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Π Ε Ρ Ι Λ Η ΨΗ  

Απόρροια της εκπληκτικής αποδόσεως των κωδίκων Turbo, η οποία προσεγγίζει το θεμελιώδες 

όριο του Shannon, είναι η υιοθέτησή τους από τα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά πρότυπα ως το αποτε-

λεσματικότερο σχήμα κωδικοποίησης διαύλου  για τη βελτίωση της αξιοπιστίας στη μετάδοση δεδο-

μένων και την καλύτερη εκμετάλλευση του παρερχομένου εύρους ζώνης. Επομένως, η ενσωμάτωσή 

τους σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών απαιτεί αποδοτικές αρχιτεκτονικές και υλοποιήσεις υψηλού ρυθ-

μού διεκπεραίωσης και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας όσον αφορά την εξαιρετικά πολύπλοκη και 

χρονοβόρα επαναληπτική αποκωδικοποίησή τους. 

 Οι πρόσφατες αναλογικές υλοποιήσεις μικρού μεγέθους επαναληπτικών αποκωδικοποιητών 

εκμεταλλεύονται την μη γραμμικότητα της φύσης του τρανζίστορ στις τεχνολογίες υλικού CMOS ή 

συμβατικής BiCMOS και πλεονεκτούν έναντι των αντίστοιχων υλοποιήσεων ψηφιακού υλικού, τόσο 

ως προς την κατανάλωση ισχύος, όσο και ως προς την ταχύτητα της αποκωδικοποίησης. Εντούτοις, η 

χρήση των τεχνολογιών αυτών Πυριτίου για την υλοποίηση αναλογικών αποκωδικοποιητών, με στόχο 

την εφαρμογή τους σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα, όπως τα συστήματα οπτικών τηλεπικοινωνιών 

και αποθήκευσης μαγνητικού μέσου, τα οποία διακρίνονται για τον υψηλό ρυθμό διεκπεραίωσης και 

απόδοσης, αδυνατεί να ανταποκριθεί πλήρως στις ιδιαίτερες αυτές προδιαγραφές και απαιτήσεις. 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή μελετά την χρήση της τεχνολογίας Πυριτίου-Γερμανίου 

(SiGe) BiCMOS σε αναλογικές αρχιτεκτονικές για την υλοποίηση αποκωδικοποιητών Turbo υψηλού 

ρυθμού διεκπεραίωσης και όσο το δυνατόν χαμηλής κατανάλωσης ισχύος. Η σχεδίαση βάσει των δι-

πολικών τρανζίστορ ετεροεπαφής προσδίδει ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα στην απόκριση του αναλογι-

κού συστήματος σε αντίθεση με τα συμβατικά διπολικά τρανζίστορ ή με τα τρανζίστορ πεδίου MOS, 

τα οποία λειτουργούν στην περιοχή υποκατωφλίου για τη διατήρηση της διαγραμμικής αρχής. Στα 

πλαίσια της διατριβής αυτής παρουσιάζεται μια γενική μεθοδολογία χρησιμοποιώντας τους γράφους 

παραγόντων για την προδιαγραφή συστημάτων ελέγχου λαθών. Έπειτα, πραγματοποιείται η σύζευξη 

της επιτευχθείσας προδιαγραφής με την κυκλωματική συμπεριφορά των τοπολογιών λαμβάνοντας υπ’ 

όψιν φυσικά τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας SiGe BiCMOS και καταλήγουμε στην αποδοτική 

σχεδίαση και ολοκλήρωση αποκωδικοποιητών διόρθωσης λαθών υψηλής ταχύτητας. 

Χρήσιμα συμπεράσματα, για την υιοθέτηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας και τη χρήση της 

τεχνολογίας Πυριτίου-Γερμανίου, αναφέρονται με την παρουσίαση της πρώτης επιτυχούς υλοποίησης 
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σε τεχνολογία 0.35μm AMS SiGe BiCMOS ενός αναλογικού Trellis αποκωδικοποιητή και των εξο-

μοιωτικών αποτελεσμάτων του αντίστοιχου αποκωδικοποιητή Turbo, ο οποίος ενσωματώνει τον πα-

ραπάνω Trellis αποκωδικοποιητή. O αποκωδικοποιητής Trellis (συμπεριλαμβανομένου και τις διεπα-

φές εισόδου και εξόδου) παρουσιάζει την υψηλότερη ταχύτητα αποκωδικοποίησης μέχρι σήμερα και 

αποδεικνύει πως η τεχνολογία Πυριτίου-Γερμανίου είναι μια από τις πιο κατάλληλες και εξίσου χαμη-

λού κόστους τεχνολογίες σε σχέση με τις CMOS για την υλοποίηση αναλογικών αποκωδικοποιητών 

όσον αφορά τη δυνατότητα ενσωμάτωσής τους σε επικοινωνιακά συστήματα υψηλής ταχύτητας μετά-

δοσης δεδομένων. 
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Architectures and Implementation of Error Cor-
recting Codes 
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A B S T R A C T  

Due to the amazing performance of Turbo codes close to the fundamental Shannon limit, mod-

ern telecommunication standards have adopted this efficient scheme of channel coding for the reliabil-

ity improvement during the data transmission and the appropriate use of the provided bandwidth. 

Therefore, their incorporation into a wide range of applications demands efficient architectures and 

implementations of high-throughput and low energy consumption in the case of the extremely com-

plex and time consuming procedure of iterative decoding.  

Recent analog implementations of small iterative decoders exploit the non linear nature of tran-

sistors used in CMOS or BiCMOS technologies and outperform their digital counterparts in terms of  

power consumption and decoding speed. However, the use of these silicon technologies for the analog 

decoder’s implementation is incapable to cope with the particular specifications and demands of high-

speed and high-performance telecom applications like optical communications and systems of mag-

netic storage.  

The present dissertation studies the use of SiGe BiCMOS technology in analog architectures for 

the implementation of high-throughput and moderate power consumption Turbo decoders. The design 

is based on Heterojunction Bipolar Transistors and leads to a significant increment of the analog sys-

tem’s speed in contrast to the designs based on conventional bipolar transistors or MOS transistor, 

which operate in the subthreshold region in order to conform to the translinear principle. A generic 

methodology, using factor-graphs for the specification procedure of error control systems, is also pre-

sented. Furthermore, we map the derived specification onto the appropriate acircuit topology taking 

into account the characteristics of the SiGe BiCMOS technology. Finally, the methodology leads to an 

efficient design and consistent integration of high-speed analog decoders.     

We report useful conclusions for the adoption of the proposed methodology, and the use of 

Silicon-Germanium technology by presenting the first successful implementation of an analog Trellis 

decoder, and the simulation results of the relevant Turbo decoder in a 0.35μm AMS SiGe BiCMOS 

technology. The analog Trellis decoder (including I/O interfaces) exhibits the highest decoding speed 

reported till now and proves that Silicon-Germanium technology, in contrast to CMOS technology, is 
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one of the most suitable and low-cost technologies for the implementation of high-speed analog de-

coder that can be embedded in telecom systems of particular high-throughput. 
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Πρώτον από όλους θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα Καθηγητή μου Αλέξιο Μπίρμα, 

Καθηγητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, για την προσω-

πική και επιστημονική στήριξη καθώς επίσης και για την καθοδήγηση που μου προσέφερε κατά τη 

διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Ήταν τιμή μου που μου δόθηκε η ευ-
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των διαφόρων τεχνικών θεμάτων που προέκυπταν. Επίσης, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την ε-

μπιστοσύνη που μου έδειξε, αλλά και για τη δυνατότητα που μου έδωσε να ασχοληθώ με το συγκε-

κριμένο θέμα καθώς και να συμμετάσχω σε σημαντικά ερευνητικά προγράμματα. Τέλος, θα ήθελα να 

τον ευχαριστήσω για τον εξοπλισμό του εργαστηρίου, που μου παρείχε, για την διεξαγωγή του ελέγ-

χου λειτουργίας του ολοκληρωμένου συστήματος που σχεδιάσθηκε. 

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς επιτροπής μου, τον Καθη-

γητή Δημήτριο Σερπάνο καθώς και τον Επίκουρο Καθηγητή Βασίλειο Παλιουρά, για τη βοήθειά τους 

κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας διδακτορικής διατριβής. 
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παρά πολύ τον χρόνο που περάσαμε κατά την συνεργασία μας στο εργαστήριο όντας μεταπτυχιακοί 

φοιτητές.  
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Η παρούσα διδακτορική διατριβή χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από την Γενική Γραμματεία Έ-

ρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια του προγράμματος ΠΕΝΕΔ ΕΔ 557 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-2003: Διερεύνηση και υλοποίηση Turbo Κωδίκων – σε υψηλές ταχύτητας και με 

μικρή κατανάλωση ισχύος - με χρήση αναλογικών κυκλωματικών δομών». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1  

Εισαγωγή 

 
Στο κεφάλαιο αυτό παραθέτουμε συνοπτικά τις τεχνολογικές προκλήσεις, τους αντικειμενικούς στόχους 

και την συνεισφορά της παρούσης διδακτορικής διατριβής. Μια αναδρομική ματιά στα πρώτα βήματα της θεωρίας 
της κωδικοποίησης (coding theory) και της μικροηλεκτρονικής φανερώνει την αλληλένδετη σχέση μεταξύ των δύο 
αυτών επιστημονικών περιοχών. Στην συνέχεια υπογραμμίζουμε πως η πολυπλοκότητα, από πλευράς της υλο-
ποιήσεως των αλγορίθμων αυτών, σε συνδυασμό με την έλλειψη της κατάλληλης υπολογιστικής ισχύος, διαδραμά-
τισε σημαντικό ρόλο στην στασιμότητα, η οποία παρατηρήθηκε για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, στην πρόοδο 
της θεωρίας της κωδικοποίησης. Αιτιολογούμε την ανάγκη της υλοποίησης των νέων ισχυρών επαναληπτικών 
αλγορίθμων αποκωδικοποίησης, οι οποίοι έχουν προταθεί τελευταία, σε αναλογικά κυκλώματα πολύ μεγάλης κλί-
μακας ολοκληρώσεως (analog VLSI). Συνοψίζουμε την ερευνητική δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε στο 
πεδίο των αναλογικών υλοποιήσεων αποκωδικοποιητών κωδίκων διόρθωσης λαθών αντιπαραθέτοντας και της 
αντίστοιχες ψηφιακές υλοποιήσεις. Επιπλέον, εξηγούμε πως είναι δυνατόν θέματα υλοποιήσεως να αναβάλλουν 
την υιοθέτηση δυνατών και αποτελεσματικών κωδίκων σε πολλές τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές και πως η αναλο-
γική επαναληπτική αποκωδικοποίηση μπορεί να συνδράμει στον μετριασμό της πολυπλοκότητας της υλοποίησης. 

1.1  Ιστορική  Αναδρομή  

Οι επιστημονικές ανακαλύψεις που έλαβαν χώρα στα μέσα του 20ου αιώνα άλλαξαν δραστικά 
την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, προσφέροντας ευκολίες και λύσεις στην καθημερινότητά του. Από 
την πληθώρα των τεχνολογικών επιτευγμάτων του περασμένου αιώνα, διακεκριμένη θέση καταλαμ-
βάνουν, η ανάπτυξη της πρώτης μαθηματικής θεωρίας της επικοινωνίας από τον C. E. Shannon [1] 
και η ανακάλυψη του πρώτου τρανζίστορ από τους J. Bardeen και W. H. Brattain [2]. Οι δημοσιεύσεις 
τους τον Ιούλιο του 1948, αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στα ερ-
γαστήρια Bell (Bell Labs), αποτέλεσαν τον πρόδρομο και τη βάση για τη θεμελίωση και την εξέλιξη 
της σύγχρονης τεχνολογίας της πληροφορίας και της μικροηλεκτρονικής. 

Η επιστήμη της Θεωρίας της Πληροφορίας (Information Theory), της οποίας θεμελιωτής υ-
πήρξε ο Shannon με την πρωτότυπη δημοσίευσή του «Η μαθηματική θεωρία της επικοινωνίας» [1], 
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αποτελεί πολύτιμη αρωγό στην σημαντική εξέλιξη και ανάπτυξη των σύγχρονων επικοινωνιακών και 
αποθηκευτικών συστημάτων. Ο Shannon συσχέτισε την μεταδιδόμενη πληροφορία Ι με τη χωρητικό-
τητα C (channel capacity) ενός θορυβώδους διαύλου επικοινωνίας αποδεικνύοντας ότι η αξιόπιστη 
μετάδοση δεδομένων είναι πιθανή για ρυθμούς μετάδοσης που δεν ξεπερνούν την αυτή χωρητικότητα 
του διαύλου. Συγκεκριμένα, το θεώρημα του Shannon αποδεικνύει πως δοθέντος ενός οποιουδήποτε 
θορυβώδους διαύλου, υπάρχει κατάλληλος κώδικας διαύλου (channel code) ή αλλιώς κώδικας διόρ-
θωσης λαθών (error correction code) τέτοιος, ώστε να επιτυγχάνει δυνητικά μία αυθαιρέτως χαμηλή 
πιθανότητα λάθους συμβόλου ή δομής (symbol or block error probability), εφόσον ο ρυθμός του κώ-
δικα R είναι μικρότερος της χωρητικότητας C του διαύλου. Αντιστρόφως, δεν είναι δυνατή η σχεδία-
ση κατάλληλου κώδικα διόρθωσης λαθών, που να επιτυγχάνει αυθαιρέτως μικρή πιθανότητα λάθους, 
για ρυθμό μετάδοσης μεγαλύτερο της χωρητικότητας του διαύλου. Το θεμελιώδες αυτό θεώρημα δη-
λώνει πως ο θόρυβος θέτει ένα όριο (Shannon limit) στον ρυθμό μετάδοσης των δεδομένων και όχι 
στην πιθανότητα λάθους όπως ήταν πιστευτό προηγουμένως. Μολονότι, ο Shannon απέδειξε την ύ-
παρξη τέτοιου κώδικα δεν υπέδειξε ρητώς και σαφώς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σχεδιαστεί 
κάποιος κώδικας, ο οποίος να επιτυγχάνει την υποσχόμενη απόδοση. Ο Shannon εισήγαγε την έννοια 
των κωδίκων ως σύνολα διανυσμάτων που προκύπτουν προσθέτοντας επιπλέον πληροφορία στα πλη-
ροφοριακά δεδομένα και στην συνέχεια αποστέλλονται πάνω από το δίαυλο επικοινωνίας. Η απόδειξη 
του θεωρήματος της κωδικοποίησης διαύλου, βασιζόμενη στο επιχείρημα της τυχαίας κωδικοποίησης 
(random coding) και της μεγάλου μήκους ακολουθίας των πληροφοριακών δεδομένων, οδήγησε τους 
θεωρητικούς της σχεδίασης κωδίκων να ισχυρίζονται ότι ένας καλός κώδικας (με την έννοια της προ-
σέγγισης της χωρητικότητας καναλιού) πρέπει να στερείται οποιασδήποτε δομής με αποτέλεσμα η 
αποκωδικοποίησή τους να καθίστατο πρακτικά αδύνατη [3]. 

Μια πρώτη προσπάθεια προσέγγισης του ορίου του Shannon πραγματοποιήθηκε στις αρχές της 
δεκαετίας του 1960. Ο Gallager στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής  παρουσίασε τους κώδι-
κες Χαμηλής-Πυκνότητας Ελέγχου-Ισοτιμίας (Low-Density Parity-Check codes, LDPC codes) [4], 
προτείνοντας έναν αλγόριθμο αποκωδικοποίησης, του οποίου η πολυπλοκότητα ήταν ανώτερη των 
δυνατοτήτων των υπολογιστικών μηχανών της εποχής του, με φυσικό επακόλουθο οι κώδικες αυτοί 
να μείνουν στο περιθώριο. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, οι προσπάθειες εξεύρεσης κατάλληλων 
σχημάτων κωδίκων διόρθωσης λαθών περιορίζονταν από την έλλειψη επαρκούς υπολογιστικής ισχύ-
ος. Μόλις το 1993, η ανακάλυψη των Turbo Κωδίκων (Turbo codes)[5], εξαιτίας της εξέλιξης της 
μικροηλεκτρονικής και της δυνατότητας της χρήσης μεγαλύτερης επεξεργαστικής ισχύος, επιβεβαίω-
σε το θεώρημα  του Shannon. Οι κώδικες αυτοί, οι οποίοι προτάθηκαν από τους Berrou, Glavieux και 
Thitimajshima, επιτυγχάνουν την εκπληκτική απόδοση της μικρότερης του 1dB απόστασης από το 
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θεμελιώδες όριο του Shannon. Το 1996, οι LDPC κώδικες επανήλθαν στο προσκήνιο από τους Mac-
Kay και Neal [6], καθώς με την βοήθεια των ισχυρών επεξεργαστών η επαλήθευση της απόδοσής τους 
με εξομοιώσεις ήταν εφικτή. 

Οι Turbo και LDPC κώδικες οφείλουν την μεγάλη τους απόδοση στο σχήμα της επαναληπτι-
κής αποκωδικοποίησης και της χρήσης του interleaver. Ο interleaver εισάγει αρκετή τυχαιότητα ώστε 
να επιτευχθεί αξιόπιστη μετάδοση σε ρυθμούς πλησίον της χωρητικότητας διαύλου, ενώ ταυτοχρόνως 
διατηρεί συγκεκριμένη δομή για την ενσωμάτωση πρακτικών αλγορίθμων στο σχήμα της κωδικοποί-
ησης και αποκωδικοποίησης. Το κυριότερο πλεονέκτημα της χρήσης επαναληπτικών αλγορίθμων α-
ποκωδικοποίησης αποτελεί η χρήση της soft-πληροφορίας ή της πληροφορίας πιθανοφάνειας, η οποία 
παρέχεται στην έξοδο του διαύλου και δίδει μια πρώτη εκτίμηση των αποσταλμένων δεδομένων [7]. 
Επομένως, με τη βοήθεια εξομοιώσεων σε ισχυρούς ψηφιακούς υπολογιστές, δόθηκε η δυνατότητα να 
επιβεβαιωθεί η απόδοση των Turbo και LDPC κωδίκων και να αξιολογηθεί η σχεδίασή τους. 

Η ανακάλυψη του τρανζίστορ διευκόλυνε βαθμιαία την πραγματοποίηση πολύπλοκων υπολο-
γισμών και την ευκολότερη επεξεργασία σημάτων είτε αναλογικών είτε ψηφιακών. Τα πλεονεκτήμα-
τα της ολοκλήρωσης και της κατασκευής μικρού μεγέθους κυκλωμάτων ενσωματώνοντας τις χαμη-
λού κόστους και χαμηλής κατανάλωσης ενεργές αυτές ημιαγωγικές διατάξεις αποτελούμενες επί το 
πλείστον από πυρίτιο, είχε ως απότοκο την δραματική ζήτηση ψηφιακών κυκλωμάτων. Η εξέλιξη της 
τεχνολογίας των τρανζίστορ και της δυνατότητας ολοκληρώσεως ευρείας κλίμακας (Very Large Scale 
Integration, VLSI) συστημάτων σε συνδυασμό με την πληθώρα ψηφιακών αλγορίθμων, αναμφισβή-
τητα οδήγησε σε πολλές επιτυχείς εφαρμογές στο πεδίο των τηλεπικοινωνιών και όχι μόνο. Στα ψηφι-
ακά κυκλώματα τα τρανζίστορ δρουν ως διακόπτης με αποτέλεσμα κατά τη διαδικασία της σχεδίασης 
να μην λαμβάνονται υπ’ όψιν σε μεγάλο βαθμό η δυναμική και οι ατέλειες κατασκευής τους. Το πλε-
ονέκτημα αυτό καθιστά τα ψηφιακά κυκλώματα πολύ σθεναρά και η απόδοσή τους δεν εκφυλίζεται 
από προβλήματα  κατασκευής όπως το μη ταίριασμα των τρανζίστορ. Εντούτοις, υπάρχουν περιπτώ-
σεις που οι ατέλειες της κατασκευής μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές ασάφειες σχετικά με την 
πραγματική γεωμετρία και των φυσικών χαρακτηριστικών των τρανζίστορ μέσα στα ολοκληρωμένα 
συστήματα πυριτίου. 

Εξαιτίας του χαμηλού κόστους των ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων VLSI, της χρη-
στικότητας των αλγορίθμων ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και των αριθμητικών τεχνικών, η εξά-
πλωση των ψηφιακών υλοποιήσεων είναι δεδομένη, ενώ οι αναλογικές έχουν σχεδόν εκλείψει. Οι α-
ναλογικοί υπολογιστές χρησιμοποιήθηκαν για την  επίλυση υπολογιστικά απαιτητικών προβλημάτων 
όπως για παράδειγμα η επίλυση χρονικά μεταβαλλόμενων μη γραμμικών μερικών διαφορικών εξισώ-
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σεων. Το μαθηματικό πρόβλημα αποτυπώνονταν απ’ ευθείας στο κύκλωμα και η παρατήρηση της 
χρονικής απόκρισης των εξόδων του καθόριζε την ζητούμενη λύση [8]. Στην δεκαετία του 80 πολλοί 
ερευνητές πίστευαν ότι τα αναλογικά κυκλώματα θα περιοριζόταν στους μετατροπές αναλογικού σή-
ματος σε ψηφιακό και αντιστρόφως (Analog-to-Digital Converters –ADC, Digital-to-Analog Con-
verters –DAC), στις μικροκυματικές διατάξεις καθώς επίσης και στις διατάξεις επεξεργασίας των ρα-
διοσυχνοτήτων. 

Η σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων πλεονεκτεί εξαιτίας της γρήγορης απόκτησης εμπειρίας 
από τους σχεδιαστές και της διαθεσιμότητας των αναπτυξιακών εργαλείων. Μελλοντικά, μπορούμε να 
ισχυριστούμε την επικράτηση των ψηφιακών κυκλωμάτων, δεχόμενοι πως ο οιοσδήποτε αλγόριθμος 
ανεξαρτήτου πολυπλοκότητας και βαθμού ακριβείας μπορεί να υλοποιηθεί από ένα ψηφιακό κύκλω-
μα. Βέβαια, ακολουθώντας πάντα μια ψηφιακή προσέγγιση για την κάθε εφαρμογή επεξεργασίας σή-
ματος δεν σημαίνει πως το προκύπτουν εξαγόμενο είναι και το αποτελεσματικότερο, π.χ. η ψηφιακή 
προσέγγιση είναι μη αποτελεσματική στην περίπτωση υλοποίησης ενός μαζικά παράλληλου αλγορίθ-
μου, όπως ένα δίκτυο τεχνητής νοημοσύνης. Ένα τέτοιο δίκτυο αποτελείται από διασυνδεόμενες πο-
λυάριθμες επεξεργαστικές μονάδες μεσαίας ακρίβειας, μ’ επακόλουθο η ψηφιακή τους υλοποίηση να 
καθίσταται απαγορευτική όσον αφορά την κατανάλωση ισχύος και της χρήσης επιφανείας πυριτίου 
και οι οποιεσδήποτε βελτιστοποιήσεις να αποτυγχάνουν σημαντικά  την αύξηση του λόγου ταχύτη-
τα/ισχύ [9]. 

Η έως τώρα έρευνα στην κατανόηση της λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου έχει αποδεί-
ξει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από πολυάριθμους νευρώνες χαμηλής ακριβείας και ι-
σχυρώς διασυνδεδεμένους [10]. Στην περίπτωση του ανθρώπινου εγκεφάλου, η διαδικασία της μάθη-
σης τροποποιεί και αυξάνει την πυκνότητα του προτύπου της σύνδεσης μεταξύ των ανεξάρτητων νευ-
ρώνων. Βασιζόμενοι στην παρατήρηση αυτή διάφοροι ερευνητές επινόησαν τα βίο-εμπνευσμένα (bio-
inspired) νευρωνικά δίκτυα και διαπίστωσαν ότι η υλοποίησή τους μπορεί να αξιοποιήσει αναλογικές 
ηλεκτρονικές υπομονάδες επεξεργασίας που μπορούν να ανταλλάσσουν μη ακριβή πληροφορία μετα-
ξύ τους υπό την μορφή του φυσικού μεγέθους της τάσης ή του ρεύματος. Το όλο αναλογικό κύκλωμα 
μπορεί να είναι αποτελεσματικότερο όσον αφορά την κατανάλωση ισχύος, την ταχύτητα και την χρη-
σιμοποιούμενη επιφάνεια πυριτίου.  

Ο Mead απέδειξε με την εργασία του πάνω στις αναλογικές υλοποιήσεις ενός αμφιβληστροειδή χιτώ-
να ματιού και ενός κοχλία αυτιού ότι τα ηλεκτρικά αυτά δίκτυα μπορούν να φτάσουν σε εκπληκτικά 
υψηλή ακρίβεια σε επίπεδο συστήματος μέσω πολλαπλών αλληλοσυνδέσεων [11]. Η στρατηγική που 
πρότεινε ο Mead ήταν η εκμετάλλευση και χρήση των χαρακτηριστικών και της φυσικής του τρανζί-
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στορ απ’ ευθείας στους υπολογισμούς διαφόρων αλγορίθμων στην περίπτωση που μια αποτελεσματι-
κή ηλεκτρονική λύση για την επεξεργασία αναλογικών σημάτων απαιτείται. Βιομηχανικά προϊόντα 
βασιζόμενα στην βίο-εμπνευσμένη σχεδιαστική προσέγγιση μπορούν να βρεθούν σε εφαρμογές τρα-
πέζης όπως οι αναγνώστες OCR [12] και στους  συνδυασμένους αισθητήρες γωνίας/ροπής για αυτοκι-
νούμενες εφαρμογές [13]. Προσφάτως έχει αποδειχθεί πως  η αναλογική επεξεργασία εκτοπίζει την 
ψηφιακή επεξεργασία σε υπολογιστική ισχύ, σε υλοποιήσεις νευρωνικών δικτύων [14]. Επιπλέον, η 
προσέγγιση που προτείνει ο Mead έχει επηρεάσει σημαντικά την σχεδίαση αναλογικών επαναληπτι-
κών αποκωδικοποιητών [15, 16, 17, 18, 19], οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική 
αποκωδικοποίηση σχημάτων διόρθωσης λαθών όπως οι κώδικες Turbo και οι LDPC και πλεονεκτούν 
έναντι των αντιστοίχων ψηφιακών αποκωδικοποιητών. Εμπνεόμενοι και υποκινούμενοι από την πα-
ραπάνω ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της επαναληπτικής αποκωδικοποίησης κωδίκων διόρ-
θωσης λαθών, η παρούσα διδακτορική διατριβή στοχεύει στη μελέτη και σχεδίαση αποδοτικών αρχι-
τεκτονικών αναλογικών αποκωδικοποιητών από πλευράς υψηλής ταχύτητας και χαμηλής κατανάλω-
σης. 

