ ηελ πξώηε νιίζζεζε, δειαδή 0. ηνλ 

πίλαθα 2.4 θαίλνληαη νη ηηκέο ησλ ζηαδίσλ ηνπ θαηαρσξεηή γηα ηηο πξώηεο 5 

νιηζζήζεηο όπσο ππνινγίζηεθαλ ζεσξεηηθά γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο ζσζηήο 
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ιεηηνπξγηάο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη επηβεβαηώζεθαλ από ηνλ πίλαθα register πνπ 

δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

   

 

1ο ζηάδιο 2ο ζηάδιο 3ο ζηάδιο 4ο ζηάδιο 5ο ζηάδιο υεσδοησταία 

ακολοσθία 

Αρτικές 

ηιμές 
0 1 0 0 1 

 

1η 

ολίζθηζη 
0 0 1 0 0 0 

2η 

ολίζθηζη 
0 0 0 1 0 0 

3η 

ολίζθηζη 
1 0 0 0 1 1 

4η 

ολίζθηζη 
1 1 0 0 0 0 

5η 

ολίζθηζη 
1 1 1 0 0 0 

Πινάκαρ 2.4 – Πεπιεσόμενα καηασυπηηή και παπαγόμενη τεςδοηςσαία ακολοςθία. 

 

 

2.5.3. Γημιοσργία ακολοσθίας gold 

 

Γηα ηελ παξάγσγε ησλ Gold αθνινπζηώλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξόγξακκα 

gold_sequence.m. Αξρηθά δίλνληαη νη αξρηθέο ηηκέο ηνπ θαηαρσξεηή θαη κεηά 

θαιείηαη ην ππνπξόγξακκα find_polynomial_prefered_gold.m γηα λα επηιέμεη ην 

ζσζηό πνιπώλπκν γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ δπν m-αθνινπζηώλ αλάινγα κε ηα ζηάδηα 

ηνπ θαηαρσξεηή ζπκθώλα κε ηνλ πίλαθα 2.2.  

 

clear 
initial_data=[0 1 0 0 1];   %Arxikes times kataxwriti 
[k,m] = size(initial_data); %Vathmides(stages) kataxoriti 
L=pow2(1,m)-1; %Mikos/periodos akolouthias 
l=L+1; 
%paragogi x kai y protimomenwn akolouthiwn 
x(1,:)=initial_data; 
y(1,:)=initial_data; 
for i=2:l 
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    find_polynomial_prefered_gold %Sunartisi gia tin evresi twn protimomenwn poluonimwn 
    x(i,:)=circshift (x(i-1,:),[0 1]); 
    x(i,1)=new_x; 
    x_sequence(:,(i-1))=x(i,m); 
    y(i,:)=circshift (y(i-1,:),[0 1]); 
    y(i,1)=new_y; 
    y_sequence(:,(i-1))=y(i,m); 
end 

x_y_prefered_sequences(1,:)=x_sequence; 

x_y_prefered_sequences(2,:)=y_sequence; 

%Paragogi Gold akolouthiwn 

for i=1:L 

%shift y akolouthias kata i 

    shifted_y_sequence(i,:)=circshift(y_sequence(1,:),[0 (i-1)]); 

        for j=1:L 

            Gold_Sequences(1,j)=x_sequence(:,j); 

            Gold_Sequences(2,j)=y_sequence(:,j); 

            Gold_Sequences(i+2,j)=mod(x_sequence(:,j)+shifted_y_sequence(i,j),2); 

        end 

end 

print_gold_sequence 

Ππογπαμμα 2.6 - gold_sequence.m 

 

switch m  
    case 5 
        new_x=mod(x((i-1),2)+x((i-1),5),2); 
        new_y=mod(y((i-1),2)+y((i-1),3)+y((i-1),4)+y((i-1),5),2); 
    case 6 
        new_x=mod(x((i-1),1)+x((i-1),6),2); 
        new_y=mod(y((i-1),1)+y((i-1),2)+y((i-1),5)+y((i-1),6),2); 
    case 7 
        new_x=mod(x((i-1),3)+x((i-1),7),2); 
        new_y=mod(y((i-1),1)+y((i-1),2)+y((i-1),3)+y((i-1),7),2); 
    case 9 
        new_x=mod(x((i-1),4)+x((i-1),9),2); 
        new_y=mod(y((i-1),3)+y((i-1),4)+y((i-1),6)+y((i-1),9),2); 
    case 10 
        new_x=mod(x((i-1),3)+x((i-1),10),2); 
        new_y=mod(y((i-1),2)+y((i-1),3)+y((i-1),8)+y((i-1),10),2); 
    case 11 
        new_x=mod(x((i-1),2)+x((i-1),11),2); 
        new_y=mod(y((i-1),2)+y((i-1),5)+y((i-1),8)+y((i-1),11),2); 
    otherwise 
        disp('Non prefered m-sequences') 
end 

Ππογπαμμα 2.7 - find_polynomial_prefered_gold.m 

 

Αθνύ ππνινγηζηνύλ νη πξνηηκώκελεο m αθνινπζίεο αξρίδεη ε «θαηαζθεπή» 

ησλ Gold αθνινπζηώλ. Απηό γίλεηαη νιηζζαίλνληαο ηελ y αθνινπζία θαηά έλα bit 

θάζε θνξά θαη ππνινγίδνληαο ην modulo2 άζξνηζκα ηεο λέαο αθνινπζίαο κε ηελ x. 

Αθνύ ππνινγηζηνύλ όιεο νη Gold αθνινπζίεο γηα ηηο δεδνκέλεο αξρηθέο ηηκέο ηνπ 

θαηαρσξεηή απνζεθεύνληαη ζηνλ πίλαθα Gold_Sequences πνπ ζηηο δπν πξώηεο 

ζεηξέο πεξηέρεη ηελ x θαη ηελ y αθνινπζία. Σέινο θαιείηαη ην ππνπξόγξακκα 
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print_gold_sequence.m κε ην νπνίν εθηππώλνληαη νη 5 πξώηεο Gold αθνινπζίεο πνπ 

παξάγνληαη γηα αξρηθέο ηηκέο θαηαρσξεηή [0 1 0 0 1] παξαιείπνληαο ηελ x θαη ηελ y 

πνπ ηηο δεκηνύξγεζαλ. Οη πέληε απηέο αθνινπζίεο θαίλνληαη ζην ζρήκα (). 

 

for i=3:7 

    figure(1) 

    subplot(5,1,i-2) 

    stairs(Gold_Sequences(i,:),'r'); 

    axis([0 L -0.1 1.2]) 

    title('Generated Gold Sequence') 

end 

 Ππογπαμμα 2.8 - print_gold_sequences.m 

 

 

Σσημα 2.16 – 5 ππυηερ Gold ακολοςθιερ 
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ΚΕΦΑΛΑΘΟ 3
Ο

 

 

ΦΤΘΚΟ ΕΠΘΠΕΔΟ ΕΝΑΕΡΘΑ ΔΘΕΠΑΦΗ UTRA 

 

 

 

 

 

3.1 LAYER PROTOCOL DESIGN / OSI LAYERS 

 Τν 1977 ζην ηλζηηηνύην ANSI κε ηε ζπκβνιή ηνπ παγθόζκηνπ νξγαληζκνύ 

πξνηππνπνίεζεο ISO (International Organization for Standardization) άξρηζε ε 

κειέηε γηα κηα λέα αξρηηεθηνληθή δηθηύσλ ε νπνία εμειίρζεθε ζην κνληέιν OSI 

(Open Systems Interconnection). Τν κνληέιν OSI δηαηξεί ηηο ιεηηνπξγίεο ελόο 

ζπζηήκαηνο ζε κηα ζεηξά από επίπεδα. Κάζε επίπεδν ρξεζηκνπνηεί κόλν ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ θάησ επηπέδνπ θαη πξνζθέξεη ιεηηνπξγηθόηεηα ζην πάλσ επίπεδν. 

Τππηθά, ηα θαηώηεξα επίπεδα θαηαζθεπάδνληαη κε πιηθό, ελώ ηα αλώηεξα επίπεδα 

είλαη εθαξκνγέο ινγηζκηθνύ. Τν κνληέιν OSI είλαη βαζηθά ζπλδεδεκέλν κε ηνλ θιάδν 

ησλ ππνινγηζηώλ θαη ηελ δηθηύσζή ηνπο. Τν θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ είλαη ε 

δηεπαθή (πεξηβάιινλ επαθήο) κεηαμύ ησλ επηπέδσλ, ε νπνία ππαγνξεύεη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο αιιειεπίδξαζεο απηώλ ησλ επηπέδσλ. Απηό ζεκαίλεη όηη έλα 

επίπεδν δεκηνπξγεκέλν από έλαλ θαηαζθεπαζηή κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε ην 

δηπιαλό επίπεδν πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη άιινο (κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη έρνπλ ηεξεζεί 

νη πξνηππνπνηήζεηο θαηά ISO). Σύκθσλα κε ην βαζηθό κνληέιν OSI έλα ζύζηεκα 

είλαη δηαηξεκέλν ζε 7 επίπεδα θαη θάζε έλα από απηά επηθνηλσλεί κε ην δηπιαλό ηνπ 

κε βάζε θάπνηα πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο. Σηνλ πίλαθα 3.1 θαίλνληαη ηα 7 επίπεδα 

ηνπ κνληέινπ θαη ζπλνπηηθά νη ιεηηνπξγηέο ηνπ θαζελόο.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
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7 OSI LAYERS 

επίπεδν ιεηηνπξγίεο 

7. Επίπεδν εθαξκνγώλ 

(Application Layer) 
Δηαδηθαζίεο δηθηύνπ πξνο εθαξκνγέο 

6. Επίπεδν παξνπζίαζεο 

(Presentation layer) 

Παξνπζίαζε δεδνκέλσλ θαη 

θξππηνγξάθεζε 

5. Επίπεδν ζπλόδνπ (Session 

layer) 

Επηθνηλσλία ππνινγηζηώλ, 

ζπγρξνληζκόο 

4. Επίπεδν κεηαθνξάο 

(Transport layer) 
Δηαζθάιηζε ζπλδέζεσλ, αμηνπηζηία 

3. Επίπεδν δηθηύνπ (Network 

layer) 

Δξνκνιόγεζε παθέησλ, ινγηθέο 

δηεπζύλζεηο (IP) 

2. Επίπεδν δηαζύλδεζεο 

δεδνκέλσλ (Data link layer) 
Φπζηθέο δηεπζύλζεηο (MAC & LLC) 

1. Φπζηθό επίπεδν (Physical 

layer) 

Μεηάδνζε ςεθίσλ ζην θαλάιη 

επηθνηλσλίαο 

Πίνακαρ 3.1 – OSI layers και βαζικέρ λειηοςπγιέρ 

 

3.2. ΕΝΑΕΡΘΑ ΔΘΕΠΑΦΗ (RADIO INTERFACE) ΣΟΤ UMTS 

 

Τν UMTS όζν αθνξά ηε ελαέξηα δηεπαθή, δειαδή ην πεξηβάιινλ 

αιιειεπίδξαζεο Uu, πνπ όπσο αλαθέξζεθε ζην πξώην θεθάιαην, είλαη ην 

πεξηβάιινλ κεηαμύ ηνπ δηθηύνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ρξήζηε, βαζίδεη ηε 

αξρηηεθηνληθή ηνπ ζ’ απηή ηε δνκή επηπέδσλ, αιιά ρξεζηκνπνηεί κόλν ηα 3 θαηώηεξα 

επίπεδα, δειαδή ηα επίπεδα δηθηύνπ, δηαζύλδεζεο δεδνκέλσλ θαη ην θπζηθό. 

 

3.2.1. Network Layer (επίπεδο δικηύου) 

 

Τν επίπεδν δηθηύνπ παξέρεη ηα ιεηηνπξγηθά θαη δηαδηθαζηηθά κέζα γηα ηελ 

κεηαθνξά αθνινπζηώλ δεδνκέλσλ κεηαβιεηνύ κήθνπο από κηα πξνέιεπζε ζε έλα 

πξννξηζκό, κέζα από έλα ή πεξηζζόηεξα δίθηπα, ελώ δηαηεξεί ηελ πνηόηεηα 

εμππεξέηεζεο πνπ απαηηεί ην επίπεδν κεηαθνξάο. Τν επίπεδν δηθηύνπ εθηειεί 
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ιεηηνπξγίεο δξνκνιόγεζεο, κε πηζαλέο ηκεκαηνπνηήζεηο / απνηκεκαηνπνηήζεηο, θαη 

αλαθέξεη ζθάικαηα ζρεηηθά κε ηελ παξάδνζε ησλ παθέησλ. Τν επίπεδν δηθηύνπ 

(επίπεδν ηξία) επηθνηλσλεί κε ην θπζηθό (επίπεδν έλα) κέζσ ηνπ RRC (Radio 

Resource Control). 

 

3.2.2. Data Link Layer (επίπεδο διαζύνδεζης δεδομένων) 

 

Τν επίπεδν δηαζύλδεζεο δεδνκέλσλ παξέρεη ηα ιεηηνπξγηθά θαη δηαδηθαζηηθά 

κέζα γηα ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ από ηελ κηα ζπζθεπή ηνπ δηθηύνπ ζηελ άιιε, θαη 

γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ πηζαλή δηόξζσζε ζθαικάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην θπζηθό 

επίπεδν. Τν επίπεδν δηαζύλδεζεο δεδνκέλσλ (επίπεδν δπν), επηθνηλσλεί κε ην θπζηθό 

κέζσ ηνπ ππό-επηπέδνπ ηνπ Medium Access Control (MAC). 

 

3.2.3. Physical Layer (θυζικό επίπεδο) 

 

Τν θπζηθό επίπεδν νξίδεη όιεο ηηο ειεθηξηθέο θαη θπζηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ 

ζπζθεπώλ. Οη θπξηόηεξεο ιεηηνπξγίεο θαη ππεξεζίεο ηνπ θπζηθνύ επηπέδνπ είλαη ε 

έλαξμε θαη πεξαίσζε ηεο ζύλδεζεο κίαο ζπζθεπήο, ε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο όπνπ 

νη ζπζθεπέο εμππεξεηνύλ απνηειεζκαηηθά πνιινύο ρξήζηεο. Επηιύνληαη έηζη 

πξνβιήκαηα πξνηεξαηόηεηαο πξόζβαζεο (contention) θαη ειέγρνπ ξνήο δεδνκέλσλ.  

Καη ηέινο ε δηακόξθσζε θαη απνδηακόξθσζε ησλ ςεθηαθώλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ 

κεηάδνζε από ζπζθεπή ζε ζπζθεπή. Γηα παξάδεηγκα, ηα ςεθηαθά ειεθηξηθά ζήκαηα 

κπνξεί λα ηαμηδέςνπλ σο αλαινγηθά ζε ράιθηλν θαιώδην, κεηά ζε νπηηθή ίλα, κεηά λα 

κεηαδνζνύλ από ξαδηνδεύμε ή δνξπθνξηθά, λα θζάζνπλ πάιη αλαινγηθά ζε ράιθηλν 

θαιώδην, θαη λα γίλνπλ ςεθηαθά ζηνλ παξαιήπηε. Αλαιπηηθά γηα ε δηακόξθσζε θαη 

ε απνδηακόξθσζε  πνπ πινπνηνύληαη ζην θπζηθό επίπεδν ζα κειεηεζνύλ ζην 

θεθάιαην 5. 

 Σην ζρήκα 3.1 θαίλνληαη νη δηεπαθέο ηνπ θπζηθνύ επηπέδνπ κε ηα αιιά δπν 

επίπεδα γηα ην UMTS. Τν θπζηθό επίπεδν δεκηνπξγεί ηα θπζηθά θαλάιηα (physical 
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channels) κε ηα νπνία επηθνηλσλεί κε ην κέζν κεηαθνξάο ηνπ ζήκαηνο θαη 

επηθνηλσλεί κε ηα θαλάιηα κεηαθνξάο (transport channels) κε ην MAC ππνεπίπεδν. 

Τν MAC ππνεπίπεδν, επηθνηλσλεί κέζνπ ινγηθώλ θαλαιηώλ κε ην ππνεπίπεδν RLC 

(Radio Link Control) ηνπ επηπέδνπ δηθηύνπ. Τα ινγηθά θαλάιηα, δηαρσξίδνληαη 

αλάινγα κε ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κεηαθέξνπλ. Τα θπζηθά θαλάιηα, 

νξίδνληαη από ην θπζηθό επίπεδν θαη ιεηηνπξγνύλ, είηε κε πνιππιεμία FDD είηε κε 

TDD. Τν θπζηθό επίπεδν, ειέγρεηαη από ην RRC δειαδή από ην επίπεδν δηθηύνπ. 

 

 

Σσήμα 3.1 – Διεπαθέρ (interfaces) θςζικού επιπέδος 

 

3.3 UTRA FDD MODE CHANNELS 

 

Η ελαέξηα δηεπαθή ηνπ UMTS, ιέγεηαη UTRA. Γηα ηελ FDD κέζνδν ηα 

ινγηθά θαλάιηα ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη από ηα θαλάιηα κεηαθνξάο ηα νπνία κε ηε 

ζεηξά ηνπο πξνζδηνξίδνληαη από ηα θπζηθά. Σην ζρήκα 3.2 θαίλεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ 

θαλαιηώλ ηνπ θπζηθνύ επηπέδνπ, κε ηα θαλάιηα κεηαθνξάο ελώ ζηνλ πίλαθα 3.2 

αλαγξάθνληαη ηα ινγηθά, κεηαθνξάο θαη θπζηθά θαλάιηα κε ηελ πιήξε νλνκαζία 

ηνπο. 
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Σσήμα 3.2 – Ανηιζηοίσηζη καναλιών μεηαθοπάρ ζηα θςζικά 

 

Logical channels Transport channels Physical Channels 

Broadcast Control Channel 

(BCCH), Downlink (DL) 

Dedicated Transport 

Channel (DCH), UL/DL, 

mapped to DCCH and 

DTCH 

Primary Common Control 

Physical Channel 

(PCCPCH), mapped to 

BCH 

Paging Control Channel 

(PCCH), DL 

Broadcast Channel (BCH), 

DL, mapped to BCCH 

Secondary Common 

Control Physical Channel 

(SCCPCH), mapped to 

FACH, PCH 

Dedicated Control Channel 

(DCCH), UL/DL 

Forward Access Channel 

(FACH), DL, mapped to 

BCCH, CCCH, CTCH, 

DCCH and DTCH 

Physical Random Access 

Channel (PRACH), 

mapped to RACH 

Common Control Channel 

(CCCH), UL/DL 

Paging Channel (PCH), DL, 

mapped to PCCH 

Dedicated Physical Data 

Channel (DPDCH), 

mapped to DCH 
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Dedicated Traffic Channel 

(DTCH), UL/DL 

Random Access Channel 

(RACH), UL, mapped to 

CCCH, DCCH and DTCH 

Dedicated Physical 

Control Channel 

(DPCCH), mapped to 

DCH. 

Common Traffic Channel 

(CTCH), Unidirectional (one 

to many) 

Uplink Common Packet 

Channel (CPCH), UL, 

mapped to DCCH and 

DTCH 

Physical Downlink 

Shared Channel 

(PDSCH), mapped to 

DSCH 

  

Downlink Shared Channel 

(DSCH), DL, mapped to 

DCCH and DTCH 

Physical Common Packet 

Channel (PCPCH), 

mapped to CPCH 

  

Synchronisation Channel 

(SCH) 

Common Pilot Channel 

(CPICH) 

Acquisition Indicator 

Channel (AICH) 

Paging Indication 

Channel (PICH) 

CPCH Status Indication 

Channel (CSICH) 

Collision 

Detection/Channel 

Assignment Indication 

Channel (CD/CA-ICH) 

Πίνακαρ 3.2 – UTRA FDD κανάλια 

 

3.3.1 Transport channels 

 

Τα transport channels είλαη νπζηαζηηθά νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην θπζηθό 

επίπεδν ζηα αλώηεξα επίπεδα. Τα θαλάιηα ρσξίδνληαη ζηα dedicated θαη ζηα 

common, αλάινγα κε ηα δεδνκέλα πνπ κεηαθέξνπλ θαη κε πνηνλ ηξόπν ηα 

κεηαθέξνπλ ζηελ ελαέξηα δηεπαθή.  

Τν κνλαδηθό dedicated channel είλαη ην  DCH είλαη έλα θαλάιη κεηαθνξάο θαη 

γηα ηελ θαηεξρόκελε θαη γηα ηελ αλεξρόκελε δεύμε θαη κεηαδίδεηαη ζε νιόθιεξε ηελ 

θπςέιε ή ζε έλα κέξνο ηεο κέζσ θεξαηώλ όπσο νη beamforming. 

Σηα common channels αλήθεη ην BCH είλαη έλα θαλάιη γηα ηελ θαηεξρόκελε 

δεύμε θαη κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θπςέιεο. 
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Μεηαδίδεηαη ζε νιόθιεξε ηελ θπςέιε πάληα. Τν FACH είλαη επίζεο ηεο 

θαηεξρόκελεο δεύμεο θαη κεηαδίδεηαη κε ρακειή ηζρύ. Τν PCH ζρεηίδεηαη κε ην 

θπζηθό επίπεδν γηα ηελ παξνρή ελδείμεσλ ηειεεηδνπνίεζεο (Paging). Τν RACH είλαη 

θαλάιη αλεξρόκελεο δεύμεο. Δέρεηαη ζήκα, από νιόθιεξε ηελ θπςέιε. Τν CPCH 

ζηέιλεη πιεξνθνξία ζην DCCH πνπ παξέρεη ηνλ έιεγρν ηζρύνο. Τν DSCH  ζρεηίδεηαη 

είλαη θαλάιη θαηεξρόκελεο δεύμεο επίζεο θαη κπνξεί λα κεηαδνζεί είηε ζε νιόθιεξε 

ηελ θπςέιε είηε ζε έλα κέξνο ηεο.  