1.2 Τεχνολογικές  προκλήσεις  

Η κωδικοποίηση διαύλου (channel coding) αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των τηλεπικοινωνι-
ακών συστημάτων και χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της αξιοπιστίας στη μετάδοση δεδομένων και 
την καλύτερη εκμετάλλευση του παρεχόμενου εύρους ζώνης σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών από την 
επικοινωνία ολοκληρωμένου με ολοκληρωμένο (chip-to-chip communication) σε τυπωμένα κυκλώ-
ματα (printed circuit board) [20] έως σε εφαρμογές αποστολής απώτερου διαστήματος (deep space 
missions) [21]. Συνεπώς, η σχεδίαση και υλοποίηση κατάλληλων κωδίκων διαύλου, που να προσεγγί-
ζουν το όριο του Shannon, για τις εκάστοτε εφαρμογές αποτελεί μείζονος σημασίας δραστηριότητα. 
Όπως έχει προαναφερθεί, οι Turbo κώδικες οφείλουν την απόδοση τους στην συνεχή επανάληψη της 
εκτίμησης του μεταδιδόμενου μηνύματος μέσω μιας μορφής αρνητικής ανάδρασης. Με τη λήψη ολο-
κλήρου του πλαισίου που έχει αποσταλεί λαμβάνει χώρα η πρώτη αποκωδικοποίησή του και στην συ-
νέχεια το ίδιο πλαίσιο αποκωδικοποιείται για έναν συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων, έως τη στιγμή 
που δεν θα υπάρχουν βελτιωμένα αποτελέσματα. Οι επαναλήψεις αυτές πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε 
υψηλότερο ρυθμό από αυτόν της μετάδοσης των δεδομένων. Εξαιτίας αυτής της αυξανομένης υπολο-
γιστικής ισχύος, που απαιτείται από τα νέα αποδοτικά σχήματα κωδίκων διόρθωσης λαθών και συνή-
θως αυξάνει τετραγωνικά ή και ακόμα εκθετικά [1, 5, 6, 7] σε σχέση με το μέγεθος του κώδικα στην 
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προσπάθεια προσέγγισης του ορίου του Shannon, ερευνώνται νέες τεχνικές αποκωδικοποίησης και 
τεχνολογίες.  

Σε έναν ψηφιακό αποκωδικοποιητή υψηλής-ταχύτητας, η συχνότητα του ρολογιού του αποκω-
δικοποιητή πρέπει να είναι υψηλή εφόσον απαιτούνται υψηλοί ρυθμοί μετάδοσης. Αυτό οδηγεί σε 
σημαντική κατανάλωση ισχύος και εκλύει ένα σεβαστό ποσό θερμότητας. Μπορεί επίσης να προκα-
λέσει παρεμβολή υψηλής συχνότητας σε γειτονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και συνήθως ευαίσθη-
τα συστήματα όπως για παράδειγμα στον ενισχυτή χαμηλού θορύβου.  

Μια εναλλακτική λύση αποτελεί η υιοθέτηση παράλληλης αρχιτεκτονικής. Οι επαναληπτικοί 
αλγόριθμοι αποκωδικοποίησης διακρίνονται από μερική έως πλήρη παραλληλία και είναι από την φύ-
ση τους κατανεμημένοι. Μία πλήρως παράλληλη αρχιτεκτονική έχει την απαίτηση της λειτουργίας σε 
ταχύτητα ανάλογη του ρυθμού μετάδοσης του πλαισίου (frame rate). Στις αρχιτεκτονικές αυτές, μπο-
ρεί επιπλέον να χρησιμοποιηθεί η τεχνική της διασωληνώσεως (pipeline) για την πραγματοποίηση 
των επαναλήψεων της αποκωδικοποίησης μέσω πολλαπλών στιγμιότυπων του κυκλώματος του απο-
κωδικοποιητή [22]. Μ’ αυτόν τον τρόπο, οι επαναλήψεις της αποκωδικοποίησης κατανέμονται επί του 
χώρου και όχι του χρόνου, προσδίδοντας υψηλή ταχύτητα αποκωδικοποίησης. Αυτή η προσέγγιση 
χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος σχετικά με την κατανάλωση ισχύος και την επιφάνεια ολοκλήρω-
σης. Για παράδειγμα, η υλοποίηση του ψηφιακού επαναληπτικού αποκωδικοποιητή για κώδικα LDPC 
1024 πληροφοριακών bits [22] καταναλώνει 0.7W ισχύ και καλύπτει επιφάνεια πυριτίου 52.5mm2 κα-
θιστώντας την ακατάλληλη για πολλές εφαρμογές. Το κόστος της κατασκευής ενός τέτοιου ολοκλη-
ρωμένου για δεδομένη τεχνολογία ημιαγωγών είναι ανάλογο της επιφάνειας που καταλαμβάνει [9].  

Οι βελτιστοποιήσεις σε αλγοριθμικό επίπεδο μπορεί να μετριάσουν την πολυπλοκότητα της 
αποκωδικοποίησης υιοθετώντας προσεγγιστικές λύσεις. Στην περίπτωση αυτή, λόγω της πεπερασμέ-
νης ακρίβειας των υπολογισμών, η αποκωδικοποίηση δεν είναι πλέον ιδανική μ’ αποτέλεσμα την α-
πώλεια στον ρυθμό σφαλμάτων ψηφίου (bit error rate, BER). Ωστόσο, για πρακτικές εφαρμογές αυτό 
μπορεί να είναι ικανοποιητικό.  

Η κωδικοποίηση καναλιού προσφέρει μετάδοση δεδομένων χαμηλού ρυθμού BER με μικρότε-
ρη ενέργεια σήματος ή με μεγαλύτερη πυκνότητα σε αποθηκευτικά μέσα. Από την άλλη μεριά όμως, 
ενώ η κωδικοποίηση είναι μια απλή διαδικασία η οποία δεν απαιτεί εξεζητημένη αρχιτεκτονική υλι-
κού από πλευράς ταχύτητας και κατανάλωσης ισχύος, η επαναληπτική αποκωδικοποίηση είναι αυτή 
που μπορεί να επισκιάσει λόγω του υπολογιστικού κόστους της τα πλεονεκτήματα που προσφέρει 
στην μετάδοση δεδομένων απαλλαγμένης από σφάλματα.  
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Η στροφή μέρους της ερευνητικής κοινότητας σε αποδοτικές αναλογικές υλοποιήσεις οφείλε-
ται ακριβώς στο γεγονός της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της δεδομένης πολυπλοκότητας της 
επαναληπτικής φύσης των αποκωδικοποιητών σε συστήματα ελέγχου λαθών που ενσωματώνουν κώ-
δικες διόρθωσης λαθών που προσεγγίζουν το όριο του Shannon. Ενώ τα αναλογικά ολοκληρωμένα 
κυκλώματα είναι γνωστά για τις ατέλειές τους (μη ταίριασμα των ημιαγωγικών στοιχείων, εξάρτηση 
από τη θερμοκρασία κλπ), η φύση της ελαχιστοποίησης των σφαλμάτων (BER), που διακρίνει τους 
επαναληπτικούς αποκωδικοποιητές, αναμένεται να διορθώσει τυχόν λάθη που οφείλονται στις ατέλει-
ες αυτές. Προβλήματα που προκύπτουν κατά την αναλογική επεξεργασία αντιμετωπίζονται σ’ένα με-
γάλο βαθμό στους αναλογικές αποκωδικοποιητές λόγω του γεγονότος ότι η δομή των κυκλωμάτων 
που χρησιμοποιούν είναι πλήρως διαφορική (differential). Αυτό σημαίνει ότι η πληροφορία ποτέ δεν 
μεταδίδεται πάνω από ένα καλώδιο. Αντιθέτως, κωδικοποιείται μέσα σε σχετικές αναλογίες δύο ή πε-
ρισσότερων αναλογικών ρευμάτων. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι, οι παρεμβολές του σή-
ματος ή οι ατέλειες των ημιαγωγικών διατάξεων τείνουν να επηρεάσουν εξίσου όλες τις συνιστώσες 
των διαφορικών σημάτων και καθώς οι απόλυτες τιμές του κάθε σήματος μεταβάλλονται, οι σχετικές 
τιμές παραμένουν άθικτες. 

Οι πιο πρόσφατες υλοποιήσεις αναλογικών αποκωδικοποιητών soft-πληροφορίας βασίστηκαν 
στον αλγόριθμο Viterbi [23]. Οι πρώτοι αναλογικοί αποκωδικοποιητές Viterbi παρουσιάσθηκαν στα 
μέσα της δεκαετίας του 1970 [24]. Οι αποκωδικοποιητές Viterbi υλοποιούν έναν απλό ακολουθιακό 
αλγόριθμο μεγίστης-πιθανοφάνειας (maximum-likelihood), ο οποίος είναι χρήσιμος για ένα ευρύ φά-
σμα εφαρμογών, που περιλαμβάνουν ισοστάθμιση διαύλων μαγνητικής εγγραφής, αποκωδικοποίηση 
δορυφορικών και τηλεπικοινωνιακών διαύλων κλπ. Το ενδιαφέρον για τους αναλογικούς αποκωδικο-
ποιητές Viterbi παρέμεινε σταθερό για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, εφόσον ο αλγόριθμος αυτός 
είχε την καλύτερη απόδοση μέχρι την ανακάλυψη των κωδίκων Turbo. Οι αναλογικές υλοποιήσεις 
των αλγορίθμων αυτών υπερτερούν των αντίστοιχων ψηφιακών όσον αφορά την ταχύτητα και/ή την 
ισχύ και/ή την πολυπλοκότητα [25, 26, 27, 28, 29]. 

Η έννοια των αναλογικών επαναληπτικών αποκωδικοποιητών εισήχθη σχεδόν ταυτόχρονα από 
τις ερευνητικές ομάδες των Loeliger, Lustenberger [30] και των Hagenauer, Moerz [18]. Οι αρχιτε-
κτονικές που πρότειναν για την πραγματοποίηση των διαδικασιών της αποκωδικοποιήσεως βασίζο-
νται σε μη-γραμμικά αναλογικά κυκλώματα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται σε νευρομορφικά ανα-
λογικά κυκλώματα [11]. 

Οι αναλογικοί επαναληπτικοί αποκωδικοποιητές υλοποιούν έναν πολύπλοκο αλγόριθμο ή κά-
ποια απλοποιημένη μορφή του ο οποίος αποτελεί τη βάση για την αποκωδικοποίηση των κωδίκων 
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Turbo. Ο αλγόριθμος αυτός, γνωστός ως BCJR [31], εξάγει soft πληροφορία, ο οποίος είναι κατάλλη-
λος για την πραγματοποίηση των επαναλήψεων της Turbo αποκωδικοποίησης. Ο αλγόριθμος Viterbi 
δεν είναι κατάλληλος για την αποκωδικοποίηση των κωδίκων αυτών διότι η έξοδος του είναι δυαδική-
(hard) πληροφορία (0 ή 1). Οι πρώτες αρχές της αναλογικής επαναληπτικής υλοποίησης δόθηκαν από 
τον Rudolph και την ομάδα του το 1979 [32], προτείνοντας έναν αναλογικό soft αποκωδικοποιητή για 
κυκλικούς κώδικες δομής (cyclic block codes). Αναλογικές υλοποιήσεις βασιζόμενες σε νευρομορφι-
κά δίκτυα για τον αλγόριθμο Viterbi υποδηλώνοντας την υπεροχή τους έναντι των αντιστοίχων ψηφι-
ακών σε θέματα ταχύτητας και κατανάλωσης δημοσιεύτηκαν το 1996 [33] και 2004 [26], αντιστοίχως. 

Στα πλαίσια της επαναληπτικής αποκωδικοποίησης των κωδίκων διόρθωσης λαθών, που προ-
σεγγίζουν το όριο του Shannon, ο Wiberg στην διδακτορική του διατριβή [34] και στην συνέχεια το 
2001 οι Kschischang, Loeliger και Frey [35] παρουσίασαν μια ενοποιημένη θεωρία για τους αλγορίθ-
μους βασιζόμενους στην soft-πληροφορία, συμπεριλαμβανομένου και του αλγορίθμου BCJR. Οι αλ-
γόριθμοι αυτοί αποδείχθηκε ότι αποτελούν στιγμιότυπο ενός γενικότερου αλγορίθμου καλούμενου 
«αλγόριθμος αθροίσματος-πολλαπλασιασμού» (Sum-Product Algorithm, SPA), ο οποίος επενεργεί 
και περιγράφεται σε έναν τύπο γράφων αποκαλούμενων «γράφοι παραγόντων» (factor graphs). Oι 
Loeliger και Lustenberger επιπλέον έδειξαν πως μια μεγάλη κατηγορία των factor graphs θα μπορού-
σε να απεικονιστεί από ένα δίκτυο αναλογικών κυκλωμάτων [36]. Ο Forney εισήγαγε επίσης μια ε-
κλεπτυσμένη σημειογραφία των factor graphs με την ονομασία «κανονικοί γράφοι» (normal graphs), 
διευκρινίζοντας την αντιστοίχηση μεταξύ ενός κώδικα, του γράφου του και της sum-product υλοποίη-
σής του [37]. To 2000 o Lustenberger πρότεινε πως η προσέγγιση χρησιμοποιώντας factor graphs ή 
normal graphs για την αναπαράσταση και σχεδίαση κωδίκων διόρθωσης λαθών παρέχει μια συστημα-
τική μεθοδολογία για την σύνθεση αναλογικών κυκλωμάτων αποκωδικοποίησης [15]. 

 

1.2.1 Αναλογικές υλοποιήσεις επαναληπτικών αλγορίθμων αποκωδικοποίησης 

Η πρώτη αναλογική υλοποίηση επαναληπτικού αποκωδικοποιητή διόρθωσης λαθών πραγματο-
ποιήθηκε από τους Lustenberger και Loeliger στο πανεπιστήμιο ΕΤΗ της Ζυρίχης [30] και ευθύς αμέ-
σως ακολούθησαν οι Moerz και Hagenauer του τεχνολογικού πανεπιστημίου του Μονάχου TUM [38]. 
Για τις υλοποιήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες BiCMOS και οι πράξεις της αποκωδικοποί-
ησης πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση διπολικών τρανζίστορ επαφής. Το 2001 μια πλήρως αναλογική 
υλοποίηση CMOS δημοσιεύτηκε από τον Winstead [39] ως αποτέλεσμα της συνεργασίας των ερευνη-
τικών ομάδων των πανεπιστημίων της Αλμπέρτα και της Γιούτα. Τα αποτελέσματα παρουσίασαν ελά-
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χιστη κατανάλωση αλλά αρκετά μικρότερη ταχύτητα σε σχέση με τους προαναφερθέντες αποκωδικο-
ποιητές BICMOS. 

Ο Lustenberger στην διδακτορική του διατριβή αναφέρει την μη επιτυχή υλοποίησης ενός μεγα-
λύτερου BiCMOS αναλογικού αποκωδικοποιητή το 2000, ο οποίος είχε εξομοιωμένη κατανάλωση 
ισχύος περίπου στο 1W [15]. Ο αποκωδικοποιητής αυτός συμπεριλάμβανε DAC κυκλώματα στην εί-
σοδό του με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας του ελέγχου και της μέτρησής του. Πιθανόν, η μη 
κατάλληλη λειτουργία των κυκλωμάτων DAC είχε ως αποτέλεσμα την αποτυχία της λειτουργίας του 
όλου του συστήματος του αποκωδικοποιητή. 

Οι παραπάνω υλοποιήσεις χρησιμοποίησαν πλήρως παράλληλες διεπαφές (ταυτόχρονη τροφο-
δότηση όλων των εισόδων του ολοκληρωμένου εξωτερικά) καθιστώντας την διαδικασία της μέτρησης 
εξαιρετικά δύσκολη. Επιπρόσθετα, οι πραγματικοί δίαυλοι επικοινωνίας τείνουν να αποστέλλουν τα 
δεδομένα τους σειριακά . Το 2001 μια δεύτερη CMOS αναλογική υλοποίηση από την ομάδα του Win-
stead ενσωμάτωσε μια πρακτική διεπαφή μετατροπής των σειριακών δεδομένων σε παράλληλα, βασι-
ζόμενη σε μια συστοιχία κυκλωμάτων δειγματοληψίας και συγκράτησης (sample-and-hold) [40]. Τα 
αποτελέσματα της υλοποίησης δημοσιεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2004 [41]. 

Το 2002 οι Xotta, Amat, Vogrig σε συνεργασία με τις ερευνητικές ομάδες των πανεπιστημίων 
του Τορίνο και της Πάντοβα και της εταιρίας ST Microelectronics παρουσίασαν τη σχεδίαση ενός α-
ναλογικού CMOS Turbo αποκωδικοποιητή για εφαρμογές σε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης [42]. Η 
σχεδίαση αυτή δεν προχώρησε σε υλοποίηση. Στην συνέχεια, η ίδια ομάδα παρουσίασε τα αποτελέ-
σματα της υλοποίησης [43, 44] ενός αναλογικού CMOS αποκωδικοποιητή για το πρότυπο UMTS με 
μήκος πλαισίου ίσο με 120 bits. Η σχεδίαση βασίστηκε στην μεθοδολογία του Lustenberger [15] και 
συμπεριέλαβε σειριακή-σε-παράλληλη διεπαφή εισόδου (serial-to-parallel interface) και έναν μετα-
τροπέα DAC στην είσοδο για την πραγματοποίηση της μέτρησης. Ο Perenzoni σε συνεργασία με τις 
παραπάνω ομάδες παρουσίασε έναν αναλογικό CMOS Turbo Product αποκωδικοποιητή [45], ο ο-
ποίος περιείχε μια αναλογική διεπαφή εισόδου βασιζόμενη σε ενισχυτές μεταβλητού κέρδους (vari-
able-gain amplifiers, VGAs) για την δημιουργία των δεδομένων κατά των έλεγχο του ολοκληρωμέ-
νου. Μετρήσεις σε αυτήν την σχεδίαση δεν έχουν πραγματοποιηθεί έως αυτήν τη στιγμή. Τα αποτε-
λέσματα  ενός αναλογικού CMOS Turbo decoder, που κάνει χρήση ενός επαναδιατασσόμενου inter-
leaver και χρήση κυκλωματικών διατάξεων διαφορετικών απ’ αυτών που προτείνουν οι Hagenauer 
και Loeliger, δημοσιεύτηκαν από τους Gaudet και Gulak το 2003 [46]. Το 2004 παρουσιάστηκε ένας 
256 bits μήκους αναλογικός CMOS Turbo Product αποκωδικοποιητής [47], ο οποίος αποτελεί τον με-
γαλύτερο αναλογικό αποκωδικοποιητή που έχει παρουσιαστεί έως τώρα. Παρ’ όλ’ αυτά, οι σχεδια-
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στές δεν παρουσίασαν ικανοποιητικά αποτελέσματα, βασιζόμενοι σε ένα μόνο bit εξόδου για την αξι-
ολόγηση της απόδοσής του.  

To 2002, οι Moerz, Hagenauer και Schaefer παρουσίασαν έναν αναλογικό αποκωδικοποιητή ε-
ξαιρετικά υψηλής ταχύτητας (1Gbps) χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Πυριτίου-Γερμανίου (Silicon-
Germanium, SiGe) [57]. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευθεί κάποιο αποτέλεσμα για την επι-
τυχία της σχεδίασης αυτής ενώ δεν έχουν προταθεί διεπαφές εισόδου και εξόδου για τον αποκωδικο-
ποιητή αυτόν. Ένας υψηλής ταχύτητας αναλογικός Turbo αποκωδικοποιητής υλοποιημένος σε SiGe 
BiCMOS τεχνολογία επιχειρήθηκε το 2003 στο πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια [58 ,59]. Η σχεδίαση αυτή 
δεν ήταν επιτυχής. Χρησιμοποιήθηκε μια πλήρως παράλληλη αρχιτεκτονική κατά την οποία οι δύο 
επαναλήψεις του αλγορίθμου που επιχειρήθηκαν αποτυπώθηκαν με την επανάληψη των κυκλωμάτων 
της πρώτης επανάληψης. Για την είσοδο του κυκλώματος χρησιμοποιήθηκε ένας αριθμός από DAC 
μετατροπείς ίσος με το μήκος του πλαισίου. Οι μετατροπείς αυτοί πιθανόν να ήταν η αιτία της αποτυ-
χίας αυτής. Tέλος, η σχεδίαση ενός SiGe BiCMOS αναλογικού αποκωδικοποιητή για το πρότυπο 
DVB-RCS παρουσίασε ικανοποιητικά αποτελέσματα εξομοίωσης χωρίς όμως να ληφθεί υπ’ όψιν η 
σχεδίαση και η ενσωμάτωση στον αποκωδικοποιητή της κατάλληλης διεπαφής εισόδου και εξόδου 
[60].  

Εναλλακτικές κυκλωματικές τοπολογίες για την σχεδίαση αναλογικών επαναληπτικών αποκωδι-
κοποιητών προτάθηκαν από τους Moerz, Schaefer και Offer. Συγκεκριμένα, για κώδικες υψηλού ρυθ-
μού πρότειναν αρχιτεκτονικές βασιζόμενοι στην αποκωδικοποίηση μέσω του ισομορφισμού του δυϊ-
κού-trellis (dual-trellis) μειώνοντας την πολυπλοκότητα [48]. Επιπρόσθετα, πρότειναν την αρχιτεκτο-
νική «περιστρεφόμενου δακτυλίου (rotating ring)» [49] για την εφαρμογή του αναλογικού αποκωδι-
κοποιητή σε ένα νέου είδους κώδικα διόρθωσης λαθών καλούμενο «Συνελικτικό LDPC (LDPC Con-
volutional)» κώδικα καθώς επίσης και για την αντιμετώπιση του προβλήματος του μεγάλου μήκους 
πλαισίου. Εντούτοις, η υλοποίηση αναλογικών αποκωδικοποιητών χρησιμοποιώντας τις προαναφερ-
θείσες αρχιτεκτονικές δεν έχει πραγματοποιηθεί έως τώρα. O Mondragon στα πλαίσια της διδακτορι-
κής του διατριβής στο πανεπιστήμιο Texas A&M πρότεινε ένα κύκλωμα sum-product βασιζόμενο 
στην διάταξη floating-gate MOS [50, 51]. Τα κυκλώματα αυτά σχετίζονται πάρα πολύ με τα κυκλώ-
ματα floating-gate MOS, τα οποία χρησιμοποιούνται σε νευρομορφικά συστήματα [52]. Οι Hemati 
και Banihashemi του πανεπιστημίου του Carleton παρουσίασαν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για 
την αναλογική αποκωδικοποίηση [53, 54]. Η πρώτη προσέγγιση αφορά την αποκωδικοποίηση σε ο-
πτικά τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Η δεύτερη προσέγγισή τους αφορά την υλοποίηση αναλογικών 
min-sum επαναληπτικών αλγορίθμων αποκωδικοποίησης (με εφαρμογή στους LDPC κώδικες) κάνο-
ντας χρήση CMOS winner-take-all κυκλωμάτων [17]. Τα κυκλώματα αυτά χρησιμοποιούν MOS 
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τρανζίστορ που λειτουργούν στην περιοχή της τριόδου και μπορούν να επιτύχουν υψηλή ταχύτητα. Τα 
αποτελέσματα της υλοποίησης ενός αποκωδικοποιητή για κώδικα LDPC έδειξαν υψηλότερη ταχύτητα 
από οποιοδήποτε πλήρως CMOS αναλογικό αποκωδικοποιητή, βασιζόμενο σε MOS τρανζίστορ που 
λειτουργούν στην περιοχή του υποκατωφλίου [17 ,55]. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω αναλογικές υλοποιήσεις παρουσίασαν μια αναμφισβή-
τητη ανεκτικότητα των αποκωδικοποιητών σε σφάλματα ποικίλων βαθμών μη-ταιριάσματος των ε-
νεργών στοιχείων (mismatch). Το mismatch είναι ένα καταστροφικό πρόβλημα για πολλά αναλογικά 
κυκλώματα και οι επιδράσεις στην λειτουργία τους ούτε μπορούν να εξαχθούν απ’ ευθείας με εξο-
μοιώσεις στο SPICE αλλά ούτε και να προβλεφθούν εύκολα. Οι Lustenberger και Dai αντιμετώπισαν 
την επίδραση του mismatch ως αναλογικό ισοδύναμο του θορύβου κβαντοποίησης [15, 16]. Οι Frey, 
Merki και Loeliger χρησιμοποιώντας ένα σύνολο διακριτών sum-product κυκλωμάτων με mismatch 
της τάξης του 10% βρήκαν πως η επίδρασή του ήταν ελάχιστη στην απόδοση του συνολικού ολοκλη-
ρωμένου [56]. 

Το 2004 ο συγγραφέας της παρούσας διδακτορικής διατριβής δημοσίευσε τα αποτελέσματα  της εξο-
μοίωσης ενός αναλογικού Turbo αποκωδικοποιητή βασιζόμενου στην τεχνολογία SiGe BiCMOS [61, 
62]. Η σχεδίαση του αποκωδικοποιητή αυτού υιοθέτησε την μεθοδολογική προσέγγιση των Loeliger 
και Lustenberger. Ο ρυθμός διεκπεραίωσης (throughput) του αποκωδικοποιητή αυτού είναι εξαιρετι-
κά υψηλός σε σύγκριση με τους ήδη υπάρχοντες και η αρχιτεκτονική του προϋποθέτει στην είσοδό 
του την χρήση μιας διεπαφής σειριακής εισόδου-παράλληλης εξόδου, αποτελούμενης από δύο διαδο-
χικές βαθμίδες κυκλωμάτων sample-and-hold. Η προβλεπόμενη κατανάλωση ισχύος του είναι σαφώς 
μεγαλύτερη των πλήρως CMOS αποκωδικοποιητών αλλά τουλάχιστον μια τάξη μεγέθους μικρότερη 
των αντίστοιχων ψηφιακών. Το 2006 δημοσίευσε την αναλογική υλοποίηση ενός αναλογικού Trellis 
αποκωδικοποιητή ενός συνελικτικού κώδικα (convolutional code) [63, 64]. Ο αποκωδικοποιητής αυ-
τός υλοποιεί μια μονάδα Soft-Input Soft-Output (SISO) [65] για τον sum-product αλγόριθμο που 
χρησιμοποιεί ένας Turbo αποκωδικοποιητής. Το ολοκληρωμένο δεν περιλαμβάνει τη χρήση μετατρο-
πέων DAC και επιτρέπει τη χρήση του σε ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα λόγω της ψηφιακής του ε-
ξόδου, ενώ η αναλογική κυματομορφή που εξάγει ο αποδιαμορφωτής μπορεί με κατάλληλη επεξερ-
γασία να εισαχθεί απευθείας στην είσοδο του αποκωδικοποιητή. O αποκωδικοποιητής αυτός (συμπε-
ριλαμβανομένων και των διεπαφών εισόδου και εξόδου) παρουσιάζει την υψηλότερη ταχύτητα απο-
κωδικοποίησης μέχρι σήμερα και αποδεικνύει πως η τεχνολογία Πυριτίου-Γερμανίου είναι μια από τις 
πιο κατάλληλες και εξίσου χαμηλού κόστους τεχνολογίες σε σχέση με τις CMOS για την υλοποίηση 
αναλογικών αποκωδικοποιητών σε ότι αφορά την δυνατότητα ενσωμάτωσής τους σε επικοινωνιακά 
συστήματα υψηλής ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων. Οι υλοποιήσεις σε CMOS τεχνολογίες βασίζο-
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νται στην λειτουργία του MOS τρανζίστορ στην περιοχή υποκατωφλίου (subthreshold), η οποία αν 
και εξασφαλίζει ολοκληρωμένα με χαμηλή κατανάλωση ισχύος, είναι από την άλλη εξαιρετικά ευαί-
σθητη στον θόρυβο και δύσκολα επιτεύξιμη περιοχή [66]. 

1.2.2 Ψηφιακές υλοποιήσεις επαναληπτικών αλγορίθμων αποκωδικοποίησης 

Για να μπορέσουμε να αποδείξουμε τα πλεονεκτήματα των αναλογικών αποκωδικοποιητών που 
προαναφέρθηκαν, είναι σημαντικό να τους συγκρίνουμε με αντίστοιχες ψηφιακές υλοποιήσεις. Αν και 
οι Turbo κώδικες καθίστανται ολοένα και πιο διαδεδομένοι για τα σύγχρονα επικοινωνιακά συστήμα-
τα, μόνο μερικές λεπτομέρειες για την υλοποίηση ψηφιακών επαναληπτικών αποκωδικοποιητών έ-
χουν δημοσιευθεί (ο τρόπος σχεδίασης εμπορικά διαθέσιμων αποκωδικοποιητών δεν διατίθεται). Η 
πρώτη ψηφιακή υλοποίηση δημοσιεύθηκε από την επιστημονική ομάδα του Berrou το 1995 [67]. Αρ-
κετές άλλες ψηφιακές υλοποιήσεις δημοσιεύτηκαν στην συνέχεια και παρουσίασαν αρκετά βελτιωμέ-
νο συντελεστή απόδοσης της ενέργειας (μετρούμενη σε Joules ανά πληροφοριακό bit) και στην επι-
φάνεια ολοκλήρωσης. Θα πρέπει να τονίσουμε πως ο συντελεστής αυτός αποτελεί ένα αντικειμενικό 
μέτρο σύγκρισης αποκωδικοποιητών υλοποιημένων σε διαφορετική τεχνολογία είτε ψηφιακών είτε 
αναλογικών και σχετίζεται με τον λόγο κατανάλωση ισχύος προς ταχύτητα. Ο παράγοντας που καθο-
ρίζει την απόδοση των αποκωδικοποιητών είναι η καμπύλη BER συναρτήσει διαφορετικών τιμών λό-
γου σήματος προς θόρυβο (SNR). 

Τα αποτελέσματα μερικών ψηφιακών αποκωδικοποιητών αναγράφονται στον Πίνακα 1-1. Το 
κέρδος κωδικοποίησης (coding gain) αφορά την βελτίωση σε λόγο σήματος προς θόρυβο (signal-to-
noise ratio, SNR) σε σχέση με τη διαμόρφωση BPSK χωρίς κωδικοποίηση σε BER ίσο με 10-3. Για 
λόγους σύγκρισης αντιπαραθέτουμε επίσης αντίστοιχα χαρακτηριστικά αναλογικών αποκωδικοποιη-
τών στον Πίνακα 1-2. Σε πολλές περιπτώσεις αναγράφεται μια εκτίμηση της ταχύτητας και της κατα-
νάλωσης του αποκωδικοποιητή βασιζόμενοι σε εξομοιωτικά  αποτελέσματα της δυναμικής του. Στον 
συγκεκριμένους πίνακες παρατίθενται μόνο αποκωδικοποιητές που έχουν υλοποιηθεί. 

Το Σχήμα 1-1 συγκρίνει τον συντελεστή απόδοσης ενέργειας των αναλογικών και ψηφιακών αποκω-
δικοποιητών. Όπως φαίνεται, οι αναλογικές υλοποιήσεις παρουσιάζουν καλύτερη απόδοση σε σχέση 
με τους ψηφιακούς. Ενδεικτικά, αξίζει να αναφέρουμε πως ένας Turbo αποκωδικοποιητής υλοποιημέ-
νος σε έναν επεξεργαστή ψηφιακής επεξεργασίας σήματος (digital signal processing, DSP) κατανα-
λώνει 960nJ/bit σε τροφοδοσία 5V και ρυθμό διεκπεραίωσης στα 2Mbps [68]. 
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Σχήμα 1-1: Σύγκριση της καταναλισκόμενης ενέργειας ανά πληροφοριακό bit μεταξύ αναλογικών και 

ψηφιακών αποκωδικοποιητών.   

Θα πρέπει να αναφέρουμε πως για την περίπτωση των ψηφιακών αποκωδικοποιητών δεν συ-

μπεριλήφθηκε η κατανάλωση των μετατροπέων ADC που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση 

του αναλογικού σήματος που παρέχει σε αυτούς ο αποδιαμορφωτής. Με τον όρο πυρήνα αναφερόμα-

στε στον καθ’ αυτό αναλογικό αποκωδικοποιητή χωρίς να ληφθεί υπ’ όψιν οι διεπαφές εισόδου-

εξόδου. 



  Βιβλιογραφία Τύπος Μήκος 
* 

Ταχύτητα 
(bit/sec) 

Τεχνολογία Τροφοδοσία Ισχύς Διαστάσεις nJ/bit Κέρδος κωδι-
κοποίησης 

Berrou’95 [66] Turbo 
Code 

2048 40M 0.8μm CMOS 5V 1.6W/επανάληψη - 40/επανάληψη 6.3dB (4 επα-
ναλήψεις) 

Hong ’98 [69] Turbo 
Code 

256 1M 0.6μm 3.3V 70mW 

 (εκτίμηση) 

10.25x13.65
mm2 

70 3.8dB 

Bickerstaff ’02 
[70] 

3GPP 
Turbo 

5114 2.5M 0.18μm 
CMOS 

1.8V 306mW (10 επα-
ναλήψεις) 

9mm2 122 6.3dB 

Blanksby ’02 
[22] 

LDPC 512 500M 0.16μm 
CMOS 

1.5V 630mW 7.5x7.0mm2 1.26 4.3dB 

Kaza ’04 [71] 

(συνθέσιμος) 

3GPP 
Turbo 

2048 6M 0.13μm 
CMOS 

1.8V 6.63mW 1.07mm2 1.1 5.3dB 

Al-Mohandes 
[72] 

3GPP 
Turbo 

5114 5M 0.18 1.8V 63mW 0.6mm2 (πλην 
μνήμης) 

12.5 - 

Πίνακας 1-1: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μερικών δημοσιευμένων ψηφιακών επαναληπτικών αποκωδικοποιητών. 

*Το μήκος αφορά τον αριθμό των πληροφοριακών bits πριν την διαδικασία της κωδικοποίησης. 
(Σημειώνεται ότι δεν έχει συμπεριληφθεί η κατανάλωση λόγω της χρήσης ADC μετατροπέων) 
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  Βιβλιογραφία Τύπος Μήκος 
* 

Ταχύτητα 
(bit/sec) 

Τεχνολογία Τροφοδοσία Ισχύς Διαστάσεις 
(mm2) 

nJ/bit Κέρδος κωδι-
κοποίησης (dB) 

Lustenberger’99 
[30]  (πυρήνας) 

Tailbiting 
BCJR 

9 100M 0.8μm 
BiCMOS 

5V 50mW 1.7 x 0.7 0.5 - 

Moerz ’00 [59] 
(πυρήνας) 

Tailbiting 
BCJR 

8 160M         
(εκτίμηση) 

0.25μm 
BiCMOS 

3.3V 20mW 1.68 0.125 1.6 

Gaudet ’03 [46] Turbo 
Code 

16 13.3M 0.35μm 
CMOS 

3.3V 185mW 1.1 x 1.26 13.9 1.9 

Winstead ’04 
[41] 

Tailbiting 
BCJR 

4 1M 0.5μm 
CMOS 

3.3V 45.2mW 2.25 45.2 1.5 

Vogrig ’05 [44] 3GPP 
Turbo 

40 2M 0.35μm 
CMOS 

3.3V 10.3mW 4.1 5 3.6 

Gioulekas ’06 
[63, 64]  

50M           
(εκτίμηση) 

3M            
(μέτρηση) 

5V 

4.9V           
(μέτρηση) 

694mW      
(εκτίμηση)  

 860mW     
(μέτρηση) 

3.4 x 3 17.2         
(εκτίμηση)  

286.6       
(μέτρηση) 

(πυρήνας) 

Truncated 
BCJR 

8 

320Μ 

0.35μm SiGe 
BiCMOS 

5V 492mW 2.7x2.26 1.53 

4.67            
(εκτίμηση) 

2.763          
(μέτρηση) 

Πίνακας 1-2:Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μερικών δημοσιευμένων αναλογικών επαναληπτικών αποκωδικοποιητών. 



1.3 Αντικείμενο  και  διάρθρωση  της  διατριβής  

Κύριος στόχος της διδακτορικής αυτής διατριβής αποτελεί η παρουσίαση μιας γενι-

κής μεθοδολογίας για την σχεδίαση αναλογικών αποκωδικοποιητών επαναληπτικής φύσε-

ως. Στα πλαίσια της μεθοδολογίας αυτής  χρησιμοποιούνται οι γράφοι παραγόντων για την 

προδιαγραφή των συστημάτων ελέγχου λαθών (error-control system). Στην συνέχεια, 

πραγματοποιείται η σύζευξη της επιτευχθείσας προδιαγραφής με την κυκλωματική συμπε-

ριφορά των τοπολογιών λαμβάνοντας υπ’ όψιν φυσικά τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας 

SiGe BiCMOS. Καταλήγουμε στην αποδοτική σχεδίαση και ολοκλήρωση αποκωδικοποιη-

τών διόρθωσης λαθών υψηλής ταχύτητας. 

Η συνεισφορά της παρούσας διατριβής στην ερευνητική περιοχή των επαναληπτι-

κών αποκωδικοποιητών των κωδίκων διόρθωσης λαθών συνοψίζεται ως ακολούθως: 

i. Παρουσίαση μεθοδολογίας, ανάλυσης και διερεύνησης κυκλωματικών αρχιτεκτο-

νικών και τοπολογιών για  την υλοποίηση αναλογικών αποκωδικοποιητών υψηλής 

ταχύτητας σε τεχνολογία SiGe BiCMOS χρησιμοποιώντας γραφικά μοντέλα (factor 

graphs) κωδίκων διόρθωσης λαθών βασιζόμενοι στην μεθοδολογία του Lustenber-

ger [15]. Το επιλεγμένο σχήμα κωδικοποίησης διαύλου αναπαριστάται με τη βοή-

θεια του γραφικού μοντέλου και απλοποιείται σε επιμέρους αλληλεξαρτώμενες βα-

σικές συναρτήσεις. Η απόδοση του επαναληπτικού αποκωδικοποιητή διαύλου του 

μοντελοποιημένου συστήματος εξομοιώνεται και στο επόμενο στάδιο οι βασικές 

αυτές συναρτήσεις αναθέτονται και περιγράφονται από τις αντίστοιχες αναλογικές 

κυκλωματικές τοπολογίες τους. Στο τελικό στάδιο της μεθοδολογίας πραγματοποι-

είται η φυσική σχεδίαση του αποκωδικοποιητή.  

ii. Μελέτη και σχεδίαση κατάλληλων διεπαφών εισόδου υψηλής ταχύτητας για την 

ενσωμάτωση των αναλογικών αποκωδικοποιητών σε τηλεπικοινωνιακά συστήμα-

τα. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την υψηλή ταχύτητα αποκωδικοποίησης του αναλογικού 

επαναληπτικού αποκωδικοποιητή, αναπτύχθηκαν οι κατάλληλες διεπαφές εισόδου 

και εξόδου υψηλής ταχύτητας για τη μελλοντική ενσωμάτωσή του σε ένα τηλεπι-

κοινωνιακό σύστημα χωρίς την χρήση μετατροπέων D/Α. Για τον σκοπό αυτό ανα-

πτύχθηκε και σχεδιάστηκε μια διεπαφή σειριακής-σε-παράλληλη εισόδου, δεδομέ-

νου πως ο αναλογικός αποκωδικοποιητής τροφοδοτείται παράλληλα στην είσοδο 

με όλα τα δεδομένα του λαμβανομένου πλαισίου του και την χρησιμοποιεί σε όλη 
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τη διάρκεια της αποκωδικοποίησης του εκάστοτε πλαισίου πληροφορίας. Η διεπα-

φή εισόδου αποτελείται από δύο διαδοχικές βαθμίδες αποθήκευσης. Η πρώτη απο-

θηκεύει σταδιακά τα σειριακά δεδομένα και η δεύτερη τα τροφοδοτεί ταυτοχρόνως 

στον αναλογικό αποκωδικοποιητή.  Επίσης, για την έξοδό του χρησιμοποιήθηκαν 

συγκριτές υψηλής-ταχύτητας.  

iii. Η σχεδίαση και η παρουσίαση ενός υψηλής ταχύτητας αναλογικού αποκωδικοποιη-

τή Turbo βασιζόμενου σε τεχνολογία SiGe BiCMOS. Στα πλαίσια αυτής της διδα-

κτορικής διατριβής σχεδιάστηκε ένας από τους πρώτους αποκωδικοποιητές Turbo 

με χρήση της   τεχνολογίας SiGe BiCMOS στα 0.35μm, προσαρμοσμένος στις 

προαναφερόμενες διεπαφές εισόδου και εξόδου. 

iv. Η πρώτη αναλογική υλοποίηση αναλογικού Trellis αποκωδικοποιητή συμπεριλαμ-

βανόμενης διεπαφής σειριακής-σε-παράλληλη εισόδου και ψηφιακής διεπαφής ε-

ξόδου σε τεχνολογία 0.35μm SiGe BiCMOS. Ο αναλογικός αποκωδικοποιητής αυ-

τός αποτελεί μια μονάδα SISO βασιζόμενοι στον αλγόριθμο BCJR αποκωδικοποί-

ησης 

v. Ανάλυση της απόδοσης της αναλογικής υλοποίησης σε SiGe τεχνολογία. Στην δια-

τριβή αυτήν αποδεικνύουμε πως η χρήση της τεχνολογίας αυτής οδηγεί στην υλο-

ποίηση επαναληπτικών αποκωδικοποιητών υψηλής ταχύτητας σε σχέση με αντί-

στοιχους αναλογικούς αποκωδικοποιητές υλοποιημένους σε CMOS τεχνολογία ή 

αντίστοιχους ψηφιακούς. Ο συντελεστής απόδοσης των υλοποιήσεων που πραγμα-

τοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι αρκετά χαμηλός 

και πιο συγκεκριμένα της ίδιας τάξης μεγέθους (σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις 

και καλύτερη) με αντίστοιχες CMOS και SiGe BiCMOS υλοποιήσεις γεγονός που 

υποδηλώνει ότι η υψηλή ταχύτητα αποκωδικοποίησης που επιτυγχάνεται δεν μετα-

φράζεται σε αναλογικά υψηλή κατανάλωση ισχύος.    

Η διατριβή αυτή έχει την εξής δομή: Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάσαμε συνοπτικά, δίδοντας 
μια εισαγωγή στο πεδίο της κωδικοποίησης και της μικροηλεκτρονικής, την  ανάγκη για 
την υλοποίηση αναλογικών επαναληπτικών αποκωδικοποιητών και το κίνητρο μας για την 
υιοθέτηση της τεχνολογίας Πυριτίου-Γερμανίου. Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφουμε τις αρχές 
της κωδικοποίησης διαύλου και των αλγορίθμων αποκωδικοποίησης. Στο Κεφάλαιο 3 ε-
στιάζουμε στην χρήση γραφικών μοντέλων (factor graphs) για την σχεδίαση και αναπαρά-
σταση Turbo κωδίκων και περιγράφεται ο sum-product αλγόριθμος. Στο Κεφάλαιο 4 πα-
ρατίθενται οι βασικές αρχές και η μεθοδολογική προσέγγιση για τη σχεδίαση των αναλογι-
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κών αποκωδικοποιητών. Εστιάζουμε στην κυκλωματική συσχέτιση μεταξύ των factor 
graphs και των βασικών κυκλωμάτων. Επιπλέον, συγκρίνουμε την τεχνολογία SiGe με την 
αντίστοιχη CMOS για την υλοποίηση των βασικών κυκλωμάτων.  Στο Κεφάλαιο 5 παρου-
σιάζονται οι τοπολογίες και οι αναλογικές αρχιτεκτονικές μιας SISO μονάδας και ενός 
Turbo αποκωδικοποιητή βασισμένους στη SiGe BiCMOS τεχνολογιάς. Αποτελέσματα ε-
ξομοιώσεων παρατίθενται και αναλύονται. Επίσης, περιγράφουμε τα κυκλώματα εισόδου 
και εξόδου για την παροχή διεπαφών στους αναλογικούς αποκωδικοποιητές και μελετώ-
νται θέματα mismatch και επίδρασης των διεπαφών στην λειτουργία και απόδοση των α-
ναλογικών αποκωδικοποιητών. Στο κεφάλαιο 6, παρουσιάζουμε τη δομή, την φυσική σχε-
δίαση και υλοποίηση ενός αναλογικού Trellis αποκωδικοποιητή μήκους 8 πληροφοριακών 
bits. Περιγράφουμε επίσης τη διαδικασία μέτρησης και ελέγχου του ολοκληρωμένου. Τέ-
λος, στο Κεφάλαιο 7 δίνεται μια περίληψη των συμπερασμάτων που προέκυψαν, αλλά και 
των συνεισφορών της παρούσας διδακτορικής διατριβής, ενώ παρατίθενται και μερικά θέ-
ματα για μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2  

Κωδικοποίηση διαύλου 
 

Το δεύτερο κεφάλαιο παρέχει τις απαραίτητες έννοιες για την κατανόηση των επόμενων κε-
φαλαίων. Παραθέτουμε τις βασικές αρχές που διέπουν ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα και περιγρά-
φουμε τις κατηγορίες των κωδίκων διόρθωσης λαθών, δίνοντας έμφαση στους κώδικες Turbo. Στην 
συνέχεια, αναλύουμε τους αλγορίθμους της αποκωδικοποίησης και εξετάζουμε την περίπτωση της 
επαναληπτικής αποκωδικοποίησης. 

2.1 Το  γενικό  μαθηματικό  μοντέλο  ενός  τηλεπι-
κοινωνιακού  συστήματος  

Το μαθηματικό μοντέλο ενός ψηφιακού τηλεπικοινωνιακού συστήματος πρέπει να 
πληροί δύο αντικρουόμενες απαιτήσεις: Η μία απαίτηση είναι η περιγραφή του συστήμα-
τος να δίδεται με τέτοια λεπτομέρεια έτσι ώστε τα εξαγόμενα αποτελέσματα να προβλέ-
πουν αρκετά καλά τη συμπεριφορά του για τον σχηματισμό χρήσιμων συμπερασμάτων. Η 
δεύτερη απαίτηση σχετίζεται με τη διατήρηση, όσον το δυνατόν, της απλότητας του μο-
ντέλου με στόχο τον εφικτό χρόνο εξομοίωσης και της ικανοποιητικής μαθηματικής ανά-
λυσης. Επειδή δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη ικανοποίηση των δύο αυτών κριτηρίων, η 
προσέγγιση που ακολουθείται αφορά την αναπαράσταση του μοντέλου με μαθηματική λε-
πτομέρεια που να οδηγεί τόσο στην κατανόηση του συστήματος όσο και στην διατήρηση 
ενός επιτεύξιμου χρόνου εξομοίωσής του.  

Το Σχήμα 2-1 περιγράφει τις θεμελιώδεις βασικές δομές, που συγκροτούν ένα ψη-
φιακό τηλεπικοινωνιακό σύστημα, του οποίου πρωταρχικός στόχος αποτελεί η αξιόπιστη 
μετάδοση μηνυμάτων από την πηγή στον προορισμό, αντεπεξερχόμενο της αλλοιώσεις που 
τυχόν εισάγει ο θόρυβος κατά την διάρκεια της επικοινωνίας. Το μαθηματικό αυτό μοντέ-
λο διακριτού-χρόνου περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα:  

α) Την πηγή πληροφορίας (information source), της οποίας τα εξερχόμενα μηνύ-
ματα μπορεί να είναι είτε αναλογικά σήματα (π.χ. στην περίπτωση της μετάδοσης αναλο-
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γικού σήματος εικόνας), είτε διακριτού-χρόνου ακολουθίες ψηφιακών συμβόλων από κά-
ποιο αλφάβητο. Πιο συχνά η πηγή πληροφορίας παρέχει δυαδικά σύμβολα μετάδοσης.  

β) Τον κωδικοποιητή πηγής (source encoder), ο οποίος μετατρέπει όλα τα μηνύ-
ματα σε διακριτού-χρόνου ακολουθίες {ui} ψηφιακών συμβόλων ui, των οποίων ο μέσος 
όρος του μήκους των ακολουθιών ανά πρότυπο της πηγής δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
από την εντροπία της πηγής [1]. Στην πραγματικότητα, όλες οι πηγές παράγουν μηνύματα 
που περιέχουν κάποιου είδους πλεονασμού. Ο στόχος του κωδικοποιητή πηγής είναι να 
αναπαραστήσει τα μηνύματα της πηγής από ένα ελάχιστο αριθμό ψηφιακών συμβόλων, να 
αφαιρέσει τελείως τον πλεονασμό, και να οδηγήσει σε μια αποτελεσματική περιγραφή της 
πηγής. Η διαδικασία αυτή αναφέρεται και ως συμπίεση δεδομένων (data compression). 
Η ακολουθία, που προκύπτει μετά την διαδικασία της κωδικοποίησης της πηγής, είναι στα-
τιστικώς ανεξάρτητη και αποτελείται από ισοδύναμα σύμβολα τα οποία αν και δεν περιέ-
χουν κάποιου είδους πλεονασμού, επιτρέπουν την αναδημιουργία της πηγής. Αν ο κωδικο-
ποιητής πηγής παράγει rb bits ανά δευτερόλεπτο (bps), το μέγεθος rb καλείται ρυθμός δε-
δομένων (data rate). 

γ) Τον κωδικοποιητή διαύλου (channel encoder). Η ολοκληρωτική απαλοιφή του 
πλεονασμού καθιστά τα bit, που έχουν προκύψει μετά την παραπάνω διαδικασία, εξαιρετι-
κά ευαίσθητα σε λάθη (π.χ. σε μια εικόνα που έχει υποστεί υψηλή συμπίεση ένα σφάλμα 
σε ένα bit μπορεί να οδηγήσει στον πλήρη συσκοτισμό της, εφόσον το λανθασμένο bit 
χρησιμοποιείται για την ανασυγκρότηση της πηγής). Επομένως ο πρωταρχικός ρόλος του 
κωδικοποιητή διαύλου είναι η μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας της μετάδοσης λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν τους περιορισμούς της ισχύος του σήματος μετάδοσης, του εύρους ζώνης του συ-
στήματος και την πολυπλοκότητα του κυκλώματος. Ο κωδικοποιητής διαύλου επανεισάγει 
κάποιον πλεονασμό  στην ακολουθία των δεδομένων, που παρέχει ο κωδικοποιητής πηγής. 
Ο πλεονασμός αυτός περιέχει μια δομή η οποία επιτρέπει και διευκολύνει στην απ’ ευθείας 
ανίχνευση και πιθανόν τη διόρθωση σφαλμάτων, εφόσον η παραμόρφωση δεν είναι τόσο 
μεγάλη. Αυτό οδηγεί σε χαμηλότερο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων και στην χρήση μεγαλύ-
τερου εύρους ζώνης σε σχέση με τη μετάδοση χωρίς κωδικοποίηση. Ο κωδικοποιητής της 
πηγής είναι μια διάταξη διακριτής-εισόδου/διακριτής -εξόδου που ορίζει μια μία-προς-μία 
απεικόνιση των ακολουθιών της πηγής {ui} σε κωδικά σύμβολα {cl}. Συγκεκριμένα, ανα-
θέτει σε κάθε πλαίσιο (frame) κ ψηφίων ένα πλαίσιο μεγαλυτέρου μήκους αποτελούμενο 
από n ψηφία και καλείται κωδική λέξη (codeword). Ένας καλός κώδικας ελέγχου λαθών 
παράγει διαφορετικές μεταξύ τους κωδικές λέξεις. Αυτό καθιστά την επικοινωνία πιο ανε-
κτική σε λάθη που εισέρχονται από το κανάλι. Ο κάθε κώδικας χαρακτηρίζεται από τον 
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λόγο R=k/n<1,ο οποίος καλείται ρυθμός κώδικα (code rate). Ο ρυθμός εξόδου του κωδι-
κοποιητή διαύλου είναι rc=rb/R bps. 

δ) Τον διαμορφωτή (modulator). Σε αντίθεση με τη διακριτή φύση της εξόδου 
του κωδικοποιητή διαύλου, οι δίαυλοι μετάδοσης είναι αναλογικής φύσεως και αποδέχο-
νται μόνο αναλογικές κυματομορφές στην είσοδο τους. Επομένως, ο διαμορφωτής προ-
σαρμόζει τα ψηφιακά δεδομένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού διαύλου, ανα-
παριστώντας τα σύμβολα cl με κατάλληλες συναρτήσεις συνεχούς χρόνους καλούμενες 
κυματομορφές διαύλου [73]. Η αναλογική κυματομορφή s(t) μεταδίδεται πάνω από τον 
φυσικό δίαυλο επικοινωνίας, π.χ. ένα κανάλι ραδιοσυχνοτήτων, όπου βρίσκεται εκτεθειμέ-
νη σε διάφορες παραμορφώσεις τυχαίας φύσεως, όπως είναι η ηλεκτρομαγνητική παρεμ-
βολή. Ένας Μιαδικός διαμορφωτής αντιστοιχεί μια δομή l δυαδικών δεδομένων σε μία από 
τις Μ πιθανές κυματομορφές, όπου Μ=2l. Η χρονική διάρκεια της κυματομορφής στην έ-
ξοδο του  αποδιαμορφωτή είναι Τ δευτερόλεπτα, και αναφέρεται ως διάστημα σήμανσης 
(signaling interval), ενώ ο ρυθμός συμβόλου (symbol rate) είναι ίσος με rs=1/T. Το ελά-
χιστο εύρος ζώνης που απαιτείται για την μετάδοση του σήματος είναι ίσο με rs Hz, όπου 
το rs εκφράζεται ως rs= rb/Rl. Η διαμόρφωση μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταβάλλοντας 
το πλάτος, τη φάση ή τη συχνότητα μιας ημιτονοειδής κυματομορφής, που καλείται φορέ-
ας (carrier). 

ε) Τον δίαυλο (channel) επικοινωνίας. Στα πλαίσια αυτής της διδακτορικής δια-
τριβής επικεντρωνόμαστε στο θεμελιώδες μοντέλο του διαύλου Προσθετικού Λευκού 
Γκαουσσιανού Θορύβου (Additive White Gaussian Noise, AWGN). Η μεταδιδόμενη 
πληροφορία μεταβάλλεται με την πρόσθεση μιας τυχαίας μεταβλητής θορύβου n μηδενι-
κού μέσου και Γκαουσσιανής κατανομής. Παραδείγματα διαύλων επικοινωνίας αποτελούν 
οι ενσύρματες γραμμές, οι μικροκυματικές ραδιοζεύξεις ελευθέρου χώρου, οι δορυφορικές 
ζεύξεις, οι οπτικές ίνες και τα μέσα μαγνητικής εγγραφής. Πολύ συχνά με τον όρο δίαυλος 
αναφέρεται το εύρος της συχνότητας που κατανέμεται σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία ό-
πως η τηλεόραση ή τηλεφωνικός δίαυλος. Δύο βασικοί παράγοντες που περιορίζουν την 
απόδοση των πραγματικών διαύλων είναι ο θερμικός θόρυβος και το πεπερασμένο εύρος 
ζώνης. Επιπρόσθετα, οι δίαυλοι κινητής ασύρματης εκπομπής υποφέρουν από πολυοδική 
μετάδοση, οι οπτικές ίνες από διασπορά του σήματος και τα μέσα μαγνητικής εγγραφής 
εκθέτονται σε σκόνη και φυσική καταστροφή.   

στ) Τον αποδιαμορφωτή (demodulator). Η  παραμορφωμένη από τον θόρυβο κυ-
ματορφή r(t) εισάγεται στον αποδιαμορφωτή στην πλευρά του λήπτη. Ο αποδιαμορφωτής 
μετατρέπει τη ληφθείσα αναλογική κυματομορφή σε μια ακολουθία από εκτιμήσεις {yi} 
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των μεταδιδομένων κωδικών συμβόλων {cl}. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι ακόμα αναλογικής 
φύσεως.  

ζ) Τον αποκωδικοποιητή διαύλου (channel decoder). Στόχος του αποτελεί η ε-
λαχιστοποίηση των παραμορφώσεων που εισάγει ο θόρυβος του διαύλου. Ο αποκωδικο-
ποιητής διαύλου παράγει εκτιμήσεις των αποσταλμένων δεδομένων ui βασιζόμενος στον 
πλεονασμό και στη δομή των bit ισοτιμίας, που παρέχει ο κωδικοποιητής διαύλου, καθώς 
επίσης λαμβάνει υπ’ όψιν του τα χαρακτηριστικά του διαύλου.  