 

 

3.3.2 Physical channels 

 

 

 Τα πεξηζζόηεξα θπζηθά θαλάιηα, απνηεινύληαη από κηα δνκή επηπέδσλ από 

frames θαη time slots. Αλάινγα κε ην bit rate ηνπ θαλαιηνύ, ε δηακόξθσζε ησλ slots 

δηαθέξεη. Έλα frame ζηα θπζηθά θαλάιηα είλαη κηα δηαδηθαζηηθή κνλάδα πνπ 

απνηειείηαη από 15 slots θαη δηαξθεί όζν 38400 chips. Slot είλαη κνλάδα πνπ 

απνηειείηαη από ζεηξά bit κε ζπλνιηθή δηάξθεηα 2560 chips. Ο αξηζκόο ησλ bit αλά 

slot είλαη δηαθνξεηηθόο γηα ην θάζε θαλάιη θαη κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα δηαθέξεη θαη 

ζην ίδην θαλάιη. 

 

 

 

3.4. ΔΟΜΗ ΦΤΘΚΩΝ ΚΑΝΑΛΘΩΝ ΑΝΕΡΥΟΜΕΝΗ ΖΕΤΞΗ (UPLINK). 

 

3.4.1. Dedicated κανάλια. 

 

 

 Τα Dedicated θαλάιηα αλεξρόκελεο δεύμεο είλαη ην DPDCH θαη ην DPCCH. 

Σε επόκελν θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα δπν 

απηά θαλάιηα πνιππιέθνληαη ζε έλα frame. Τν DPDCH είλαη ην απηό πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ DCH transport channel. Είλαη δπλαηό λα 

ππάξρνπλ θαλέλα, έλα ή θαη πνιιά DPDCH ζηελ πξαγκαηνπνίεζε θάζε ζύλδεζεο ζε 

αληίζεζε κε ην DPCCH θαλάιη, πνπ είλαη απζηεξά κόλν έλα θάζε θνξά. Η δνκή 

απηώλ ησλ δπν θαλαιηώλ θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.3. Κάζε frame έρεη δηάξθεηα Τf = 10 
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ms ρσξίδεηαη ζε 16 slots. Κάζε slot είλαη κήθνπο 2560 chip, αληηζηνηρώληαο ζε κία 

πεξίνδν ειέγρνπ ηζρύνο. Η παξάκεηξνο k θαζνξίδεη ησλ αξηζκό ησλ bit ζε θάζε 

ζρηζκή θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ παξάγνληα δηάρπζεο (Spreading Factor - SF) ηνπ 

θπζηθνύ θαλαιηνύ κε ηελ εμίζσζε SF = 256 / 2
k
. Ο παξάγνληαο δηάρπζεο SF νξίδεηαη 

σο ν ιόγνο ηνπ ξπζκνύ chip, δειαδή ηνπ ξπζκνύ ησλ bit ηεο PN αθνινπζίαο, πξνο ην 

ξπζκό δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε. Σπλεπώο, ν SF εθθξάδεη ησλ αξηζκό ησλ chip ηεο PN 

αθνινπζίαο πνπ «ρσξάλε» ζε έλα bit ησλ δεδνκέλσλ. Ο SF παίξλεη ηηκέο από 4 έσο 

256, κε ηηκέο γηα ην k από 0 έσο 6. Ο SF γηα ην DPCCH είλαη πάληα 256 θαζώο ν 

αξηζκόο ησλ bit πνπ κεηαθέξεη απηό ην θαλάιη αλά slot είλαη ζηαζεξόο θαη ίζνο κε 10. 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα, ηα δέθα απηά bit κνηξάδνληαη ζε νκάδεο. 

 Σσήμα 3.3 – Γενική δομή ενόρ slot ηος DPDCH/DPCCH καναλιού 

 

Οη αξηζκνί ησλ bit γηα θάζε DPDCH θαζώο θαη γηα θάζε νκάδα πνπ απαξηίδεη ην 

DPCCH θαλάιη δίλνληαη από ηνπο πίλαθεο 3.3 θαη 3.4 αληίζηνηρα. 

 

Πίνακαρ 3.3 – Απιθμόρ bit δεδομένων DPDCH για διαθοπεηικούρ παπάγονηερ διάσςζηρ 

 



[51] Κεθάιαην 3
ν
 – Φπζηθό επίπεδν ελαέξηαο δηεπαθήο UTRA. 

Π.Μ.Σ Ηιεθηξνληθήο & Υπνινγηζηώλ – Τκήκα Φπζηθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

Σεπηέκβξηνο 2008 

 

Πίνακαρ 3.4 – Απιθμόρ bit DPCCH για διαθοπεηικέρ δομέρ slot 

 

Γηα ηελ νκάδα Npilot ηνπ DPCCH ηα bit ζύκθσλα κε ηελ πξνηππνπνίεζε 

3GPP  δίλνληαη από ηνπο πίλαθεο 3.5(a) θαη 3.5(b) αλάινγα κε ηνλ αξηζκό θαη ην slot 

ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη.  

 

Πίνακαρ 3.5(a) – Pilot bit ηος DPCCH για ηα 15 slot 
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Πίνακαρ 3.5(b) – Pilot bit ηος DPCCH για ηα 15 slot 

 

Αληίζηνηρα ε νκάδα ησλ bit TPC παίξλεη ηηκέο ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 3.6: 

 

Πίνακαρ 3.6 – TPC bit ηος DPCCH 

 

 

3.4.2. Common κανάλια 

 

(a) Τν PRACH είλαη θαλάιη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηαθέξεη ην RACH 

transport channel. Τν UE είλαη δπλαηό λα μεθηλήζεη ηελ εθπνκπή ζήκαηνο θαηά ηελ 

έλαξμε θαιά νξηζκέλσλ ρξνληθά δηαζηεκάησλ πνπ νλνκάδνληαη access slots. 

Υπάξρνπλ 15 ηέηνηα ρσξηζκέλα ζε δπν frame  θαη θάζε slot έρεη δηάξθεηα 5120 chips 

ην θαζέλα, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.4. 
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Σσήμα 3.4 – Μεηάδοζη PRACH καναλιού 

 

Η δηαδηθαζία γηα ηελ ηπραίαο πξόζβαζεο κεηάδνζε απνηειείηαη πάληα από 

έλα ή θαη πεξηζζόηεξα preamble (εηζαγσγηθά) ηκήκαηα, κήθνπο 4096 chips ηα νπνία 

πεξηέρνπλ 256 επαλαιήςεηο κηαο ππνγξαθήο (signature) δηάξθεηαο 16 chips θαη ην 

κήλπκα, κήθνπο 10 κε 20 ms, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.5. 

 

 
Σσήμα 3.5 – Μεηάδοζη PRACH καναλιού 

 

 

Τν κήλπκα, έρεη δνκή πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.6. Απνηειείηαη από 10*2
k
 bit, 

όπνπ k κπνξεί λα πάξεη ηηο ηηκέο 0,1,2,3. Απηό αληηζηνηρεί ζε έλαλ SF 256, 128, 64, 

θαη 32 αληίζηνηρα γηα ην κέξνο ηνπ κελύκαηνο. Τν πιήζνο ησλ bit ηνπ κελύκαηνο 

αλαιόγσο κε ηνλ παξάγνληα k θαίλεηαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 3.7. Τν control part 

απνηειείηαη από 8 bit pilot bit θαη από ηα 2bit TFCI bit. Η δνκή ηνπ θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα 3.8. Σηελ πεξίπησζε ηνπ κελύκαηνο ησλ 20ms ην TFSI επαλαιακβάλεηαη θαη 

ζην 2ν frame. 
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Σσήμα 3.6 – Γενική δομή ενόρ slot ηος PRACH καναλιού 

 

 

Πίνακαρ 3.7 – Απιθμόρ bit δεδομένων PRACH για διαθοπεηικούρ παπάγονηερ διάσςζηρ 

 

 

Πίνακαρ 3.8 – Απιθμόρ Pilot και TFCI bit PRACH 

 

Τα 8 pilot bit παίξλνπλ ηηκέο αλάινγα κε ην slot ζην νπνίν δηαδίδνληαη θαη είλαη 

θαζνξηζκέλα ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 3.9. 
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Πίνακαρ 3.9 –Pilot bit για διαθοπεηικά slot ηος PRACH 

 

 

(b) Τν PCPCH ρξεζηκεύεη ζηελ κεηάδνζε ηνπ CPCH. Η δνκή θαη ε κεηάδνζε 

ηνπ CPCH είλαη παξεκθεξήο κε απηή ηνπ RACH. Σην ζρήκα 3.7 βιέπνπκε πσο 

απνηειείηαη από ηα: 

Access Preambles [A-P] κήθνπο 4096 chips. Τα A-P ρξεζηκνπνηνύλ ηηο 

ππνγξαθέο ησλ RACH preamble, αιιά είλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη 

κηθξόηεξν αξηζκό απηώλ. Ο θώδηθαο scrambling πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κπνξεί λα είλαη 

θαη κέξνο ησλ αθνινπζηώλ Gold πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ scrambling 

θσδηθνπνίεζε ηνπ RACH.  

Τν Collision Detection Preamble (CD-P) κήθνπο επίζεο 4096 chips, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθό κέξνο ηεο Gold αθνινπζίαο θαη από ηα RACH preambles 

θαη από ηα A – P.  

Τν Power Control Preamble (PC-P) πνπ έρεη κήθνο 0 ή 8 slots ην νπνίν 

θαζνξίδεηαη από πςεινηέξα επίπεδα. Αλ έρεη κήθνο 8 slots, απηά ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζην CPCH PC-P pilot bit. 
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Σσήμα 3.7 – Μεηάδοζη PCPCH καναλιού 

 

Τέινο ην κέξνο ηνπ κελύκαηνο πνπ έρεη δηάξθεηα N*10 ms. Σην ζρήκα 3.8 

θαίλεηαη ε δνκή ηνπ κελύκαηνο ηνπ CPCH. Απνηειείηαη από N max-frames (ππέξ - ) 

από frames πνπ δηαξθνύλ 10ms. Κάζε frame από ηα ηειεπηαία δηαηξείηαη ζε 15 slots 

δηάξθεηαο 2560 chips ην θάζε έλα. Κάζε slot απνηειείηαη από δπν κέξε. Τν κέξνο ησλ 

δεδνκέλσλ (data part) πνπ κεηαθέξεη πιεξνθνξία γηα ηα αλώηεξα επίπεδα θαη ην 

κέξνο ηνπ έιεγρνπ (control part) πνπ κεηαθέξεη πιεξνθνξία γηα ην ίδην ην θπζηθό 

επίπεδν. Καη ηα δπν κέξε, κεηαδίδνληαη παξάιιεια. Ο SF γηα ην control part είλαη 

256. 

 

 

 

Σσήμα 3.8 – Γενική δομή ενόρ slot ηος PCPCH καναλιού 
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3.5. ΔΟΜΗ ΦΤΘΚΩΝ ΚΑΝΑΛΘΩΝ ΚΑΣΕΡΥΟΜΕΝΗ ΖΕΤΞΗ 

(DOWNLINK). 

 

 

3.5.1. Dedicated channels 

 

Υπάξρεη κόλν έλα dedicated downlink physical θαλάιη, ην DPCH.  Μέζσ 

απηνύ ηα δεδνκέλα πνπ «παξάγνληαη» ζην DCH κεηαδίδνληαη κε ρξνληθή πνιππιεμία 

καδί κε δεδνκέλα έιεγρνπ πνπ «παξάγνληαη» ζην θπζηθό επίπεδν (όπσο ηα pilot bit 

θ.α.). Τν DPCH κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί σο ε ρξνληθή πνιππιεμία ηνπ downlink 

DPDCH θαη ηνπ downlink DPCCH. Σην ζρήκα 3.9 θαίλεηαη ε δνκή ηνπ frame ηνπ 

DPCH. Κάζε frame έρεη δηάξθεηα 10ms θαη είλαη δηαηξεκέλν, επίζεο ζε 15 slots 

κήθνπο 2560 chips.  

 

 

Σσήμα 3.9 – Γενική δομή ενόρ slot ηος DPCH καναλιού 

 

Η παξάκεηξνο k θαζνξίδεη ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ bit αλά κηα DPCH slot. Σρεηίδεηαη 

κε ηνλ SF ηνπ θπζηθνύ θαλαιηνύ κε ηε ζρέζε SF=512/2k. Έηζη ν SF κπνξεί λα 

θπκαλζεί από 4 έσο 512.  

 Ο αξηζκόο ησλ bit γηα ηα Npilot, NTPC, NTFCI, Ndata1 θαη Ndata2 δίλεηαη από ηνλ 

πίλαθα 3.10. 
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Πίνακαρ 3.10 – Απιθμόρ bit για διάθοπερ δομέρ ηος slot ζηο DPCH 

 

Σπγθεθξηκέλα γηα ην pilot αλάινγα κε ην slot δηάδνζεο θαη ηνλ αξηζκό ησλ bit πνπ 

δηαδίδνληαη θάζε θνξά νη ηηκέο πνπ ιακβάλνπλ ηα bit θαζνξίδνληαη από ηνλ πίλαθα 

3.11. 
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Πίνακαρ 3.11 – Pilot bit για διαθοπεηικά slot ζηο DPCH 

 

 

3.5.2. Common channels 

 

(a) Τν CPICH είλαη έλα ζηαζεξνύ ξπζκνύ 30kbps θαλάιη θαηεξρόκελεο 

δεύμεο, κε SF=256 πνπ κεηαθέξεη πξνθαζνξηζκέλεο αθνινπζίεο ζύκβνισλ / bit. Η 

δνκή ηνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.10. Τν θαλάιη, εκθαλίδεηαη κε δπν κνξθέο, ηελ P-

CPICH θαη ηελ S-CPICH. Τν P-CPICH ρξεζηκνπνηεί ηνλ ίδην channelization θώδηθα 

ζπλερώο θαη ππάξρεη έλα θαλάιη αλά θπςέιε. Τν S-CPICH θσδηθνπνηείηαη κε 

scrambling θώδηθεο, νη νπνίνη ζα κειεηεζνύλ δηεμνδηθά ζην επόκελν θεθάιαην καδί 

κε ηνπο channelization θώδηθεο. 

 

 

Σσήμα 3.10 – Γενική δομή ενόρ slot ηος CPICH καναλιού 
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(b) Τν P-CCPCH είλαη έλα θαλάιη ζηαζεξνύ ξπζκνύ 30kbps κε SF=256 ην 

νπνίν κεηαθέξεη ην BCH θαλάιη ηνπ 2νπ επηπέδνπ. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηε δνκή ηνπ 

θαλαιηνύ, ζην ζρήκα 3.11 ζηα πξώηα 256 chips ην θαλάιη, δελ εθπέκπεη νπζηαζηηθά 

ηίπνηα. 

 

 

Σσήμα 3.11 – Γενική δομή ενόρ slot ηος P-CCPCH καναλιού 

 

(c) Τν S-CCPCH ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ FACH θαη ηνπ PCH. 

Υπάξρνπλ δπν εηδώλ S-CCPCH. Απηά πνπ πεξηιακβάλνπλ TFCI ή όρη, αλάινγα κε 

ην ηη νξίδεηαη από ην UTRAN. Η δνκή ηνπ frame θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.12. Ο 

παξάγνληαο k θαζνξίδεη ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ bit αλά slot, έηζη ώζηε ν SF λα 

είλαη 256/2k θαη λα θπκαίλεηαη από 256 έσο 4. Τν FACH θαη ην PCH κπνξνύλ λα 

αληηζηνηρεζνύλ ζην ίδην S-CCPCH θαλάιη, ή αθόκα θαη ζην ίδην frame ηνπ θαλαιηνύ.  

 

 
 

Σσήμα 3.12 – Γενική δομή ενόρ slot ηος S-CCPCH καναλιού 
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(d) Τν SCH είλαη έλα θαλάιη θαηεξρόκελεο δεύμεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ αλίρλεπζε ηεο θπςέιεο. Απνηειείηαη από δπν ππό-θαλάιηα. Τα frames ησλ 10 ms 

ησλ δπν ππνθαλαιηώλ έρνπλ ηε δνκή πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.13. Τν πξσηεύνλ 

SCH κεηαδίδεη έλαλ δηακνξθσκέλν θώδηθα ζπγρξνληζκνύ κήθνπο 256 chips, 

δηαδίδεηαη ζε θάζε slot θαη είλαη ίδηνο γηα όιεο ηηο θπςέιεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Τν 

δεπηεξεύνλ SCH επαλαιακβάλεη δηακνξθσκέλνπο θώδηθεο ζπγρξνληζκνύ ησλ 256 

chips.  

 

 
 

Σσήμα 3.13 – Γενική δομή frame SCH καναλιού 

 

 

(e) Τν PDSCH ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηαθέξεη ην θαλάιη DSCH από ην 

MAC ππνεπίπεδν. Μνηξάδεηαη ζηνπο ρξεζηέο κε βάζε ηελ πνιππιεμία θσδηθώλ. 

Όπσο θαη ην DSCH ζρεηίδεηαη κε έλα από ηα δηάθνξα DCH έηζη θαη ην PDSCH 

ζρεηίδεηαη κε ηα θαηεξρόκελεο δεύμεο DPCH. Γηα ηελ αθξίβεηα θάζε frame ηνπ 

PDSCH είλαη ζπλδεκέλν κε έλα θαηεξρόκελεο δεύμεο DPCH. Η δνκή ηνπ θαλαιηνύ 

απηνύ θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.14. Ο παξάγνληαο δηάρπζεο είλαη κεηαβιεηόο από 256 

κέρξη 4. Καζώο ινηπόλ ν παξάγνληαο δηάρπζεο αιιάδεη, όπσο θαη άιιεο παξάκεηξνη 

πνπ αθνξνύλ ην θπζηθό επίπεδν, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί TFCI ώζηε λα ελεκεξώλεη 

αλά frame ην Ue γηα ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο ζπκπεξηιακβαλόκελνπ θαη ηνπο 

channelization θώδηθεο από ην OVSF code tree.  
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Σσήμα 3.14 – Γενική δομή ενόρ slot ηος PDSCH καναλιού 

 

 

(f) Τν AICH απνηειείηαη από κηα επαλαιακβαλόκελε αθνινπζία 15 

δηαδνρηθώλ slots, θάζε κηα κήθνπο 40bit. Κάζε slot απνηειείηαη από έλα κέξνο 32 

ζύκβνισλ θαη έλα κέξνο 1024 chips πνπ δελ κεηαδίδνπλ ηίπνηα. Η δνκή ησλ slot ηνπ 

θαλαιηνύ θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.15. 

 

 
Σσήμα 3.15 – Γενική δομή ενόρ slot ηος AICH καναλιού 

 

Τα ζύκβνια πνπ κεηαδίδεη ην AICH aj έρνπλ πξαγκαηηθέο ηηκέο πνπ πξνθύπηνπλ από 

ηε ζρέζε: 

 

Τν AIs κπνξεί λα πάξεη ηηο ηηκέο -1,0,+1 αλάινγα κε ην signature s. Οη ζπληειεζηέο 

bs,j νξίδνληαη ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 3.12. 
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Πίνακαρ 3.12 – Σςνηελεζηέρ bs,j 

 

 

(g) Τν AP-AICH κεηαθέξεη δείθηεο πνπ αθνξνύλ ηε ιήςε δεδνκέλσλ ηνπ 

CPCH νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ signature s ηνπ UE. Σην ζρήκα 3.16 θαίλεηαη ε 

δνκή απηνύ ηνπ θαλαιηνύ.  

 
Σσήμα 3.16 – Γενική δομή ενόρ slot ηος AP-AICH καναλιού 

 
Τα ζύκβνια aj έρνπλ πξαγκαηηθέο ηηκέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζρέζε: 

 

Όπνπ ην APIs κπνξεί λα πάξεη ηηο ηηκέο -1,0,+1 αλάινγα κε ην Access Preamble 

signature s. Οη ζπληειεζηέο bs,j νξίδνληαη από ηνλ πίλαθα 3.12 επίζεο. 
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(h) Τν CD/CAICH είλαη θαλάιη πνπ κεηαθέξεη ην CDI αλ ην CA είλαη 

απελεξγνπνηεκέλν ή ην CDI/CAI αλ ην CA είλαη ελεξγνπνηεκέλν. Η δνκή ηνπ 

θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.17 θαη είλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθνύο 

channelization θώδηθεο από ην AP–AICH. Τν CDI/CAI κέξνο έρεη δηάξθεηα 4096 

chips θαη αθνινπζείηαη από έλα θνκκάηη δηάξθεηαο 1024 chips πνπ δελ κεηαθέξεη 

δεδνκέλα (transmission off). 

 

 
Σσήμα 3.17 – Γενική δομή ενόρ slot ηος CD/CAICH καναλιού 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πεξίπησζε πνπ ην CA δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλν κεηαθέξεηαη 

κόλν ην CDI. Σε απηή ηελ πεξίπησζε νη ζπληειεζηέο aj παίξλνπλ ηηκέο πνπ 

θαζνξίδνληαη από ηνλ ηύπν: 

 

 

 

 

Όπνπ ν ζπληειεζηήο CDIs , πνπ παίξλεη ηηκέο είηε +1 είηε 0, είλαη ν δείθηεο CD πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ preamble signature s. Οη ζπληειεζηέο b δίλνληαη από ηνλ πίλαθα 

3.12.  

Σηελ πεξίπησζε πνπ ην CA είλαη ελεξγνπνηεκέλν νη ζπληειεζηέο aj παίξλνπλ ηηκέο 

ζύκθσλα κε ηε ζρέζε: 

 

Οη ζπληειεζηέο si θαη sk παίξλνπλ ηηκέο εμαξηώκελεο από ηνπο δείθηεο i θαη k 

αληίζηνηρα, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 3.13. Η αθνινπζία bs,j θαζνξίδεηαη από ηνλ 

πίλαθα 3.12.  
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Πίνακαρ 3.13 – Signature / ζςνηελεζηήρ s 

 

 

(i) Τν PICH είλαη έλα ζηαζεξνύ SF = 256 πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

κεηάδνζε δεηθηώλ paging (Paging Indicators). Είλαη ζπζρεηηζκέλν κε ην S-CCPCH 

ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην PCH θαλάιη κεηαθνξάο. Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.18 έλα 

frame ηνπ απνηειείηαη από 300bit θαη έρεη δηάξθεηα 10ms. Τα 288 πξώηα 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνπο δείθηεο, ελώ ηα ππόινηπα 12 δελ είλαη θαζνξηζκέλα. 