η) Τον αποκωδικοποιητή πηγής (source decoder). Ο αποκωδικοποιητής πηγής, 
βασιζόμενος στον κανόνα της κωδικοποίησης που τελεί ο κωδικοποιητής πηγής, παρέχει 
μια εκτίμηση της εξόδου της πηγής και παραδίδει τα δεδομένα στον δέκτη. 

θ) Τον παραλήπτη πληροφορίας (information sink). Αποτελεί τον τελικό δέκτη 
του αποσταλμένου μηνύματος.  

Στο σχήμα 2-1 παραθέτουμε το μοντέλο του τηλεπικοινωνιακού συστήματος όπως το έ-
χουμε περιγράψει παραπάνω. 

 

Σχήμα 2-1: Το δομικό διάγραμμα ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος. 

Με την κατάλληλη σχεδίαση του τηλεπικοινωνιακού συστήματος είναι δυνατή η 
εξάλειψη ή η μείωση των επιδράσεων της απόσβεσης και της παραμόρφωσης του θορύβου 
και να ελαχιστοποιήσει αυτές του θορύβου. Ο αντίκτυπος της επίδρασης του θορύβου δεν 
μπορεί να απαλείφει τελείως διότι δεν αποτελεί δυνατή η εξ’ ολοκλήρου γνώση του θορύ-
βου. 

Αν ο αποδιαμορφωτής πραγματοποιεί οριστικές αποφάσεις (hard decisions), η 
έξοδος του παρέχει μια δυαδική ακολουθία. Η επακόλουθη διαδικασία της αποκωδικοποί-
ησης του διαύλου αποκαλείται hard decision κωδικοποίηση. Οι τρεις δομές αποτελούμενες 
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από τον διαμορφωτή, τον δίαυλο επικοινωνίας και τον αποδιαμορφωτή μπορούν να ανα-
παρασταθούν από τη δομή του διακριτού διαύλου (discrete channel). Η είσοδος και η 
έξοδος του διακριτού διαύλου είναι δυαδικές ακολουθίες ρυθμού rc bps. Αν η έξοδος του 
αποκωδικοποιητή σε δοθέν διάστημα συμβόλου εξαρτάται μόνο από το μεταδιδόμενο σε 
αυτό το χρονικά διάστημα σύμβολο και όχι σε προηγούμενες μεταδόσεις, ο δίαυλος αυτός 
τότε δεν έχει μνήμη (memoryless). Ένα τέτοιο κανάλι περιγράφεται από ένα σύνολο πιθα-
νοτήτων μετάβασης p(i/j), όπου ο παράγοντας i υποδηλώνει ένα δυαδικό σύμβολο εισόδου 
και j είναι ο δυαδικός σύμβολο εξόδου. Ο αποδιαμορφωτής που πραγματοποιεί hard deci-
sions μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη απώλεια πληροφορίας. Ένας εναλλακτικός 
τρόπος είναι η κβαντοποίηση της εξόδου σε περισσότερα του ενός επιπέδων ή η λήψη 
δειγμάτων του ληφθέντος αναλογικού σήματος της βασικής ζώνης και η τροφοδότηση του 
αποκωδικοποιητή διαύλου. Ο αποδιαμορφωτής παρέχει, στην περίπτωση αυτή, soft πλη-
ροφορία και η διαδικασία της αποκωδικοποίησης καλείται soft decision αποκωδικοποίη-
ση. 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η κωδι-
κοποίηση πραγματοποιείται ξεχωριστά από τη διαμόρφωση / αποδιαμόρφωση και το κέρ-
δος της απόδοσης λαμβάνεται με απώλεια της χρήσης μεγαλύτερου εύρους ζώνης. Στο ε-
πόμενο τμήμα δίνουμε ένα παράδειγμα πως το μοντέλο του διακριτού διαύλου μπορεί να 
εξαχθεί για ένα συγκεκριμένο σχήμα διαμορφωτή, καναλιού και αποδιαμορφωτή. 

2.2 Το μοντέλο του διακριτού διαύλου 

Θεωρούμε τον δίαυλο επικοινωνίας, που απεικονίζεται στο σχήμα 2-2, όπου η δια-
μόρφωση δυαδικής ολίσθησης φάσης (binary phase shift keying, BPSK) με συχνότητα 
φορέα f0, χρονική διάρκεια συμβόλου Ts και ενέργεια συμβόλου Es εφαρμόζεται για την 
μετάδοση ψηφιακών συμβόλων cl ∈{0,1} πάνω από ένα απλό δίαυλο. 

Βασιζόμενοι στο bit εισόδου cl ∈ {0,1}, ο διαμορφωτής BPSK παράγει αντιποδικές 

κυματομορφές: 
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όπου gs(t) είναι ένας παλμός σήματος ενεργείας Eg=2Es και χρησιμοποιείται για να εξα-
σφαλίσει ένα διαμορφωμένο σήμα με επωφελείς ιδιότητες φάσματος. Στην ανάλυση που 
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ακολουθεί, ο παλμός σήματος θεωρείται ότι είναι ορθογώνιος χρονικής διαρκείας Ts και 
ορίζεται ως εξής: 

 
2 , 0

( )

0 ,

s
s

s s

E t T
g t T

ύα λ λ ο

⎧
< ≤⎪= ⎨

⎪
⎩

 (2-2) 

 

Η μεταδιδόμενη κυματομορφή (ή συναθροιστικό σήμα) scl(t) δίνεται από χρονικές-
ολισθήσεις της κυματομορφής των σημάτων s0(t) και s1(t): 

0
( ) ( )

lc s
l

s t s t lT
∞

=

= −∑   (2-3) 

όπου η ακολουθία {c0,c1,…}διαλέγει την κυματομορφή του σήματος στον χρόνο t=0,1,… . 

 

Σχήμα 2-2: Το δομικό διάγραμμα ενός διακριτού διαύλου. 

Για τον απλό δίαυλο, το συναθροιστικό σήμα υπόκειται μόνο σε πολλαπλασιαστι-
κές παραμορφώσεις (π.χ. απόσβεση μετάδοσης, εξασθένιση) και προσθετικό θόρυβο. Σε 
πρακτικές εφαρμογές το μεταδιδόμενο σήμα αντιμετωπίζει διάφορες άλλες παραμορφώ-
σεις όπως για παράδειγμα η διασυμβολική παρεμβολή. Σε διαύλους χωρίς μνήμη ο θόρυ-
βος επιδρά σε κάθε σύμβολο ανεξάρτητα και τυχαία. Επομένως, οι δίαυλοι καλούνται δί-
αυλοι τυχαίων λαθών. Τυπικά παραδείγματα τέτοιων διαύλων είναι δίαυλοι απώτερου δια-
στήματος και πολλοί δορυφορικοί δίαυλοι, όπως επίσης και τα πιο πολλά οπτικής ευθείας 
συστήματα μετάδοσης. Στην περίπτωση που τα λάθη λαμβάνουν χώρα σε συμπλέγματα ή 
σε ριπές, οι δίαυλο επικοινωνίας καλούνται δίαυλοι λαθών ριπής. Τυπικά παραδείγματα 
τέτοιων διαύλων είναι οι ραδιοδίαυλοι, όπου τα λάθη ριπής προκαλούνται από πολυοδικές 
μεταδόσεις, είναι επίσης οι ενσύρματοι δίαυλοι, όπου τα λάθη ριπής υπόκεινται σε κρου-
στικό-διακοπτικό θόρυβο και παρεμβολές ομιλίας καθώς επίσης και οι δίαυλοι μαγνητικής 
εγγραφής, όπου τα λάθη ριπής οφείλονται σε σφάλματα της μαγνητικής ταινίας ή δίσκου 
εξαιτίας του σε ατέλειες της επιφανείας και των σωματιδίων σκόνης. Είναι επίσης δυνατή 
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η παρατήρηση διαύλων που να υποφέρουν συγχρόνως από τυχαία σφάλματα και σφάλμα-
τα ριπής. Αξίζει να σημειώσουμε πως ο προσθετικός θόρυβος μπορεί να δημιουργηθεί από 
τον καθαυτό δίαυλο αλλά και από τον εξοπλισμό λήψης (τα ηλεκτρονικά κυκλώματα του 
λήπτη εισάγουν κυρίως θερμικό θόρυβο). Ωστόσο, για τη μοντελοποίηση ενός τηλεπικοι-
νωνιακού διαύλου, η προέλευση του θορύβου αποτελεί ζήτημα ελάσσονος ενδιαφέροντος 
και στην κοινή πρακτική, όλες οι συνιστώσες του θορύβου αποδίδονται στον δίαυλο ανε-
ξαρτήτως της πηγής της δημιουργίας τους. 

Η πολλαπλασιαστική παραμόρφωση του μεταδιδομένου σήματος ορίζεται από μια 
στοχαστική διαδικασία a(t) με Rayleigh κατανεμημένη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότη-
τας (probability density function, p.d.f). Στα πιο πολλά πρακτικά συστήματα, οι μεταβολές 
του πλάτους του ληφθέντος σήματος είναι μικρές σε σύγκριση με την χρονική διάρκεια 
του Ts και επομένως, θεωρούμε πως δοθέντος ενός χρονικού διαστήματος σήμανσης lTs < t 
≤ (l+1)Ts το πλάτος της απόσβεσης a(t) είναι μια σταθερά η οποία κατανέμεται ακολουθώ-
ντας μια Rayleigh p.d.f (συνεκτική λήψη): 

2

2 , 0( )
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 (2-4) 

Η p.d.f είναι κανονικοποιημένη έτσι ώστε στην δεύτερη απόκλιση του στατιστικού 
δείγματος να είναι ίση με ένα, δηλαδή η ληφθείσα ενέργεια ανά σύμβολο ισούται κατά μέ-
σο όρο με την μεταδιδόμενη ενέργεια Es. Η διαδικασία του προσθετικού θορύβου n(t) μο-
ντελοποιείται με μια συνάρτηση δειγματοληψίας μιας εργοδικής Gaussian διαδικασίας μη-
δενικού μέσου και διπλευρικής φασματικής πυκνότητας ισχύος Ν0/2, η οποία είναι ανεξάρ-
τητη του σήματος. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μια μικρή μεταβολή του ληφθέντος 
σήματος υποδηλώνει μια συσχέτιση των συντελεστών εξασθένησης al διαδοχικών χρονι-
κών διαστημάτων σήμανσης. Επομένως, μια φτωχή λήψη ενός σήματος θα διαρκέσει για 
πολλές περιόδους συμβόλου και θα δημιουργεί λάθη ριπής. Μία μέθοδος για τη διάσπαση 
αυτών των λαθών ριπής από τον αποκωδικοποιητή αποτελεί η μετάθεση (διαντιστοίχηση, 
interleaving) των συμβόλων πριν από τη μετάδοσή τους. Τα λάθη ριπής προκαλούνται 
από συσχετισμένη εξασθένηση και μετατρέπονται σε στατιστικώς ανεξάρτητα απλά λάθη 
από τον αντιμεταθέτη (deinterleaver), ο οποίος αναστρέφει την μετάθεση μετά της απο-
διαμόρφωση. Στο μοντέλο του καναλιού μας οι διαδικασίες interleaving  και deinterleaving 
μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν αν θεωρήσουμε πως τα πλάτη εξασθένισης των διαδο-
χικών χρονικών διαστημάτων των συμβόλων είναι ασυσχέτιστα μεταξύ τους. Μια επιπλέον 
θεώρηση στο σύστημα του δέκτη είναι ότι ο αποκωδικοποιητής μέσω κάποιας κατάλληλης 
μεθόδου (π.χ. εκτίμηση καναλιού) έχει πλήρη γνώση της πληροφορίας της κατάστασης 
του διαύλου (channel state information , CSI) για το πλάτος εξασθένησης al. Επίσης, 
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θεωρούμε πως το πλάτος εξασθένησης για κάθε l ισούται με al=1 και ο δίαυλος επικοινω-
νίας του συστήματος είναι ο δίαυλος AWGN. 

Στην πλευρά του δέκτη ο αποδιαμορφωτής κάνει χρήση του ληφθέντος θορυβώ-
δους σήματος  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )r t a t s t n t s t n t= + = +  (2-5)   

για να προσδιορίσει ποια από τις δύο κυματομορφές s0(t), s1(t) ή ισοδύναμα ποιο ψηφιακό 
σύμβολο cl έχει μεταδοθεί στο χρονικό διάστημα της σήμανσης lTs < t ≤ (l+1)Ts. Συγκε-
κριμένα, μετατρέπει το συνεχούς-χρόνου ληφθέν σήμα r(t) σε μια ακολουθία διακριτού-
χρόνου αποτελούμενη από μεταβλητές της απόφασης {yl}. 

Μια βοηθητική συνάρτηση στον λήπτη είναι η διαδικασία του συγχρονισμού. Α-
παιτείται συνήθως η απόκτηση του φορέα της συχνότητας, ο συγχρονισμός της φάσης και 
ο συγχρονισμός του χρονισμού των συμβόλων για την ικανή λειτουργία του δέκτη. Επειδή 
ο συγχρονισμός είναι σχετικά αργή διαδικασία εκτίμησης ενώ η ανίχνευση των δεδομένων 
σχετικά γρήγορη, είναι σύνηθες οι δύο λειτουργίες να διαχωρίζεται σε μια πραγματική υ-
λοποίηση ενός δέκτη. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό στα τηλεπικοινωνιακά συστή-
ματα συνιστά η αίτηση αυτόματης επανάληψης (automatic repeat request, ARQ). Σε 
ένα τέτοιο σύστημα πραγματοποιείται στο δέκτη ανίχνευση λαθών και μέσω ενός διαύλου 
επιστροφής ο δέκτης αιτεί την επαναμετάδοση των λανθασμένων δεδομένων ή των δεδο-
μένων που δεν μπόρεσαν να επανασυγκροτηθούν με επαρκή βεβαιότητα. Η μέθοδος ARQ 
βελτιώνει συνήθως την ποιότητα της μετάδοσης των δεδομένων αλλά η απαίτηση της χρή-
σης του διαύλου επιστροφής, ο οποίος δεν είναι πάντα διαθέσιμος, είναι μη πρακτική σε 
πολλές εφαρμογές όπως σε συστήματα εκπομπής, απώτερου διαστήματος και συστήματα 
τηλεφωνίας. Τα συστήματα ελέγχου λαθών καλούνται συστήματα εμπρόσθιας διόρθωσης 
λαθών (forward error correction, FEC). Η διαδικασία FEC είναι πιο δύσκολη να πραγ-
ματοποιηθεί σε σχέση με την ARQ αλλά απαλλάσσεται από τη χρήση ενός διαύλου επι-
στροφής. Πολλά υβριδικά συστήματα ενσωματώνουν και τις δύο τεχνικές ελέγχου λαθών. 

 

Σχήμα 2-2: Δέκτης με προσαρμοσμένο φίλτρο. 

Στα πλαίσια της διατριβής αυτής θα ασχοληθούμε με συστήματα FEC. Υποθέτο-
ντας ένα τέλειο συγχρονισμό και τέλεια ανάκτηση φάσης (συνεκτική αποδιαμόρφω-
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ση/λήψη), ο βέλτιστος δέκτης των παραπάνω μοντέλων διαύλων είναι ο δέκτης με προ-
σαρμοσμένο φίλτρο (matched filter). Ο δέκτης προσαρμοσμένου φίλτρου είναι ισοδύνα-
μος με έναν δέκτη συσχέτισης προβάλλοντας το ληφθέν σήμα πάνω σε ένα σύνολο συναρ-
τήσεων ορθοκανονικής βάσης, οι οποίες περιγράφουν τον χώρο του σήματος. Το ληφθέν 
σήμα r(t) πρώτα πολλαπλασιάζεται με 2cos(2πf0t) όπως φαίνεται στο σχήμα 2-3. Στη συνέ-
χεια, τα τμήματα του σήματος στην διπλάσια του φορέα συχνότητα f0 απαλείφονται από 
ένα βαθυπερατό φίλτρο προτού το επακόλουθο ισοδύναμο βαθυπερατό σήμα rLP(t) περά-
σει μέσα από ένα h(t) φίλτρο προσαρμοσμένο στον παλμό σήματος gs(t), το οποίο δειγμα-
τοληπτείται στις χρονικές στιγμές t=lTs. Αυτό το προσαρμοσμένο φίλτρο ορίζεται από την 
ακόλουθη εξίσωση. 

1/ , 0
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0 ,
s sT t T

h t
ύαλλο

< ≤⎧
= ⎨
⎩

 (2-6) 

Στην περίπτωση που οι δίαυλοι επικοινωνίας έχουν επηρεάζονται από AWGN ο 
δέκτης προσαρμοσμένου φίλτρου είναι βέλτιστος στην μεγιστοποίηση του λόγου σήματος 
προς θόρυβο της εξόδου (signal-to-noise ratio, SNR) στην χρονική στιγμή της δειγματο-
ληψίας. Εφόσον ο παλμός σήματος gs(t) έχει περιοριστεί σε ένα χρονικό διάστημα συμβό-
λου  Ts, μπορούμε επαρκώς να θεωρήσουμε ένα χρονικό διάστημα σήμανσης, όπως για 
παράδειγμα το χρονικό διάστημα 0 < t ≤ Ts (l=1) για να εξετάσουμε την έξοδο 
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όπου η μεταβλητή ys υποδηλώνει την απόκριση του προσαρμοσμένου φίλτρου αναφερομέ-
νη στην συνιστώσα του ωφέλιμου σήματος από το r(t) ληφθέν σήμα ενώ η μεταβλητή yn 
είναι η απόκριση της συνιστώσας του θορύβου του ληφθέντος σήματος. Θεωρώντας ότι η 
κυματομορφή s1(t) (για το αντίστοιχο δυαδικό ψηφίο 1) έχει μεταδοθεί, η συνιστώσα του 
ωφέλιμου σήματος στον χρόνο δειγματοληψίας t=Ts δίνεται ως ακολούθως 

1 1 1
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s s
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s s s
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τ τ τ τ= ⋅ − = ⋅ =∫ ∫    (2-8) 

 

 όπου η μεταβλητή α1 αναφέρεται στο πλάτος της εξασθένισης κατά το χρονικό αυτό διά-
στημα του σήματος (l=1) και στην περίπτωση μας ισούται με τη μονάδα. 

Η τυπική απόκλιση 2
nσ της διασποράς της συνιστώσας θορύβου του σήματος yn σε 

μια Gaussian διαδικασία θορύβου, χρησιμοποιώντας την ισοδύναμη βαθυπερατή διαδικα-
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σία θορύβου nLP(t) (η διπλευρική πυκνότητα φασματικής ισχύος της ισοδύναμης βαθυπε-

ρατής διαδικασίας θορύβου nLP(t) δίνεται από 0( )
LPn f NΦ = ), υπολογίζεται ως εξής: 

2 2 0
0

0

| ( ) |
sT

n
s

NN h dσ τ τ= ⋅ =
Τ∫   (2-9) 

Επομένως, αν η μεταδιδόμενη κυματομορφή στον χρόνο l ήταν η s1(t), η απόκριση 
του προσαρμοσμένου φίλτρου είναι μια Gaussian τυχαία μεταβλητή με μέσο 

2 / 2 /l s s s sa T TΕ = Ε και τυπική απόκλιση 2 2
0 /n sN Tσ σ= = . Αν αντιθέτως, η μεταδιδό-

μενη κυματομορφή ήταν η s0(t) (για το αντίστοιχο δυαδικό ψηφίο 1), η τυπική απόκλιση 

είναι παρόμοια ενώ ο μέσος είναι 2 / 2 /l s s s sa T T− Ε = − Ε . Άρα η έξοδος του προσαρ-

μοσμένου φίλτρου μπορεί να εκφραστεί ισοδύναμα από δύο δεσμευμένες Gaussian p.d.f 

τυπική απόκλιση 2σ και μέσο 2 / 2 /l s s s sa T T± Ε = ± Ε . Επιπλέον, η απόκριση του προ-

σαρμοσμένου φίλτρου μπορεί εύκολα να  αποτελέσει ένα σύνολο για επαρκείς στατιστικές 
με σκοπό τη λήψη απόφασης για το ποια από τις κυματομορφές έχει μεταδοθεί. Η πιθανό-
τητα λάθους (αφορά την πιθανότητα του ενδεχομένου ότι η απόφαση για το σύμβολο μετά 
από βέλτιστη αποδιαμόρφωση και ανίχνευση είναι λανθασμένη) εξαρτάται από το SNR. 

Με κανονικοποίηση του σήματος και της συνιστώσας του θορύβου με 2 /s sTΕ (το οποίο 

δεν μεταβάλλει το SNR), προκύπτει ένα απλούστερο μαθηματικό μοντέλο για τον δίαυλο 
επικοινωνίας, το οποίο μπορεί να περιγράψει ακριβώς την απόδοση του τηλεπικοινωνια-
κού συστήματος και να εξομοιωθεί σε εξομοιωτή λογισμικού. 

 

Σχήμα 2-3: Κανονικοποιήμενο μοντέλο διαύλου. 

Η είσοδος στο μοντέλο αυτό είναι μια ακολουθία από διαμορφωμένα κωδικά σύμ-

βολα { }lx , { 1, 1}lx ∈ − + , τα οποία παράγονται από την ακολουθία των κωδικών συμβόλων 

{ }lc , {0,1}lc ∈  ως εξής: 
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  (2-10) 
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Η έξοδος δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση: 

l l l l l ly a x n x n= ⋅ + = +   (2-10) 

και είναι κατανεμημένη σύμφωνα με τις παρακάτω δεσμευμένες p.d.f  

2 2( ) ( )1 1( / 1, ) 2 22 22 2

y a x y xl l l l lp y x a e el l l πσ πσσ σ

± ⋅ ±
= ± = − = −  (2-11) 

Η κανονικοποίηση αυτή δεν επηρεάζει τον λόγο SNR και η έξοδος ly του κανονι-

κοποιημένου μοντέλου είναι ισοδύναμη της εξόδου του προσαρμοσμένου φίλτρου ly και 

επομένως, παράγει το ίδιο σύνολο επαρκών στατιστικών για την περιγραφή του τηλεπικοι-
νωνιακού συστήματος. Στην συνέχεια, θα αναφέρουμε και τις δύο αυτές εξόδους ως έξο-

δος του προσαρμοσμένου φίλτρου και επομένως θα χρησιμοποιούμε την ly για να υποδη-

λώνουμε την κανονικοποιημένη έξοδο του προσαρμοσμένου φίλτρου και όχι την ly . 

 Η πραγματοποίηση της διαδικασίας hard decision βασίζεται στην ανίχνευση του 

πρόσημου στην έξοδο του προσαρμοσμένου φίλτρου: Αν 0ly ≥  τότε πιο πιθανόν το σύμ-

βολο 1 ( 1)l lx c= + = έχει μεταδοθεί, ενώ αν 0ly < τότε υποδεικνύεται η μετάδοση του 

συμβόλου 1 ( 0)l lx c= − = . Επομένως, η στρατηγική της διαδικασίας hard decision εξετά-

ζει το πρόσημο ( )lsign y . Αυτή η διαδικασία αντιστοιχεί στη μετατροπή σήματος από ανα-

λογικό σε ψηφιακό με ένα bit ανάλυση. Σε αντιδιαστολή με τη διαδικασία αυτή, η οποία 
έχει σημαντικές απώλειες στην απόδοση του δέκτη, η soft decision προσέγγιση εκμεταλ-
λεύεται την αξιοπιστία της πληροφορίας που περιέχεται στο μέγεθος της εξόδου του προ-

σαρμοσμένου φίλτρου. Η soft πληροφορία ly  υπεισέρχεται στον soft αποκωδικοποιητή 

καναλιού διατηρώντας την αναλογική της φύση (για αναλογικό αποκωδικοποιητή) ή ψηφι-
οποιείται με ακρίβεια μερικών bit. Στην συνέχεια, αυτή η αναλογική πληροφορία πρέπει να 
μετατραπεί σε πληροφορία πιθανοτήτων για την πραγματοποίηση της αποκωδικοποίησης. 
Ο αποκωδικοποιητής μπορεί τότε να πραγματοποιήσει τους υπολογισμούς του, βασιζόμε-
νος στις σχέσεις πιθανοτήτων για να προσδιορίσει ποιες αποφάσεις για τα ληφθέντα σύμ-
βολα πρέπει να γίνουν. 

2.3 Το  όριο  του  Shannon 

Το εύρος ζώνης του σήματος είναι ένα μέτρο σύγκρισης της ταχύτητάς του. Τα σή-
ματα που αλλάζουν γρήγορα σε σχέση με τον χρόνο έχουν πολύ μεγάλο εύρος ζώνης. Το 
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κάθε τηλεπικοινωνιακό σύστημα έχει όμως περιορισμένο εύρος ζώνης και εξαιτίας των 
παρασιτικών χωρητικοτήτων και επαγωγών, που αποτρέπουν στιγμιαίες αλλαγές των ση-
μάτων. Το εύρος ζώνης Β ενός συστήματος περιορίζει την ταχύτητα των αλλαγών ενός 
σήματος και ο περιορισμός αυτός ποσοτικοποιείται με τη χρήση του μεγέθους φασματική 
αποδοτικότητα (spectral efficiency) n. 

 / sec/brn bits Hz
B

=  (2-12) 

  Η παραπάνω εξίσωση μπορεί να γραφτεί ως εξής: 

      sr lRn
B

= , (2-13) 

όπου rs είναι ο ρυθμός συμβόλου. Το ελάχιστο απαιτούμενο εύρος ζώνης για ένα διαμορ-
φωμένο σήμα είναι rs Hz και η μέγιστη φασματική αποδοτικότητα nmax δίνεται από την πα-
ρακάτω εξίσωση. 

 maxn lR=  (2-14) 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αξιο-
πιστίας της μετάδοσης της πληροφορίας σε ένα σύστημα ψηφιακής επικοινωνίας αποτελεί 
η πιθανότητα λάθους δυαδικού ψηφίου (bit error probability). Η αποδοτικότητα της 
ισχύoς σχετίζεται με τoν απαιτούμενο για τη μετάδοση λόγο της ενέργειας δυαδικού ψη-
φίου προς την μονοπλευρική φασματική πυκνότητα ισχύος του θορύβου (bit energy to 
one sided noise power spectral density ratio), Eb/N0, προκειμένου να επιτευχθεί η προδι-
αγεγραμμένη bit error probability. Ο λόγος σήματος-προς-θόρυβο (signal-to-noise) SNR 
εξαρτάται από το λόγο  Eb/N0 ως εξής: 

     
0

bES lR
N N
=                       (2-15) 

Για ένα δεδομένο δίαυλο, υπάρχει ένα άνω όριο στην μετάδοση των δεδομένων, το 
οποίο αφορά τον λόγο SNR και το εύρος ζώνης του συστήματος. Ο Shannon εισήγαγε την 
έννοια της χωρητικότητας διαύλου, C, ως το μέγιστο ρυθμό κατά τον οποίο η πληροφορία 
μπορεί να μεταδοθεί πάνω από έναν θορυβώδες δίαυλο επικοινωνίας. Αυτός ο ρυθμός α-
ναφέρεται ως χωρητικότητα διαύλου και για δίαυλο AWGN δίνεται από την εξίσωση των 
Shannon-Hartley: 

 2log (1 ) / secSC B bits
N

= +  (2-16) 



 51

Το θεώρημα κωδικοποίησης του διαύλου από τον Shannon εγγυάται την ύπαρξη 
κώδικα που μπορεί να επιτύχει αυθαίρετος μικρή πιθανότητα λάθους, αν ο ρυθμός μετάδο-
σης rb είναι μικρότερος από την χωρητικότητα του διαύλου. Θεωρώντας πως ο ρυθμός δε-
δομένων λαμβάνει την μέγιστη πιθανή τιμή του για μετάδοση απαλλαγμένη από σφάλμα-
τα, ισούται με την χωρητικότητα διαύλου C, η μέγιστη φασματική αποδοτικότητα, 

max
Cn
B

= , μπορεί να εκφραστεί ως εξής: 

 max 2
0

log (1 )bEn Rl
N

= +    (2-17) 

 max 2 max
0

log (1 )bEn n
N

= +   (2-18) 

Ο ελάχιστος απαιτούμενος λόγος 
0

bE
N

για μετάδοση απαλλαγμένη από σφάλματα 

δίνεται τότε από την ακόλουθη εξίσωση: 

 
max

0 max

2 1n
bE

N n
−

=   (2-19) 

Αν το εύρος ζώνης δεν είναι περιορισμένο, αυτό μπορεί να επεκταθεί για να αυξη-

θεί η χωρητικότητα διαύλου. Για την περίπτωση όπου το B →∞ , ή max 0n → , λαμβάνουμε 

για ελάχιστο λόγο 
0

bE
N

 

 
max 0

0

lim ln 2 1.59b

n

E dB
N→

= = −    (2-20) 

Επομένως ο ελάχιστος απαιτούμενος λόγος 
0

bE
N

για μετάδοση χωρίς σφάλματα εί-

ναι -1.59dB. 