. 

 

Σσήμα 3.18 – Γενική δομή ενόρ frame ηος PICH καναλιού 

 

Σε θάζε frame ηνπ PICH είλαη δπλαηό λα κεηαδνζνύλ N δείθηεο ηειε-εηδνπνίεζεο 

νπνύ ην N παίξλεη ηηκέο (18, 36, 72, 144).  Ο ζπζρεηηζκόο ησλ δεηθηώλ κε ηα bit bj 

θαζνξίδεηαη από ηνλ πίλαθα 3.14. 
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Πίνακαρ 3.14 – PI δείκηερ 

 

 

(j) Τν CSICH είλαη έλα ζηαζεξνύ ξπζκνύ θπζηθό θαλάιη ην νπνίν κεηαθέξεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ CPCH. Φξεζηκνπνηεί ηνπο ίδηνπο scrambling 

θώδηθεο κε ην AP-AICH θαη όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.19 απνηειείηαη από 15 slots 

κήθνπο 40 bit. Κάζε slot απαξηίδεηαη από δπν κέξε, έλα κε δηάξθεηα 4096 chips θαη 

ην SI κέξνο πνπ πεξηιακβάλεη 8 bit. 

 

 
Σσήμα 3.19 – Γενική δομή ενόρ slot ηος SCICH καναλιού 

 

Τν θαλάιη είλαη ππεύζπλν γηα ηελ κεηαθνξά ησλ status indicators (δεηθηώλ). Είλαη 

δπλαηό λα κεηαθεξζνύλ N δείθηεο αλά frame. Η ζπζρέηηζε ησλ δεηθηώλ απηώλ κε ηα 

bit κεηαθνξάο ζύκθσλα κε ην πξόηππν γηα ηελ ηξίηε γεληά θηλεηήο ηειεθσλίαο, 

θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 3.15. 

 

Πίνακαρ 3.15 – SI δείκηερ 
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3.6 ΤΠΗΡΕΘΕ ΦΤΘΚΟΤ ΕΠΘΠΕΔΟΤ.  

 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ην θπζηθό επίπεδν είλαη ην ρακειόηεξν 

ζην κνληέιν OSI θαη είλαη απηό πνπ ππνζηεξίδεη ηηο ιεηηνπξγηέο πνπ απαηηνύληαη γηα 

ηελ κεηάδνζε αθνινπζηώλ bit ζην θπζηθό κέζν από ηα πςεινηέξα επίπεδα. Επίζεο 

πξνζθέξεη ππεξεζίεο γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ από ην κέζν πξνο ηα πςεινηέξα 

επίπεδα δειαδή κε ην ππό-επίπεδν MAC ηνπ 2
νπ

 επηπέδνπ θαη κε ην ππό-επίπεδν 

RRC ηνπ 3
νπ

 επηπέδνπ. Τν θπζηθό επίπεδν, δέρεηαη ηα δεδνκέλα θαη ηα «παθεηάξεη» 

αθξηβώο όπσο νξίδεη ν ρξνληζκόο ηνπ. Έλα παθέην κεηάδνζεο είλαη έηνηκν αλά 10ms 

ή ζε πνιιαπιάζηα ησλ 10ms. Ο UE κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί πνιιά θαλάιηα 

κεηαθνξάο ζπγρξόλσο, ην θάζε έλα κε ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Τν θάζε θαλάιη 

κεηαθνξάο, κπνξεί λα κεηαθέξεη δεδνκέλα είηε ζε έλαλ radio bearer είηε ζην 2
ν
 

επίπεδν, όπσο είδακε. Οη ιεηηνπξγηέο ηνπ θπζηθνύ επηπέδνπ ζύκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο 3GPP είλαη: 

(a) Πνιππιεμία ησλ transport channels γηα ηελ νδήγεζε ηνπο ζηα physical 

channels θαηά ηε δηαδηθαζία downlink θαζώο θαη ηελ απόπιεμε ηνπο θαηά ηε 

δηαδηθαζία uplink. 

(b) Κσδηθνπνίεζε θαη δηάρπζε / Απνθσδηθνπνίεζε θαη απνδηάρπζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ νδεγνύληαη ζηα physical channels.  

(c) Αλίρλεπζε ιαζώλ ζηα transport channels θαη ελεκέξσζε ησλ αλώηεξσλ 

επηπέδσλ. 

(d) Αληηζηνίρηζε ησλ transport channels ζηα θαηάιιεια physical channels.  

(e) Σπγρξνληζκόο ζπρλόηεηαο θαη ρξόλνπ (chip, bit, slot, frame ). 

(f) Ελεκέξσζε ηνπ 2
νπ

 επηπέδνπ γηα ιάζε ζε frame, θπξίσο όηαλ αθνξά 

ππεξεζίεο νκηιίαο. Έηζη εμαζθαιίδεηαη ε θαιύηεξε πνηόηεηα κεηάδνζεο.  

(g) FEC (forward error correction) θσδηθνπνίεζεο θαη απνθσδηθνπνίεζεο ησλ 

θαλαιηώλ κεηαθνξάο. FEC είλαη έλαο κεραληζκόο έιεγρνπ ιαζώλ γηα ηε κεηάδνζε 

δεδνκέλσλ, όπνπ ν απνζηνιέαο ζηέιλεη θάπνηα επηπιένλ δεδνκέλα ζηα κελύκαηα 

ηνπ, γλσζηά σο θώδηθεο δηόξζσζεο ιαζώλ (error correction code). Απηά επηηξέπνπλ 

ζηνλ δέθηε, λα αληρλεύεη ηα ιάζε θαη λα ηα δηνξζώλεη ρσξίο λα απαηηεί ν πνκπόο λα 
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ζηείιεη μαλά ην ίδην ζήκα. Τα θπθιώκαηα FEC είλαη ζπλήζσο ελζσκαησκέλα ζηε 

δηαδηθαζία πνπ ην ζήκα κεηαηξέπεηαη από αλαινγηθό ζε ςεθηαθό ή ζηε δηαδηθαζία 

δηακόξθσζεο / απνδηακόξθσζεο ή ζηε δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο / 

απνθσδηθνπνίεζεο. Υπάξρνπλ αιγόξηζκνη αλίρλεπζεο FEC όπσο ν αιγόξηζκνο 

Viterbi, πνπ κε είζνδν αλαινγηθή παξάγνπλ ςεθηαθή έμνδν.  

(h) Οη κεηξήζεηο FER, SIR, Interference power, θ.α. θαη ελεκέξσζε ησλ 

πςεινηέξσλ επηπέδσλ. 

 

 

3.7 ΕΦΑΡΜΟΓΕ MATLAB 

 

3.7.1. Εξομοίωζη αποζηολής δεδομένων μέζω prach καναλιού. 

Γηα ηελ απνζηνιή κηαο αθνινπζίαο δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ PRACH θπζηθνύ 

θαλαιηνύ, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4.2(a) είλαη απαξαίηεηε ε γλώζε ηνπ 

παξάγνληα δηάρπζεο, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ζα ππνζηνύλ δηάρπζε ηα δεδνκέλα.  

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ην PRACH θαλάιη, κεηαθέξεη ηα δεδνκέλα ζε 

radio-frames πνπ ην θάζε έλα απνηειείηαη από 15 slots κήθνπο 5120 chips ην θάζε 

έλα. Από απηά ηα 2560 είλαη ην control part ηνπ θαλαιηνύ, πεξηέρεη πιεξνθνξία 10 bit 

κε SF=256. Τα 8 πξώηα bit  ηνπ θάζε slot αληηζηνηρνύλ ζηα pilot bit, ελώ ηα επόκελα 

2 αληηζηνηρνύλ ζηα TFCI bit, ηα νπνία θαη θαζνξίδνπλ ηνλ παξάγνληα δηάρπζεο κε 

ηνλ νπνίν ζα δηαρπζνύλ ηα bit ηνπ data part. Τν data part δελ έρεη ζπγθεθξηκέλν 

αξηζκό bit, αθνύ απηόο θαζνξίδεηαη από ηνλ TFCI δείθηε. Σην πξόγξακκα 

send_prach.m νξίδεηαη κηα ηπραία αθνινπζία 2400 bit πνπ ζα απνηειέζνπλ ηα 

δεδνκέλα πνπ ζα απνζηαινύλ θαζώο θαη ν παξάγνληαο δηάρπζεο κε ηνλ νπνίν ζα 

δηαρπζνύλ. Τα δεδνκέλα πνπ ζα απνζηαινύλ απνζεθεύνληαη ζηνλ πηλάθα data.mat 

γηα ηε ζύγθξηζε ηνπο κε ηα ιακβαλόκελα, όπσο ζα δεηρζεί παξαθάησ. 

%---------------------------------------------------- 
clear 
%Programma send_prach 
%Omadopoiisi kai apostoli se frame N bit dedomenwn 
N=2400; 
%Exartomeni apo dedomeno Spreading Factor 
SF=32; 
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%---------------------------------------------------- 
%Paragogi tixaias akolouthias dedomenwn 
data=randint(1,N); 
%---------------------------------------------------- 
save('data','data');  
%Epilogi domis kanaliou PRACH 
send_prach_mode 
%Dimiourgia twn frame 
send_prach_frame_creator 
%Ektiposi twn frame 
send_prach_print 
%---------------------------------------------------- 
prach_bit_sequence 
%---------------------------------------------------- 

Ππογπαμμα 3.1 - send_prach.m 

Μεηά θαιείηαη ην ππνπξόγξακκα send_prach_mode.m ην νπνίν 

πξνζδηνξίδεηαη ε δνκή πνπ πξέπεη λα έρεη ην θάζε frame θαη ην θάζε slot θαη 

θαζνξίδνληαη ηα δπν TFCI bit πνπ ζα ζηέιλνληαη.  

%-------------------------------------------------------------------------- 
%Ypoprogramma send_prach_mode 
%Evresi tropou domis kathe slot apo dedomeno Spreading Factor 
%Ypologismos arithmwn frames pou xreiazontai gia tin apostoli twn dedomenwn 
%me ton proepilegmeno Spreading Factor 
%-------------------------------------------------------------------------- 
k=log2(256/SF); 
switch k 
    case 0 
        data_bits_per_slot=10*pow2(k); 
        data_bits_per_frame=15*data_bits_per_slot; 
        TFCI=[0 0]; 
    case 1 
        data_bits_per_slot=10*pow2(k); 
        data_bits_per_frame=15*data_bits_per_slot; 
        TFCI=[0 1]; 
    case 2 
        data_bits_per_slot=10*pow2(k); 
        data_bits_per_frame=15*data_bits_per_slot; 
        TFCI=[1 0]; 
    case 3 
        data_bits_per_slot=10*pow2(k); 
        data_bits_per_frame=15*data_bits_per_slot; 
        TFCI=[1 1]; 
end 
total_data_bits=size(data,2); 
total_slots_number=ceil(total_data_bits/data_bits_per_slot); 
total_frames_number=ceil(total_slots_number/15); 
%-------------------------------------------------------------------------- 

 Ππογπαμμα 3.2 - send_prach_mode.m 

Μεηά θαιείηαη ην ππνπξόγξακκα send_prach_frame_creator.m κε ην νπνίν 

ππνινγίδεηαη ην πεξηερόκελν ηνπ θάζε frame. Η δηαδηθαζία απηή μεθηλά κε ην 

ρσξηζκό ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ πξνο απνζηνιή ζε νκάδεο bit πνπ ζα ζηαινύλ 
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αλά frame,  

%-------------------------------------------------------------------------- 
%Ypoprogramma send_prach_frame_creator 
%Dimiourgia twn frame pou tha apostaloun 
%-------------------------------------------------------------------------- 
for i=1:total_frames_number 
    frame_data_bits=data((i-1)*data_bits_per_frame+1:i*data_bits_per_frame); 
    %Ypologismos periexomenwn ana slot 
    send_prach_slot_creator 
    %Dimiourgia frame = 15 slots 
    frames_matrix(i,:)=cat(2,slot(1,:),slot(2,:),slot(3,:),slot(4,:), slot(5,:),... 
        slot(6,:),slot(7,:),slot(8,:), slot(9,:), slot(10,:),... 
        slot(11,:), slot(12,:), slot(13,:), slot(14,:), slot(15,:)); 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

Ππογπαμμα 3.3 - send_prach_frame_creator.m 

Τν ππνπξόγξακκα send_prach_slot_creator.m πνπ αλαιακβάλεη λα κνηξάζεη 

ηα bit ηεο νκάδαο ζε θάζε slot.  

%-------------------------------------------------------------------------- 
%Ypoprogramma send_prach_slot_creator 
%Dimiourgia twn 15 slot pou periexei kathe frame tou PRACH kanaliou 
%-------------------------------------------------------------------------- 
for j=1:15 
        %Epilogi pilot bits gia kathe slot 
        send_prach_pilot_bits 
        %Dimiourgia slot 
        slot_data_bits=frame_data_bits(((j-1)*data_bits_per_slot+1):j*data_bits_per_slot); 
        slot(j,:)=cat(2,PILOT,TFCI,slot_data_bits); 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

Ππογπαμμα 3.4 - send_prach_slot_creator.m 

Ελώ κε ην ππνπξόγξακκα send_prach_pilot_bits.m αλαζέηεηαη ζε θάζε slot ηα 

8 pilot bit πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί από ηελ πξνηππνπνίεζε 3GPP θαη θαίλνληαη ζηνλ 

πίλαθα 3.9.  

%-------------------------------------------------------------------------- 
%Ypoprogramma send_prach_pilot_bits 
%Epilogi pilot bit pou tha perilamvanei kathe slot 
%-------------------------------------------------------------------------- 
switch (j-1) 
    case 0 
        PILOT=[1 1 1 1 1 1 1 0]; 
    case 1 
        PILOT=[1 0 1 0 1 1 1 0]; 
    case 2 
        PILOT=[1 0 1 1 1 0 1 1]; 
    case 3 
        PILOT=[1 0 1 0 1 0 1 0]; 
    case 4 
        PILOT=[1 1 1 0 1 0 1 1]; 
    case 5 
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        PILOT=[1 1 1 1 1 1 1 0]; 
    case 6 
        PILOT=[1 1 1 1 1 0 1 0]; 
    case 7 
        PILOT=[1 1 1 0 1 0 1 0]; 
    case 8 
        PILOT=[1 0 1 1 1 1 1 0]; 
    case 9 
        PILOT=[1 1 1 1 1 1 1 1]; 
    case 10 
        PILOT=[1 0 1 1 1 0 1 1]; 
    case 11 
        PILOT=[1 1 1 0 1 1 1 1]; 
    case 12 
        PILOT=[1 1 1 0 1 0 1 0]; 
    case 13 
        PILOT=[1 0 1 0 1 1 1 1]; 
    case 14 
        PILOT=[1 0 1 0 1 1 1 1]; 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

Ππόγπαμμα 3.5 - send_prach_pilot_bit.m 

Σε θάζε ζεηξά ηνπ πίλαθα frames_matrix πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ εθηέιεζε 

ηνπ send_prach.m θαίλνληαη ηα πεξηερόκελα bit ηνπ θάζε frame. Σην ζρήκα 3.20 

παξνπζηάδνληαη ζε κεγέζπλζε ηα 100 πξώηα bit ησλ frame θαη ηεο ηπραίαο 

αθνινπζίαο δεδνκέλσλ όπσο πξνθύπηνπλ από ηελ εμνκνίσζε κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

ππνπξνγξάκκαηνο send_prach_print.m, γηα παξάγνληα δηάρπζεο ίζν κε 256.  

%-------------------------------------------------------------------------- 
%Ypoprogramma send_prach_print 
%Ektiposi duadikwn akolouthiwn 
%-------------------------------------------------------------------------- 
figure(1) 
%Ektiposi tis duadikis akolouthias dedomenwn 
subplot(total_frames_number+1,1,1); 
stairs(data,'r'); 
title('Input bits') 
axis([0 size(data,2) -0.1 1.1]) 
%Ektiposi tis duadikis akolouthias apostolis ana frame 
for i=1:total_frames_number 
    subplot(total_frames_number+1,1,i+1); 
    stairs(frames_matrix(i,:),'b'); 
    title('PRACH frame bits') 
    axis([0 size(frames_matrix,2) -0.1 1.1]) 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

Ππόγπαμμα 3.6 - send_prach_print.m 
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Σσήμα 3.20 – 100 ππώηα bit δεδομένων και frame αποζηολήρ 

 

Τέινο κε ην ππνπξόγξακκα prach_bit_sequence.m όια ηα frame πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί, ελώλνληαη ζε κηα ζπλερή αθνινπζία bit θαη απνζεθεύνληαη ζην αξρείν 

prach_message.mat.  
 

%------------------------------------------------------------------------- 
%Ypoprogramma prach_bit_sequence 
%Dimiourgia string duadikwn stoixeiwn apo ta frame pou dimiourgithikan 
%------------------------------------------------------------------------- 
frame_length=size(frames_matrix,2); 
for i=1:total_frames_number 
    prach_message(1,(i-1)*frame_length+1:i*frame_length)=frames_matrix(i,:); 
end 
%Apothikeusi akolouthias gia xrisi sti lipsi tou PRACH 
save('prach_message','prach_message'); 
%------------------------------------------------------------------------- 

 Ππόγπαμμα 3.7 - prach_bit_sequence.m 

 

3.7.2. Εξομοίωζη λήψης δεδομένων μέζω prach καναλιού. 

 

Γηα ηε ιήςε δεδνκέλσλ πνπ ζηάιζεθαλ κε ηελ πξνεγνύκελε δηαδηθαζία, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξόγξακκα receive_prach.m. Τν πξόγξακκα δέρεηαη σο είζνδν 

ηελ αθνινπζία πνπ δεκηνπξγήζεθε από ην prach_bit_sequence.m θαη έρεη 

απνζεθεπηεί σο prach_message.mat. Ο παξάγνληαο δηάρπζεο είλαη άγλσζηνο, όπσο 

θαη ν αξηζκόο δεδνκέλσλ πνπ ζηάιζεθαλ. 
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%--------------------------------------------------------------------- 
clear 
%Programma receive_prach 
%Exagogi dedomenwn apo duadiki akolouthia domimeni se PRACH kanali me 
%agnwsto Spreading Factor 
load('prach_message'); 
  
received_bits_number=size(prach_message,2); 
%Evresi tropou diaxusis dedomenwn  
receive_prach_mode 
  
%Exagogi twn data bits pou stalthikan 
receive_prach_data_detector 
%---------------------------------------------------------------------- 

Ππόγπαμμα 3.8 - receive_prach.m. 

 

Με ην ππνπξόγξακκα received_prach_mode.m εληνπίδνληαη ηα TFCI bit ηνπ 

πξώηνπ slot νπόηε, γίλεηαη γλσζηόο ν παξάγνληαο δηάρπζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε δνκή 

ηνπ θάζε slot δειαδή ν αξηζκόο δεδνκέλσλ πνπ κεηαθέξεη ην θάζε έλα. Έηζη κπνξεί 

λα ππνινγηζηεί θαη ν αξηζκόο ησλ frame πνπ ζηάιζεθαλ. 

 

%------------------------------------------------------------------ 
%Ypoprogramma receive_prach_mode 
%Evresi Spreading Factor apo TFCI bits 
%diladi tou tropou domisis kata tin apostoli twn dedomenwn 
%Ypologismos arithmou frame pou stalthikan 
%Ypologismos arithmou bit dedomenwn pou periexontai se kathe slot 
%------------------------------------------------------------------ 
TFCI=prach_message(1,9:10); 
  
if TFCI==[0 0] 
    k=0; 
elseif TFCI==[0 1] 
    k=1; 
elseif TFCI==[1 0] 
    k=2; 
elseif TFCI==[1 1] 
    k=3; 
end 
  
switch k 
    case 0 
        data_bits_per_slot=10*pow2(k); 
        data_bits_per_frame=15*data_bits_per_slot; 
    case 1 
        data_bits_per_slot=10*pow2(k); 
        data_bits_per_frame=15*data_bits_per_slot; 
    case 2 
        data_bits_per_slot=10*pow2(k); 
        data_bits_per_frame=15*data_bits_per_slot; 
    case 3 
        data_bits_per_slot=10*pow2(k); 
        data_bits_per_frame=15*data_bits_per_slot; 
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end 
slot_length=data_bits_per_slot+10; 
frame_length=slot_length*15; 
frames_number=received_bits_number/frame_length; 
%------------------------------------------------------------------ 

Ππόγπαμμα 3.9 - received_prach_mode.m 

 

Αθνύ ππνινγηζηνύλ νη απαξαίηεηεο ζηαζεξέο θαιείηαη ην ππνπξόγξακκα 

received_prach_data_detector.m κε ην νπνίν εμάγνληαη θαη εθηππώλνληαη ηα bit 

δεδνκέλσλ από θάζε slot αλά frame. Τα ιακβαλόκελα bit απνζεθεύνληαη ζην αξρείν 

received_data.mat. 

  

%------------------------------------------------------------------ 
%Ypoprogramma receive_prach_data_detector 
%Anadomisi twn frame apo ti diadiki akolouthia 
%Exagogi twn dedomenwn pou stalthikan se kathe slot 
%Ektiposi lamvanomenis akolouthias 
%------------------------------------------------------------------ 
for i=1:frames_number 
    frames_matrix(i,:)=prach_message(1,(i-1)*frame_length+1:i*frame_length); 
    %Epilogi twn data bits apo to kathe frame 
     for j=1:15 
        frame_data(i,(j-1)*data_bits_per_slot+1:(j)*data_bits_per_slot)=... 
            frames_matrix(i,(j-1)*slot_length+11:(j)*slot_length); 
     end 
     received_data(1,(i-1)*data_bits_per_frame+1:i*data_bits_per_frame)=frame_data(i,:); 
end 
%Apothikeusi dedomenwn lipsis 
save('received_data','received_data'); 
%------------------------------------------------------------------ 
figure(2) 
%Ektiposi tis duadikis akolouthias dedomenwn 
stairs(received_data,'r'); 
title('Received bits') 
axis([0 size(received_data,2) -0.1 1.1]) 
%------------------------------------------------------------------ 

Ππόγπαμμα 3.10 - received_prach_data_detector.m 

 

Σην ζρήκα 3.21 θαίλεηαη ζε κεγέζπλζε ηα εθαηό πξώηα bit από ηελ αθνινπζία 

πνπ ιήθζεθε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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Σσήμα 3.21 – 100 ππώηα ληθθένηα bit. 

 

 

3.7.3. Εξομοίωζη PRACH καναλιού. 

 

Γηα ηνλ έιεγρν γηα ιαλζαζκέλα bit θαηά ηε απνζηνιή ή ιήςε ησλ δεδνκέλσλ 

δεκηνπξγήζεθε ην πξόγξακκα  error_bit_detector.m πνπ ζε πεξίπησζε ιαλζαζκέλνπ 

bit εθηππώλεη ηε ζέζε ηνπ. Σην ζρήκα 3.22 θαίλνληαη ζε κεγέζπλζε ηα 200 πξώηα bit 

πνπ ζηαιζήθαλ θαη ιήθζεθαλ κέζσ ελόο PRACH θαλαιηνύ θαη όηη θαλέλα από απηά 

δελ ιήθζεθε ιαλζαζκέλα. 

 

%-------------------------------------------------------------------- 
%Evresi lanthasmenwn bit kata tin apostoli/lipsi meso PRACH kanaliou 
%-------------------------------------------------------------------- 
send_prach 
receive_prach 
%-------------------------------------------------------------------- 
clear 
load('received_data'); 
load('data'); 
%-------------------------------------------------------------------- 
received_vs_send=xor(received_data,data); 
for i=1:size(received_vs_send,2) 
    if received_vs_send==1 
        disp('----------------------------') 
        disp(i) 
        disp('is a wrong transmitted bit') 
        disp('----------------------------') 
    end 
end 
%Ektiposi akolouthiwn 
figure(3) 
subplot(3,1,1) 
stairs(data,'m'); 
title('Input bits') 
axis([0 size(received_data,2) -0.1 1.1]) 
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subplot(3,1,2) 
stairs(received_data,'c'); 
title('Received bits') 
axis([0 size(received_data,2) -0.1 1.1]) 
subplot(3,1,3) 
stairs(received_vs_send,'g'); 
title('Errors') 
axis([0 size(received_data,2) -0.1 1.1]) 
%-------------------------------------------------------------------- 

Ππόγπαμμα 3.11 - error_bit_detector.m 

 

 

Σσήμα 3.22 – 200 bit δεδομένων ειζόδος / εξόδος και ζύγκπιζη ηοςρ. 
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ΚΕΦΑΛΑΘΟ 4
ο
 

 

ΔΘΑΥΤΗ ΦΑΜΑΣΟ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ 

 

 

 

 

Η δηάρπζε ηνπ θάζκαηνο πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ παξάγξαθν 2.3.3. 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην θπζηθό θαλάιη. Σηηο εθαξκνγέο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηξίηεο 

γεληάο ε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη κε δπν δηαδνρηθέο θσδηθνπνηήζεηο.  

Η πξώηε είλαη ε θσδηθνπνίεζε channelization όπνπ ην θάζε ζύκβνιν 

κεηαηξέπεηαη ζε έλαλ αξηζκό chips θαη απηό γηα λα απμεζεί ην θάζκα ηνπ ζήκαηνο. Ο 

αξηζκόο ησλ chips  αλά ζύκβνιν δεδνκέλσλ νλνκάδεηαη Spreading Factor 

(παξάγνληαο δηάρπζεο). Καηά ην channelization ην πξαγκαηηθό θαη ην θαληαζηηθό 

θνκκάηη ηνπ ζήκαηνο (I θαη Q) αληίζηνηρα, πνιιαπιαζηάδνληαη κε έλαλ OVSF 

θώδηθα. 

Η δεύηεξε δηαδηθαζία είλαη ε θσδηθνπνίεζε κε scrambling θώδηθα ν νπνίνο 

εθαξκόδεηαη ζην ζήκα πνπ έρεη ππνζηεί δηάρπζε από ηε δηαδηθαζία channelization. 

Καηά ηελ scrambling δηαδηθαζία ην παξαγόκελν θαηά ηελ πξνεγνύκελε δηαδηθαζία 

ζήκα, θσδηθνπνηείηαη πνιιαπιαζηαδόκελν κε έλαλ scrambling θώδηθα. 

 

4.1. ΚΩΔΘΚΕ ΔΘΑΥΤΗ ΑΝΕΡΥΟΜΕΝΗ ΖΕΤΞΗ. 

 

4.1.1. Channelization κώδικες. 

 

Οη channelization codes είλαη θώδηθεο OVSF πνπ δηαηεξνύλ ηελ 

νξζνγσληόηεηα ηνπο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ θαλαιηώλ ηνπ θπζηθνύ επηπέδνπ ελόο 

ρξήζηε. Οη OVSF θώδηθεο κπνξνύλ λα νξηζηνύλ κε ην code tree, όπσο θαίλεηαη ζην 
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ζρήκα 4.1. Είλαη θαλεξό πσο νη channelization codes πεξηγξάθνληαη κνλαδηθά ν θάζε 

έλαο σο Cch,SF,k όπνπ SF ν παξάγνληαο δηάρπζεο θαη k ν αξηζκόο ηνπ θώδηθα κε ην k 

από 0 έσο SF-1. Κάζε επίπεδν ηνπ code tree νξίδεη θώδηθεο κήθνπο SF.  

 

 
 

Σρήκα 4.1 – OVSF code tree 

 

 

Η κέζνδνο γηα ηελ παξαγσγή ησλ channelization θσδηθώλ είλαη ε εμήο: 

  

Οξίδεηαη ν  (4.1) θαη νη   (4.2). Με ηε 

δηαδηθαζία πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ, παξάγνληαη όινη νη ππόινηπνη θώδηθεο. 

 

 (4.3) 

 

 

4.1.2. Κώδικες scrambling. 

 

Όια ηα θαλάιηα ηνπ θπζηθνύ επηπέδνπ πνπ είλαη αθηεξσκέλα ζηελ 

αλεξρόκελε δεύμε ππνβάιινληαη ζηε θσδηθνπνίεζε scrambling κε έλαλ κηγαδηθό 

θσδηθό scrambling. Τν DPCCH θαη ηα DPDCH κπνξνύλ λα γίλνπλ scrambled είηε κε 

ηνπο long scrambling codes είηε κε ηνπο short scrambling codes. Η δηαδηθαζία γηα ην 

PRACH θαη ην PCPCH message part γίλεηαη κόλν κε long scrambling codes.  
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Υπάξρνπλ 2
24

 long θαη άιινη 2
24

 short scrambling θώδηθεο πνπ αθνξνύλ ηελ 

αλεξρόκελε δεύμε, θώδηθεο ηνπο νπνίνπο πξνζδηνξίδνπλ ηα πςειόηεξα επίπεδα από 

ην θπζηθό.  

 

 

4.1.3. Long scrambling ακολοσθίες 

 

Οη αθνινπζίεο κεγίζηνπ κήθνπο clong,1,n and clong,2,n παξάγνληαη από 

αζξνίζκαηα modulo 2 ηκεκάησλ, δηάξθεηαο 38400 chips, δπν δπαδηθώλ m-

αθνινπζηώλ πνπ παξάγνληαη από πνιπώλπκα εηθνζηνύ πέκπηνπ βαζκνύ. Έζησ x θαη 

y νη δπν αθνινπζίεο. Η x αθνινπζία παξάγεηαη ρξεζηκνπνηώληαο ην πνιπώλπκν 

X
25

+X
3
+1 ελώ ε y από ην πνιπώλπκν X

25
+X

3
+X

2
+X+1. Οη αθνινπζίεο πνπ 

παξάγνληαη πεξηέρνπλ ζπλεπώο κέξε από αθνινπζίεο Gold. Η αθνινπζία clong,2,n είλαη 

έλα 16777232 chip shifted εθδνρε ηεο αθνινπζίαο clong,1,n. 

Υπνζέηνληαο όηη n23 … n0 είλαη ε 24 bit αλαπαξάζηαζε κηαο scrambling αθνινπζίαο 

κε θσδηθό αξηζκό n κε ην n0 λα είλαη ην ιηγόηεξν ζεκαληηθό ςεθίν. Η αθνινπζία x 

εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό n ηεο scrambling αθνινπζίαο θαη είλαη ιέγεηαη xn ζεηξά. Αο 

νλνκάζνπκε xn(i) θαη y(i) ην i-νζηό ζύκβνιν ησλ αθνινπζηώλ xn θαη y αληίζηνηρα. Οη 

m-αθνινπζίεο xn θαη y παξάγνληαη κε ηνλ εμήο ηξόπν: 

 

Αξρηθέο ζπλζήθεο: 

xn(0)=n0, xn(1)=n1,… xn(22)=n22, xn(23)=n23, xn(24)=1. (4.4) 

y(0)=y(1)=…y(23)=y(24)=1.  (4.5) 

 

Πεξηνδηθόο νξηζκόο ησλ ππό-αθνινπζηαθώλ ζπκβόισλ: 

xn(i+25)=xn(i+3)+xn(i) modulo 2 (4.6) 

y(i+25) = y(i+3)+y(i+2) +y(i+1) +y(i) modulo 2 (4.7) 

γηα i=0,…, 2
25

-27. (4.8) 

Η ςεθηαθή Gold αθνινπζία zn νξίδεηαη σο: 

zn(i) = xn(i) + y(i) modulo 2  (4.9)  

γηα i = 0,1,2,… 2
25

-2.  (4.10) 

Η αλαπαξάζηαζε ηεο κε 1 Zn είλαη: 

 (4.11) 
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γηα i=0,1,…2
25

-2. (4.12) 

Έηζη νξίδνληαη νη real valued scrambling αθνινπζίεο clong,1,n θαη clong,2,n σο: 

 (4.13) 

 (4.14) 

γηα i=0,1,2,…2
25

-2. (4.15) 

Τειηθά νξίδνληαη νη κηγαδηθέο κεγάινπ κήθνπο scrambling αθνινπζίεο Clong,n σο: 

 (4.16) 

Όπνπ i=0,1,…2
25

-2 θαη ην ζύκβνιν δειώλεη ηε ζηξνγγπινπνίεζε ζηνλ 

πιεζηέζηεξν κηθξόηεξν αθέξαην αξηζκό. Σην ζρήκα 4.2 θαίλεηαη ε αλαπαξάζηαζε 

ηνπ γελλήηνξα γηα ηηο long scrambling αθνινπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ 

αλεξρόκελε δεύμε. 

 

Σρήκα 4.2 – Παξαγωγή long scrambling θωδηθώλ αλεξρόκελεο δεύμεο 

 

 

4.1.4. Short scrambling ακολοσθίες 

 

 

Οη short scrambling αθνινπζίεο cshort,1,n(i) and cshort,2,n(i) δεκηνπξγνύληαη από 

γελλήηνξεο αθνινπζηώλ ζαλ απηό πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 4.3.  
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Σρήκα 4.3 – Παξαγωγή short scrambling θωδηθώλ αλεξρόκελεο δεύμεο 

 

Αο ζεσξεζεί όηη ε δπαδηθή αλαπαξάζηαζε, κε 24 bit, ηνπ θσδηθνύ αξηζκνύ n: 

n23n22…n1n0. 

Η n-ληνζηή αθνινπζία zn(i), νξίδεηαη από ην άζξνηζκα modulo 4, ηξηώλ 

αθνινπζηώλ, ηεο a(i), θαη ησλ δπν ςεθηαθώλ b(i) θαη d(i). Οη αξρηθέο θαηαζηάζεηο 

ησλ ηξηώλ αθνινπζηώλ νξίδνληαη από ηνλ αξηζκό n.  

Σπγθεθξηκέλα ζα αλαθεξζεί ε αθνινπζία zn(i), κήθνπο 255, ηεο νπνίαο ν 

γελλήηνξαο θαίλεηαη ζην ζρήκα 4.3 θαη παξάγεηαη από ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

 (4.17) 

  (4.18) 

Η αθνινπζία a(i) παξάγεηαη από ην πνιπώλπκν: 

  (4.19) 

Γηα ηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη νη ηηκέο πνπ ιακβάλεη θαζνξίδνληαη σο 

εμήο: 

a(0) = (2n0 + 1)mod4  (4.20) 

a(i) = (2ni)mod4, γηα i [1, 2, …, 7]  (4.21) 

a(i) = [3a(i-3) + a(i-5) + 3a(i-6) + 2a(i-7) + 3a(i-8)]mod4 (4.22) 

γηα i [8, 9, …, 254] (4.23) 

Η αθνινπζία b(i) παξάγεηαη από ην πνιπώλπκν: 

 (4.24) 

Γηα ηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζύζηεκα: 

b(i)=n8+imod2,  (4.25) 
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γηα i [0, 1, …, 7] (4.26) 

b(i)=[b(i-1)+b(i-3)+b(i-7)+b(i-8)]mod2,  (4.27) 

γηα i [8, 9, …, 254] (4.28) 

Τέινο ε αθνινπζία d(i) παξάγεηαη από ην πνιπώλπκν: 

 (4.29) 

Σπγθεθξηκέλα: 

d(i) = n16+i mod2, γηα i [0, 1, …, 7] (4.30) 

d(i) = [d(i-1) + d(i-3) + d(i-4) + d(i-8)]mod2, (4.31) 

 γηα i [8, 9, …, 254] (4.32) 

 

Η αθνινπζία zn(i) επεθηείλεηαη ζην κήθνο ηνλ 256 chips ζέηνληαο zn(256)=zn(0). 

Η αληηζηνίρεζε από ηελ αθνινπζία zn(i) ζηηο δπαδηθέο αθνινπζίεο πξαγκαηηθώλ 

ηηκώλ cshort,1,n θαη cshort,2,n γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πίλαθα 4.1.  

 

zn(i) cshort1n(i) cshort2n(i)

0 1 1

1 -1 1

2 -1 -1

3 1 -1  
Πίλαθαο 4.1 – Δεκηνπξγία cshort,1,n θαη cshort,2,n 

 

Τειηθά ε αλαπαξάζηαζε ηεο αθνινπζίαο κε κηγαδηθή κνξθή νξίδεηαη σο: 

 

Cshort,n(i)=cshort,1,n(imod256)[i+j(-1)
i
cshort,2,n(2(|(imod256)/2|)] (4.33) 

 

Όπνπ i [1,2 …] θαη κε ην ζπκβνιν |…| αλαπαξηζηαηαη ε πξνζέγγηζε ζηνλ κηθξόηεξν 

αθέξαην. 

 

 

4.2 SPREADING CODE ALLOCATION (uplink FDD physical channels) 

4.2.1. DPCCH/DPDCH 

Σην ζρήκα 4.4 θαίλεηαη ε αξρή γηα ηε δηάρπζε ηνπ θαλαιηνύ DPCCH θαη ησλ 

DPDCH ηεο αλεξρόκελεο δεύμεο.  Οη αθνινπζίεο αλαπαξηζηνύλ ην 0 κε ηελ 

πξαγκαηηθή ηηκή +1 ελώ ην δπαδηθό 1 αλαπαξηζηάηαη κε ηελ -1 Τν DPCCH δηαρέεηαη 
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ζην ζην chip rate κε ηνλ channelization θώδηθα cc, Ελώ ηα n DPDCH πνπ 

ζπκβνιίδνληαη σο DPDCHn  δηαρένληαη ζην chip rate κε ηνπο θώδηθεο  cd,n. Έηζη 

κπνξνύλ λα κεηαδνζνύλ ηαπηόρξνλα έλα DPCCH θαη 6 DPDCHO. 

Τν DPCCH θαλάιη πάληα ρξεζηκνπνηεί γηα δηάρπζε ηνλ  cc = Cch,256,0 θώδηθα. Όηαλ 

έλα κόλν DPDCH πξόθεηηαη λα δηαδνζεί, ηόηε ην DPDCH1 δηαρέεηαη από ηνλ θώδηθα 

cd,1=Cch,SF,k όπνπ k=SF/4. Όηαλ πξόθεηηαη λα δηαδνζνύλ παξαπάλσ από έλα DPDCH 

ηόηε όια έρνπλ παξάγνληα δηάρπζεο ίζν κε 4. Τν n-νζηό DPDCHn δηαρέεηαη από ηνλ 

θσδηθό cd,n=Cch,4,k κε ην k λα παίξλεη ηηο ηηκέο ηνπ αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ 

θαλαιηώλ, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4.2. 

k Αξηζκόο θαλαιηώλ DPDCH 

1 1 

1 2 

3 3 

3 4 

2 5 

2 6 

Πίλαθαο 4.2 – Πξνζδηνξηζκόο ζπληειεζηή k από αξηζκό θαλαιηώλ DPDCH. 

 

 

Μεηά ηε δηαδηθαζία ηνπ channelization ηα ζήκαηα πνιιαπιαζηάδνληαη κε 

ηνπο παξάγνληεο bc θαη bd ηα DPCCH θαη DPDCH θαλάιηα αληίζηνηρα. Σε θάζε 

ρξνληθή ζηηγκή, ηνπιάρηζηνλ έλαο από ηνπο παξάγνληεο b έρεη ην πιάηνο 1. Οη ηηκέο 

ησλ b είλαη θβαληηζκέλεο ζε ιέμεηο ησλ 4 bit. Τα βήκαηα ηεο θβάληηζεο δίλνληαη ζηνλ 

πίλαθα 4.3. 
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Σρήκα 4.4 – Δηάρπζε DPDCH & DPCCH θαλαιηώλ 

 

 

Πίλαθαο 4.3 – Κβαληηζκέλεο ηηκέο ζπληειεζηώλ b γηα ηε δηάρπζε ηωλ θπζηθώλ θαλαιηώλ αλεξρόκελεο 

δεύμεο. 



[85] Κεθάιαην 4
ν
 – Δηάρπζε θάζκαηνο & θσδηθνπνίεζε. 

Π.Μ.Σ Ηιεθηξνληθήο & Υπνινγηζηώλ – Τκήκα Φπζηθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

Σεπηέκβξηνο 2008 

Μεηά από απηή ηε δηαδηθαζία νη θιάδνη ησλ I θαη Q πξνζηίζεληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζαλ κηα ζύλζεηε αθνινπζία chips. Απηό ην ζήκα θσδηθνπνηείηαη 

κε ηνπο srambling θώδηθεο Sdpch,n. Οη scrambling θώδηθεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην θαλάιη 

είλαη είηε νη long είηε νη short θώδηθεο. Ο θώδηθαο Sdpch,n πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάζε 

θνξά νξίδεηαη σο: 

 (4.34) 

Όπνπ: i=0,1,…38399. 

Είηε σο:  

  (4.35) 

Με i=0,1,…38399. 

 

 

 

4.2.2 PRACH  

 

Η δηάρπζε θαη ην scrambling ηνπ PRACH message part αλαπαξηζηάηαη ζην 

ζρήκα 4.5. Τν message part απνηειείηαη από ην data part θαζώο θαη control part. 

Όπσο θαη πξηλ, ηα bit αλαπαξηζηνύληαη κε πξαγκαηηθέο ηηκέο, δειαδή ην 0 κε ηελ 

ηηκή +1 θαη ην 1 κε ηελ ηηκή -1.  Τα bit έιεγρνπ δηαρένληαη από ηνλ channelization 

θώδηθα cc ελώ ηα bit ησλ δεδνκέλσλ από ηνλ cd. Μεηά ην channelization ηα ζήκαηα 

εληζρύνληαη κε ηνλ παξάγνληα θέξδνπο bc θαη bd ην control part θαη data part 

αληίζηνηρα. Όπσο θαη ζην DPDCH ηνπιάρηζηνλ έλαο από ηνπο παξάγνληεο απηνύο, 

έρεη ην πιάηνο ηνπ 1.  

Οξίδεηαη ε preamble signature s, κε , ε νπνία πξνζδηνξίδεη έλαλ 

από ηνπο 16 θόκβνπο ζην code tree πνπ αλαθέξνληαη ζε channelization codes κήθνπο, 

δειαδή κε spreading factor, ίζν κε 16. Τν ππό-δέλδξν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θόκβνπ 

είλαη απηό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηάρπζε ηνπ data part ηνπ PRACH θαλαιηνύ. 

Τν control part δηαρέεηαη κε ηνλ channelization θσδηθό cc κε SF=256 ζην ηειεπηαίν 

«θιαδί» ηνπ ππό-δέλδξνπ. Δειαδή cc=Cch,256,m όπνπ m=16*s+15. Τν κέξνο ησλ 

δεδνκέλσλ (data part) ρξεζηκνπνηεί γηα ηε δηάρπζε νπνηνλδήπνηε από ηνπο 

channelization θώδηθεο κε SF από 32 έσο 256 από ηα αλώηεξα «θιαδηά» ηνπ ππό-

δέλδξνπ. Γηα ηελ αθξίβεηα δηαρέεηαη από ηνλ channelization θώδηθα cd=Cch,SF,m όπνπ 

SF ν παξάγνληαο δηάρπζεο γηα ην data part ηνπ PRACH θαη m=SF*s/16, όπσο έρεη 

νξηζηεί από ηα TFCI bits θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ frame ηνπ θαλαιηνύ. 
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Μεηά από ηελ ελίζρπζε απηή, ε αθνινπζία θσδηθνπνηείηαη κε έλαλ 

scrambling θώδηθα, ηνλ Sr-msg,n. Ο θώδηθαο απηόο έρεη δηάξθεηα 10ms θαη νξίδνληαη 

8192 δηαθνξεηηθνί PRACH scrambling θώδηθεο Sr-msg,n πνπ πξνζδηνξίδνληαη από ηνπο 

long scrambling θώδηθεο. Έηζη ν n-ηνζηόο Sr-msg,n κε n=0,1,… 8191 νξίδεηαη από ηε 

ζρέζε: 

  (4.36) 

Όπνπ ην i =0,1,…38399. 