Το σχήμα 2-5 παρουσιάζει την bit error probability για διάφορες κωδικοποιήσεις 
συνελικτικών κωδίκων και κώδικα Turbo συναρτήσει του λόγου σήματος προς θόρυβο για 
μετάδοση πάνω από δίαυλο AWGN. Η διαμόρφωση BPSK χωρίς κωδικοποίηση επιτυγχά-

νει bit error probability 10-5 για 
0

9.5bE dB
N

=  και φασματική αποδοτικότητα n=1, ενώ το 

όριο του Shannon είναι 
1

10 10 10
0

2 1 2 110log 10log 10log 1 0
1

n
bE dB

N n
− −

= = = = . Επομένως 

αυτό το σχήμα της διαμόρφωσης είναι χειρότερο από το όριο του Shannon κατά 9.5dB. 
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Δηλαδή, η απαιτούμενη ισχύς του σήματος μπορεί να βελτιωθεί κατά 9.5dB περίπου. Στο 
σχήμα 2-5 φαίνεται πως ένας κώδικας Turbo επιτυγχάνει απόδοση bit error probability 10-5 

για   
0

0.7bE dB
N

= με n=0.5 bits/sec/Hz. 

 

Σχήμα 2-4: Bit error probability συναρτήσει 
0

bE
N

 για διάφορα σχήματα μετάδοσης δεδο-

μένων πάνω από  δίαυλο AWGN. 

2.4 Κώδικες  διόρθωσης  λαθών-Κωδικοποιητές  δι-
αύλων  

Οι κώδικες διόρθωσης λαθών ταξινομούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τους κώ-
δικές δομής (block codes) και τους συνελικτικούς κώδικες (convolutional codes). Η διαφο-
ροποίηση αυτή έγκειται στον μηχανισμό που ακολουθείται για την πραγματοποίηση της 
διαδικασίας της κωδικοποίησης. Στην συνέχεια, εισάγουμε εν συντομία τις βασικές έννοιες 
που θεμελιώνουν την ταξινόμηση αυτή. 
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2.4.1 Κώδικες Δομής (Block Codes) 

Σε μια κωδικοποίηση δομής, τα πληροφοριακά δεδομένα (bits) διαχωρίζονται σε 
διαφορετικές δομές σταθερού μήκους. Ο κωδικοποιητής και αποκωδικοποιητής επεξεργά-
ζονται την κάθε δομή ανεξάρτητα. Ένας κώδικας δομής χαρακτηρίζεται από τους παραμέ-
τρους (n, k) και απεικονίζει κάθε k-σύμβολο ενός διανυσματικού χώρου Fk πάνω από το 
πεδίο Galois F=GF(2) σε ένα μεγαλύτερο διανυσματικό χώρο δεδομένων Fn αποτελούμε-
νη από n-σύμβολα και ονομάζεται κωδική λέξη, ακολουθώντας έναν γενικό αλγεβρικό κα-
νόνα, οποίος περιγράφεται από γεννήτορες πίνακες (generator matrix) G ή πολυώνυμα. 
Αν η απεικόνιση από έναν διανυσματικό χώρο σε έναν άλλο είναι γραμμική, τότε η κωδι-
κοποίηση ονομάζεται γραμμική και ο κώδικας γραμμικός. Στην δυαδική περίπτωση 2k πι-
θανά μηνύματα κωδικοποιούνται σε κωδικές λέξεις μήκους n-bit. Ένα σημαντικό χαρα-
κτηριστικό γνώρισμα των κωδικών αυτών είναι ότι η κωδική λέξη εξαρτάται από το τρέχον 
μήνυμα εισόδου και όχι από παρελθόντα μηνύματα. Επομένως, ο κωδικοποιητής είναι μια 
διάταξη χωρίς μνήμη.  

Μία κωδική λέξη δημιουργείται χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση. 

 x = u ⋅G (2-21) 

όπου x και u διανύσματα γραμμής. Όπως παρατηρείται σε έναν γραμμικό κώδικα ένα διά-
νυσμα εισόδου αποτελούμενο από μηδενικά μετασχηματίζεται σε πλήρως μηδενική κωδι-
κή λέξη. Ισοδύναμα, μια κωδική λέξη x πάντα πληροί την σχέση: 

 Η ⋅xT=0T (2-21) 

Ο πίνακας Η είναι ο πίνακας ελέγχου-ισοτιμίας (parity-check matrix). Οι γραμ-
μές αυτού του πίνακα περιέχουν την πληροφορία για το ποια από τα bits ελέγχονται από 
τον δεδομένο έλεγχο ισοτιμίας ενώ οι στήλες περιγράφουν σε ποιους ελέγχους ισοτιμίας  
ένα bit συμμετέχει. Ο πίνακας Η προκύπτει από τον γεννήτορα πίνακα G. 

Ο ρυθμός του κώδικα δομής ορίζεται ως η αναλογία του αριθμού των bits που πε-
ριέχουν την πληροφορία προς το συνολικό μήκος της κωδικής λέξης. Αν ο γεννήτορας πί-
νακας είναι ένας πίνακας k x n διαστάσεων πλήρης τάξης τότε ο ρυθμός του κώδικα δίνε-
ται από  

 R=k/n (2-24) 

Η αποκωδικοποίηση των κωδίκων δομής περιλαμβάνει κυρίως αλγεβρικές πράξεις 
όπως η αποκωδικοποίηση συνδρόμου [73]. Οι Reed-Solomon [74] και οι BCH κώδικες εί-
ναι μερικοί κοινοί κώδικες δομής [75]. 
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2.4.2 Συνελικτικοί Κώδικες (Convolutional Codes) 

Οι συνελικτικοί κώδικες ανακαλύφτηκαν από τον Elias το 1954 [76] ενώ η αλγε-
βρική θεωρία τους αναλύθηκε από τον Forney [77]. παρόμοια με τους κώδικες δομής ορί-
ζονται και αυτοί ως η απεικόνιση από έναν διανυσματικό χώρο σε έναν άλλον. Η κύρια 
διαφορά τους εδράζεται στο γεγονός ότι πραγματοποιούν την διαδικασία της κωδικοποίη-
σης σε μία μεγάλου μήκους και τυχαία ακολουθία δεδομένων και όχι σε ανεξάρτητες δο-
μές δεδομένων. Στους κώδικες αυτούς η έξοδος σε κάθε χρονική στιγμή εξαρτάται όχι μό-
νο από την τρέχουσα είσοδο αλλά και από κάποιον αριθμό από παρελθούσες εισόδους. Οι 
συνελικτικοί κώδικες ανήκουν στην κατηγορία των κωδίκων trellis (trellis codes). Οι 
κώδικες αυτοί κωδικοποιούν τα δεδομένα αδιαλείπτως. Ένας κωδικοποιητής για έναν συ-
νελικτικό κώδικα φαίνεται στο σχήμα 2-6 και αποτελεί μια μηχανή πεπερασμένων κατα-
στάσεων δηλαδή ένα ακολουθιακό λογικό κύκλωμα μνήμης m. 

 

Σχήμα 2-5: Δυαδικός συνελικτικός κωδικοποιητής ρυθμού R=1/2 και τάξη μνήμης m=2. 

Ο γεννήτορας πίνακας G ενός συνελικτικού κώδικα έχει την ακόλουθη γενική μορφή 

 
11 12 1

1 2

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )

n

k k kn

G D G D G D
G D

G D G D G D

⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

…
 (2-22) 

όπου το κάθε στοιχείο Gij(D) αναπαριστά μια συνάρτηση μεταφοράς (Kronecker-delta α-
πόκρισης) συστήματος διακριτού-χρόνου τάξης m: 
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−
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=

+ + +
   (2-26) 

Στον κωδικοποιητή του σχήματος 2-6 παρατηρούμε 2 πολυώνυμα που χαρακτηρί-
ζουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και την τοπολογία του G11=1+D2=101 και 
G12(D)=1+D+D2=111.  Ο γεννήτορας πίνακας G(1,101/111) χαρακτηρίζει τον κώδικα 
αυτόν με τον πρώτο όρο να αντιστοιχεί στην έξοδο u και τον δεύτερο όρο της παρενθέσεως 
να αντιστοιχεί στην έξοδο p. Τα πολυώνυμα αυτά καθορίζουν τις συνδέσεις μεταξύ των  
καταχωρητών ολίσθησης και των πυλών XOR. Για τον συγκεκριμένο αποκωδικοποιητή το 
πολυώνυμο G12 οριοθετεί την ανάδρασή του. Ο ρυθμός του συνελικτικού κώδικα ορίζεται 
από τον λόγο των bit εισόδου προς τον αριθμό των εξερχόμενων κωδικών bit. 

 R=k/n   (2-27) 

όπου k και n είναι οι διαστάσεις του G(D). Στο παράδειγμα του σχήματος 2-6, ο ρυθμός 
του κώδικα είναι R=1/2. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των συνελικτικών κωδίκων είναι το 
μήκος εξαναγκασμού (constraint length) k, με k=m+1 και φανερώνει μετά από πόσες 
διακριτές χρονικές στιγμές ο κωδικοποιητής εξάγει το τρέχον bit εισόδου. 

Τυπικά, ο ρυθμός R του κώδικα διατηρείται σταθερός, δεδομένου ότι η τάξη m της 
μνήμης μπορεί να αυξάνει για να αντισταθμίσει τον θόρυβο του διαύλου. Αυτό σημαίνει 
ότι η πολυπλοκότητα του κώδικα αυξάνει για να χρησιμοποιηθεί περισσότερη πλεονάζου-
σα πληροφορία. Γενικά, η διαδικασία εύρεσης καταλλήλου κώδικα περιλαμβάνει τόσο την 
διατήρηση του  ρυθμού του κώδικα κοντά στην μονάδα και όσο και την ανάπτυξη ισχυρών 
δυνατοτήτων διόρθωσης λαθών. Συγκεκριμένα, κώδικες διόρθωσης λαθών ρυθμού μεγα-
λύτερου του 0.9 χρησιμοποιούνται κυρίως για εφαρμογές μαγνητικής αποθήκευσης, όπου 
η πυκνότητα της πληροφορίας στο μαγνητικό μέσο περιορίζεται κυρίως από το χρησιμο-
ποιούμενο υλικό και την ταχύτητα μετάδοσης. Για εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων, ο 
περιορισμός του υψηλού ρυθμού κωδικοποίησης δεν λαμβάνεται τόσο υπ’ όψιν όσο η κα-
λή διορθωτική ικανότητα του κώδικα. Για διαύλους υψηλού βαθμού θορύβου, χρησιμο-
ποιούνται κώδικες με ρυθμούς ½ και μικρότερους. 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζουμε στους λεγομένους συστηματικούς 
και επαναληπτικούς συνελικτικούς κώδικες (recursive systematic convolutional 
codes, RSC). Ένας κώδικας αποκαλείται συστηματικός όταν η μη κωδικοποιημένη ακο-
λουθία πληροφοριακών δεδομένων αποτελεί μέρος της κωδικής λέξης και μεταδίδεται μαζί 
με τα bit ισοτιμίας-ελέγχου (parity-check bits). Ο κώδικας αποκαλείται συστηματικός και 
στην περίπτωση όπου οι κωδικές λέξεις αποτελούνται αποκλειστικά από πληροφορία ισο-
τιμίας ή ακόμα και όταν μερικά bit της κωδικής λέξης δεν μεταδίδονται και παραλείπονται 
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με στόχο την αύξηση του ρυθμού του κώδικα. Οι συνελικτικοί κώδικες διακρίνονται σε 
επαναληπτικούς και σε μη-επαναληπτικούς ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι ανάδρασης κατά 
την κωδικοποίηση. Ο κωδικοποιητής του σχήματος 2-6 ανήκει στην κατηγορία των συ-
στηματικών επαναληπτικών συνελικτικών κωδίκων. Ο γεννήτορας πίνακας για έναν μη-
επαναληπτικό συστηματικό συνελικτικό κώδικα (non-recursive systematic convolutional 
code, NSC) ρυθμού ½ δίνεται με την εξής μορφή GNSC=[g1(D) g2(D)]. Οι τελευταίοι υπερ-
τερούν έναντι των μη-επαναληπτικών σε χαμηλά SNR. Οι RSC κώδικες χρησιμοποιούνται 
στους Turbo κώδικες εξαιτίας της ικανότητάς τους να απεικονίζουν πληροφοριακές ακο-
λουθίες μικρού βάρους Hamming σε κωδικές λέξεις μη-πεπερασμένου βάρους, μ’ αποτέ-
λεσμα τη βελτίωση της διορθωτικής ικανότητας του κώδικα. 

2.4.3 Η απόσταση Hamming και βάρος Hamming 

Για έναν (n,k) γραμμικό κώδικα ορίζουμε βάρος Hamming (Hamming weight) της 
κωδικής λέξης v τον συνολικό αριθμό των μη-μηδενικών στοιχείων της. H απόσταση 
Hamming (Hamming distance), d(v,u), μεταξύ δύο κωδικών λέξεων v και u ορίζεται ως ο 
αριθμός των ψηφίων στα οποία οι δύο κωδικές λέξεις διαφοροποιούνται. Η απόσταση 
Hamming μεταξύ δύο κωδικών λέξεων ενός δυαδικού κώδικα είναι ταυτόσημη με το βά-
ρος Hamming του modulo-2 αθροίσματός τους. Καλούμε ελάχιστη απόσταση Hamming 
(minimum Hamming distance), dmin, ενός κώδικα την μικρότερη απόσταση Hamming 
μεταξύ δύο διαφορετικών κωδικών λέξεων του κώδικα. Ένας κώδικας με ελάχιστη από-
σταση Hamming d είναι ικανός να διορθώσει [(d-1)/2] λάθη, όπου [x] υποδηλώνει τον με-
γαλύτερο ακέραιο μικρότερο ή ίσο του x. Αν η d είναι άρτιος αριθμός, ο κώδικας μπορεί 
ταυτοχρόνως να διορθώσει (d-2)/2 λάθη και να ανιχνεύσει d/2 λάθη. Το τελευταίο αφορά 
μόνο τους κώδικες δομής. Στην περίπτωση των συνελικτικών κωδίκων, ο αποκωδικοποιη-
της δεν λειτουργεί ομαλά αν παρουσιαστούν περισσότερα του  (d-2)/2 λάθη και για την 
επαναφορά του απαιτείται ο επανασυγχρονισμός του σε γνωστή κατάστασή του. Η από-
σταση Hamming καλείται ελεύθερη απόσταση (free distance) στους συνελικτικούς κώδι-
κες [5, 7, 76]. 

2.4.4 Κώδικες Hamming 

Οι κώδικες Hamming είναι μια κατηγορία γραμμικών κωδίκων δομής, οι οποίοι μπο-
ρούν να διορθώσουν ένα λάθος [78]. Η διορθωτική τους ικανότητα καθορίζεται από την 
απόσταση Hamming. 

Οι κώδικες Hamming μήκους n=2r-1 (r≥ 2) ορίζονται ως οι κώδικες διόρθωσης λα-
θών που έχουν πίνακα ελέγχου ισοτιμίας Η τέτοιον ώστε οι στήλες του αποτελούνται από 
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μη-μηδενικά δυαδικά διανύσματα μήκους r, τα οποία χρησιμοποιούνται μία μόνο φορά. 
Ένας Hamming κώδικας είναι ένας (n=2r-1, k=2r-1-r, d=3) κώδικας δομής. Ο Hamming 
κώδικας [7, 4, 3], που ορίστηκε για πρώτη φορά έχει πίνακα ελέγχου-ισοτιμίας H 

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

⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

H  (2-28) 

Κάθε κώδικας του οποίου ο πίνακας ελέγχου-ισοτιμίας H δημιουργείται χρησιμοποι-
ώντας γραμμικούς συνδυασμούς και αντιμεταθέσεις στηλών του πρωταρχικού πίνακα H 
ονομάζεται ισοδύναμος. Υπάρχουν ποικίλες επεκτάσεις του πρωταρχικού κώδικα Ham-
ming χρησιμοποιώντας επιπλέον εξισώσεις, όπως για παράδειγμα ο εκτεταμένος Hamming 
κώδικας [8,4,4]. Οι κώδικες αυτοί έχουν καλύτερη απόδοση εξαιτίας της μεγαλύτερης ελά-
χιστης απόστασης Hamming d. 

2.4.5 Trellis κώδικες 

Ένα trellis είναι ένας γράφος που χρησιμοποιείται συνήθως για την αναπαράσταση 
των συνελικτικών κωδίκων καθώς και κωδικών δομής. Πριν προχωρήσουμε στους ορι-
σμούς του trellis διαγράμματος, θα δώσουμε την περιγραφή του διαγράμματος καταστά-
σεων ενός συνελικτικού κώδικα.  Ένας συνελικτικός κωδικοποιητής, όντας ένα γραμμικό 
κύκλωμα πεπερασμένων καταστάσεων, μπορεί να περιγραφεί από ένα διάγραμμα κατα-
στάσεων. Η κατάσταση του κωδικοποιητή ορίζεται από το περιεχόμενο της μνήμης του. 
Αν η μνήμη του κωδικοποιητή είναι Κ, ο συνολικός αριθμός των καταστάσεων του είναι 
2Κ. Η τρέχουσα κατάσταση και η έξοδος του αποκωδικοποιητή προσδιορίζονται μοναδικά 
από την προηγούμενη κατάσταση και την τρέχουσα είσοδό του. Ο κωδικοποιητής υφίστα-
ται μια μετάβαση καταστάσεως όταν μια δομή μηνυμάτων ολισθαίνει μέσα στον κωδικο-
ποιητή. Το διάγραμμα καταστάσεων αποτελεί εξίσου ένα γράφο που αποτελείται από κόμ-
βους, οι οποίοι αναπαριστούν τις καταστάσεις του κωδικοποιητή, και κατευθυνόμενες 
γραμμές, οι οποίοι αναπαριστούν τις μεταβάσεις των καταστάσεων. Η κάθε κατευθυνόμε-
νη γραμμή επιγράφεται από το ζευγάρι είσοδος/έξοδος. Δοθείσας μιας τρέχουσας κατά-
στασης του κωδικοποιητή, η πληροφοριακή ακολουθία στην είσοδο καθορίζει τη διαδρομή 
που ακολουθείται μέσω του διαγράμματος καταστάσεων και της ακολουθίας εξόδου. Ας 
θεωρήσουμε τον συστηματικό συνελικτικό κώδικα του σχήματος 2-6. Το διάγραμμα των 
καταστάσεων του αναπαρίσταται στο σχήμα 2-7. Ο κωδικοποιητής περιλαμβάνει τέσσερις 
καταστάσεις, τις S0,S1,S2 και S3 όπου οι δείκτες τους αντιστοιχούν στις ακέραιες αναπαρα-
στάσεις των περιεχομένων των στοιχείων των καταχωρητών ολισθήσεως. Υπάρχουν δύο 
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διαδρομές που αφήνουν την κάθε κατάσταση αναλόγως τις δύο πιθανές τιμές του bit εισό-
δου. 

Σχήμα 2-6: Το διάγραμμα καταστάσεων του κωδικοποιητή με G(1,101/111). 

Το διάγραμμα trellis προκύπτει από το διάγραμμα καταστάσεων ιχνογραφώντας όλες 
τις πιθανές ακολουθίες εισόδου/εξόδου και τις μεταβάσεις των καταστάσεων επεκτείνο-
ντας την κάθε μετάβαση καταστάσεων στον χρόνο ξεκινώντας από την κατάσταση που το 
περιεχόμενο των καταχωρητών ολίσθησης είναι ίσο με το μηδέν. Το trellis διάγραμμα του 
κωδικοποιητή του σχήματος 2-6 δίνεται στο σχήμα 2-8 και ξεκινάει από την κατάσταση 
(00). Όταν το πρώτο μήνυμα ολισθαίνει στον καταχωρητή, ο κωδικοποιητής μπορεί να με-
ταβεί στην κατάσταση (10) αν το bit εισόδου είναι 1 ή στην κατάσταση (00) αν το bit εισό-
δου είναι το 0. Στην συνέχεια όταν το επόμενο bit εισέλθει στον καταχωρητή, ο κωδικο-
ποιητής μπορεί μεταβεί σε μία από τις τέσσερις πιθανές καταστάσεις (00), (01), (10) και 
(11). Ο αριθμός των καταστάσεων διπλασιάζεται κάθε επόμενη ολίσθηση. Ο κωδικοποιη-
τής φθάνει το μέγιστο πιθανό αριθμό των καταστάσεων, 2Κ μετά από Κ χρονικές στιγμές. 
Για t>K, η δομή του trellis επαναλαμβάνεται. Στο παράδειγμά μας, ο κωδικοποιητής φθά-
νει το μέγιστο αριθμό των καταστάσεων μετά από 2 χρονικές στιγμές. 
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Σχήμα 2-7: Το trellis διάγραμμα για τις 5 πρώτες χρονικές στιγμές του συνελικτικού κώδι-

κα με γεννήτορα πίνακα G(1,101/111). 

Το trellis διάγραμμα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα Μαρκοβιανό μοντέλο της διάταξης 
της κωδικοποίησης. Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα ένα trellis αποτελείται από κα-
ταστάσεις και επιγραφόμενους κλάδους. Οι στήλες διευθετούνται κατά στήλες, και κάθε 
στήλη Si αναπαριστά τις πιθανές καταστάσεις του κωδικοποιητή την συγκεκριμένη χρονι-
κή στιγμή t=i. Οι κλάδοι συνδέουν τις καταστάσεις Si σε εκείνες της επόμενης χρονικής 
στιγμής Si+1 και σκιαγραφούν τις επιτρεπόμενες μεταβάσεις των καταστάσεων του κωδι-
κοποιητή. 

Ένας κλάδος ορίζεται από τη διατεταγμένη τριπλέτα bqr=(sq,lqr, '
rs ), με q is S∈ και 

'
1r is S +∈ . Η επιγραφή lqr είναι ακολουθία ενός ή περισσοτέρων πληροφοριακών συμβολών. 

Τα πληροφοριακά σύμβολα σε αυτήν την περίπτωση περιλαμβάνουν τα πληροφορικά δε-
δομένα που εισέρχονται στον κωδικοποιητή και τα δεδομένα που εξάγει αυτός την κάθε 
χρονική στιγμή. 

Ένα trellis διάγραμμα πρέπει να έχει κάποιον τερματισμό δίνοντας έναν περιορισμό 
στην αρχική και στην τελική του κατάσταση. Μια διαδρομή στο trellis διάγραμμα διαβαί-
νει ολόκληρο το trellis και ικανοποιεί την συνθήκη του τερματισμού. Διακρίνουμε το trel-
lis διάγραμμα σε τρεις κατηγορίες αναλόγως του τερματισμού του. Στην πρώτη κατηγορία 
το trellis διάγραμμα τερματίζεται στην μηδενική κατάσταση  S0. Ο τερματισμός αυτός 
προϋποθέτει ότι ο κωδικοποιητής τερματίζει το trellis διάγραμμά του με την εισαγωγή 
στους καταχωρητές ολίσθησης διαδοχικά των κατάλληλων bit αριθμού ίσου με τη μνήμη 
του. Τα bit αυτά δεν ανήκουν στα πληροφοριακά bit (dummy bits). Οι επιπλέον έξοδοι του 
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επιβαρύνουν τον ρυθμό του κώδικα. Στην δεύτερη κατηγορία το διάγραμμα δεν τερματίζε-
ται αλλά παραμένει στην κατάσταση στην οποία έχει υπεισέλθει ο κωδικοποιητής μετά το 
πέρας της κωδικοποίησης του συγκεκριμένου πλήθους πληροφοριακών δεδομένων. Στην 
τρίτη κατηγορία ανήκει το κυκλικό (tailbiting) trellis όπου ο κωδικοποιητής τερματίζει 
στην αρχική του κατάσταση μετά το πέρας της κωδικοποίησης [7, 73]. Στην περίπτωση 
αυτή ο κωδικοποιητής επιβαρύνεται από την κατάλληλη προκωδικοποιήση των δεδομένων 
για την εύρεση της κατάλληλης κατάστασης και συνθήκης που θα του εξασφαλίσει την 
ίδια αρχική και τελική κατάσταση στο trellis διάγραμμα. 

2.4.6 Παράλληλα Συνδεδεμένα Συνελικτικοί Κώδικες (Parallel Concatenated 
Convolutional Codes-PCCC)-Turbo Κώδικες 

Ένα κλασικό σχήμα turbo κωδικοποιητή αποτελείται από δύο επιμέρους συνελικτι-
κούς κωδικοποιητές ρυθμού ½, οι οποίοι διαχωρίζονται μεταξύ τους από έναν Ν-bit inter-
leaver. Το σχήμα 2-9 περιγράφει ένα τέτοιο σχήμα κωδικοποιήσης. Στην περίπτωση, που 
δεν περιλαμβάνεται ένας μηχανισμός απαλοιφής των σειριακών δεδομένων εξόδου, ο ρυθ-
μός του κωδικοποιητή είναι ίσος με 1/3, και τα Ν bit κωδικοποιούνται σε 3Ν κωδικά bit. 
Όπως φαίνεται από το σχήμα 2-9, οι κωδικοποιητές διευθετούνται σε παράλληλη σύνδεση 
(parallel concatenation). Οι επιμέρους κωδικοποιητές ανήκουν στην κατηγορία των επα-
ναληπτικών και συστηματικών συνελικτικών κωδίκων και είναι, κατά γενικό κανόνα, ταυ-
τόσημοι. Ο πολυπλέκτης αφού μετατρέψει τα δεδομένα σε σειριακά, τα τροφοδοτεί στην 
επόμενη βαθμίδα του τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Η δομή Delay χρησιμοποιείται για 
τον συγχρονισμό κωδικοποιητή και αποκωδικοποιητή και ισούται με την καθυστέρηση, 
που εισάγει ο ένας MAP αποκωδικοποιητής [5, 7]. 

Όπως προαναφέρθηκε, ο γεννήτορας πίνακας ενός επαναληπτικού συστηματικού συ-
νελικτικού κώδικα ρυθμού ½ δίδεται ως ακολούθως: 
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Παρατηρούμε πως, για τον παραπάνω κώδικα, η ακολουθία των κωδικών λέξεων, 
που προκύπτει, θα είναι πεπερασμένου βάρους αν και μόνον αν η ακολουθία της εισόδου 
διαιρείται από το πολυώνυμο g1(D). Συνεπώς, μια είσοδος πληροφοριακών δεδομένων βά-
ρους ένα θα παράγει μια κωδική λέξη άπειρου βάρους, δεδομένου ότι μια τέτοια είσοδος 
δεν μπορεί να διαιρεθεί ποτέ από το πολυώνυμο g1(D). Η είσοδος βάρους-ένα θα δημιουρ-
γήσει μια διαδρομή στο trellis, που αποκλίνει από την όλο-μηδενική διαδρομή, αλλά ποτέ 
δεν επανασυγκλίνει. Επίσης, για κάποιο πολυώνυμο g1(D),υπάρχει μια οικογένεια εισόδων 
βάρους-δύο της μορφής Dj(1+Dq-1), j≥ 0, η οποία παράγει εξόδους πεπερασμένου βάρους 
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(η είσοδος διαιρείται από το πολυώνυμο g1(D)). Όταν το g1(D) είναι πρωτογενή πολυώνυ-
μο βαθμού m, τότε q=2m, όπου το q-1 είναι το μήκος της ψευδοτυχαίας ακολουθίας παρα-
γόμενη από το g1(D). Αυτό δηλώνει ότι πάντα θα υπάρχει μια διαδρομή στο trellis, το ο-
ποίο θα αποκλίνει και θα συγκλίνει αργότερα και θα αντιστοιχεί σε μια ακολουθία δεδομέ-
νων βάρους-δύο. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως αν χρησιμοποιούσαμε μη-επαναληπτικούς 
συνελικτικούς κώδικες, τότε για πληροφοριακή ακολουθία δεδομένων βάρους ίσου με ένα 
θα είχαμε τη δημιουργία μιας κωδικής λέξης από τον Turbo κωδικοποιητή πολύ χαμηλού 
βάρους (η κωδική λέξη που παράγει ο μη-επαναληπτικός συνελικτικός κώδικας για τέτοια 
είσοδο ισούται με τα διανύσματα του γεννήτορα πίνακά του). Επομένως, εισάγοντας RSC 
κώδικες στους  Turbo κώδικες, αυξάνουμε τη μέγιστη ελάχιστη απόσταση του κώδικα με 
απόρροια την επίτευξη ενισχυμένης διορθωτικής ικανότητας. 

 

Σχήμα 2-8: Το διάγραμμα ενός turbo κωδικοποιητή με δύο επιμέρους επαναληπτικούς και 

συστηματικούς συνελικτικούς κώδικες. 

Ο interleaver (Π) είναι μια συνάρτηση, η οποία λαμβάνει μια δομή Ν δεδομένων και 
την επαναδιατάσσει βάσει μιας μήτρας και την τροφοδοτεί στον δεύτερο RSC. Οι δύο βα-
σικές απαιτήσεις για την κατάλληλη και αποδοτική λειτουργία ενός interleaver είναι πρώ-
τον, να επαναδιατάσσει μεγάλο αριθμό δεδομένων και δεύτερον, η επαναδιάταξη αυτή να 
γίνεται με όσον το δυνατόν πιο τυχαίο τρόπο. Ο αριθμός Ν των δεδομένων καλείται ως 
μήκος των πληροφοριακών δεδομένων. Ο interleaver προστατεύει το τηλεπικοινωνιακό 
σύστημα από σφάλματα ριπής, που προκαλεί το κανάλι, διότι, ουσιαστικά, αποσυσχετίζει 
τα δεδομένα εισόδου. Επομένως, δίδεται η δυνατότητα της δημιουργίας (με υψηλή πιθανό-
τητα) διαφορετικών ακολουθιών από bit ισοτιμίας και η κωδική λέξη προέρχεται από δύο 
διακριτές διαδρομές σε κάθε έναν από τους δύο RSC κωδικοποιητές. Εφόσον, οι κωδικο-



 62

ποιητές είναι της μορφής RSC δεν είναι δυνατόν ο τερματισμός και των δύο ταυτοχρόνως 
στην μηδενική κατάσταση. Η κοινή πρακτική βασίζεται στον τερματισμό του ενός από 
τους δύο κωδικοποιητές (αποστέλλουμε, επιπλέον, ν bits ίσο με την μνήμη του RSC) ή για 
την μη ελάττωση του ρυθμού του Turbo κώδικα διατηρούμε και τους δύο RSC χωρίς τερ-
ματισμό. Στην πρώτη περίπτωση, η εισαγωγή των ν bits αυξάνει το βάρος της κωδικής λέ-
ξης ενώ στην δεύτερη, επιλέγουμε κατάλληλες δομές interleaver για την αποφυγή δημι-
ουργίας κωδικών λέξεων μικρού βάρους. Οι ιδιότητες ενός Turbo κώδικα οφείλονται στο 
γεγονός ότι ο κωδικοποιητής προσφέρει ταυτόχρονα τυχαιότητα αλλά ταυτοχρόνως παρά-
γει κωδικές λέξεις βασιζόμενος σε αλγεβρική δομή. Οι δύο RSC κωδικοποιητές είναι 
γραμμικοί, μ’ αποτέλεσμα να είναι δυνατή η χρήση της πλήρους-μηδενικής ακολουθίας ως 
αναφορά. 

Τα όρια της απόδοσης των Turbo κωδίκων αναπτύχθηκαν θεωρώντας κώδικες trellis, 
των οποίων το μήκος του trellis είναι μη πεπερασαμένο. Για τον διαχωρισμό μεταξύ των 
Turbo κωδίκων και των συνελικτικών κωδίκων, είναι χρήσιμο να θεωρήσουμε και τους 
δύο κώδικες ως κώδικες δομής περιορίζοντας το μήκος των πληροφοριακών bit ίσο με το 
μήκος του interleaver. Με τη χρήση πεπερασμένου μήκους Ν ακολουθιών πληροφοριακών 
δεδομένων, ένας (2, 1, ν) συνελικτικός κώδικας μπορεί να θεωρηθεί ως κώδικας δομής με 
2Ν κωδικές λέξεις μήκους 2(Ν+ν).  Τα τελευταία ν bits χρησιμοποιούνται για να ωθήσουν 
τον κωδικοποιητή στην μηδενική του κατάσταση και ονομάζονται bit ουράς (tail bits). 

Η BER απόδοση Pb ενός πεπερασμένου μήκους συνελικτικού κώδικα με αποκωδικο-
ποιήση μεγίστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood) και διαμόρφωση σήματος BPSK 
για δίαυλο AWGN με SNR ίσο με Eb/N0 είναι άνω φραγμένη ως εξής   
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όπου wi είναι το βάρος της ακολουθίας των πληροφοριακών bits και di το βάρος της iοστής 
κωδικής λέξης. Συγκεντρώνοντας τις κωδικές λέξεις, που έχουν το ίδιο βάρος, και ορίζο-
ντας τo πληροφοριακό βάρος μέσου όρου ανά κωδική λέξη ως ακολούθως: 

  
d

d
d N

ww =~    (2-31)  

όπου wd είναι το συνολικό πληροφοριακό βάρος όλων των κωδικών λέξεων βάρους d και 
Nd είναι ο αριθμός, ή πολλαπλότητα, των κωδικών λέξεων βάρους d, τότε οδηγούμαστε 
στην εξίσωση  2-32, με dfree να αποτελεί την ελεύθερη απόσταση του κώδικα. 
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Αν ένας συνελικτικός κώδικας έχει 0
dN  κωδικές λέξεις βάρους d, που παράγονται 

από τις πληροφοριακές ακολουθίες u(D), εκ των οποίων το πρώτο ένα εμφανίζεται στην 

χρονική στιγμή 0, τότε έχει 0
dN  κωδικές λέξεις βάρους d, οι οποίες δημιουργούνται από τις 

πληροφοριακές ακολουθίες D u(D), 0
dN  κωδικές λέξεις βάρους d, που προέρχονται από τις 

πληροφοριακές ακολουθίες D2 u(D), κ.ο.κ. Συνεπώς, για 12 −≤≤ freefree ddd , έχουμε 
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όπου 0
dw  είναι το συνολικό πληροφοριακό βάρους όλων των κωδικών λέξεων με βάρος d, 

τα οποία δημιουργούνται από πληροφοριακές ακολουθίες των οποίων το πρώτο ένα λαμ-

βάνει χώρα την χρονική στιγμή 0. Για freedd 2≤ , η ανάλυση είναι πιο πολύπλοκη εξαιτίας 

του γεγονότος ότι οι κωδικές λέξεις μπορεί να αποτελούνται από πολλαπλά λανθασμένα 

γεγονότα. Όταν ∞→N , ( )mNNNN ddd +⋅= 0 , όπου ( )mNd είναι ο αριθμός των κωδι-

κών λέξεων βάρους d  δημιουργούμενων από m λανθασμένων συμβάντων. Το όριο πάνω 
στο BER ενός πεπερασμένου μήκους τερματισμένου συνελικτικού κώδικα με ML αποκω-
δικοποίηση γίνεται 
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Συμπερασματικά, η εύρεση αποτελεσματικών συνελικτικών κωδίκων, για χρήση με 
ML αποκωδικοποίηση, εστιάζεται στην εξεύρεση  κωδίκων, που μεγιστοποιούν την ελεύ-
θερη απόσταση dfree και ελαχιστοποιεί των αριθμό των μονοπατιών ελεύθερης απόστασης 

0
freeN  για δεδομένο ρυθμό και μνήμη του κωδικοποιητή. 

Η απόδοση ενός Turbo κώδικα με αποκωδικοποίηση βασισμένη στον αλγόριθμο ML 
φράζεται επίσης από την εξίσωση 2-30. Συγκεντρώνοντας τις κωδικές λέξεις που έχουν το 
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ίδιο Hamming βάρος, το άνω όριο πάνω στον ρυθμό BER για έναν Turbo κώδικα δίνεται 
επίσης από την ακόλουθη εξίσωση και ονομάζεται φράγμα ένωσης (union bound) 
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Οι Turbo κώδικες, όμως, εξαιτίας του interleaver, ο οποίος αντιστοιχεί, τις ακολουθί-
ες εισόδου  u(D) σε u΄(D) και τις ακολουθίες εισόδου Du(D) σε μια ακολουθία u΄΄(D), η 
οποία είναι με υψηλή πιθανότητα διαφορετική από την ακολουθία D΄u(D). Σε αντίθεση με 
τους συνελικτικούς κώδικες, οι ακολουθίες εισόδου u(D) και Du(D) παράγουν διαφορετι-

κές κωδικές λέξεις με διαφορετικά βάρη Hamming. Επομένως, η ποσότητα dd wN ~  είναι 

πολύ μικρότερη του Ν για κωδικές λέξεις μικρού βάρους και ισχύει: 1
~

≤
N
wN dd  όπου ο ό-

ρος 
N
Nd καλείται ως αποτελεσματική πολλαπλότητα (effective distance) των κωδικών 

λέξεων βάρους d. 

Για μέτριους έως υψηλούς λόγους SNR, ο όρος της ελεύθερης απόστασης (ελάχιστη 
απόσταση Hamming μεταξύ των κωδικών λέξεων) του κώδικα dfree στο φράγμα της ένω-
σης για την BER απόδοσή του είναι καθοριστικός. Η απόδοση ενός Turbo κώδικας προ-
σεγγίζει ασυμπτωτικά την ακόλουθη εξίσωση: 

  ⎟
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⎞
⎜
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⎛
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REdQ

N
wN

P b
free
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b    (2-36) 

όπου Νfree είναι η πολλαπλότητα των κωδικών λέξεων της ελεύθερης απόστασης και freew~  

είναι το μέσου όρου βάρος των πληροφοριακών ακολουθιών που οδηγούν στις κωδικές 
λέξεις της ελεύθερης απόστασης. Το δεύτερο μέρος της παραπάνω εξίσωσης και η αντί-
στοιχη γραφική του παράσταση καλείται ασύμπτωτη ελεύθερης απόστασης (free distance 
asymptote), Pfree ενός Turbo κώδικα. Ο Turbo κώδικας (37,21,65536) [5] έχει Νfree=3 δια-
δρομές με βάρος dfree=6. Η κάθε μια από τις διαδρομές δημιουργήθηκε από μια ακολουθία 

εισόδου βάρους 2 και επομένως, freew~ =2. Αυτό το αποτέλεσμα οφείλεται στον ψευδοτυ-

χαίο interleaver με Ν=65536 [5, 7] και η ασύμπτωτη της ελεύθερης απόστασης δίνεται ως 
εξής: 
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b
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 (2-37) 
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όπου η απώλεια στο ρυθμό λόγω των τεσσάρων bit ουράς έχει αγνοηθεί και 

65536
3

=
N

N free  είναι η effective multiplicity. Η γραφική παράσταση της ασύμπτωτης της 

ελεύθερης απόστασης και της απόδοσης BER του συγκεκριμένου Turbo κώδικα (μετά από 
18 επαναλήψεις αποκωδικοποίησης) και ενός (2, 1, 14) συνελικτικού κώδικα φαίνεται στο 
σχήμα 2-10. Η επαναληπτική συμπεριφορά των επιμέρους αποκωδικοποιητών μελετείται 
στατιστικά μετρώντας την βελτίωση της αμοιβαίας πληροφορίας σε κάθε επανάληψη. Οι 
μετρήσεις αυτές ποσοτικοποιούνται με την βοήθεια των διαγραμμάτων ανταλλαγής της 
εξωγενούς πληροφορίας (extrinsic information exchange, EXIT charts)  [79]. 

 

Σχήμα 2-9: Η απόδοση του Turbo κώδικα [5] και η ασύμπτωτη της ελεύθερης απόστασης 

του καθώς επίσης και η απόδοση του συνελικτικού κώδικα (2, 1, 14) με Viterbi αποκωδικό-

ποιηση, που ανήκει στην οικογένεια των κωδίκων που χρησιμοποιήθηκαν για την απο-

στολή Galileo της NASA και η απόσταση της ελεύθερης απόστασης. 

Στο προηγούμενο σχήμα παρατηρούμε το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ελεύ-
θερη απόσταση στην απόδοση του Turbo κώδικα. Η απότομη κλίση (Turbo cliff) της χα-
ρακτηριστικής του ρυθμού BER για μικρές τιμές λόγου σήματος προς θόρυβο δείχνει την 
εκπληκτική απόδοση του κώδικα καθώς προσεγγίζει τα 10-6 σχεδόν αμέσως την ασύμπτω-



 66

τη ελεύθερης απόστασης. Στην συνέχεια, με την αύξηση της τιμής του λόγου σήματος 
προς θόρυβο η χαρακτηριστική αυτή ακολουθεί ασυμπτωτικά τη χαρακτηριστική της ασύ-
μπτωτης ελεύθερης απόστασης και παρατηρείται ένας κορεσμός στην τιμή του BER, που 
επιτυγχάνεται. Αυτήν η περιοχή ονομάζεται error floor-flare region (περιοχή διαπλά-
τυνσης ή λάθους) και η απόδοσή του κώδικα περιορίζεται από την ελεύθερη απόστασή 
του. Επομένως, σχετικά μικρή ελεύθερη απόσταση οδηγεί σε μεγαλύτερη error floor. Από 
την εξίσωση 2-37 διαπιστώνουμε ότι αυξάνοντας το μήκος του interleaver διατηρώντας 
όμως, την ελεύθερη απόσταση και την πολλαπλότητα στα ίδια επίπεδα τιμών, η χαρακτη-
ριστική της ασύμπτωτης ελεύθερης απόστασης χαμηλώνει. Αν διατηρήσουμε σταθερή την 
τιμή του interleaver αυξάνοντας την ελεύθερη απόσταση του κώδικα, διαλέγοντας το πο-
λυώνυμο της ανάδρασης να είναι πρωτογενές. 

2.4.7 Κώδικες Χαμηλής-Πυκνότητας Ελέγχου-Ισοτιμίας (Low-Density Par-
ity-Check codes, LDPC) 

Οι κώδικες Χαμηλής-Πυκνότητας Ελέγχου-Ισοτιμίας LDPC ανακαλύφθηκαν από τον 
Gallager [4] και είναι γραμμικοί κώδικες δομής με αραιούς πίνακες ελέγχου ισοτιμίας. 
Προσφάτως, έχει αποδειχθεί ότι οι κώδικες αυτοί μπορούν να υποσκελίσουν τους Turbo 
κώδικες και να πλησιάσουν ακόμα πιο πολύ το όριο του Shannon [80]. Οι LDPC κώδικες 
ταξινομούνται στους ομαλούς (regular) και στους ανώμαλους (irregular). Ένας (dr,dc) ο-
μαλός LDPC κώδικας προϋποθέτει την χρήση ενός πίνακα ελέγχου-ισοτιμίας Η στον οποίο 
η κάθε στήλη έχει dr μονάδες και κάθε στήλη έχει dc μονάδες. Ο αριθμός των άσσων σε 
μια γραμμή/στήλη του H ονομάζεται βαθμούς της συγκεκριμένης γραμμής/στήλης. Επομέ-
νως, ο αριθμός dr είναι ο βαθμός γραμμής και ο αριθμός dr αποτελεί τον βαθμό στήλης του 
Η. Το μόρφωμα των μη-μηδενικών στοιχείων του Η είναι περίπου τυχαίο. Η ολική πυκνό-
τητα των μονάδων στον πίνακα Η είναι χαμηλή και γι’αυτό οι κώδικες αυτοί φέρουν το 
όνομα «χαμηλής-πυκνότητας» ελέγχου-ισοτιμίας κώδικες. 

Ένας ανώμαλος LDPC κώδικας ορίζεται από έναν πίνακα ελέγχου-ισοτιμίας H, του 
οποίου ο βαθμός των στηλών και των γραμμών του δεν είναι σταθερός. Η κατανομή του 
βαθμού των στηλών και των γραμμών στον πίνακα Η προσδιορίζεται από το ζευγάρι των 

μαζικών κατανομών πιθανότητας λ  και ρ , αντιστοίχως. Η κάθε μεταβλητή iλ κυμαίνεται 

στο πεδίο [0, 1], υποδηλώνοντας τον αριθμό των στηλών βαθμού i. Όμοια, το κάθε jρ υ-

ποδηλώνει τον  αριθμό των στηλών με βαθμό j.  

2.4.8 Κώδικες Επανάληψης-Συσσώρευσης (Repeat-Accumulate codes, RA) 
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Μια απλή απόκλιση των SCCC Turbo  κωδίκων είναι οι κώδικες Επανάληψης-
Συσσώρευσης (Repeat-Accumulate codes, RA). Οι κώδικες αυτοί αποτελούνται από έ-
ναν εσωτερικό επαναληπτικό κώδικα ρυθμού 1/q (ένας επαναληπτικός κώδικας ρυθμού 1/q 
λαμβάνει 1 bit  στην είσοδο του και παράγει q αντίγραφά του στην έξοδό του) και έναν 
εξωτερικό ρυθμού ίσου με τη μονάδα συσσωρευτή. Ένας RA κωδικοποιητής φαίνεται στο 
σχήμα 2-7. 

 

Σχήμα 2-10: Ένας Repeat-Accumulate κωδικοποιητής. 

Οι κώδικες επανάληψης και οι συσσωρευτικοί κώδικες είναι πολύ αδύναμοι κώδικες, 

αλλά ο συνδυασμός τους οδηγεί σε ισχυρά κωδικά σχήματα που μπορούν να πλησιάσουν 

το όριο του Shannon κατά 1dB [81]. 

2.5 Αποκωδικοποίηση κωδίκων διόρθωσης λαθών 

Στο γενικό μαθηματικό μοντέλο ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος του σχήματος 
2-1, ο δέκτης πρέπει να λάβει και να εξάγει σωστά τα αποστελλόμενα δεδομένα και να u 
βασιζόμενος στα δεδομένα r, που εξέρχονται από τον φυσικό δίαυλο επικοινωνίας. Η δυ-
νατότητα της σωστής λήψης των δεδομένων εδράζεται μερικώς στα γεωμετρικά χαρακτη-
ριστικά του κώδικα διόρθωσης λαθών (π.χ. dmin) και στην ποιότητα του αποκωδικοποιητή 
και στην δυνατότητά του να εξάγει την σωστή απόφαση για τα δεδομένα.  

Στο τηλεπικοινωνιακό σύστημα, που περιγράφεται προηγουμένως, θεωρούμε πως η 
πηγή δεδομένων είναι μια ανεξάρτητη και ταυτόσημα κατανεμημένη πηγή 
(independently identically distributed, i.i.d., source). Επομένως, μπορούμε να γράψουμε 
την εξής σχέση: 

( )
1

( )
n

U U i
i

P P u
=

=∏u  (2-38) 

με PU(ui) έχει την ίδια κατανομή για όλα τα i. Επίσης, θεωρούμε ότι η μετάδοση των δεδο-
μένων λαμβάνει χώρα πάνω μια χρονικά μη-μεταβαλλόμενο, χωρίς μνήμη και ανάδραση 
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δίαυλο επικοινωνίας. Επομένως η δεσμευμένη πιθανότητα λήψης των δεδομένων από τον 
δίαυλο δεδομένου ότι έχουν αποσταλεί προηγουμένως γράφεται ως γινόμενο των δεσμευ-
μένων πιθανοτήτων ως εξής: 

 ( )/ /
1

| ( | )
n

X Y X i i
i

P P y x
=

=∏Y y x  (2-39) 

οι κάθε μια από τις δεσμευμένες πιθανότητες για AWGN δίαυλο επικοινωνίας και διαμόρ-
φωση BPSK δίνεται από την σχέση 2-12. Για να αξιολογήσουμε τη διαδικασία της απόφα-
σης στην πλευρά του δέκτη, χρησιμοποιείται η μετρική της ποιότητας της σωστής απόφα-
σης, η οποία είναι η πιθανότητα της σωστής απόφασης. Η πιθανότητα αυτή είναι η εξής: 

/
ˆ ˆ ˆ[ ( ) ] ( ( ) / ) ( ) ( ( ) / ) ( )correct R A R R

r R r R
P P A R A P A r A R r P r P a r r P r

∈ ∈

≡ = = = = =∑ ∑  (2-40) 

 Ο στόχος της διαδικασίας πραγματοποίησης-απόφασης είναι να μεγιστοποιηθεί η 
παραπάνω πιθανότητα. Οι δύο πιο χρησιμοποιούμενες κανόνες πραγματοποίησης-
απόφασης είναι οι maximum-a-posteriori (MAP) και maximum-likelihood (ML) κανό-
νες απόφασης. 

2.5.1 Οι κανόνες απόφασης MAP και ML  

Χρησιμοποιώντας τον κανόνα της soft απόφασης, η έξοδος του αποκωδικοποιητή 
επιλέγεται να είναι εκείνη με τη μέγιστη δεσμευμένη πιθανότητα όταν λαμβάνεται μια α-
κολουθία y. Η παραπάνω πρόταση αποτελεί την αρχή της αποκωδικοποίησης MAP. Έστω 
ότι όλες οι πραγματικές ακολουθίες u συγκροτούν τον πληροφοριακό χώρο U και ότι όλες 
οι λαμβανόμενες ακολουθίες y συγκροτούν τον χώρο Y, τότε ο αποκωδικοποιητής ΜΑΡ 
ορίζεται ως εξής: 

[ ])]/(max)(� yuPuuMAP =  (2-41) 

στην οποία η συνάρτηση max[P(u/y)] επιστρέφει το κατάλληλο u, το οποίο μεγιστοποιεί 
την πιθανότητα P(u/y). Αυτός ο κανόνας ονομάζεται κανόνας μεγίστης εκ των υστέρων 
(maximum-a-posteriori, MAP) απόφασης διότι μεγιστοποιεί την μεταγενέστερη δεσμευ-
μένη πιθανότητα p(u/y) για δεδομένο y. Χρησιμοποιώντας τον κανόνα αυτόν με την trellis 
κωδικοποίηση οι Bahl, Cocke, Jelinek, και Raviv [31] παρουσίασαν τον BCJR αλγόριθμο 
[συχνά καλούμενος και ως έμπροσθεν-όπισθεν (forward-backward) αλγόριθμος]. 

Επειδή η PY(y) είναι η στατιστική πιθανότητα της λαμβανόμενης ακολουθίας y, η 
οποία είναι ασυσχέτιστη με το u, η εξίσωση 2-41 μπορεί να γραφτεί ως ακολούθως: 
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[ ] ( ) [ ]( , )ˆ ( ) max ( / )] max max ( , )MAP
Y

P u yu y P u y P u y
P y

⎡ ⎤
= = =⎢ ⎥

⎣ ⎦
 (2-42) 

όπου PU(u) είναι η πιθανότητα κατανομής της ακολουθίας u, που έχει αποσταλεί στο σύ-
νολο U. Στις πιο πολλές περιπτώσεις είναι μια σταθερά ομοιόμορφα κατανεμημένη. Επο-
μένως, η εξίσωση μπορεί να απλοποιηθεί ως εξής: 

[ ] [ ] [ ]ˆ ( ) max ( , )] max ( / ) ( ) max ( / )ML Uu y P u y P y u P u P y u= = =  (2-43) 

Άρα, σύμφωνα με την τελευταία εξίσωση αντί να μεγιστοποιήσουμε τη δεσμευμένη 
πιθανότητα ότι έχει σταλεί το u δεδομένου ότι έχει ληφθεί το y, μεγιστοποιούμε τη δε-
σμευμένη πιθανότητα ότι έχοντας στείλει το u λάβαμε το y. Αυτή η πιθανότητα σχετίζεται 
απ΄ ευθείας με τα χαρακτηριστικά του φυσικού διαύλου. Ο κανόνας απόφασης βασιζόμε-
νος στην εξίσωση 2-43 ονομάζεται κανόνας απόφασης της μεγίστης πιθανοφάνειας 
(maximum likelihood, ML). Ο  αλγόριθμος Viterbi [23, 82] χρήζει του κανόνα αυτού. Στις 
περιπτώσεις όπου η PU(u) είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη, οι δύο παραπάνω κανόνες ML 
και ΜΑΡ είναι ισοδύναμοι. Οι δύο αλγόριθμοι Viterbi και ΜΑΡ έχουν την ίδια απόδοση 
αλλά ο Viterbi είναι απλούστερος και χρησιμοποιείται ευρέως. Στο σχήμα 2-12 συγκρίνε-
ται η απόδοση των δύο αλγορίθμων. 

Επειδή στο σχήμα 2-1 θεωρήσαμε μετάδοση πάνω από δίαυλο χωρίς μνήμη και ι-
σχύει μία προς μία αντιστοίχηση της πρωταρχικής πληροφοριακής ακολουθίας και τις κω-
δικοποιημένης ακολουθίας εξόδου x, προκύπτουν οι ακόλουθες εξισώσεις. 

[ ] [ ]ˆ ( ) max ( / )] max ( / )MAPu u P u y P x y= =  (2-44) 

[ ] [ ]ˆ ( ) max ( / ) max ( / )MLu y P y u P y x= =  (2-45) 
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⎣ ⎦
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Σχήμα 2-11: Σύγκριση της απόδοσης μεταξύ του αλγορίθμου Viterbi και του ΜΑΡ.  

2.5.2 O αλγόριθμος BCJR και η δομή Soft-Input Soft-Output (SISO) 

Ο BCJR αλγόριθμος ή ΜΑΡ αλγόριθμος αποκωδικοποίησης εφαρμόζεται στην πε-
ρίπτωση συνόλων πεπερασμένων και διακριτών στοιχείων Κ={1,..,n} και απαιτεί την γνώ-
ση ολόκληρης της λαμβανόμενης ακολουθίας y=(y1, y2,…,yn), η οποία ορίζει ένα πλαίσιο, 
για να αρχίσει η διαδικασία. Η πληροφοριακή ακολουθία u, αποτελείται από σύμβολα που 
ανήκουν στο αλφάβητο U={u1, u2,…,uI}, οι κωδικές λέξεις c, που παράγει ο κωδικοποιη-
τής ανήκουν στο αλφάβητο C={c1,c2,…,cM} ενώ ο αποδιαμόρφωτης πραγματοποιεί μια μία 
προς μία απεικόνιση των κωδικών λέξεων στα σήματα xk, που αποτελούν είσοδο του φυσι-
κού διαύλου, ανήκουν στο σύνολο X={x1,x2,…,xM}. Κατά την κωδικοποίηση το σύνολο U 
απεικονίζεται στο ευρύτερο σύνολο C, με Mk < . 