 

 

 

Σρήκα 4.5 – Δηάρπζε PRACH θαλαιηνύ. 

 

4.2.3 PCPCH 

 

Η δηάρπζε ηνπ PCPCH message part αθνινπζεί ηελ ίδηα ινγηθή κε ην PRACH 

θαλάιη. Η αλαπαξάζηαζε θαίλεηαη ζην ζρήκα 4.6.  

 

Σρήκα 4.6 – Δηάρπζε PCPCH θαλαιηνύ. 
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Γηα ην PCPCH message part όπσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην, 

ππάξρνπλ δπν κέξε, ην control part θαη ην data part. Τν control part δηαρέεηαη από ηνλ 

θώδηθα cc=Cch,256,0, ελώ ην data part δηαρέεηαη από ηνλ cd=Cch,SF,k κε παξάγνληα 

δηάρπζεο κε ηηκέο από 4 έσο 256 θαη k=SF/4. Τν UE επηηξέπεηαη λα απμήζεη ηνλ 

παξάγνληα δηάρπζεο θαηά ηε κεηάδνζε ηνπ κελύκαηνο ζε έλα frame. 

Μεηά ηε δηάρπζε ε αθνινπζία πνιιαπιαζηάδεηαη κε έλαλ scrambling θώδηθα, 

ηνλ Sc-msg,n(i), όπνπ ην n = 8192, 8193, …40959. Ο θώδηθαο απηόο κπνξεί λα είλαη 

είηε από ηελ νκάδα ησλ short θσδηθώλ είηε από ηελ νκάδα ησλ long θσδηθώλ. Η 

επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ scrambling θώδηθα γηα ην θαλάιη γίλεηαη κε από ηηο ζρέζεηο: 

  (4.37) 

θαη 

  (4.38) 

κε i= 0,1,… 38399. 

 

 

4.3. ΕΦΑΡΜΟΓΕ MATLAB 

 

4.3.1 Παραγωγή channelization codes OVSF 

 

Οη OVSF θώδηθεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ DPCCH, 

DPDCH, PRACH θαη PCPCH παξήρζεθαλ από ηνλ θώδηθα 

OVSF_code_tree_generator.m.  

 

%-------------------------------------------------------------------------- 
%OVSF code tree generator 
%-------------------------------------------------------------------------- 
clear 
Cch=zeros(511,256); 
Cch(1)=1; 
%Dimiourgia channelization kwdikwn 
for i=1:8 
     %Spreading Factor-Omada kwdikwn Cch(SF,...)-mikos omadas 
     %(4,8,16,32,64,128,256), 
    SF=2^(i); 
    for code_index=0:SF-1 %deiktis kwdika Cch(k,r) apo Cch(4,0) ews Cch(256,255) 
        seira=SF+code_index;%seira pou vrisketai o kwdikas Cch(k,r) (4,5,6,7,8.....256+255) 
        if mod(seira,2)==0 
            for j=1:SF/2 % metritis stilis (psifiou kwdika) 
            Cch(seira,j)=Cch(seira/2,j); 
            Cch(seira,SF/2+j)=Cch(seira,j); 
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            end 
        elseif mod(seira,2)==1 
            for j=1:SF/2 
            Cch(seira,j)=Cch(seira/2-0.5,j); 
            Cch(seira,SF/2+j)=-Cch(seira,j); 
            end 
        end 
    end 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%Apothikeusi kwdikwn sto arxeio channelization_codes.mat 
%-------------------------------------------------------------------------- 
save('channelization_codes','Cch');  
%-------------------------------------------------------------------------- 
%Dokimastiki ektiposi tou Cch,128,5 code 
%-------------------------------------------------------------------------- 
stairs(Cch(128+5,1:128),'g'); 
axis([0 128 -1.1 1.1])%128= code SF 
title('Generated Cch,128,5 channelization code') 
%-------------------------------------------------------------------------- 

 Πξόγξακκα 4.1 - OVSF_code_tree_generator.m 

 

Ο πίλαθαο Cch πνπ παξάγεηαη από ην παξαπάλσ πξόγξακκα είλαη δηαζηάζεσλ 

511*256 θαη θάζε ζεηξά ηνπ πίλαθα έρεη από έλαλ θσδηθό. Οη θώδηθεο πνπ 

παξάγνληαη απνζεθεύνληαη κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην αξρείν 

channelization_codes.mat. Η εύξεζε ησλ θσδηθώλ βαζίδεηαη ζην άζξνηζκα ηνπ 

παξάγνληα δηάρπζεο κε ην δείθηε ηνπ θσδηθνύ πνπ αλαδεηείηαη. Γηα παξάδεηγκα ν 

θώδηθαο Cch,128,5 βξίζθεηαη ζηελ 128+5=133 ζεηξά ηνπ πίλαθα Cch. Καζώο ήηαλ 

αδύλαην λα νξηζηεί πίλαθαο κεηαβαιιόκελνπ κήθνπο, γηα θώδηθεο κε παξάγνληα 

δηάρπζεο κηθξόηεξνπ ηνπ 256, νη θελέο ζέζεηο έρνπλ ζπκπιεξσζεί κε κεδεληθά, θάηη 

ην νπνίν δελ απνηειεί πξόβιεκα, γηαηί είλαη γλσζηό, όηη ην κήθνο ηνπ θσδηθνύ είλαη 

ίζν κε ηνλ παξάγνληα δηάρπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξαγσγή ηνπ. Έηζη ε 

αλαδήηεζε από ηνλ πίλαθα ησλ θσδηθώλ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ εληνιή: 

code=Cch(SF+code_index,1:SF); 

δειαδή γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα: 

code128_5=Cch(128+5,1:128); 

Σηνλ πίλαθα 4.4 θαίλεηαη κέξνο ηνπ πίλαθα θσδηθώλ Cch (κέρξη SF=8) πνπ 

δεκηνπξγήζεθε από ην OVSF_code_tree_generator.m. Τα απνηειέζκαηα ζπκθσλνύλ 

κε ηα ζεσξεηηθά αλακελόκελα γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα δηάρπζεο. 

 

1 Cch,1,0 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 Cch,2,0 1 1 0 0 0 0 0 0 

3 Cch,2,1 1 -1 0 0 0 0 0 0 
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4 Cch,4,0 1 1 1 1 0 0 0 0 

5 Cch,4,1 1 1 -1 -1 0 0 0 0 

6 Cch,4,2 1 -1 1 -1 0 0 0 0 

7 Cch,4,3 1 -1 -1 1 0 0 0 0 

8 Cch,8,0 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Cch,8,1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 

10 Cch,8,2 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 

11 Cch,8,3 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 

12 Cch,8,4 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 

13 Cch,8,5 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 

14 Cch,8,6 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 

15 Cch,8,7 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 

Πίλαθαο 4.4 – Παξαγόκελνη channelization codes έωο 8 bit. 

 

Σην ζρήκα 4.7 θαίλεηαη ε αθνινπζία ηνπ θσδηθνύ Cch,128,5 πνπ παξάγεη ην 

πξόγξακκα. 

 

 

Σρήκα 4.7 – Κωδηθόο Cch,128,5 

 

4.3.2 Παραγωγή long scrambling codes. 

 

Τν πξόγξακκα long_scrambling.m παξάγεη ηνπο long scrambling θώδηθεο πνπ 

απαηηνύληαη γηα ην δεύηεξν κέξνο ηεο δηάρπζεο ζηα θαλάιηα αλεξρόκελεο δεύμεο. 

Σην θπξίσο πξόγξακκα νξίδεηαη ν αξηζκόο ηνπ θσδηθνύ n = 2523 πνπ ζα παξαρζεί ζε 

δεθαδηθή κνξθή. Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ππάξρνπλ κόλν 2
24

 long 

scrambling θσδηθνί, άξα ν αξηζκόο απηόο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη απηό ην λνύκεξν. 
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Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην Matlab, παξνπζηάζηεθε πξόβιεκα κε ην 

ρξόλν εμνκνίσζεο θαζώο ην κήθνο ησλ αθνινπζηώλ απηώλ μεπεξλά ηα 33 

εθαηνκκύξηα ςεθηά. Γηα λα επαιεζεπηεί ε ιεηηνπξγηά ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηώζεθε ην 

κήθνο ησλ αθνινπζηώλ ζε 65536 ςεθηά ζέηνληαο ηνλ ζπληειεζηή k=16 αληί γηα 25 

πνπ απαηηείηαη από ηελ πξνηππνπνίεζε 3GPP.  

%----------------------------------------------------------------------- 
% Programma long_scrambling.m gia tin paragogi kwdikwn 
%----------------------------------------------------------------------- 
clear 
%Eisagogi kwdikou arithmou gia ti dimiourgia tou short scrambling code 
n=2523; %n< 2^24 = 16777216 
k=10;% k=25 apo 3GPP 
L=2^k; 
%Duadiki anaparastasi kwdikou arithmou n se 24 bit. 
binary_n=fliplr(bitget(n, 1:24)); 
%paragogi x,y,z akolouthiwn 
calculate_xyz 
calculate_long 
%----------------------------------------------------------------------- 

Πξόγξακκα 4.2 - long_scrambling.m 

 

Αθνύ ν θσδηθόο αξηζκόο n αλαπαξαζηαζεί ζε ςεθηαθή κνξθή κήθνπο 24 bit 

θαιείηαη ην ππνπξόγξακκα calculate_xyz.m πνπ ππνινγίδεη ηηο αθνινπζίεο x, y, z 

θαζώο θαη ηε δηπνιηθή αθνινπζία Z ζπκθώλα κε ηηο ζρέζεηο 4.4 έσο 4.11. 

 

%----------------------------------------------------------------------- 
%Orismos arxikwn timwn akolouthiwn x,y 
%----------------------------------------------------------------------- 
temp_n=bitget(n,1:24); 
for i=1:25 
    if (i>=1)&&(i<=24) 
       x(i)=temp_n(i); 
       y(i)=1; 
    elseif i==25 
       x(i)=1; 
       y(i)=1; 
    end 
end 
%----------------------------------------------------------------------- 
%Dimiourgia x,y,akolouthiwn 
%----------------------------------------------------------------------- 
for i=1:L-25 
    x(i+25)=mod((x(i+3)+x(i)),2); 
    y(i+25)=mod((y(i+3)+y(i+2)+y(i+1)+y(i)),2); 
end 
  
for i=1:L 
%----------------------------------------------------------------------- 
%Dimiourgia z akolouthias 
%----------------------------------------------------------------------- 
    z(i)=mod(x(i)+y(i),2); 
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%----------------------------------------------------------------------- 
%Dimiourgia Z dipolikis akolouthias 
%-----------------------------------------------------------------------     
    if z(i)==0 
       Z(i)=1; 
    elseif z(i)==1 
       Z(i)=-1; 
    end 
end 
%-----------------------------------------------------------------------  

Πξόγξακκα 4.3 - calculate_xyz.m 

 

 

Μεηά θαιείηαη ην ππνπξόγξακκα calculate_long.m ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε 

βαζηδόκελν ζηηο ζρέζεηο 4.13 θαη 4.14 θαη ππνινγίδεη ηηο clong,1,2523, clong,2,2523, 

αθνινπζίεο πξαγκαηηθώλ ηηκώλ. Να ζεκεησζεί πσο ε ζρέζε 4.14 δείρλεη πσο ε clong,2,n 

αθνινπζία είλαη κηα νιίζζεζε πξνο ηα αξηζηεξά ηεο clong,1,2523 θαηά 16777232 chips 

δειαδή θαηά 2
k-1

+16 bit ηνπ θώδηθα. Όηαλ ππνινγηζηνύλ νη clong,i,2523 αθνινπζίεο ην 

ππνπξόγξακκα ππνινγίδεη ηνλ κηγαδηθό scrambling long θώδηθα Clong,2523 ζύκθσλα 

κε ηε ζρέζε 4.16 θαη ηνλ απνζεθεύεη ζην αξρείν long_complex_scrambling.mat γηα 

κειινληηθή ρξήζε. 

 

%----------------------------------------------------------------------- 
%Dimiourgia clong (real valued) kai Clong (complex valued) akolouthiwn 
%-----------------------------------------------------------------------      
clong1=Z; 
clong2=circshift(Z,[0 (2^(k-1)+16)]); 
for i=1:L 
    if i==1 
        Clong(i)=complex(clong1(i),clong1(i)*clong2(i)*((-1)^i)); 
    else 
        Clong(i)=complex(clong1(i),clong1(i)*clong2(2*floor(i/2))*((-1)^i)); 
    end 
end 
%----------------------------------------------------------------------- 
%Ektiposi twn real valued 
%----------------------------------------------------------------------- 
figure(1) 
subplot(2,1,1) 
stairs(clong1,'g') 
title('clong1') 
axis([ 0 L-1 -1.1 1.1]) 
subplot(2,1,2) 
stairs(clong2,'r') 
title('clong2') 
axis([ 0 L-1 -1.1 1.1]) 
%----------------------------------------------------------------------- 
save('long_complex_scrambling','Clong') 
%----------------------------------------------------------------------- 

Πξόγξακκα 4.4 - calculate_long.m 
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Σην ζρήκα 4.8 θαίλνληαη ηα πξώηα 300 bits ησλ clong,i,2523 αθνινπζηώλ γηα k=16. 

 

Σρήκα 4.8 – Κωδηθνί clong,i,2523 γηα k=16. 

 

4.3.3 Παραγωγή short scrambling codes. 

 

Γηα ηε παξαγσγή ησλ short scrambling codes δεκηνπξγήζεθε ην πξόγξακκα 

short_scrambling.m ζην νπνίν δίλεηαη ν θσδηθόο αξηζκόο ζε δεθαδηθή κνξθή ηνπ 

θώδηθα πνπ πξέπεη λα παξαρζεί. Όπσο αλαθέξζεθε ππάξρνπλ 2
24

 short scrambling 

θώδηθεο, άξα πξέπεη 1<n<16777216. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγηάο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξάρζεθε ν scrambling θώδηθαο κε θσδηθό αξηζκό 2523. Αξρηθά ην 

πξόγξακκα αλαπαξηζηά ηνλ θσδηθό αξηζκό ζε δπαδηθή κνξθή κήθνπο 24 bits.  

 

%----------------------------------------------------------------------- 
% Programma short_scrambling gia tin paragogi kwdikwn 
%----------------------------------------------------------------------- 
clear 
%Eisagogi kwdikou arithmou gia ti dimiourgia tou short scrambling code 
n=2523; %n< 2^24 = 16777216 
%Duadiki anaparastasi kwdikou arithmou n se 24 bit. 
binary_n=fliplr(bitget(n, 1:24)); 
%paragogi a,b,d,z akolouthiwn 
calculate_abdz 
%paragogi short akolouthiwn 
calculate_short 
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%----------------------------------------------------------------------- 
Πξόγξακκα 4.5 - short_scrambling.m 

 

 Τόηε θαιείηαη ην ππνπξόγξακκα calculate_abzd.m πνπ ππνινγίδεη ηηο a(i), 

b(i), d(i) θαη z(i) αθνινπζίεο κε ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρέζεηο 4.17 έσο 

4.32. 

%----------------------------------------------------------------------- 
%Dimiourgia a,b,d, akolouthiwn 
%----------------------------------------------------------------------- 
for i=1:255 
    if i==1 
        a(i)=mod((2*binary_n(24)+1),4); 
        b(i)=mod(binary_n(17-i),2); 
        d(i)=mod(binary_n(9-i),2); 
    elseif (i>=2)&&(i<=8) 
        a(i)=mod(2*binary_n(25-i),4); 
        b(i)=mod(binary_n(17-i),2); 
        d(i)=mod(binary_n(9-i),2); 
    elseif i>=9 
        a(i)=mod((3*a(i-3)+a(i-5)+3*a(i-6)+2*a(i-7)+3*a(i-8)),4); 
        b(i)=mod((b(i-1)+b(i-3)+b(i-7)+b(i-8)),2); 
        d(i)=mod((d(i-1)+d(i-3)+d(i-4)+d(i-8)),2); 
    end 
%----------------------------------------------------------------------- 
%Dimiourgia z akolouthias 
%----------------------------------------------------------------------- 
    z(i)=mod(a(i)+2*b(i)+2*d(i),4); 
end  
z(256)=z(1); 
%----------------------------------------------------------------------- 

Πξόγξακκα 4.6 - calculate_abdz.m 

 

Έρνληαο έηνηκεο ηηο αθνινπζίεο a, b, d θαη z ην θπξίσο πξόγξακκα θαιεί ην 

ππνπξόγξακκα calculate_short.m ην νπνίν ππνινγίδεη θαη εθηππώλεη ηηο real valued 

short αθνινπζίεο cshort,1,n, cshort,2,n όπσο νξίδνληαη από ηνλ πίλαθα 4.1. Μεηά 

ππνινγίδεη ηελ complex valued (κηγαδηθήο αλαπαξάζηαζεο) Cshort,n ζύκθσλα κε ηε 

ζρέζε 4.33. 

 

%----------------------------------------------------------------------- 
%Dimiourgia short akolouthiwn 1 kai 2 (real valued) 
%----------------------------------------------------------------------- 
for i=1:256 
    switch z(i) 
        case 0 
            cshort1(i)=1; 
            cshort2(i)=1; 
        case 1 
            cshort1(i)=-1; 
            cshort2(i)=1; 
        case 2 
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            cshort1(i)=-1; 
            cshort2(i)=-1; 
        case 3 
            cshort1(i)=1; 
            cshort2(i)=-1; 
        otherwise 
            disp('Problem at calculating z sequence') 
    end 
end 
%----------------------------------------------------------------------- 
%Ektiposi twn real valued 
%----------------------------------------------------------------------- 
figure(1) 
subplot(2,1,1) 
stairs(cshort1,'g') 
title('cshort1') 
axis([ 0 256 -1.1 1.1]) 
subplot(2,1,2) 
stairs(cshort2,'r') 
title('cshort2') 
axis([ 0 256 -1.1 1.1]) 
%----------------------------------------------------------------------- 
%Dimiourgia short akolouthias complex valued 
%----------------------------------------------------------------------- 
for i=1:256 
    if i==1 
        Cshort(1,i)=complex(cshort1(1),((-1)^i)*cshort1(1)*cshort2(1)); 
    elseif i==256 
        Cshort(1,i)=complex(cshort1(1),((-1)^i)*cshort1(1)*cshort2(1)); 
    else 
        Cshort(1,i)=complex(cshort1(mod(i,256)),((-1)^i)*... 
            cshort1(mod(i,256))*cshort2(mod(i,256))); 
    end 
end 
%----------------------------------------------------------------------- 

Πξόγξακκα 4.7 - calculate_short.m 

 Οη short αθνινπζίεο cshort,1,2523, cshort,2,2523 πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ 

εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαίλνληαη ζην ζρήκα 4.9. 

 

 

Σρήκα 4.9 – Κωδηθνί cshort,1,2523 θαη cshort,2,2523 

 

4.3.4. Διάτσζη PRACH καναλιού. 
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 Σύκθσλα κε όζα αλαθέξζεθαλ ζηελ παξάγξαθν 4.2.2 δεκηνπξγήζεθε ην 

πξόγξακκα PRACH_Spreading_Scrambling.m. 

 

%--------------------------------------------------------- 
% Programma PRACH_Spreading_Scrambling 
%--------------------------------------------------------- 
clear 
clc 
%Anagnosi duadikis akolouthias pou tha stalei meso PRACH 
load_PRACH_msg 
%Diadikasia spreading akolouthias 
spreading_PRACH 
%Diadikasia scrambling tis spreaded akolouthias 
scrambling_PRACH 
%--------------------------------------------------------- 

Πξόγξακκα 4.8 – PRACH_Spreading_Scrambling.m 

  

 Τν πξόγξακκα θαιεί ην ππνπξόγξακκα load_PRACH_msg.m ην νπνίν 

δηαβάδεη ην αξρείν prach_message.mat πνπ δεκηνπξγήζεθε από ην πξόγξακκα 3.1 - 

send_prach.m ζηελ παξάγξαθν 3.7.1. θαη πεξηέρεη ηα δεδνκέλα πνπ ζα απνζηαινύλ, 

δνκεκέλα ζε frames θαη slots όπσο νξίδεηαη από ην πξόηππν γηα ην PRACH θαλάιη. 

Η αθνινπζία δεδνκέλσλ είλαη δπαδηθή, θαη κεηαηξέπεηαη ζε δηπνιηθή έηζη ώζηε λα 

γίλεη ζσζηά ε δηαδηθαζία ηεο δηάρπζεο. Τν ππνπξόγξακκα load_PRACH_msg.m 

ρξεζηκνπνηεί ην πξόγξακκα 3.9 - received_prach_mode.m ηεο παξαγξάθνπ 3.7.2 γηα 

λα εμάγεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ παξάγνληα δηάρπζεο από ηα TFCI bits θαη θαηά 

ζπλέπεηα θαη γηα ηε δνκή ηνπ message part ώζηε λα είλαη δπλαηή ε επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ θώδηθα δηάρπζεο. 

 

%------------------------------------------------ 
%------Anagnosi PRACH minimatos------------------ 
%------------------------------------------------ 
%Anagnosi duadikis akolouthias 
load('prach_message'); 
%Metatropi se dipoliki akolouthia 
received_bits_number=size(prach_message,2); 
for i=1:received_bits_number; 
    if prach_message(i)==1 
        real_prach_message(i)=-1; 
    elseif prach_message(i)==0 
        real_prach_message(i)=1; 
    end 
end 
%------------------------------------------------ 
%Evresi SF 
receive_prach_mode 
SF=256/(pow2(k)); 
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%------------------------------------------------ 
Πξόγξακκα 4.9 – load_PRACH_msg.m 

 

 Η επηινγή ηνπ channelization θώδηθα δηάρπζεο ηνπ κελύκαηνο (message part) 

θαζώο θαη ην πξώην κέξνο ηεο δηάρπζεο γίλεηαη από ην ππνπξόγξακκα 

Spreading_PRACH.m. Με ηελ επηινγή ηεο preamble signature πνπ ζα ζπλνδεύεη ην 

κήλπκα (βι. παξάγξαθνο 3.4.2 (a) – ζρήκα 3.5) βξίζθνληαη νη channelization θώδηθεο 

από ηνλ πίλαθα θσδηθώλ Cch πνπ έρεη απνζεθεπηεί ζην  channelization_codes.mat 

από ην πξόγξακκα 4.1 - OVSF_code_tree_generator.m. Αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο 

δηάρπζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

%-------------------------------------------------------------------------- 
%Ypoprogramma spreading_PRACH 
%Dimiourgia preamble signature 
%Epilogi katalillwn spreading codes apo OVSF_code_tree 
%1o meros diadikasias diaxusis(spreading) 
%-------------------------------------------------------------------------- 
preamble_signature=randint(1,1,15); 
s=preamble_signature; 

save('preamble_signature','s'); 
binary_preamble_signature=fliplr(bitget(s, 1:4)); 
m_control=16*s+15; 
m_data=SF*s/16; 
load('channelization_codes'); 
%--------spreading_code_control_part-------------------------------------- 
cc=Cch(256+m_control,1:256); 
save('spreading_code_control_part','cc'); 
%--------spreading_code_data_part----------------------------------------- 
cd=Cch(SF+m_data,1:SF); 
save('spreading_code_data_part','cd'); 
%--------------------------spreading--------------------------------------- 
for i=1:frames_number 
    frames_matrix(i,:)=real_prach_message(1,(i-1)*... 
        frame_length+1:i*frame_length); 
     for j=1:15 
         slot_control_part_temp(1,:)=... 
             frames_matrix(i,((j-1)*slot_length+1):((j-1)*slot_length+10)); 
         for k=1:10 
            spreaded_slot_control_part_temp(1,((k-1)*256+1):k*256)=... 
                slot_control_part_temp(1,k)*cc; 
         end 
         slot_data_part_temp(1,:)=... 
             frames_matrix(i,((j-1)*slot_length+11):(j*slot_length)); 
         for l=1:data_bits_per_slot 
             spreaded_slot_data_part_temp(1,((l-1)*SF+1):l*SF)=... 
                 slot_data_part_temp(1,l)*cd; 
         end 
         spreaded_slots(j,:)=complex(spreaded_slot_data_part_temp,... 
             spreaded_slot_control_part_temp); 
     end 
     spreaded_frames(i,:)=cat(2,spreaded_slots(1,:),spreaded_slots(2,:),... 
         spreaded_slots(3,:),spreaded_slots(4,:),spreaded_slots(5,:),... 
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         spreaded_slots(6,:),spreaded_slots(7,:),spreaded_slots(8,:),... 
         spreaded_slots(9,:),spreaded_slots(10,:),spreaded_slots(11,:),... 
         spreaded_slots(12,:),spreaded_slots(13,:),spreaded_slots(14,:),... 
         spreaded_slots(15,:)); 
end 
save('complex_spreaded_message','spreaded_frames');  
%-------------------------------------------------------------------------- 

Πξόγξακκα 4.10 – Spreading_PRACH.m 

  

 Αθνύ δηαρπζνύλ ηα δεδνκέλα, ηόηε θαιείηαη ην ππνπξόγξακκα 

scrambling_PRACH.m πνπ ππνβάιεη ηελ κηγαδηθή πηα αθνινπζία ζηε δηαδηθαζία 

scrambling. Σπκθώλα κε ηε ζρέζε 4.36, επηιέγεηαη σο scrambling θώδηθαο έλαο long 

θώδηθαο κε ηνλ θσδηθό αξηζκό 2523 ν νπνίνο έρεη ππνινγηζηεί θαη απνζεθεπηεί ζην 

long_complex_scrambling.mat αξρείν από ην πξόγξακκα 4.2. 

 

%-------------------------------------------------------------------------- 
%Ypoprogramma scrambling_PRACH 
%Epilogi katalillou scrambling code apo long codes 
%2o meros diadikasias diaxusis (scrambling) 
%-------------------------------------------------------------------------- 
load('long_complex_scrambling'); 
%Evresi kwdikou scrambling 
for i=1:38400 
    Srmsg(i)=Clong(i+4069); 
end 
save('scrambling_code','Srmsg'); 
%--------------------------scrambling-------------------------------------- 
for i=1:frames_number 
    for j=1:size(spreaded_frames,2) 
        scrambled_frames(i,j)=spreaded_frames(i,j)*Srmsg(1,j); 
    end 
end 
save('spreaded_&_scrambled_message','scrambled_frames'); 
%-------------------------------------------------------------------------- 

Πξόγξακκα 4.11 – Scrambling_PRACH.m 

 

4.3.5. Αποδιάτσζη PRACH καναλιού. 

 

 Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ παξάγξαθν 3.4.2. ηελ κεηάδνζε ηνπ message part 

πξνεγείηαη ε κεηάδνζε ηεο ππνγξαθήο πνπ επαλαιακβάλεηαη 256 θνξέο θαη πεξηέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ παξάγνληα δηάρπζεο κε ηνλ νπνίν έρνπλ δηαρπζεί ηα δεδνκέλα. 

Η απνδηάρπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην πξόγξακκα 

PRACH_despreading_descrambling.m.  

 

%-------------------------------------------------------------------------- 
% Programma PRACH_Despreading_descrambling 
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%-------------------------------------------------------------------------- 
clear 
clc 
%Diadikasia descrambling 
descrambling_PRACH 
%----------------------DESPREADING----------------------------------------- 
load('channelization_codes'); 
load('preamble_signature'); 
frames_number=size(descrambled_data,1); 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%---------------------DESPREADING PRACH------------------------------------ 
%---------------spreading_code_control_part-------------------------------- 
m_control=16*s+15; 
cc=Cch(256+m_control,1:256); 
received_control_part=imag(descrambled_data); 
%---------------------SF detector------------------------------------------ 
despread_TFCI_receiver 
%----------------spreading_code_control_part------------------------------- 
m_data=SF*s/16; 
cd=Cch(SF+m_data,1:SF); 
received_data_part=real(descrambled_data); 
%----------------------despreading----------------------------------------- 
despreading_PRACH 
save('despreaded_prach_message','despreaded_prach_message'); 
%-------------------------------------------------------------------------- 

Πξόγξακκα 4.12 - PRACH_despreading_descrambling.m. 

 

Η δηαδηθαζία αθνινπζεί ηελ αληίζεηε πνξεία από απηή ηεο δηάρπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ. Έηζη πξώηα γίλεηαη ην κέξνο ηνπ descrambling ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ 

απνζεθεπηεί ζην αξρείν spreaded_&_scrambled_message.mat κε ην ππνπξόγξακκα 

κε ην ππνπξόγξακκα descrambling_PRACH.m. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκό κε ηνλ ζπδπγή scrambling θσδηθό δηάρπζεο θαη δηαηξώληαο ην 

απνηέιεζκα κε ην ηεηξάγσλν ηνπ κέηξνπ ηνπ θαζώο ηζρύεη: 

 

%-------------------------------------------------------------------------- 
%Ypoprogramma descrambling_PRACH 
%1o meros diadikasias apodiaxusis (descrambling) 
%-------------------------------------------------------------------------- 
load('spreaded_&_scrambled_message'); 
load('scrambling_code'); 
received_frames_number=size(scrambled_frames,1); 
%--------------------------descrambling------------------------------------ 
for i=1:received_frames_number 
    for j=1:size(scrambled_frames,2) 
        descrambled_data(i,j)=scrambled_frames(i,j)*conj(Srmsg(1,j))/2; 
    end 
end 
save('descrambled_data','descrambled_data'); 
%-------------------------------------------------------------------------- 

Πξόγξακκα 4.13 – descrambling_PRACH.m 

 



[99] Κεθάιαην 4
ν
 – Δηάρπζε θάζκαηνο & θσδηθνπνίεζε. 

Π.Μ.Σ Ηιεθηξνληθήο & Υπνινγηζηώλ – Τκήκα Φπζηθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

Σεπηέκβξηνο 2008 

Όηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηνπ descrambling, πξέπεη λα βξεζεί ν SF κε ηνλ 

νπνίν ηα δεδνκέλα ππέζηεζαλ ηε δηαδηθαζία ηεο δηάρπζεο. Γλσξίδνληαο ηελ 

preamble signature πνπ έρεη απνζηαιεί (απνζεθεπκέλε ζην preamble_signature.mat 

αξρείν) βξίζθεηαη ν channelization θσδηθόο κε ηνλ νπνίν δηαρύζεθε ην control part 

από ην νπνίν ππνινγίδνληαη ηα TFCI bit θαη θαη’ επέθηαζε ν παξάγνληαο δηάρπζεο 

κε ηελ ίδηα ινγηθή πνπ έγηλε θαη ζην πξόγξακκα 3.9. Ο ππνινγηζκόο απηόο, γίλεηαη κε 

ηελ απνδηάρπζε κηθξνύ κέξνπο ηνπ control part πνπ ιήθζεθε θαη γίλεηαη κε ην ππό-

πξόγξακκα despread_TFCI_receiver.m.  

 

%---------------Despreading part of control part to find TFCI-------------- 
slot_control_part_temp1=received_control_part(1,(1:2560)); 
for k=1:10 
    slot_control_part_temp2((k-1)*256+1:256*k)=... 
        slot_control_part_temp1((k-1)*256+1:256*k).*cc; 
    slot_control_part_temp3(k)=slot_control_part_temp2(k*256); 
end 
  
TFCI=slot_control_part_temp3(1,9:10); 
%------------------Find SF from TFCI--------------------------------------- 
if TFCI==[1 1] 
    k=0; 
elseif TFCI==[1 -1] 
    k=1; 
elseif TFCI==[-1 1] 
    k=2; 
elseif TFCI==[-1 -1] 
    k=3; 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 
switch k 
    case 0 
        data_bit_per_slot=10*pow2(k); 
        data_bit_per_frame=15*data_bit_per_slot; 
    case 1 
        data_bit_per_slot=10*pow2(k); 
        data_bit_per_frame=15*data_bit_per_slot; 
    case 2 
        data_bit_per_slot=10*pow2(k); 
        data_bit_per_frame=15*data_bit_per_slot; 
    case 3 
        data_bit_per_slot=10*pow2(k); 
        data_bit_per_frame=15*data_bit_per_slot; 
end 
slot_length=data_bit_per_slot+10; 
frame_length=slot_length*15; 
SF=256/(pow2(k)); 
%-------------------------------------------------------------------------- 

Πξόγξακκα 4.14 – despread_TFCI_receiver.m 
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 Έρνληαο γλσζηό πηα ηνλ παξάγνληα δηάρπζεο, ππνινγίδεηαη ν channelization 

θσδηθόο δηάρπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη κε ην ππνπξόγξακκα dispreading_PRACH.m 

γίλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο απνδηάρπζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο απνδηάρπζεο, ηα 

ιεθζέληα δεδνκέλα απνζεθεύνληαη ζην αξρείν despreaded_prach_message.mat. 

 

%-------------------------------------------------------------------------- 
%---------------------PRACH DESPREAD--------------------------------------- 
%-------------------------------------------------------------------------- 
for j=1:frames_number; 
    for i=1:15 
        slot_control_part_temp1=... 
            received_control_part(j,((i-1)*2560+1:2560*i)); 
        slot_data_part_temp1=... 
            received_data_part(j,((i-1)*2560+1:2560*i)); 
        for k=1:10 
            slot_control_part_temp2((k-1)*256+1:256*k)=... 
                slot_control_part_temp1((k-1)*256+1:256*k).*cc; 
            slot_control_part_temp3(k)=slot_control_part_temp2(k*256); 
        end 
        for q=1:data_bit_per_slot 
            slot_data_part_temp2((q-1)*SF+1:SF*q)=... 
                slot_data_part_temp1((q-1)*SF+1:SF*q).*cd; 
            slot_data_part_temp3(q)=slot_data_part_temp2(q*SF); 
        end 
        slot_message(i,:)=cat(2,... 
            slot_control_part_temp3,slot_data_part_temp3); 
    end 
    despreaded_frame_message(j,:)=cat(2,... 
        slot_message(1,:),slot_message(2,:),slot_message(3,:),... 
        slot_message(4,:),slot_message(5,:),slot_message(6,:),... 
        slot_message(7,:),slot_message(8,:),slot_message(9,:),... 
        slot_message(10,:),slot_message(11,:),slot_message(12,:),... 
        slot_message(13,:),slot_message(14,:),slot_message(15,:)); 
end 
for i=1:frames_number 
    despreaded_prach_message_dipoliko(1,(i-1)*... 
        frame_length+1:i*frame_length)=despreaded_frame_message(i,:); 
end 
for i=1:size(despreaded_prach_message_dipoliko,2) 
    if despreaded_prach_message_dipoliko(i)==1 
        despreaded_prach_message(i)=0; 
    elseif despreaded_prach_message_dipoliko(i)==-1 
        despreaded_prach_message(i)=1; 
    end 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

Πξόγξακκα 4.15 – despreading_PRACH.m 

 

 Γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο απνδηάρπζεο, δεκηνπξγήζεθε ην πξόγξακκα 

error_detector_spreading_despreading.m. Τν πξόγξακκα «δηαβάδεη» ηα ιεθζέληα 

δεδνκέλα από ην αξρείν despreaded_prach_message.mat, όπσο θαη ηα αξρηθά 
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δεδνκέλα πνπ είραλ απνζεθεπηεί ζην αξρείν prach_message.mat, ηα ζπγθξίλεη θαη 

ηππώλεη ηηο αθνινπζίεο ησλ bit θαη ησλ δπν, όπσο θαη ηπρόλ ιάζε θαηά ηε κεηάδνζε.  

%------------------ERROR DETECTOR------------------------------------------ 
clear 
clc 
load('despreaded_prach_message'); 
load('prach_message'); 
for i=1:size(despreaded_prach_message,2) 
    if despreaded_prach_message(i)==prach_message(i) 
        error(i)=0; 
    else 
        error(i)=1; 
    end 
end 
figure 
subplot(3,1,1) 
stairs(prach_message,'g') 
title('prach_message') 
subplot(3,1,2) 
stairs(despreaded_prach_message,'b') 
title('despreaded_prach_message') 
subplot(3,1,3) 
stairs(error,'r') 
title('errors') 
%-------------------------------------------------------------------------- 

Πξόγξακκα 4.16 - error_detector_spreading_despreading.m 

 

Σην ζρήκα 4.10 θαίλεηαη ην απνηέιεζκα θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

από ηελ ηξίηε γξαθηθή παξάζηαζε είλαη θαλεξό, πσο δελ ππάξρνπλ ιάζε ζηε ιήςε 

ηνπ PRACH θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απνδηάρπζεο. 

 

Σρήκα 4.10 – Αξρηθό θαη απνδηαρπκέλν message part ηνπ PRACH θαλαιηνύ κε κεδέλ ιαλζαζκέλα bit 

θαηά ηε κεηάδνζε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΗΓΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ 

 

 Όπσο πεξηγξάθεθε ζηελ παξάγξαθν 2.1 βαζηθέο κνλάδεο ελόο 

ηειεπηθνηλσληαθνύ ζπζηήκαηνο εθηόο από ηνλ θσδηθνπνηεηή θαλαιηνύ είλαη ν 

θσδηθνπνηεηήο ηεο πεγήο θαη ν ςεθηαθόο δηακνξθσηήο. Η δηαδηθαζία ηεο 

θσδηθνπνίεζεο ηεο πεγήο δελ ζπκβαίλεη ζην θπζηθό επίπεδν, γη’ απηό θαη δελ ζα 

κειεηεζεί αλαιπηηθά ζε απηή ηελ εξγαζία, παξά κόλν ζε επίπεδν ώζηε λα γίλεη 

θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγηά ησλ πξνγξακκάησλ εμνκνίσζεο ησλ παξαγξάθσλ 5.3.1 θαη 

5.3.2. 

 

5.1. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΗΓΗ 

5.1.1. Δειγμαηοληψία και κβάνηιζη 

Κσδηθνπνίεζε πεγήο είλαη ε κεηαηξνπή ελόο αλαινγηθνύ ζήκαηνο ζε 

ςεθηαθό. Η δηαδηθαζία ηεο θσδηθνπνίεζεο ζηεξίδεηαη ζην ζεώξεκα δεηγκαηνιεςίαο, 

ζπκθώλα κε ην νπνίν ην αλαινγηθό ζήκα πξέπεη λα πθίζηαηαη δεηγκαηνιεςία 

πεξηνδηθά κε Τδεηγκ≤1/fmax, νπνύ fmax ε κέγηζηε θαζκαηηθή ζπληζηώζα ηνπ αλαινγηθνύ 

ζήκαηνο. Απαηηείηαη δειαδή λα ιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ δπν δείγκαηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε θαζκαηηθή ζπληζηώζα ηεο πςειόηεξεο 

ζπρλόηεηαο. 

Μεηά ηε δηαδηθαζία ηεο δεηγκαηνιεςίαο έλα ζήκα κπνξεί λα θβαληηζηεί. Ο 

θβαληηζκόο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεησζνύλ νη επηδξάζεηο ηνπ ζνξύβνπ θαη ε 

δεηγκαηνιεςία καο επηηξέπεη λα πνιππιέμνπκε έλαλ αξηζκό κελπκάησλ κε δηαίξεζε 

ρξόλνπ, αλ απηό ρξεηαζηεί. Ο ζπλδπαζκόο ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη 

ηνπ θβαληίζνπ παξάγεη κηα θβαληηζκέλε θπκαηνκνξθή ηνπ αξρηθνύ αλαινγηθνύ 

ζήκαηνο, δειαδή κηα αθνινπζία παικώλ ησλ νπνίσλ ηα πιάηε πεξηνξίδνληαη ζε έλαλ 
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αξηζκό δηαθξηηώλ κεγεζώλ. Είλαη δπλαηό λα κεηαδνζνύλ απηέο νη θβαληηζκέλεο ηηκέο 

ησλ δεηγκάησλ άκεζα. 

 Ελαιιαθηηθά είλαη δπλαηό λα παξαζηαζεί ε θάζε ζηάζκε κε έλαλ θσδηθό 

αξηζκό θαη αληί γηα ηελ ηηκή ηεο ζηάζκεο λα κεηαδνζεί ν θσδηθόο αξηζκόο. Σπλήζσο 

ν θσδηθόο αξηζκόο απηόο κεηαηξέπεηαη ζην δπαδηθό ζύζηεκα.  Τα ςεθία ηεο 

δπαδηθήο παξάζηαζεο ηνπ θσδηθνύ αξηζκνύ κεηαδίδνληαη ζαλ παικνί. Καηά ζπλέπεηα 

ην ζύζηεκα θσδηθνπνίεζεο πεγήο θαιείηαη παικνθσδηθή (δπαδηθή) δηακόξθσζε 

PCM. Γεληθά γηα ηελ αλαπαξάζηαζε M θσδηθώλ αξηζκώλ απαηηείηαη κηα αθνινπζία 

N δπαδηθώλ ςεθίσλ, όπνπ M=2
N
. Αλ ζεσξεζεί όηη ην αλαινγηθό ζήκα έρεη 

δηαθύκαλζε από VL έσο VH volt, ηόηε ην βήκα θβάληηζεο είλαη S=(VL-VH)/M. Σηα 

κέζα απηώλ ησλ βεκάησλ θβάληηζεο ζεσξνύληαη νη ζηάζκεο θβαληηζκνύ Μ. Όζν ην 

ζήκα βξίζθεηαη ζηα όξηα Mi±S/2 ηόηε ην δείγκα παίξλεη ηελ ηηκή ηεο ζηάζκεο 

θβάληηζεο, δειαδή i.  

 

Σρήκα 5.1 – Βήκα θαη ζηάζκεο θβάληηζεο 

Αθνύ βξεζεί ε δεθαδηθή ηηκή ηεο ζηάζκεο θβάληηζεο, ηόηε απηή αληηζηνηρίδεηαη ζε 

έλαλ θσδηθό αξηζκό N bit. Έηζη γηα ην παξάδεηγκα ηνπ ζρήκαηνο, γηα 8 ζηάζκεο 

θβάληηζεο απαηηνύληαη θσδηθνί αξηζκνί ησλ 3 bit γηα ηε θσδηθνπνίεζε ηνπ ζήκαηνο. 

Σηνλ πηλάθα 5.1 δείρλνληαη νη αληηζηνηρήζεηο ησλ ζηαζκώλ θβάληηζεο ζε δπαδηθνύο 

θσδηθνύο αξηζκνύο. 
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Σηάζκε Κβάληηζεο Κσδηθόο αξηζκόο 

Μ0 0 0 0 

Μ1 0 0 1 

Μ2 0 1 0 

Μ3 0 1 1 

Μ4 1 0 0 

Μ5 1 0 1 

Μ6 1 1 0 

Μ7 1 1 1 

Πίλαθαο 5.1 – Σηάζκεο θβάληηζεο θαη δπαδηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο 

 

5.1.2. Μεηαηροπέας αναλογικού ζε ψηθιακό. 