Ορίζουμε ως sk τις καταστάσεις στο διάγραμμα trellis τη χρονική στιγμή k και sk+1 
την κατάσταση τη χρονική στιγμή k+1 και τις εκ των υστέρων πιθανότητες μετάβασης από 
την κατάσταση Si την χρονική στιγμή k: 

( ) ( )y/,, 1 ikkik SsuuPuS ==≡ −σ  (2-48) 
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όπου u είναι τα πληροφοριακά δεδομένα. Η ΑΡΡ (a-posteriori probability) μεταγενέστε-
ρη πιθανότητα, που επιθυμούμε να υπολογίσουμε δίνεται ως ακολούθως: 

   ( )∑=
iS

ikk uSuP ,)/( σy  (2-49) 

Επομένως, ανάγουμε το πρόβλημα της ευρέσεως της APP στην εύρεση των εκ-των 
υστέρων πιθανοτήτων μετάβασης, όπως αυτές ορίζονται στην εξίσωση 2-48. Ισχύει ότι οι 
APP μπορούν να υπολογιστούν ως ακολούθως [31]: 

( ) ))(()),(()(, 1 uSuSxSahuS iikikik
+

−= κσ βγσ  (2-50) 

όπου hσ είναι μια σταθερά τέτοια ώστε ( ) 1,
,

=∑
uS

ik
i

uSσ , )(uSi
+ είναι μία από τις επόμενες 

καταστάσεις της κατάστασης Si του trellis και γκ(x(Si,u)) είναι οι από κοινού πιθανότητες 
(soft-info), που παρέχει ο αποδιαμορφωτής και εμπεριέχουν τις πιθανότητες μετάβασης 
του διαύλου. 

)()/(),()( xxPxxyPxxyPx kkkkkk ====≡γ  (2-51) 

Οι όροι γ καλούνται μετρικές κλάδου πάνω στο αντίστοιχο διάγραμμα trellis και 
υπολογίζονται γνωρίζοντας τις εκ-των προτέρων πιθανότητες των συμβολών εισόδου x στο 
φυσικό δίαυλο. Σε κάθε χρονική στιγμή υπάρχουν Μ διαφορετικές τιμές για το γ, που πρέ-
πει να υπολογιστούν.  

Οι όροι )( ik Sa είναι οι δεσμευμένες πιθανότητες κατάστασης στο διάγραμμα trellis 

τη χρονική στιγμή k δεδομένης της λήψης των παρελθόντων σημάτων.  

)/()( 1
k

ikik ySsPSa =≡  (2-52) 

όπου ο όρος ky1  υποδηλώνει την ακολουθία y1,y2,…,yk. Οι όροι αυτοί παράγονται πραγμα-

τοποιώντας μια έμπροσθεν επανάληψη πάνω στο trellis ως εξής: 

 )),(())(()( 1 iki
u

kaik SuxuSahSa γ−
−∑=  (2-53) 
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)(uSi
− είναι μία από τις προηγούμενες καταστάσεις προ της κατάστασης Si του trel-

lis διαγράμματος και ha μια σταθερά τέτοια, ώστε ( ) 1=∑
iS

ik Sa . Η εξίσωση 2-53 αρχικο-

ποιείται ως εξής: ( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ =

=
ύ

sS
Sa i

i αλλο
αν

0
1 0

0  

Οι όροι )( ik Sb είναι οι δεσμευμένες πιθανότητες κατάστασης στο διάγραμμα trellis 

τη χρονική στιγμή k δεδομένης της λήψης των μελλοντικών σημάτων από τον δίαυλο.  

)/()( 1
n
kikik ySsPS +=≡β  (2-54) 

Οι όροι αυτοί παράγονται πραγματοποιώντας μια όπισθεν επανάληψη πάνω στο 
trellis ως εξής: 

 )),(())(()( 11 uSxuShS iki
u

kik +
+

+∑= γββ β  (2-55) 

όπου hβ είναι μια σταθερά τέτοια, ώστε ( ) 1=∑
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ik Sβ . Η εξίσωση 2-55 αρχικοποιείται ως 
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1 0 επίσης μία άλλη αρχικοποίηση εφόσον το διάγραμμα 

trellis δεν είναι τερματισμένο στη μηδενική κατάσταση είναι η ακόλουθη και δεν έχουμε 
κάποια επίπτωση στην απόδοση του αλγορίθμου είναι η εξής: ( ) )( inin SaS =β . 

Συνοπτικά, ο αλγόριθμος BCJR περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 

(1) Αρχικοποίηση των α0 και βn όπως προαναφέρθηκε. 

(2) Μόλις ληφθεί το κάθε σήμα yk από την ακολουθία y ληφθεί, ο αποδιαμορφωτής 
παρέχει τις μετρικές κλάδου γk (εξ. 2-51) και ο αποκωδικοποιητής υπολογίζει 
τις πιθανότητες ακ σύμφωνα με την εξίσωση 2-53 και οι τιμές τους αποθηκεύο-
νται όπως επίσης και οι μετρικές κλάδου για όλα τα k, Si, και x. 

(3) Όταν ολόκληρη η ακολουθία y έχει ληφθεί, ο αποκωδικοποιητής επαναληπτικά 
υπολογίζει βk σύμφωνα με την εξίσωση 2-55 και τις χρησιμοποιεί μαζί με τις 
αποθηκευμένες τιμές των α και γ και υπολογίζει, τις εκ-των υστέρων πιθανότη-
τες μετάβασης σκ(Si,u), σύμφωνα με την εξίσωση 2-50 και τις ΑΡΡ Pk(u/y) από 
την 2-49. 

(4) Τελικά λαμβάνουμε την μέγιστη ΑΡΡ σύμφωνα με την σχέση 2-44. 
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Παραπάνω, περιγράφτηκε ο BCJR αλγόριθμος, όμως για την ενσωμάτωση του στο 
σχήμα της επαναληπτικής αποκωδικοποίησης για έναν Turbo κώδικα, απαιτείται η κατάλ-
ληλη μετατροπή του σε μια δομή εισόδου-εξόδου (soft-input soft-output, SISO), ώστε να 
μπορεί να συνδεθεί σε σχηματισμό ανάδρασης με μια αντίστοιχη τέτοια δομή. Στο σχήμα 
2-13 ορίζουμε μια δομή SISO [65]. 

 

Σχήμα 2-12: Η δομή SISO, που χρησιμοποιείται για την δημιουργία ενός επαναλη-

πτικού Turbo αποκωδικοποιητή.  

Η δομή SISO αποτελεί μια διάταξη τεσσάρων θυρών, οι οποίες λαμβάνουν ως εί-
σοδοι τις ακολουθίες των πιθανοτικών κατανομών P(c;I) και P(u;I) και παρέχει ως εξό-
δους τις ακολουθίες των πιθανοτικών κατανομών P(u;O) και P(ue;O), βασιζόμενοι στις 
εισόδους και στην γνώση του διαγράμματος trellis. Η πιθανότητα P(u;O) αποτελεί την a-
posteriori probability (ΑΡΡ) των πληροφορικών συμβόλων και η P(ue;O) είναι η εξωγενή 
πληροφορία (extrinsic information), η οποία ανταλλάσσεται σε ένα σχήμα Turbo αποκωδι-
κοποίησης. Τα διανύσματα }1,0{∈u και }1,0{∈c , αναπαριστούν τα πληροφοριακά bits 

και τα κωδικοποιημένα bits, αντιστοίχως. Για την επεξήγηση της λειτουργίας της δομής 
SISO, εδραζόμαστε στον BCJR αλγόριθμο, αλλά χρησιμοποιούμε λίγο διαφορετική σημει-
ολογία για τον υπολογισμό των βασικών πιθανοτήτων. Γενικά, ο αλγόριθμος υπολογίζει τις 
πιθανότητες κατάστασης Ak και Bk του διαγράμματος trellis (trellis state metrics), πραγμα-
τοποιώντας τις επαναλήψεις forward και backward στο τμήμα του διαγράμματος trellis 
sτην χρονική στιγμή k, όπως φαίνεται στις ακόλουθες εξισώσεις. Το σχήμα 2-14 δείχνει 
ένα τμήμα του διαγράμματος trellis. 
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Σχήμα 2-13: Μέρος του διαγράμματος trellis του RSC κωδικοποιητή του σχήματος 2-6. 
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Οι υπολογισμοί των μετρικών κλάδου (branch metric) Γκ λαμβάνει χώρα σε κάθε 
κλάδο e του τμήματος του trellis, το οποίο συνδέει την παρούσα κατάσταση S+ στην επό-
μενη κατάσταση S+ την χρονική στιγμή k. Η πιθανότητα Pk(u;I) αποτελεί την a-priori 
probability των πληροφοριακών bit u και Pk(c;I) είναι η πιθανότητα πως η κωδική λέξη, η 
οποία αποτελείται από το πληροφοριακό bit cu και το bit ισοτιμίας cp, ανήκει σε κάποιον 
κλάδο του e trellis. Η τελευταία πιθανότητα μπορεί να γραφτεί ως γινόμενο των πιθανοτή-
των μετάβασης, όπως προαναφέρθηκε για φυσικό δίαυλο μετάδοσης χωρίς μνήμη. 

]);([]);([]);([);( IecPIecPIeuPIe pkukkk =Γ  (2-58) 

 Στο τελικό στάδιο η δομή SISO εξάγει την a-posteriori probability P(uk;O) και την 
extrinsic information P(ue,k;O) για το πληροφοριακό μήνυμα u, αντιστοίχως.  
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όπου οι όροι Hu, Hue είναι σταθερές κανονικοποίησης τέτοιες, ώστε ( ) 1; =∑
ku

kk OuP  και 

( ) 1;
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keu

kek OuP  , αντιστοίχως. 
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2.5.3 Η επαναληπτική αποκωδικοποίηση –αποκωδικοποίηση Turbo 

Ο μηχανισμός της Turbo αποκωδικοποίησης βασίζεται στην δομή της επαναληπτι-
κής αποκωδικοποίησης. Η πολυπλοκότητα του MAP αυξάνει γραμμικά με την αύξηση της 
πολυπλοκότητας του κώδικα διόρθωσης λαθών. Η επαναληπτική αποκωδικοποίηση περι-
λαμβάνει την αποκωδικοποίηση κατά μέρη και τροφοδότηση των αποτελεσμάτων στην 
επόμενη βαθμίδα, δημιουργώντας μια μορφή ανάδρασης και η διαδικασία αυτή συνεχίζε-
ται επαναληπτικά. Μ’ αυτόν τον τρόπο μειώνουμε την πολυπλοκότητα αλλά αυξάνουμε 
την καθυστέρηση της αποκωδικοποίησης. Επομένως, η χρήση της πληροφορίας, που εξά-
γει το ένα στάδιο, από το άλλο βελτιώνει την ποιότητα της αποκωδικοποίησης και το απο-
τέλεσμα σταθεροποιείται πολύ κοντά στην βέλτιστη απόφαση μετά το πέρας συγκεκριμέ-
νου αριθμού επαναλήψεων. Στην περίπτωση της αποκωδικοποίησης Turbo, οι δύο επιμέ-
ρους αποκωδικοποιητές χρησιμοποιούν την πληροφορία του καναλιού ταυτοχρόνως με την 
extrinsic πληροφορία, που παράγει ο άλλος αποκωδικοποιητής. 

Όπως έχει προαναφερθεί, ο ΜΑΡ αλγόριθμος αποκωδικοποίησης αποφασίζει uk=1 
αν P(uk=1/y)> P(uk=0/y) αλλιώς αποφασίζει uk=0. Για περιεκτικότητα στην σύγκριση ορί-

ζουμε τον εξής όρο για την απόφαση για το ˆku  

ˆ [ ( )]k ku sign L u=  (2-61) 

όπου L(uk) (uk είναι δυαδική τυχαία μεταβλητή) ο φυσικός λογάριθμος της εκ-των υστέρων 
πιθανότητας (log a-posteriori probability-LAPP) 
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Εφαρμόζοντας τον κανόνα του Bayes, ο λόγος LAPP για έναν οποιοδήποτε ΜΑΡ 
αποκωδικοποιητή μπορεί να γραφτεί ως εξής: 
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 (2-63) 

με το δεύτερο όρο να αναπαριστά την a priori πληροφορία (σχέση 2.58). Σ’ έναν τυπικό 
αποκωδικοποιητή ισχύει P(uk=1/y)= P(uk=0/y)=1/2 μ’ αποτέλεσμα ο a priori να είναι μη-
δεν. Στην επαναληπτική αποκωδικοποίηση όμως, ο όρος αυτός αποτελεί την extrinsic in-
formation, που λαμβάνει ο κάθε ένας από τους αποκωδικοποιητές από τον άλλο. Η πληρο-
φορία που παρέχει ο ένας στον άλλο δεν είναι διαθέσιμη από πριν σε αυτούς και αυτό έχει 
ως απόρροια την βελτίωση της εκτίμησης με κάθε αύξηση του αριθμού των επαναλήψεων. 
Ο λόγος LLR αποτελεί την δυϊκό περιοχή αυτής των πιθανοτήτων. 
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Για διαμόρφωση BPSK και μοντέλο φυσικού διαύλου AWGN, ο αποδιαμορφωτής 
παρέχει σύμφωνα με την σχέση 2-63 και την σχέση 2-12, την ακόλουθη soft-information 
g,η οποία ονομάζεται φυσικός λογάριθμος του λόγου πιθανοφανειών (log-likelihood ratio, 
LLR). 
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C είναι η αξιοπιστία διαύλου (channel reli-

ability) με α=1 για AWGN δίαυλο και r=1/2 (ρυθμός κωδικοποίησης του κωδικοποιητή) 
και Εb είναι η ενέργεια ανά bit διαύλου και σ2=Νο/(2ES) η τυπική απόκλιση του θορύβου. 
Η πληροφορία αυτή παρέχεται στον επαναληπτικό αποκωδικοποιητή μετά την αποπολύ-
πλεξη.  

 

Σχήμα 2-14: Το σχήμα της επαναληπτικής αποκωδικοποίησης ενός Turbo αποκωδικοποιη-

τή. 

 

Από την σχέση 2.64 και δεδομένου ότι P(uk=1/yk)+ P(uk=0/yk)=1, προκύπτει ότι 
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Η Turbo αποκωδικοποίηση βασίζεται στην επαναληπτική αποκωδικοποίηση και 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια. 

 

1. Αρχικοποίηση 

SISO1: 
-A0

(1)(s)=1 για s=0 

=0 για s≠0 

- BN
(1)(s)=1 για s=0 (το trellis είναι τερματισμένο στην s=0 ) 

=0 για s≠0 

ή  

- BN
(1)(s)= AΝ(1)(s) για όλα τα  s (το trellis δεν είναι τερματισμένο-truncated) 

 

- P(ue,k=1;O)(2)=1/2 και P(ue,k=0;O)(2)=1/2 

SISO2: 
-A0

(2)(s)=1 για s=0 

=0 για s≠0 

- BN
(2)(s)=1 για s=0 (το trellis είναι τερματισμένο στην s=0 ) 

=0 για s≠0 

ή  

- BN
(2)(s)= AΝ(2)(s) για όλα τα  s (το trellis δεν είναι τερματισμένο-truncated) 

 

- P(ue,k;O)(1)προσδιορίζεται μετά το πέρας της μισής-επανάληψης και παράγεται 
από τη δομή SISO1 

 

2. Η nοστή επανάληψη 

SISO1 – SISO2: 

-Για κάθε ληφθέν ακολουθία y (πλαίσιο) τροφοδοτούμε τον SISO1 αποκωδικοποιητή 
με τις τιμές Lcyu, Lcyp και τον SISO2 με τις τιμές  Π( Lcyu), Lcyq, Στην συνέχεια, υπολογί-
ζουμε την μετρική κλάδου Γκ (εξίσωση 2-58), αφού εξάγουμε τις πιθανότητες, που λαμ-
βάνουν χώρα στον υπολογισμό της  από τις παραπάνω LLR τιμές ακολουθώντας τις εξι-
σώσεις 2-65 και 2-66. 

-Υπολογίζουμε όλα τα Ακ (εξίσωση 2-56) για όλα τα s και τις χρονικές στιγμές k, που 
ισούνται με το μήκος του ληφθέν συμβόλου. 
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-Υπολογίζουμε όλα τα Βκ (εξίσωση 2-57) για όλα τα s και τις χρονικές στιγμές k, που 
ισούνται με το μήκος της πληροφοριακής ακολουθίας u. 

-Εξάγουμε την extrinsic information P(ue,k;O) (εξίσωση 2-60) για όλες τις τιμές uk  

3. Απόφαση μετά την τελευταία επανάληψη 

-Μετά το πέρας των n επαναλήψεων υπολογίζουμε την ΑΡΡ P(uk;O) (εξίσωση 2-59) 
πιθανότητα συγκεντρώνοντας όλη την διαθέσιμη πληροφορία από τους δύο επιμέρους 
αποκωδικοποιητές και πραγματοποιούμε την hard-desicion για το αποσταλμένο bit πλη-
ροφορίας uk: 

[ ]);0(),;1(max)(� OuPOuPuu kkkMAP ===  (2-67) 

Στο παρακάτω σχήμα παρατηρούμε την αύξηση της απόδοσης του (37, 31, 65536) 
Turbo κώδικα, που προτάθηκε αρχικά από τους Berrou, Glavieux και Thitimajshima [5], 
με την αύξηση του αριθμού των επαναλήψεων της αποκωδικοποίησης. Βλέπουμε, πως η 
χαρακτηριστική του ρυθμού BER συναρτήσει του λόγου σήματος προς θόρυβο (Eb/N0) 
πλησιάζει ασυμπτωτικά την χαρακτηριστική της ελεύθερης απόστασης (η οποία καθορίζει 
την διορθωτική ικανότητα του κώδικα, όπως προαναφέρθηκε) στην 18η επανάληψη του 
αλγορίθμου. 

 

Σχήμα 2-15: Η χαρακτηριστική του ρυθμού BER συναρτήσει του λόγου σήματος προς θό-

ρυβο (Eb/N0) για διαφορετικό αριθμό επαναλήψεων του αλγορίθμου. 
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 2.6 Εξέλιξη στο πεδίο της θεωρίας πληροφοριών 

Συνοψίζοντας τα όσα προαναφέρθηκαν στο συγκεκριμένο κεφάλαιο της διατριβής,  
παραθέτουμε κατά χρονολογική σειρά τα επιτεύγματα από θεωρητικής και τεχνολογικής 
πλευράς στο πεδίο της θεωρίας πληροφοριών στο σχήμα 2-17. Όπως παρατηρούμε, οι 
Turbo κώδικες αρχίζουν να υιοθετούνται από τους διεθνείς οργανισμούς προτυποποίησης 
με στόχο να τους συμπεριλάβουν στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα της τρίτης και τέταρ-
της γενιάς.    

 

Σχήμα 2-16: Οι επιτεύξεις από θεωρητικής και τεχνολογικής πλευράς στο πεδίο της θεωρί-

ας πληροφοριών κατά χρονολογική σειρά [7]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3  

Οι γράφοι παραγόντων και ο αλγόριθμος α-
θροίσματος-πολλαπλασιασμού 

 
Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρει τη δυνατότητα της χρήσης γραφικών μοντέλων για τη μοντελο-

ποίηση της διαδικασίας κωδικοποίησης διαύλου. Δίνουμε τον ορισμό των γράφων παραγόντων (fac-
tor graphs), οι οποίοι απλοποιούν πολύπλοκες «ολικές» συναρτήσεις με μεγάλο αριθμό ανεξάρτητων 
μεταβλητών σε γινόμενο «τοπικών» συναρτήσεων που βασίζονται σε ένα υποσύνολο των μεταβλη-
τών. Στην συνέχεια, ακολουθεί η ανάλυση του αλγορίθμου αθροίσματος-πολλαπλασιασμού (sum-
product algorithm, SPA), ο οποίος επενεργεί στο γραφικό μοντέλο και εξάγει την τιμή της ζητούμενης 
μεταβλητής. Ο αλγόριθμος αυτός βασίζεται στον μηχανισμό της διάδοσης-πιθανοτήτων (probability-
propagation) ή περάσματος-μηνύματος (message-passing) και προσδίδει μια υψηλού επιπέδου εξο-
μοίωση. Στη συνέχεια, προχωρούμε στη σχεδίαση ενός συνελικτικού κώδικα και ενός Turbo κώδικα 
με τη βοήθεια των γράφων παραγόντων και μελετούμε την απόδοσή τους χρησιμοποιώντας τον  αλ-
γόριθμο SPA. Ο επιμερισμός των υπολογισμών και η εποπτεία που παρέχει ο γράφος παραγόντων 
οδηγεί σε απ’ ευθείας υλοποίηση με αναλογικές κυκλωματικές  δομές. 

3.1 Οι  Γράφοι  Παραγόντων  (Factor Graphs) 

Ένα γραφικό μοντέλο αποτελείται από δύο τμήματα: τον γράφο (graph) και έναν 
αλγόριθμο (algorithm), ο οποίος επενεργεί στον γράφο αυτόν. O Γράφος Παραγόντων 
(Factor Graph) είναι ένας γενικός γράφος, που μπορεί εκτός των άλλων, να χρησιμοποιη-
θεί για να μοντελοποιηθεί ένα σύστημα ελέγχου λαθών, βασισμένο σε κωδικοποίηση διαύ-
λου.  Στην συνέχεια, αφού δώσουμε τον ορισμό του factor graph, παραθέτουμε την διαδι-
κασία με την οποία δημιουργείται το μοντέλο συμπεριφοράς (behavioral) και το πιθανοτι-
κό (probabilistic) ενός συστήματος κωδικοποίησης διαύλου. Οι factor-graphs αποτελούν 
μια γενικοποίηση των γράφων Tanner [83], προσθέτωντας κρυφές μεταβλητές κατάστα-
σης, όπως εισαχθήκανε από τον Wiberg στη διδακτορική του διατριβή [34] και εμπεριέ-
χουν τις ιδιότητες των Τυχαίων Μαρκοβιανών Πεδίων (Markov Random Fields) και 
των Δικτύων του Μπαίγες (Bayesian Networks). 
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Έστω ότι η συνάρτηση f(x1,x2,…,xn) παραγοντοποιείται σε γινόμενο μερικών τοπι-
κών συναρτήσεων, η κάθε μια από τις οποίες έχει ως πεδίο ορισμού κάποιο υποσύνολο του 
πεδίου ορισμού {x1,x2,…,xn}  της f και πως ισχύει η ακόλουθη σχέση: 

)(),...,,( 21 i
Ii

in Xfxxxf ∏
∈

=   (3-1) 

όπου I είναι διακριτό σύνολο δεικτοδότησης, ενώ το Xi είναι ένα υποσύνολο του πεδίου 
ορισμού της f και fi(Xi) αποτελεί μια συνάρτηση, που έχει ως ορίσματα τα στοιχεία του Xi.   

Ορισμός: Ένας γράφος παραγόντων είναι ένας διμερής γράφος, ο οποίος εκφράζει 
τη διαδικασία της παραγοντοποίησης μιας ολικής συνάρτησης f, η οποία αποτελείται από 
κόμβους μεταβλητών και συναρτήσεων, σε γινόμενο τοπικών συναρτήσεων fi [83]. Ένας 
γράφος παραγόντων έχει έναν κόμβο μεταβλητής για κάθε μεταβλητή xi, έναν κόμβο συνάρ-
τησης για κάθε τοπική συνάρτηση fi, και μια ακμή, η οποία συνδέει τον κόμβο μεταβλητής 
xi στον κόμβο συνάρτησης fi αν και μόνο αν το xi αποτελεί όρισμα της fi. Επομένως, οι 
γράφοι αυτοί υποδηλώνουν τον μηχανισμό με τον οποίο μια υπολογιστική μηχανή επεξερ-
γάζεται μια ολική συνάρτηση μέσω τοπικών επεξεργασιών και διέπονται από τους ακό-
λουθους κανόνες. 

Κανόνες των γράφων παραγόντων: 

• (Ολική συνάρτηση) f  καλείται η ολική συνάρτηση. 

• (Κόμβοι συναρτήσεων-function nodes / τοπικές συναρτήσεις) Υπάρχει 
μία συνάρτηση κόμβων για κάθε παράγοντα. Ένας παράγοντας ονομάζεται 
τοπική συνάρτηση. Οι κόμβοι συναρτήσεων απεικονίζονται με γεμισμένα 
τετράγωνα. 

• (Κόμβοι μεταβλητών - variable nodes) Υπάρχει ένας κόμβος μεταβλητών 
για κάθε μια μεταβλητή. Οι κόμβοι μεταβλητών απεικονίζονται με άδειους 
κύκλους και αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα. 

• (Βοηθητικοί κόμβοι-auxiliary nodes/ κόμβοι κατάστασης-state nodes) 
Oι κόμβοι αυτοί αποτελούν ένα υποσύνολο των κόμβων μεταβλητών και 
χρησιμοποιούνται για συνήθως για τον σχηματισμό του γράφου παραγό-
ντων. Δεν είναι φανεροί έξω από το σύστημα και απεικονίζονται με δυο ο-
μόκεντρους κύκλους. 

• (Διμερής εξάρτηση) Η συνάρτηση κόμβων, που αναπαριστά έναν παράγο-
ντα fi, συνδέεται με τη μεταβλητή X , αν και μόνο αν η x είναι όρισμα της fi. 
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• (Συνδυασμός-configuration) Ένας συνδυασμός είναι ουσιαστικά, μια συ-
γκεκριμένη ανάθεση των τιμών σε όλες τις μεταβλητές. Οι μεταβλητές 
στους γράφους παραγόντων υποδηλώνονται με κεφαλαία γράμματα, ενώ οι 
συγκεκριμένες αναθέσεις των τιμών τους με μικρά γράμματα. 

• (Χώρος συνδυασμού-configuration space) Ο χώρος συνδυασμού Ω απο-
τελεί το σύνολο όλων των συνδυασμών και αποτελεί το πεδίο ορισμού της 
ολικής συνάρτησης f. 

• (Ορθός συνδυασμός-valid configuration) Ένας συνδυασμός ω∈Ω καλεί-
ται ορθός αν f(ω)≠0. 

Ιδιότητες των γράφων παραγόντων: 

• Δοθέντος ενός σχηματισμού, η κάθε μεταβλητή έχει μία ορισμένη τιμή. 

• Η κύρια περιοχή εφαρμογής των γράφων παραγόντων είναι στην περιοχή 
των πιθανοτικών μοντέλων. 

Θεωρούμε, για παράδειγμα, την ολική συνάρτηση f, η οποία ορίζεται ως εξής: 
f(x,y,z,w) =xyz-xy+x2 yw=xy(z-1+xw)=f1(x,y)f2(x,z,w) και γράφεται ως γινόμενο δύο τοπι-
κών συναρτήσεων f1 και f2. Ο γράφος-παραγόντων της συνάρτηση f φαίνεται στο σχήμα 3-
1. 

 

Σχήμα 3-1: Ο Γράφος-Παραγόντων της ολικής συνάρτησης f= f1(x,y)f2(x,z,w). 

Στη θεωρία των πιθανοτήτων, οι παραγοντοποιήσεις δεσμευμένων πιθανοτήτων 
αποτελούν ανεξάρτητες εκφράσεις (π.χ. αν υποθέσουμε X1, X2, και X3 ότι είναι διακριτές 
τυχαίες μεταβλητές με μαζική δεσμευμένη πιθανότητα Px1x2x3(x1, x2, x3) τότε οι X1, X2, και 
X3 αποτελούν μια αλυσίδα Markov αν και μόνο αν η Px1x2x3(x1, x2, x3) μπορεί να παραγο-
ντοποιηθεί  ως ακολούθως: 

)/()/()(

),/()/()(),,(

23/12/1

213/12/1321

23121

213121321

xxPxxPxP

xxxPxxPxPxxxP

XXXXX

XXXXXXXXX

=

=
 (3-2) 

Αυτή η παραγοντοποίηση φαίνεται επίσης στο ακόλουθο σχήμα: 
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Σχήμα 3-2: Η αναπαράσταση με Γράφους-Παραγόντων της εξίσωσης 3-2. 