 Σε έλα ζύζηεκα ηειεπηθνηλσληώλ PCM ην αλαινγηθό ζήκα πθίζηαηαη 

δεηγκαηνιεςία θαη ηα δείγκαηα απηά ππόθεηληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ θβαληηζκνύ. Τα 

θβαληηζκέλα ζήκαηα εθαξκόδνληαη ζε έλαλ θσδηθνπνηεηή. Ο θσδηθνπνηεηήο 

απνθξίλεηαη ζε θάζε ηέηνην δείγκα κε ηελ παξάγσγε ελόο κνλαδηθνύ θαη 

αλαγλσξίζηκνπ πξόηππνπ δπαδηθώλ παικώλ (ζηαζκώλ). Όπσο παξνπζηάζηεθε θαη 

ζηνλ πηλάθα 5.1 ην πξόηππν ησλ παικώλ ζπκβαίλεη λα έρεη ηελ ηδία αξηζκεηηθή αμία 

κε ηελ ηάμε πνπ πξνζδηνξίζηεθε από ηηο ζηάζκεο. Απηό πνπ έρεη όκσο ζεκαζία είλαη 

ε ηθαλόηεηα ηεο αλαγλώξηζεο ηεο ζηάζκεο από ην πξόηππν θαηά ηε ιήςε ηνπ 

ζήκαηνο. Ο ζπλδπαζκόο ηνπ θβαληηζηή θαη ηνπ θσδηθνπνηεηή νλνκάδεηαη 

κεηαηξνπέαο αλαινγηθνύ ζε ςεθηαθό (ADC). Σπλνπηηθά ν ADC αληηθαζηζηά έλα 

αλαινγηθό ζήκα κε κηα αθνινπζία ζπκβόισλ θώδηθα.  

Η απνθσδηθνπνίεζε ηεο πεγήο γίλεηαη κε ηνλ κεηαηξνπέα ςεθηαθνύ ζε 

αλαινγηθό (DAC) πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία. Τν θβαληηζκέλν 

ζήκα αλαζπγθξνηείηαη. 
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5.2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ 

Τν θαλάιη επηθνηλσλίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη αιιηώο σο θαλάιη πξνζζεηηθνύ 

ιεπθνύ Gaussian ζνξύβνπ (AWGN – Additive White Gaussian Noise) είλαη 

καζεκαηηθό κνληέιν γηα θπζηθά θαλάιηα επηθνηλσλίαο, ελζύξκαηα ή ξαδηνθαλάιηα. 

Τα βαζηθά θπζηθά θαλάιηα είλαη αλαινγηθά ην όπνην ζεκαίλεη πσο γηα ηε κεηάδνζε 

ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο κέζσ απηώλ, ζα πξέπεη ε ςεθηαθή πιεξνθνξία λα 

απεηθνληζηεί ζε αλαινγηθέο κνξθέο. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη ε ςεθηαθή δηακόξθσζε. 

 Υπάξρνπλ θαλάιηα επηθνηλσλίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο βαζηθήο δώλεο, 

δειαδή πεξηιακβάλνπλ θαη ηε κεδεληθή ζπρλόηεηα ζηελ δώλε δηέιεπζεο ηνπο, αιιά 

ππάξρνπλ θαη δσλνπεξαηά θαλάιηα ηα νπνία έρνπλ δώλε δηέιεπζεο απνκαθξπζκέλε 

από ηε κεδεληθή ζπρλόηεηα. Κάπνηα ηειεπηθνηλσληαθά θαλάιηα, όπσο ηα 

ηειεθσληθά, ηα ξάδην-θαλάιηα, ηα δνξπθνξηθά, ηα νπνία είλαη θαη απηά πνπ καο 

ελδηαθέξνπλ ζηελ παξνύζα εξγαζία, είλαη δσλνπεξαηά θαλάιηα. Γηα απηά ηα θαλάιηα 

είλαη απαξαίηεηε ε απεηθόληζε ηεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο ζ’ έλα εκηηνλνεηδέο 

θέξνλ, ην όπνην νιηζζαίλεη ην θαζκαηηθό ηνπ πεξηερόκελν ζηελ θαηάιιειε θάζε 

θνξά κπάληα ζπρλνηήησλ. Απηό ιέγεηαη ςεθηαθή δηακόξθσζε θέξνληνο ζήκαηνο. 

Υπάξρνπλ ηξηώλ εηδώλ ςεθηαθέο δηακνξθώζεηο θέξνληνο.  

1. Ελαιιαγή κε κεηαηόπηζε πιάηνπο (ASK – Amplitude Shift Keying) 

2. Ελαιιαγή κε κεηαηόπηζε ζπρλόηεηαο (FSK – Freequency Shift Keying) 

3. Ελαιιαγή κε κεηαηόπηζε θάζεο (PSK – Phase Shift Keying) 

 

5.2.1. Διαμόρθωζη PSK 

 Έζησ M δηζδηάζηαηεο θπκαηνκνξθέο ζήκαηνο sm(t), κε m=1,2,…M, ηόηε 

κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ M δσλνπεξαηέο θπκαηνκνξθέο σο: 

( ) ( )cos2m m cu t s t f t  (5.1) 

κε  0,t T  

Σηελ πεξίπησζε Μ δηζδηάζηαησλ θπκαηνκνξθώλ κε ηελ ηδία ελεξγεία: 
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2 2 2 2 2

0 0 0 0

1 1
( ) ( )cos 2 ( ) ( )cos4

2 2

T T T T

m m m c m m c SE u t dt s t f tdt s t dt s t f tdt E          (5.2) 

Τν νινθιήξσκα ηνπ όξνπ δηπιάζηαο ζπρλόηεηαο είλαη κεδέλ όηαλ fc >> W, όπνπ W 

είλαη ην εύξνο δώλεο ηνπ ζήκαηνο βαζηθήο δώλεο sm(t). Επνκέλσο ηζρύεη:  

2

0

1
( )

2

T

m m SE s t dt E   (5.3) 

όπνπ ES ε ελεξγεία αλά ζήκα ή αλά ζύκβνιν. Σηε γεσκεηξηθή αλαπαξάζηαζε 

θπκαηνκνξθώλ κε ίζεο ελέξγεηεο ηα αληίζηνηρα ζεκεία ζήκαηνο αλήθνπλ ζε θύθιν 

αθηίλαο 
SE . Σηελ πεξίπησζε πνπ M=4 ηα ζεκεία ζήκαηνο είλαη ηζνδύλακα κε έλα 

ζήκα, ηνπ νπνίνπ ε θάζε νιηζζαίλεη θαηά πνιιαπιάζηα ηνπ 2 . Δειαδή έλα 

δσλνπεξαηό ζήκα ηεο κνξθήο:  

( ) cos(2 2)cs t f t m   (5.4) 

έρεη ηελ ηδία γεσκεηξηθή αλαπαξάζηαζε κε έλα ζύλνιν m νξζνγώλησλ ζεκάησλ. 

Επνκέλσο, έλαο απιόο ηξόπνο γηα ηε δεκηνπξγία Μ δσλνπεξαηώλ ζεκάησλ κε ηελ 

ίδηα ελέξγεηα είλαη λα απνηππώζνπκε ηελ πιεξνθνξία ζηε θάζε ηνπ θέξνληνο. Έηζη, 

έρνπκε έλα δηακνξθσκέλν θαηά θάζε θέξνληνο ζήκα. Η γεληθή αλαπαξάζηαζε ελόο 

ζπλόινπ Μ δηακνξθσκέλσλ θαηά θάζε θέξνληνο θπκαηνκνξθώλ είλαη  

TtMm
M

m
tftgtu cTm  0   ,1,...,2,0   ),

2
2cos()()(


  (5.5) 

όπνπ gT(t) είλαη έλαο παικόο βαζηθήο δώλεο γηα ηε κνξθνπνίεζε, ν νπνίνο θαζνξίδεη 

ηα θαζκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηαδηδόκελνπ ζήκαηνο. Όηαλ ν gT(t) είλαη έλαο 

νξζνγώληνο παικόο, ν νπνίνο νξίδεηαη σο: 

Tt
T

E
tg s

T  0   ,
2

)(  (5.6) 

νη αληίζηνηρεο κεηαδηδόκελεο θπκαηνκνξθέο ζήκαηνο είλαη: 

TtMm
M

m
tf

T

E
tu c

s
m  0   ,1,...,2,0   ),

2
2cos(

2
)(


  (5.7) 

θαη έρνπλ ζηαζεξή πεξηβάιινπζα θαη ε θάζε ηνπ θέξνληνο αιιάδεη απόηνκα ζηελ 

αξρή θάζε δηαζηήκαηνο ζήκαηνο. Απηόο ν ηύπνο ηεο ςεθηαθήο δηακόξθσζεο θαηά 

θάζε θαιείηαη κεηαιιαγή νιίζζεζεο θάζεο (phase shift keying – PSK).  
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0 

180ο ολίσθηση 

φάσης 

  

 t 

0ο ολίσθηση 

φάσης 

-90ο ολίσθηση 

φάσης 

      0                     Τ                   2Τ                   3Τ                  4Τ  

cos2πfct 

-sin2πfct 

AmsgT(t) 

AmcgT(t) 

 Έλα ζήκα PSK  ηεζζάξσλ θάζεσλ (M=4) ιέγεηαη νξζνγώλην PSK (QPSK) 

ζήκα θαη έλα παξάδεηγκα απηνύ θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.2. 

 

 

 

 

 

 

Σρήκα 5.2 – Παξάδεηγκα ηεηξαδηθνύ PSK ζήκαηνο (QPSK). 

 Θεσξώληαο ην όξηζκα ηεο ζπλεκηηνληθήο ζπλάξηεζεο ηεο ζρέζεο 5.5 σο 

όξηζκα δύν γσληώλ, κπνξνύκε λα εθθξάζνπκε ηηο θπκαηνκνξθέο σο: 

   ,2sin)(2cos)()( tfAtgtfAtgtu cmsTcmcTm    (5.8) 

όπνπ: 

110   ,/2sin

110   ,/2cos





,...,M,mMmA

,...,M,mMmA

ms

mc




. (5.9) 

 

Επνκέλσο, έλα ζήκα δηακνξθσκέλν θαηά θάζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο δύν 

νξζνγώληα θέξνληα κε πιάηε  )( mcT Atg θαη   ,)( msT Atg όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.3, 

ηα νπνία  εμαξηώληαη από ηε θάζε ηνπ θέξνληνο ζε θάζε δηάζηεκα ζήκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

Σρήκα 5.3 – Ψεθηαθή δηακόξθσζε θαηά θάζε  

σο δηακνξθσκέλσλ θαηά πιάηνο νξζνγώλησλ θεξόλησλ. 
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Από ηε ζρέζε 5.8 πξνθύπηεη όηη ηα ςεθηαθά δηακνξθσκέλα θαηά θάζε 

ζήκαηα κπνξνύλ λα αλαπαξαζηαζνύλ γεσκεηξηθά από ηα δπζδηάζηαηα δηαλύζκαηα 

κε ζπληζηώζεο MmEMmE ss /2sin και /2cos  , δειαδή 

)/2sin   /2cos( MmEMmE ssm s .  (5.10) 

Σηελ πεξίπησζε απηή νη νξζνθαλνληθέο ζπλαξηήζεηο βάζεο είλαη νη: 

  2cos)(
2

)(1 tftg
E

t cT

g

  θαη   .2sin)(
2

)(2 tftg
E

t cT

g

 

 

(5.11) 

Αζηεξηζκνί ζεκείσλ ζήκαηνο γηα Μ = 2, 4, 8 δίδνληαη ζην ζρήκα 5.4.

  

 

 

 

  

 

Σρήκα 5.4 – Αζηεξηζκνί ζεκάησλ PSK. 

 

5.2.2. Αποδιαμόρθωζη PSK 

 Τν ζήκα κεηά ηνλ ςεθηαθό δηακνξθσηή, νδεγείηαη ζε έλα AWGN θαλάιη, 

όπνπ εθεί ζα ηνπ πξνζηεζεί ζόξπβνο. Ο ιόγνο ηεο ελεξγείαο ελόο bit πξνο ηελ 

θαζκαηηθή ηζρύ ηνπ ζνξύβνπ πνπ πξνζηίζεηαη, ιέγεηαη signal to noise ratio (SNR). 

Σηηο εθαξκνγέο πνπ ζα κειεηεζνύλ ζα παξαηεξεζεί όηη ν SNR παξάγνληαο είλαη 

απηόο πνπ θαζνξίδεη ην αλ ζα κεηαδνζεί ζσζηά ην ζύκβνιν ή όρη. Τν SNR, νξίδεηαη 

ζε ινγαξηζκηθή θιίκαθα θαη ηζρύεη όηη SNR(dB)=10log(Eb/N0). 

Τν ιακβαλόκελν  δσλνπεξαηό ζήκα από ηελ έμνδν ηνπ AWGN θαλαιηνύ γηα 

ην δηάζηεκα ζεκαηνδνζίαο 0≤t≤T, κπνξεί λα εθθξαζηεί σο: 

  (5.12) 
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 (5.13) 

Όπνπ n(t), ν πξνζζεηηθόο ιεπθόο Gaussian ζόξπβνο. Ams θαη Αmc είλαη νη ζπληζηώζεο 

ηνπ ζήκαηνο πνπ θέξεη ηελ πιεξνθνξία θαη νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

κεηαδηδόκελε θάζε θέξνληνο θαη νξίζηεθαλ ζπκθώλα κε ηε ζρέζε 5.9. 

 Τν ιακβαλόκελν ζήκα κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ηηο νξζνθαλνληθέο 

ζπλαξηήζεηο βάζεο (ζρέζε 5.11). Οη έμνδνη ησλ δπν ζπζρεηηζηώλ παξέρνπλ ηηο δπν 

δηαβξσκέλεο κε ζόξπβν ζπληζηώζεο ηνπ ζήκαηνο πνπ κπνξνύλ λα εθθξαζηνύλ σο: 

r = sm+n = (5.14) 

 (5.15) 

Όπνπ εμνξηζκνύ : 

  (5.16) 

  (5.17) 

Επεηδή νη ζπληζηώζεο ηνπ ζνξύβνπ έρνπλ κεδεληθή κέζε ηηκή, πξνθύπηεη όηη : 

  (5.18) 

 

Η δηαθύκαλζε ησλ ζπληζησζώλ ηνπ ζνξύβνπ είλαη: 

 (5.19) 

   (5.20) 

 Ο βέιηηζηνο θσξαηήο πξνβάιιεη ην ιακβαλόκελν δηάλπζκα r ζε θάζε έλα από 

ηα M δπλαηά κεηαδηδόκελα δηαλύζκαηα ζήκαηνο {sm} θαη επηιεγεί ην δηάλπζκα πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε κέγηζηε πξνβνιή, δειαδή ππνινγίδεη ηα κέηξα ζπζρέηηζεο θαη 

επηιεγεί απηό πνπ δίλεη ηε κεγαιύηεξε ζπζρέηηζε. 

 Σρεκαηηθά έλα απνδηακνξθσηήο QPSK , όπσο απηόο πνπ ζα πινπνηεζεί ζηηο 

εθαξκνγέο παξαθάησ θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.5. 
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Σρήκα 5.5 – Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ δεθηή QPSK 

 

 

5.3. ΕΦΑΡΜΟΓΕ MATLAB 

 

5.3.1. Μεηαηροπέας αναλογικού ζε ψηθιακό(A/DC) 

 Γηα ηελ εμνκνίσζε ηνπ αλαινγηθνύ πξνο ςεθηαθό κεηαηξνπέα δεκηνπξγήζεθε 

ην πξόγξακκα analog2digital.m.  

%-------------------------------------------------------------------------- 
%----------------------Analog to Digital Converter------------------- 
%-------------------------------------------------------------------------- 
clear 
clc 
%-------------------------------------------------------------------------- 
sampler 
%-------------------------------------------------------------------------- 
bps=8;%bits per sample 
source_coding 
%Apothikeusi eiserxomenou simatos se .wav arxeio 
%-------------------------------------------------------------------------- 
wavwrite(analog_input,Fs,bps,'Input_analog') 
%-------------------------------------------------------------------------- 

Πξόγξακκα 5.1 – analog2ditital.m 

Τν ππνπξόγξακκα sampler.m δέρεηαη ζαλ είζνδν έλα αξρείν .wav ην όπνην 

δεηγκαηνιεπηείηαη κε ηελ εληνιή wavread. Επηιέρηεθε λα «δηαβαζηνύλ» ηα δείγκαηα 
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από 15000 έσο 65000 πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε ιέμε «πεξπαηώ», δηάξθεηαο 1,13s. Η ηδία 

εληνιή επηζηξέθεη θαη ηε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο πνπ είλαη 44100Hz.  

%-------------------SAMPLER------------------------------------------------ 
start_sample=15000;%20000 
input_samples=50000;%1000 
%-------------------------------------------------------------------------- 
[analog_input_2ch,Fs] = wavread('luke_luke_tsanaklidou_eisagogi.wav',... 
    [start_sample start_sample+input_samples-1]);  
analog_input=analog_input_2ch(:,1); 
%sound(analog_input,Fs,bps); 
Ts=1/Fs; 
time=(input_samples-1)*Ts;%seconds 
t=0:Ts:time; 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%Anaparastasi analogikou simatos eisodou 
%-------------------------------------------------------------------------- 
figure(1) 
subplot(3,1,1) 
plot(t,analog_input) 
axis([0 time -1 1]) 
grid 
title('Analog Input') 
%-------------------------------------------------------------------------- 

Πξόγξακκα 5.2 – sampler.m 

Αθνύ γίλεη ε δεηγκαηνιεςία, θαιείηαη ην ππνπξόγξακκα source_coding.m ην 

όπνην ζα θάλεη ηε θβαληίζεη ησλ δεηγκάησλ ηνπ αλαινγηθνύ ζήκαηνο θαζώο θαη ηελ 

θσδηθνπνίεζε ηνπο ζε ςεθηαθή κνξθή. Τν ςεθηαθό ζήκα κήθνπο 400000 bit, 

απνζεθεύεηαη ζην data.mat αξρείν. 

%--------------------------------------------------------------------------  

%----------------------Source Coding--------------------------------------- 

%----------------------Quantization---------------------------------------- 

%--------------------------------------------------------------------------  

quantization_levels=2^bps; % arithmos stathmwn kvantisis 

megisto=1; 

elaxisto=-1; 

vima_qvantisis=(megisto+abs(elaxisto))/(quantization_levels); 

%--------------------------------------------------------------------------  

%Dimiourgia psifiakou simatos - kvantisi & kwdikopoiisi pigis 

%-------------------------------------------------------------------------- 

for i=1:input_samples  

    for j=0:quantization_levels-1 

        if (analog_input(i)>=elaxisto+j*vima_qvantisis)&&... 

                (analog_input(i)<elaxisto+(j+1)*vima_qvantisis) 

            dec_level_code(1,i)=j; 

            temp_dec_level_code=j; 

            temp_bin_level_code=fliplr(bitget((temp_dec_level_code),1:bps)); 

            digital_input(1,bps*(i-1)+1:bps*i)=temp_bin_level_code(1,1:bps); 

        end 

    end 

end 

save('data','digital_input'); 

%--------------------------------------------------------------------------  
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%Anaparastasi psifiakou simatos eisodou 

%--------------------------------------------------------------------------  

figure(1) 

subplot(3,1,2) 

stairs(digital_input) 

axis([0 size(digital_input,2) -0.1 1.1]) 

title('Digital Input Message') 

%--------------------------------------------------------------------------  

Πξόγξακκα 5.3 – source_coding.m 

Σην ζρήκα 5.6 έρνπλ εθηππσζεί ην αλαινγηθό ζήκα εηζόδνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εμνκνίσζε θαη ζε κεγέζπλζε κηα αθνινπζία bit ηνπ ςεθηαθνύ 

ζήκαηνο πνπ παξάγεηαη από ηνλ κεηαηξνπέα ADC.  

 

Σρήκα 5.6 – Αλαινγηθή είζνδνο ADC θαη αλαπαξάζηαζε ηεο ζε ςεθηαθή κνξθή. 

 

5.3.2. Μεηαηροπέας ψηθιακού ζε αναλογικό(D/AC) 

 Ο κεηαηξνπέαο ςεθηαθνύ ζε αλαινγηθό, αθνινπζεί ηελ αληίζηξνθε ινγηθή. 

Τν πξόγξακκα digital2analog.m δηαβάδεη ηελ ςεθηαθή αθνινπζία από ην αξρείν 

data.mat, εληνπίδεη ηηο ζηάζκεο θβαληηζκνύ θαη επαλαθηά ην αλαινγηθό ζήκα πνπ 

θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.7. Με ηελ εληνιή sound(received_analog,Fs,bps) δηαπηζηώλεηαη 

όηη ε πνηόηεηα ηνπ ήρνπ πνπ αλαθαηαζθεπάζηεθε είλαη εμαηξεηηθή. 

%-------------------------Digital to Analog Converter---------------------- 
%------------------------- 
clear 
clc 
load('data'); 
bps=8; 
Fs=44100; 
Ts=1/Fs; 
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received_data=digital_input; 
%-------------------------------------------------------------------------- 
total_bit=size(received_data,2); 
samples=total_bit/bps; 
time=(samples-1)*Ts; 
t=0:Ts:time; 
quantization_levels=2^bps; 
megisto=1; 
elaxisto=-1; 
vima_qvantisis=(megisto+abs(elaxisto))/(quantization_levels); 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%Anaktisi analogikou simatos apo psifiaka dedomena 
%-------------------------------------------------------------------------- 
for i=0:samples-1 
    temp_digital_sample=received_data(i*bps+1:(i+1)*bps); 
    temp_dec_level=pow2(temp_digital_sample(1),7)+pow2(temp_digital_sample(2),6)+... 
        pow2(temp_digital_sample(3),5)+pow2(temp_digital_sample(4),4)+... 
        pow2(temp_digital_sample(5),3)+pow2(temp_digital_sample(6),2)+... 
        pow2(temp_digital_sample(7),1)+pow2(temp_digital_sample(8),0); 
    dec_level(i+1)=temp_dec_level; 
end 
received_analog=elaxisto+dec_level*vima_qvantisis; 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%Anaparastasi apokwdikopoiimenou simatos (analogiko exodou) 
%-------------------------------------------------------------------------- 
figure(1) 
subplot(3,1,3) 
plot(t,received_analog) 
axis([0 time -1 1]) 
grid 
title('Received Analog') 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%Apothikeusi lamvanomenou simatos se .wav arxeio 
%-------------------------------------------------------------------------- 
wavwrite(received_analog,Fs,bps,'Received_analog') 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%Ektelesi gia akoustiki sigkrisi twn duo simatwn 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%sound(analog_input,Fs,bps); 
sound(received_analog,Fs,bps); 
%-------------------------------------------------------------------------- 

Πξνγξακκα 5.4 – digital2analog.m 

 

Σρήκα 5.7 – Αλαινγηθό ζήκα εμνδνπ DAC. 
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5.3.3. Διαμόρθωζη QPSK 

 Η ςεθηαθή δηακόξθσζε QPSK κηαο αθνινπζίαο δεδνκέλσλ πινπνηήζεθε από 

ην πξόγξακκα qpsk_modulator.m, ην όπνην δεκηνπξγήζεθε κε βάζε ηηο εμηζώζεηο 5.8 

θαη 5.9. Όπσο αλαθέξζεθε ζην 4
ν
 θεθάιαην ε θσδηθνπνηεκέλε αθνινπζία πνπ ζα 

ζηαιεί είλαη κηγαδηθήο κνξθήο θαη ζπκθώλα κε ηελ πξνηππνπνίεζε 3GPP ε QPSK 

δηακόξθσζε ηεο γηα ηελ αλεξρόκελε δεύμε γίλεηαη όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.8. 

 

Σρήκα 5.8 – QPSK δηακόξθσζε γηα ηα θαλάιηα αλεξρόκελεο δεύμεο. 

%--------------------------------------------------------------------------  

%--------------------QPSK----MODULATION------------------------------------ 

%--------------------------------------------------------------------------  

clear 

clc 

data1=randint(1,100,2);%data1=[0 0 1 1]; 

data2=randint(1,100,2);%data2=[0 1 0 1]; 

data=complex(data1,data2); 

save('digital_data','data'); 

%----------------------BIT TO SYMBOL--------------------------------------- 

binary_sequence=[real(data); imag(data)]; 

M=4; 

symbol_number=size(binary_sequence,2); 

for i=1:symbol_number 

    if binary_sequence(1:2,i)==[0;0] 

            symbol=0; 

    elseif binary_sequence(1:2,i)==[0;1] 

            symbol=1; 

    elseif binary_sequence(1:2,i)==[1;0] 

            symbol=2; 

    elseif binary_sequence(1:2,i)==[1;1] 

            symbol=3; 

    end 

    m(1,i)=symbol; 

end 

save('send_symbol','m'); 

Amc=cos(2*pi*m/M); 

Ams=sin(2*pi*m/M); 

%-----------Prosdiorismos diarkeias diamorfomenou simatos------------------ 

time_per_symbol=100; 

total_time=symbol_number*time_per_symbol; 

time=[1:total_time]; 
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fc=1/25; 

%--------------------------------------------------------------------------  

Es=2; 

Ps=Es/time_per_symbol; 

gt=sqrt(2*Ps); 

%--------------------MODULATION-------------------------------------------- 

for i=1:symbol_number 

    modulated_signal(1,(i-1)*time_per_symbol+1:(i)*time_per_symbol)=gt*Amc(i)*... 

        cos(2*pi*fc*time(1,((i-1)*time_per_symbol+1):(i)*time_per_symbol))... 

        -gt*Ams(i)*... 

        sin(2*pi*fc*time(1,((i-1)*time_per_symbol+1):(i)*time_per_symbol)); 

end 

save('modulated_signal','modulated_signal') 

%--------------------------------------------------------------------------  

%-------------------Anaparastasi Simatos----------------------------------- 

figure(1) 

%--------------------Symbols----------------------------------------------- 

subplot(2,1,1) 

stairs(m) 

%axis([1 5 -0.1 3.1]); 

%set(gca,'XTick',[1:1:symbol_number]); 

%set(gca,'XTickLabel',{'0','1','2','3','4'}); 

%set(gca,'XGrid','on'); 

ylabel('Symbol (m)'); 

title('Symbols to send'); 

%--------------------Signal------------------------------------------------ 

subplot(2,1,2) 

plot( modulated_signal) 

%axis([0 400 -0.20 0.20]); 

%set(gca,'XGrid','on'); 

%set(gca,'XTick',[0 100 200 300 400]); 

xlabel('t(s)'); 

title('Modulated signal') 

%-------------------------------------------------------------------------- 

Πξόγξακκα 5.5 – qpsk_modulator.m 

Γηα κηα ηπραία κηγαδηθή αθνινπζία 100 ζπκβόισλ έλα κέξνο ηνπ ςεθηαθά 

δηακνξθσκέλνπ ζήκαηνο πνπ παξάγεηαη  θαίλεηαη ζε κεγέζπλζε ζην ζρήκα 5.9. 

 

Σρήκα 5.9 – Σύκβνια θαη παξαγόκελν QPSK ζήκα 
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Θα πξέπεη εδώ λα ζεκεησζεί πσο επεηδή ε εθαξκνγέο δελ είλαη real time θαη 

γηα θαιύηεξε αλαπαξάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ δελ εθαξκόζηεθαλ νη νξηζκέλεο 

από ηελ πξνηππνπνίεζε ηηκέο γηα γηα ην ξπζκό δηακόξθσζεο πνπ είλαη 3,84Mcps 

(Mega chips per second). Σηελ εθαξκνγή ηεο δηακόξθσζεο νξίζηεθε σο δηάξθεηα 

ζύκβνινπ (δειαδή σο δηάξθεηα ησλ δπν bit) ν αξηζκόο 100.  

 

5.3.4. Αποδιαμόρθωζη QPSK 

 Γηα λα γίλεη κειέηε ηνπ SER (symbol error rate), πνζνζηνύ ιαλζαζκέλσλ 

ζπκβόισλ σο πξνο ηα απνζηειιόκελα, νξίζηεθαλ ηξία δηαθνξεηηθά ιακβαλόκελα 

ζήκαηα κε SNR +5, 0, -15 αληίζηνηρα. Η απνδηακόξθσζε γίλεηαη κε ην πξόγξακκα 

qpsk_demodulator.m ην όπνην δεκηνπξγήζεθε βάζε ηεο ζεσξίαο πνπ αλαπηύρζεθε 

ζηελ παξάγξαθν 5.2.2. 

%--------------------------------------------------------------------------  

%--------------------QPSK----DEMODULATION---------------------------------- 

%--------------------------------------------------------------------------  

clear 

load('modulated_signal'); 

%--------------------------------------------------------------------------  

%-----------------------Create noisy signal-------------------------------- 

noisy_signal1=awgn(modulated_signal,5,'measured'); 

noisy_signal2=awgn(modulated_signal,0,'measured'); 

noisy_signal3=awgn(modulated_signal,-15,'measured'); 

%-----------------------Figure noisy signal-------------------------------- 

print_received_signal 

%--------------------------------------------------------------------------  

load('send_symbol');%To find symbol error rate 

%--------------------------------------------------------------------------  

%----------------------DEMODULATION---------------------------------------- 

%-----------------------SNR=10--------------------------------------------- 

noisy_signal=noisy_signal1; 

demodulation 

received_data(1,:)=demodulated_data; 

received_symbols(1,:)=demodulated_symbol; 

snum_final(1,1)=snum; 

srate_final(1,1)=srate; 

figure 

subplot(4,1,2) 

stairs(demodulated_symbol) 

%axis([1 5 -0.1 3.1]); 

%set(gca,'XTick',[1:1:symbol_number]); 

%set(gca,'XTickLabel',{'0','1','2','3','4'}); 

%set(gca,'XGrid','on'); 

ylabel('Symbol (m)'); 

title('Received Symbols (SNR=5)'); 

%-----------------------SNR=0---------------------------------------------- 

noisy_signal=noisy_signal2; 

demodulation 
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received_data(2,:)=demodulated_data; 

received_symbols(2,:)=demodulated_symbol; 

snum_final(1,2)=snum; 

srate_final(1,2)=srate; 

subplot(4,1,3) 

stairs(demodulated_symbol) 

%axis([1 5 -0.1 3.1]); 

%set(gca,'XTick',[1:1:symbol_number]); 

%set(gca,'XTickLabel',{'0','1','2','3','4'}); 

%set(gca,'XGrid','on'); 

ylabel('Symbol (m)'); 

title('Received Symbols (SNR=0)'); 

%-----------------------SNR=-10-------------------------------------------- 

noisy_signal=noisy_signal3; 

demodulation 

received_data(3,:)=demodulated_data; 

received_symbols(3,:)=demodulated_symbol; 

snum_final(1,3)=snum; 

srate_final(1,3)=srate; 

subplot(4,1,4) 

stairs(demodulated_symbol) 

%axis([1 5 -0.1 3.1]); 

%set(gca,'XTick',[1:1:symbol_number]); 

%set(gca,'XTickLabel',{'0','1','2','3','4'}); 

%set(gca,'XGrid','on'); 

ylabel('Symbol (m)'); 

title('Received Symbols (SNR=-15)'); 

%-------------------------Sended Symbols----------------------------------- 

subplot(4,1,1) 

stairs(m) 

%axis([1 5 -0.1 3.1]); 

%set(gca,'XTick',[1:1:symbol_number]); 

%set(gca,'XTickLabel',{'0','1','2','3','4'}); 

%set(gca,'XGrid','on'); 

ylabel('Symbol (m)'); 

title('Sended Symbols'); 

%--------------------------------------------------------------------------  

Πξνγξακκα 5.6– qpsk_demodulator.m 

Γηα επθνιία ζηελ αλάγλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ δεκηνπξγήζεθε ην ππνπξόγξακκα demodulation.m πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ηα ηξία ζηάδηα ηεο απνδηακόξθσζεο. Δειαδή ηνλ πνιιαπιαζηαζκό κε 

ηηο νξζνθαλνληθέο βάζεηο ηνπ θέξνληνο, ηελ νινθιήξσζε ζην ρξόλν ζύκβνινπ θαη 

ηελ αλίρλεπζε ηνπ ζύκβνινπ από ην αλαδηακνξθσκέλν ζήκα. Επηπιένλ ην 

ππνπξόγξακκα αλαιακβάλεη ηελ εθηύπσζε ηεο αθνινπζίαο ζπκβόισλ πνπ ιήθζεθαλ 

θαη ηνλ ππνινγηζκό ηνπ symbol error rate γηα θάζε SNR. Έηζη ην ππνπξόγξακκα 

θαιείηαη από ην θπξίσο πξόγξακκα ηξεηο θνξέο, κηα γηα θάζε ελζόξπβν ζήκα πνπ 

νξίζηεθε ζε απηό.  
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%-------------------------------------------------------------------------- 
%----------------------DEMODULATION---------------------------------------- 
%-------------------------------------------------------------------------- 
time_per_symbol=100; 
total_time=size(noisy_signal,2); 
symbol_number=total_time/time_per_symbol; 
time=[1:total_time]; 
fc=1/25; 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%--------------Demodulate - Phase ONE-------------------------------------- 
cos_signal=noisy_signal.*cos(2*pi*fc*time); 
sin_signal=noisy_signal.*(-sin(2*pi*fc*time)); 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%--------------Demodulate - Phase TWO-------------------------------------- 
%----------------INTEGRATION----------------------------------------------- 
integration_time=[1:1:time_per_symbol]; 
for i=1:symbol_number 
    integral1(1,i)=... 
        trapz(integration_time,cos_signal(((i-1)*100+1):i*100)); 
    integral2(1,i)=... 
        trapz(integration_time,sin_signal(((i-1)*100+1):i*100)); 
end 
%--------------Demodulate - Phase THREE-------------------------------------- 
%---------------------BIT DETECTOR----------------------------------------- 
%-------------------------------------------------------------------------- 
max_threshold=0.5*ceil(max(cat(2,max(integral1),max(integral2)))); 
min_threshold=0.5*floor(min(cat(2,min(integral1),min(integral2)))); 
for i=1:symbol_number 
    if (integral1(1,i)>=max_threshold)&&... 
            (integral2(1,i)>=min_threshold)&&(integral2(1,i)<=max_threshold) 
        demodulated_data(:,i)=complex(0,0); 
        demodulated_symbol(:,i)=0; 
    elseif (integral2(1,i)>=max_threshold)&&... 
            (integral1(1,i)>=min_threshold)&&(integral1(1,i)<=max_threshold) 
        demodulated_data(:,i)=complex(0,1); 
        demodulated_symbol(:,i)=1; 
    elseif (integral1(1,i)<=min_threshold)&&... 
            (integral2(1,i)>=min_threshold)&&(integral2(1,i)<=max_threshold) 
        demodulated_data(:,i)=complex(1,1); 
        demodulated_symbol(:,i)=2; 
    elseif (integral2(1,i)<=min_threshold)&&... 
            (integral1(1,i)>=min_threshold)&&(integral1(1,i)<=max_threshold) 
        demodulated_data(:,i)=complex(1,0); 
        demodulated_symbol(:,i)=3; 
    end 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%-----------------------------Error detection------------------------------ 
[snum, srate]=symerr(m,demodulated_symbol); 
%-------------------------------------------------------------------------- 

Πξόγξακκα 5.7 – demodulation.m 

Τν ππνπξόγξακκα print_received_signal.m ρξεζηκνπνηείηαη σο βνεζεηηθό γηα 

ηελ εθηύπσζε ησλ ζεκάησλ.  

figure 
subplot(4,1,1) 
plot( modulated_signal) 
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%axis([0 400 -0.20 0.20]); 
%set(gca,'XGrid','on'); 
%set(gca,'XTick',[0 100 200 300 400]); 
title('Noiseless signal') 
subplot(4,1,2) 
plot(noisy_signal1) 
%axis([0 400 -0.20 0.20]); 
%set(gca,'XGrid','on'); 
%set(gca,'XTick',[0 100 200 300 400]); 
title('Noisy signal SNR=5') 
subplot(4,1,3) 
plot(noisy_signal2) 
%axis([0 400 -0.20 0.20]); 
%set(gca,'XGrid','on'); 
%set(gca,'XTick',[0 100 200 300 400]); 
title('Noisy signal SNR=0') 
subplot(4,1,4) 
plot(noisy_signal3) 
%axis([0 400 -0.20 0.20]); 
%set(gca,'XGrid','on'); 
%set(gca,'XTick',[0 100 200 300 400]); 
title('Noisy signal SNR=-15') 

Πξνγξακκα 5.8 – print_received_signal.m 

  Με  αζόξπβε είζνδν ηελ έμνδν ηνπ ςεθηαθνύ δηακνξθσηή πνπ έρεη 

απνζεθεπζεί ζην αξρείν modulated_signal.mat  δεκηνπξγήζεθαλ νη ηξεηο ελζόξπβεο, 

όπσο θαίλνληαη ζην ζρήκα 5.10. 

 

 
Σρήκα 5.10 - Σήκα εμόδνπ δηακνξθσηή θαη ζήκαηα κε ζόξπβν AWGN θαλαιηνύ γηα SNR=+5,0,-15dB. 
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 Μεηά ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απνδηακόξθσζεο, ηα ζύκβνια πνπ 

ιήθζεθαλ από θάζε θπκαηνκνξθή αληίζηνηρα, θαίλνληαη ζην ζρήκα 5.11. 

 
Σρήκα 5.11 – Απεζηαικέλα θαη ιακβαλόκελα ζύκβνια γηα  SNR=+5,0,-15dB. 
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εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ην symbol error rate γηα SNR=+5 θαη γηα SNR=0 είλαη 

κεδέλ, ελώ όηαλ SNR=-15dB ηόηε γίλεηαη 0,003, ην όπνην ζεκαίλεη πσο ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε κεηάδνζε 3 από ηα 100 ζύκβνια πνπ ζηαιζήθαλ αιινηώζεθαλ 

εμαηηίαο ηεο πςειήο ελεξγείαο ηνπ ζνξύβνπ θαη ιήθζεθαλ ιαλζαζκέλα. 

Παξαηεξώληαο ζε κεγέζπλζε ην ζρήκα 5.11 απηό έρεη ζπκβεί ζην 29
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Εθηειώληαο ηελ εμνκνίσζε πνιιέο θνξέο κε ην ίδην δηακνξθσκέλν ζήκα θαη 

κε δηάθνξεο ηηκέο ηνπ SNR θαηά ηελ πξνζζήθε ζνξύβνπ ζην εηζεξρόκελν ζηνλ 

δηακνξθσηή κεηξήζεθε ην symbol error rate ζπλαξηήζεη ηνπ SNR, θαη 

δεκηνπξγήζεθε ην δηάγξακκα πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.12. 
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Σρήκα 5.12 – SER ζπλαξηήζεη ηνπ SNR 

 

 

5.3.5. Έλεγχος προγραμμάηων διαμόρθωζης και αποδιαμόρθωζης. 

Πξηλ εθηειεζηνύλ ηα πξνγξάκκαηα 5.5 θαη 5.6 όπσο αλαιύζεθαλ παξαπάλσ, 

έγηλε έιεγρνο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγηά ηνπο αληηθαζηζηώληαο νξηζκέλεο εληνιέο κε 

απηέο πνπ είλαη ζε ζρόιην δεμηά ηνπο θαη ελεξγνπνηώληαο απηέο πνπ βξίζθνληαη ζε 

ζρόιην, έηζη ώζηε λα ζηαινύλ ηα 4 βαζηθά ζύκβνια m=0,1,2,3 θαη λα 

αλαπαξαζηαζνύλ όζν ην δπλαηό θαιύηεξα. Σην ζρήκα 5.13 θαίλνληαη ηα ζύκβνια 

πνπ απνζηέιινληαη θαζώο θαη ην ζήκα πνπ παξάγεηαη από ηνλ ςεθηαθό QPSK 

δηακνξθσηή.  

 

Σρήκα 5.13 – Τα 4 ζύκβνια θαη ην δηακνξθσκέλν ζήκα γηα ηνλ QPSK δηακνξθσηή. 
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Σην ζρήκα 5.15 παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά ην ρσξίο ζόξπβν ζήκα θαη ηα 

ιακβαλόκελα κε ηνλ πξόζζεην ιεπθό ζόξπβν από ην AWGN θαλάιη (κέζν) 

κεηαθνξάο κε δηαθνξεηηθνύο signal to noise ratio (SNR).  

 

Σρήκα 5.15 – Γηακνξθσκέλν ζήκα ρσξίο ζόξπβν θαη κε AWGN ζόξπβν δηαθόξσλ SNR. 

Σην ζρήκα 5.16 θαίλνληαη ηα ζύκβνια πνπ ιακβάλνληαη γηα θάζε κηα από ηηο 

πεξηπηώζεηο. Όπσο είλαη θαλεξό, γηα κεγάιν SNR εκθαλίδνληαη νη πξώηεο 

ιαλζαζκέλεο κεηαδόζεηο ζπκβόισλ. 

 

Σρήκα 5.16 – Απεζηαικέλα θαη ιακβαλόκελα ζύκβνια γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ SNR. 
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ΥΟΛΙΑ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Αξρηθόο ζθνπόο απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα εμνκνησζεί ε απνζηνιή ελόο 

ερεηηθνύ ζήκαηνο ζύκθσλα κε ηελ πξνηππνπνίεζε 3GPP. Τα βαζηθόηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην όηη ε εμνκνίσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο έγηλε κόλν πξνγξακκαηηζηηθά. Πηζαλή ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζα 

κπνξνύζε λα είλαη ε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ hardware πνπ ζα εθηεινύζε ηε δηαδηθαζία 

ζε πξαγκαηηθό ρξόλν.  

Τν πξώην πξόβιεκα ήηαλ θαηά ηε δηάξθεηα παξαγσγήο ησλ long scrambling 

αθνινπζηώλ. Σύκθσλα κε ηελ πξνηππνπνίεζε ην κήθνο απηώλ μεπεξλάεη ηα ηξηάληα 

ηξία εθαηνκκύξηα ςεθία. Καηά ηελ εμνκνίσζε ζύκθσλα κε ην πξόηππν, ην 

πξνγξακκαηηζηηθό εξγαιείν matlab 7.1, θνιινύζε εμαηηίαο ησλ κεγάισλ αξηζκώλ 

loop πνπ έπξεπε λα εθηειεζηνύλ. Έηζη νξίζηεθε σο κέγηζην κήθνο αθνινπζίαο ηα 

65536 bits. Τν κήθνο δειαδή πνπ ππνινγίζηεθε σο ε ειάρηζηε απαξαίηεηε γηα ηε 

δηάρπζε. 

Έλα άιιν πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίζηεθε ήηαλ θαηά ηελ θσδηθνπνίεζε 

πεγήο. Με ερεηηθό ζήκα κόιηο δύν δεπηεξνιέπησλ, θσδηθνπνηώληαο κε PCM θαη κε 

ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο 44kHz, ηα bits ηεο αθνινπζίαο πνπ παξάγνληαλ θαη πνπ 

έπξεπε λα κεηαδνζνύλ μεπεξλνύζαλ ηνλ αξηζκό ησλ νρηαθνζίσλ ρηιηάδσλ. Απηό 

θαζηζηνύζε ηελ θσδηθνπνίεζε πεγήο εμαηξεηηθά αξγό πξόγξακκα. Έηζη 

εγθαηαιείθζεθε ε ηδέα απνζηνιήο ελόο πξαγκαηηθνύ ερεηηθνύ κελύκαηνο θαη νη 

εμνκνηώζεηο ζπλερηζηήθαλ κε ηπραίεο δπαδηθέο αθνινπζίεο, κήθνπο κέρξη δπόκηζε 

ρηιηάδεο bits, πνπ παξάγνληαλ από ην matlab. 

Ή επίιπζε απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πινπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο πνιππιεμίαο θαη ηεο θσδηθνπνίεζεο θαλαιηνύ ζα νδεγνύζε ζε κηα 

πιεξέζηεξε κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαλαιηνύ PRACH ηνπ θπζηθνύ επηπέδνπ ην 

νπνίν απνηειεί αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα ηεο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ θαλαιηώλ 

αλεξρόκελεο δεύμεο. 
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