Αν ανατρέξουμε στο σχήμα 2-1 του θεμελιώδους τηλεπικοινωνιακού συστήματος, 
διαπιστώνουμε ότι μπορούμε να μοντελοποιήσουμε σύμφωνα με τα παραπάνω τη διαδικα-
σία της κωδικοποίησης διαύλου και αποκωδικοποίησης με τη βοήθεια του γραφικού μο-
ντέλου των γράφων παραγόντων και του αλγορίθμού SPA. Στο σχήμα 3-2 δείχνεται ακρι-
βώς τις περιοχές που καλύπτει το γραφικό μοντέλο, όπου ο γράφος παραγόντων μοντελο-
ποιεί την πηγή, την κωδικοποίηση διαύλου, τον φυσικό δίαυλο και ο αλγόριθμος άθροισης-
πολλαπλασιασμού αποτελεί τον αλγόριθμο αποκωδικοποίησης διαύλου, η οποία επενεργεί 
στον γράφο-παραγόντων. Η εξίσωση 3-2 περιγράφει την απόφαση για ένα σύμβολο, βασι-
ζόμενη σε αποκωδικοποίηση συμβόλου και δομείται ως ακολούθως: 

 

Σχήμα 3-3: Ένα γραφικό μοντέλο αποτελούμενο από ένα γράφο (εδώ: γράφος παραγό-

ντων) και έναν αλγόριθμο (εδώ: ο αλγόριθμος SPA), ο οποίος επενεργεί πάνω του. 
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 (3-3) 

3.2 Ο  αλγόριθμος  αθροίσματος -πολλαπλασιασμού  

Ο αλγόριθμος αθροίσματος-πολλαπλασιασμού (sum-product algorithm, SPA) επε-
νεργεί πάνω στους γράφους παραγόντων για την επίλυση προβλημάτων απόφασης. Για την 
καλύτερη διευθέτηση του αλγορίθμου εποπτικά θεωρούμε δέντρα παραγόντων (factor 
trees), οι γράφοι παραγόντων αποτελούν, στην ουσία, δενδροειδή διαγράμματα, που προσ-
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δίδουν δόκιμη ανάλυση και αναπαράσταση του εκάστοτε συστήματος, που μοντελοποιούν. 
Θεωρούμε τον γράφο παραγόντων του σχήματος 3-4 της παρακάτω ολικής συνάρτησης  

),(),(),,()()(),,,,( 53433212154321 xxfxxfxxxfxfxfxxxxxf EDCBA=  (3-4) 

 

Σχήμα 3-4: Ο γράφος παραγόντων της συνάρτησης, που περιγράφεται από την εξίσωση 3-

4. Πάνω αριστερά: τα μηνύματα είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό της  )( 11 xf . Πάνω 

δεξιά: τα μηνύματα είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό της )( 33 xf . Κάτω: τα μηνύματα 

είναι απαραίτητα για να υπολογιστούν οι )( 11 xf , )( 22 xf , )( 33 xf , )( 44 xf , και )( 55 xf . 

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να υπολογίσουμε τις τιμές των οριακών (marginal) 
συναρτήσεων στους κόμβους μεταβλητών 

∑≡
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xxxx

xxxxxfxf  
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xxxxxfxf  
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xxxxxfxf  

Οι απαραίτητοι υπολογισμοί για να εξάγουμε τις )( 11 xf ,…, )( 55 xf χαρακτηρίζο-

νται από τα εξής γνωρίσματα: η δομή των υπολογισμών αντικατοπρίζουν την δομή του 
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γράφου παραγόντων και επί μέρους αποτελέσματα για μια οριακή συνάρτηση μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των άλλων οριακών συναρτήσεων. 

Για την εύρεση της τιμής της οριακής συνάρτησης )( 11 xf , είναι αναγκαία η εστία-

ση στους απαραίτητους υπολογισμούς και η απόδοση της σχετικής δομής, που να αντι-
στοιχεί στον γράφο παραγόντων. Η βασική ιδέα για τους υπολογισμούς αυτούς έγκειται 
στον απόλυτο προσδιορισμό των αθροίσεων, που αναγράφονται στην εξίσωση 3-5, ακο-
λουθώντας την δομή του γράφο, όπως αυτή απεικονίζεται στο σχήμα 3-4.   
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Τα αντικείμενα )( ijfXi
x→μ ή τα αντικείμενα )( iiXjf

x→μ , τα οποία σχετίζονται με τις ακ-

μές μεταξύ των Xi και fi, καλούνται μηνύματα και αποτελούν συναρτήσεις των xi. Το πεδίο 
ορισμού μιας τέτοιας συνάρτησης είναι το αλφάβητο του Xi. Από την εξίσωση 3-5 παρα-
τηρούμε πως για κάθε ακμή του γράφου στο σχήμα 3-4 λαμβάνεται ένα μήνυμα. 

Ο γράφος παραγόντων οδηγεί σε έναν βέλτιστο αριθμό υπολογισμών, οι οποίοι α-
παιτούνται για να εξάγουμε τις οριακές συναρτήσεις, όπως φαίνεται στο σχήμα 3-4. Η δή-
λωση για βελτιστοποίηση βασίζεται στο γεγονός ότι ο αλγόριθμος sum-product λαμβάνει 
υπ’ όψιν του, κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, τη δομή της παραγοντοποίησης της ολικής 
συνάρτησης. Οι απλοποιήσεις, που πηγάζουν από την επιπρόσθετη γνώση της δομής των 
κόμβων των τοπικών συναρτήσεων, μπορούν εν δυνάμει να βελτιώσουν περαιτέρω τον 
αλγόριθμο. Αυτό είναι προφανές όταν ένας κόμβος τοπικής συνάρτησης μπορεί να εκφρα-
στεί από ένα δένδρο γράφου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι στο σχήμα 3-4 
το μήνυμα, που σχετίζεται με μια διεύθυνση κατά μήκος μιας ακμής του γράφου είναι το 
ίδιο ακριβώς για όλους τους πέντε υπολογισμούς. Επομένως, υπολογίζουμε το κάθε μήνυ-
μα μια μόνο φορά. 

Για ένα γενικό δένδρο παραγοντοποίησης ισχύουν: Ορίζουμε μηνύματα, τα οποία 
αποστέλλονται κατά μήκος των ακμών και επεξεργάζονται αναλόγως (πραγματοποιώντας 
πολλαπλασιασμούς και προσθέσεις) στους κλάδους. Πολλά μηνύματα μπορούν να επανα-
χρησιμοποιηθούν, εφόσον πολλοί μερικοί υπολογισμοί είναι απόλυτα ίδιοι. Επομένως, 
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λαμβάνουμε τους ακόλουθους κανόνες ενημέρωσης των συμβόλων για τους κόμβους με-
ταβλητών και συναρτήσεων, αντιστοίχως. 

Αλγόριθμος Sum-Product: 

 SPA κανόνες ενημέρωσης (βασιζόμενοι σ’ ένα απλό παράδειγμα σχ. 3-5, 3-6, 

3-7)  

• (SPΑ κανόνες ενημέρωσης για τους κόμβους μεταβλητών). Το μήνυμα από 
τον κόμβο της μεταβλητής X προς τον κόμβο συνάρτησης f4, στο σχήμα 3-5 
ορίζονται ως εξής: 

)()()()(
3214

xxxx XfXfXffX →→→→ ⋅⋅≡ μμμμ  (3-6) 

• (SPΑ κανόνες ενημέρωσης για τους κόμβους συναρτήσεων). Το μήνυμα από 
τον κόμβο συνάρτησης f στον κόμβο μεταβλητής Χ4 στο σχήμα 3-6 ορίζο-
νται: 
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μμμ

μ
 (3-7) 

• (SPΑ κανόνες ενημέρωσης για τον υπολογισμό της οριακής συνάρτησης). Για 

τον υπολογισμό της οριακής συνάρτησης )(~ xf για την μεταβλητή X στο 

σχήμα 3-7 ακολουθούμε την παρακάτω εξίσωση: 

)()()()()(~
4321

xxxxxf XfXfXfXf →→→→ ⋅⋅⋅= μμμμ  (3-8) 

 

Σχήμα 3-5: Μέρος του γράφου παραγόντων, ο οποίος δείχνει τον κανόνα ενημέρωσης του 

SPA για έναν κόμβο μεταβλητής. Τα εισερχόμενα μηνύματα, τα οποία δεν αναγράφονται 

πάνω στους κλάδους, είναι τα )(
1

xXf →μ , )(
2

xXf →μ , )(
3

xXf →μ ενώ το εξερχόμενο μήνυμα 

είναι το )(
4

xXf →μ . 
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Σχήμα 3-6: Μέρος του γράφου παραγόντων, ο οποίος δείχνει τον κανόνα ενημέρωσης του 

SPA για τον κόμβο συνάρτησης. Τα εισερχόμενα μηνύματα, τα οποία δεν αναγράφονται 

εδώ, είναι τα )( 11
xfX →μ , )( 22

xfX →μ , )( 33
xfX →μ  ενώ το εξερχόμενο μήνυμα είναι 

το )( 44
xxf →μ . 

 

Σχήμα 3-7: Μέρος του γράφου παραγόντων, ο οποίος δείχνει τον κανόνα ενημέρωσης του 

SPA για τον υπολογισμό της οριακής συνάρτησης. Τα εισερχόμενα μηνύματα είναι τα 

)(
1

xXf →μ , )(
2

xXf →μ , )(
3

xXf →μ , )(
4

xXf →μ . 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, μπορούμε να εξάγουμε τους γενικούς κανόνες που 
διέπουν τον μηχανισμό του αλγορίθμου SPA [35, 84] ως εξής: 

Το μήνυμα που στέλνεται από ένα κόμβο u πάνω από μια ακμή e είναι το γινόμε-
νο της τοπικής συνάρτησης στον u (ή η μοναδιαία συνάρτηση, αν το u αποτελεί κόμβο 
μεταβλητής)με όλα τα μηνύματα, τα οποία έχουν ληφθεί από τον u κατά μήκος διαφο-
ρετικών ακμών από την ακμή e, προστιθέμενο για όλες τις μεταβλητές τις σχετιζόμενες 
με το e. 

Επομένως, μετά τον υπολογισμό του γινομένου όλων των εισερχόμενων μηνυμά-
των συμπεριλαμβανομένης της τοπικής συνάρτησης, πρέπει να εφαρμοστεί μια συνάρτηση 
πρόσθεσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον συγκεκριμένο κόμβο (ή τη μεταβλητή) στον οποίο 
τα μηνύματα καταφθάνουν. 
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Θεωρούμε πως wu→μ είναι το μήνυμα, το οποίο έχει σταλεί από τον κόμβο u στον 

κόμβο w. Τότε, σύμφωνα με το σχήμα 3-8, δύο διαφορετικοί υπολογισμοί μπορούν να εκ-
φραστούν για την ενημέρωση μεταξύ ενός κόμβου μεταβλητής και ενός κόμβου συνάρτη-
σης και αντιστρόφως: 

Ενημέρωση μεταβλητής-προς-συνάρτηση: 

∏
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Ενημέρωση συνάρτησης-προς-μεταβλητή: 
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Σχήμα 3-8: Οι γενικοί κανόνες ενημέρωσης των κόμβων που διέπουν τον αλγόριθμο SPA 

σ’ ένα μικρό τμήμα ενός γενικού γράφου παραγόντων. 

 Το σύνολο n(u) υποδηλώνει τους γειτονικούς κόμβους του κόμβου u, π.χ. στο 
σχήμα 3-8 ισχύει n(f)={x,y1,y2,…} και n(x)={f,h1,h2,…}. Η ιδιαίτερα απλή φόρμα της εξί-
σωσης 3-9 έγκειται στο γεγονός της μη ύπαρξης τοπικής συνάρτησης για συμπερίληψη 
στους υπολογισμούς και η άθροιση για το x ενός γινομένου συναρτήσεων του x αποτελεί 
από μόνο του ένα γινόμενο. Αντιθέτως, η εξίσωση 3-10 περιλαμβάνει πολύπλοκους πολ-
λαπλασιασμούς συναρτήσεων και στη συνέχεια λαμβάνει χώρα ο τελεστής της αθροίσεως. 

Σε ειδικές περιπτώσεις όπου ένας κόμβος μεταβλητών έχει βαθμό μόνο δύο (2), 
δηλαδή έχει μόνο δύο γειτονικούς κόμβους, το μήνυμα απλά διέρχεται από αυτόν. Κόμβοι 
με έναν μόνο γειτονικό κόμβο στέλνουν τα ακόλουθα μηνύματα: 

 1)( =→ xfXμ  (3-11) 

και 
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)()( xfxxf =→μ  (3-12) 

αντιστοίχως, όπου ο αριθμός 1 (κάτω από ένα διαφοροποιημένο συμβολισμό) υποδηλώνει 
την μοναδιαία συνάρτηση. Περισσότερες λεπτομέρειες για τον αλγόριθμο SPA και τους 
κανόνες που τον διέπουν βρίσκονται στις [34,35]. 

3.3 Η  χρονοδρομολόγηση  της  διέλευσης  των  μη-
νυμάτων  

Ενώ παραπάνω εξηγήσαμε τον μηχανισμό της λειτουργίας του αλγορίθμου SPA, θα 
πρέπει να αναφερθούν οι τρόποι με τους οποίους πραγματοποιείται η χρονοδρομολόγηση 
(scheduling) των μηνυμάτων κατά μήκος των ακμών ενός γράφου παραγόντων. Στην 
πραγματικότητα όμως, η εξεύρεση ενός βέλτιστου κανόνα χρονοδρομολόγησης της ενημέ-
ρωσης των μηνυμάτων δεν αποτελεί ένα τετριμμένο ζήτημα. 

Δεν είναι ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο τα μηνύματα που διέρχονται κατά μή-
κος των ακμών του γράφου αρχικοποιούνται, εφόσον ένα μήνυμα εξαρτάται από τα μηνύ-
ματα, τα οποία έχουν αποσταλεί προηγουμένως. Πρωταρχικά, θεωρούμε πως ένα μονα-
διαίο μήνυμα είναι παρόν σε κάθε ακμή οποιασδήποτε κορυφής του γράφου. Με αυτήν την 
σύμβαση, ο κάθε κόμβος βρίσκεται στην κατάσταση να αποστείλει ένα μήνυμα σε οποια-
δήποτε χρονική στιγμή ξεκινώντας από την κατάσταση ισορροπίας. 

Μια δεύτερη υπόθεση, που αφορά τον χρονοπρογραμματισμό των μηνυμάτων, σχε-
τίζεται με τον συγχρονισμό της διέλευσης των σημάτων. Συγκεκριμένα, θεωρείται μια αυ-
τόματη διαδικασία επεξεργασίας σήματος διακριτού χρόνου συγχρονισμένη με ένα ρολόι. 
Αν και αυτή η σύμβαση δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση των ασύγχρονων αναλογι-
κών VLSI δικτύων, που διαπραγματεύεται η διατριβή, ωστόσο αποτελεί μια δικαίως λογι-
κή υπόθεση, η οποία απλοποιεί σημαντικά την κατανόηση του προβλήματος. Επομένως, 
σύμφωνα με αυτήν την υπόθεση, μόνο ένα μήνυμα μπορεί να διαβεί πάνω από δοθείσα 
ακμή του γράφου παραγόντων σε οποιαδήποτε κατεύθυνση κατά τη διάρκεια ενός κύκλου 
ρολογιού. Αυτό το μήνυμα αντικαθιστά οποιοδήποτε προϋπάρχον μήνυμα, το οποίο έχει 
διέλθει κατά μήκος της συγκεκριμένης ακμής σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Συνεπώς, ένας 
κόμβος u έχει ένα μήνυμα που αναμένεται (pending) σε μια ακμή e, αν το μήνυμα που 
μπορεί να αποστείλει ο u διαμέσου της e είναι εν δυνάμει διαφορετικό από το προηγούμε-
νο μήνυμα, το οποίο είχε ήδη αποσταλεί στο παρελθόν πάνω από τον e. Για παράδειγμα, οι 
κόμβοι μεταβλητών πρωταρχικά, δεν έχουν κάποιο μήνυμα αναμονής, δεδομένου ότι μπο-
ρούν για λόγους αρχικοποίησης να στείλουν ένα μοναδιαίο μήνυμα, και αυτό αποτελεί α-
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κριβώς το μήνυμα που πρέπει να στείλουν. Οι κόμβοι συνάρτησης δημιουργούν μηνύματα 
αναμονής στην αρχή της διαδικασίας. Γενικά, όταν ένα μήνυμα καταφθάνει σε έναν κόμβο 
u, θα δημιουργήσει μηνύματα αναμονής σε κάθε ακμή διαφορετική από εκείνη που έχει 
καταφθάσει το εν λόγω σήμα. Συμπερασματικά, ένα μήνυμα που φθάνει σε έναν κόμβο 
βαθμού 1 (leaf node) δεν θα προκαλέσει τη δημιουργία οποιουδήποτε άλλου μηνύματος 
αναμονής, διότι δεν υφίστανται άλλες ακμές πλην της e. Άρα, οι κόμβοι φύλλου απορρο-
φούν μηνύματα αναμονής, ενώ οποιοιδήποτε άλλοι κόμβοι κατανέμουν μηνύματα αναμο-
νής. 

Παρ’ όλο ότι πραγματοποιήθηκε η υπόθεση της συγχρονισμένης αυτόματης διαδι-
κασίας, υπάρχει ένας ευρύς αριθμός διαφορετικών πιθανών σχημάτων για τη χρονοδρομο-
λόγηση της διάβασης των μηνυμάτων. Αυτό που πρέπει να εξασφαλιστεί σε όλους αυτά τα 
σχήματα χρονοδρομολόγησης, είναι να μην υπάρχει κενή κατάσταση σε οποιοδήποτε ση-
μείο του γράφου, η οποία να τερματίζει τον αλγόριθμο SPA σε έναν γράφο χωρίς κύκλους 
(cycle-free). Καλούμε μια χρονοδρομολόγηση, η οποία στέλνει τουλάχιστον ένα μήνυμα 
αναμονής σε κάθε κύκλο ρολογιού, πουθενά ανενεργή (nowhere idle). Αν ένας γράφος χω-
ρίς κύκλους έχει πεπερασμένο αριθμό κόμβων, δηλαδή είναι ένα πεπερασμένο δένδρο, οι 
υπολογισμοί στον αλγόριθμο SPA τερματίζονται ύστερα από έναν πεπερασμένο αριθμό 
βημάτων. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό γνωρίζοντας πως οι κόμβοι φύλλου απορροφούν 
τα μηνύματα που αναμένονται και σε ένα πεπερασμένο δένδρο κάθε μονοπάτι καταφτάνει 
τελικά σε ένα φύλλο. Αντίθετα, οι γράφοι παραγόντων με κύκλους ποτέ δεν έχουν μια no-
where-idle χρονοδρομολόγηση διάβασης μηνυμάτων. Ο τερματισμός των υπολογισμών 
γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις αυθαίρετα είτε θέτοντας κατάλληλους κανόνες τερματι-
σμού είτε διακόπτωντας τη διαδικασία. Η προσεγγιστική απόφαση σε έναν γράφο με κύ-
κλους είναι ΝΡ-hard (ο χρόνος που χρειάζεται για να καταλήξουμε σε μια προσεγγιστική 
απόφαση ακρίβειας n ψηφίων είναι εκθετικός ως προς το n.) Ο αριθμός των επαναλήψεων 
που πραγματοποιούνται για την εξαγωγή ικανοποιητικών αποτελεσμάτων προσδιορίζονται 
γενικά με εξομοιώσεις. 

Το σχήμα 3-9 δείχνει δύο πιθανούς μηχανισμούς χρονοδρομολόγησης της διάβασης 
των μηνυμάτων παρουσιάζοντας τη ροή των μηνυμάτων αναμονής. Ένα μήνυμα αναμονής 
παρουσιάζεται με μια κουκίδα κοντά στην εκάστοτε ακμή, ενώ η μετάδοση ενός μηνύμα-
τος υποδηλώνεται με την βοήθεια ενός προσαρτημένου στην κουκίδα βέλος. Η ροή του 
χρόνου εικονίζεται επίσης, με τα μηνύματα να αποστέλλονται σε μη-αρνητικές ακέραιες 
χρονικές στιγμές t. Το σχήμα 3-9 α) απεικονίζει τη χρονοδρομολόγηση πλημμυρίδας 
(flooding schedule), στην οποία όλα τα μηνύματα στέλνονται κατά τη διάρκεια του κάθε 
κύκλου ρολογιού, ξεκινώντας με τα μηνύματα αναμονής στους κόμβους συναρτήσεως. 
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Βασιζόμενοι στον ορισμό και δομή ενός γράφου παραγόντων, μπορεί ισοδύναμα να λεχθεί 
πως αρχικά όλοι οι κόμβοι μεταβλητής ενημερώνονται και σε ένα βήμα χρόνου αργότερα 
όλοι οι κόμβοι συνάρτησης ενημερώνονται κ.ο.κ. Καθώς δεν υφίστανται  απ’ ευθείας συν-
δέσεις μεταξύ των κόμβων μεταβλητής ενός γράφου παραγόντων, η χρονολογική σειρά 
των υπολογισμών σε διαφορετικούς κόμβους μεταβλητών δεν είναι σημαντική. Το ίδιο ι-
σχύει και για τους κόμβους συνάρτησης. Αντιθέτως, στο σχήμα 3-9 β) η χρονοδρομολό-
γηση δύο-τρόπων (two-way schedule), που φαίνεται, υποθέτει την ύπαρξη ενός μηνύμα-
τος αναμονής, που διέρχεται σε κάθε μια από τις διευθύνσεις μιας ακμής για όλες τις χρο-
μικές στιγμές.   

 

Σχήμα 3-9: Δύο μηχανισμοί χρονοδρομολόγησης της διάβασης των μηνυμάτων για έναν 

απλό γράφο παραγόντων: α) η χρονοδρομολόγηση πλημμυρίδας και β) η χρονοδρομολό-

γηση δύο-τρόπων. 

Ένας τρίτος μηχανισμός χρονοδρομολόγησης των ενημερώσεων που είναι κατάλ-
ληλος για ευθύγραμμους γράφους (rectilinear), π.χ. ο γράφος παραγόντων ενός διαγράμμα-
τος trellis, αποτελεί το σχήμα εμπρόσθιας-οπίσθιας (forward-backward) χρονοδρομολό-
γησης. Σύμφωνα με αυτό το σχήμα οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται με κατεύθυνση από 
δεξιά προς τα αριστέρα πάνω στον γράφο και μετά, κατά την οπίσθια κατεύθυνση (αυτό 
γίνεται από αριστερά προς τα δεξιά και αντιστρόφως επάνω στο επίπεδο που ορίζεται η 
δομή του γράφου). Οι κόμβοι μεταβλητής και συνάρτησης ενημερώνονται εναλλακτικά 
μέχρι το τέλος του γράφου παραγόντων. Μετά η όλη διαδικασία επαναλαμβάνεται κατά 
την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτή είναι ανεξάρτητη της έμπροσθεν διάδοσης, που μπορεί να 
λαμβάνει χώρα την ίδια χρονική στιγμή. Το σχήμα αυτό αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση 
του σχήματος χρονοδρομολόγησης δύο-τρόπων και χρησιμοποιεί τον ελάχιστο δυνατό α-
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ριθμό υπολογισμών για τη δόμηση της συνάρτησης της άθροισης σε έναν rectilinear γράφο 
παραγόντων. Στην πραγματικότητα ο μηχανισμός αυτός είναι ουσιαστικά ισοδύναμος με 
την ακολουθία των υπολογισμών που πραγματοποιούνται στον αλγόριθμο BCJR [35]. Ε-
πόμενως, ο αλγόριθμος ΜΑΡ είναι ένα στιγμιότυπο του γενικού αλγορίθμου SPA, που επε-
νεργεί πάνω σε έναν γράφο παραγόντων.  

Η εφαρμογή του αλγορίθμου SPA στην αποκωδικοποίηση κωδίκων διόρθωσης λα-
θών χρησιμοποιώντας ασύγχρονα αναλογικά δίκτυα για την υλοποίησή του, καθιστά φανε-
ρό το γεγονός ότι κανείς από τους παραπάνω μηχανισμούς χρονοδρομολόγησης δεν είναι 
κατάλληλος για να περιγράψει επαρκώς την φύση της χρονοδρομολόγησης. Στην πραγμα-
τικότητα ο χρόνος υπολογισμού σε αυτήν την περίπτωση είναι ίσος και το σχήμα χρονο-
δρομολόγησης μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σχήμα πλημμυρίδας πλήρως ασύγχρονης χρο-
νοδρομολόγησης  και διπλής κατευθύνσεως. Τα μηνύματα αποστέλλονται σε οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή και σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. 

3.4 Μοντελοποίηση  κωδίκων  διόρθωσης  λαθών  με  
γράφους  παραγόντων  

Οι γράφοι παραγόντων έχουν τη δυνατότητα μοντελοποίησης είτε πιθανοτικά 
(probabilistic modeling) είτε μοντελοποιώντας τη συμπεριφορά (behavioral modeling). Σε 
μερικά συστήματα όπως στην κωδικοποίηση διαύλου απαιτείται η μοντελοποίηση της κα-
τάλληλης συμπεριφοράς (δηλαδή το σύνολο των κωδικών λέξεων) και των δεσμευμένων a 
posteriori μαζικών πιθανοτήτων των μεταβλητών, που ορίζουν οι κωδικές λέξεις δοθέντος 
της ληφθείσας εξόδου ενός διαύλου. Παρακάτω δίδουμε τους ορισμούς για την κατανόηση 
της διαδικασίας της μοντελοποίησης συμπεριφοράς. 

XOR συνάρτηση ένδειξης.     

   Για κάθε ui∈F2 ορίζουμε την XOR συνάρτηση ένδειξης ως εξής: 

)]2(mod0...[),...,( 11 =++= mmXOR uuuuf  (3-13) 

Σύμβαση του Iverson. [85, σελ.24]     

Αν Ρ είναι ένα κατηγόρημα (Boolean πρόθεση) που περιλαμβάνει κάποιο σύνολο 

μεταβλητών, τότε η [Ρ] είναι μια συνάρτηση με σύνολο τιμών {0,1} και δείχνει 

την ορθότητα του Ρ: 
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Για παράδειγμα η συνάρτηση f(x,y,z)=[x+y=z] λαμβάνει την τιμή 1 όταν η συνθήκη 
x+y=z ικανοποιείται, και 0 αλλιώς. 

Ορίζουμε Λ τον τελεστή της λογικής σύζευξη ή αλλιώς τον λογικό τελεστή «AND», 
τότε μια σημαντική ιδιότητα της σύμβασης του Iverson είναι η εξής: 

]]...[][[]...[ 2121 nn PPPPPP =ΛΛΛ  (3-15) 

(υποθέτουμε 111 =⋅ και 010 =⋅ ). Έτσι, αν η Ρ μπορεί να γραφτεί ως λογική σύζευξη κα-
τηγορημάτων, τότε η [Ρ] μπορεί να παραγοντοποιηθεί σύμφωνα με την εξίσωση 3-15, και 
επομένως μπορεί να αναπαρασταθεί από έναν γράφο παραγόντων. 

A. Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς 

Ορίζουμε x1,x2,…,xn είναι μεταβλητές με χώρο συνδυασμού S=A1 x A2 x…x A3. Με 
τον όρο συμπεριφορά  στον χώρο S, εννοούμε οποιοδήποτε υποσύνολο B του S. Τα στοι-
χεία του Β είναι ορθοί συνδυασμοί. Η μοντελοποίηση ενός συστήματος βασιζόμενοι στην 
συμπεριφορά του Β καλείται μοντελοποίηση συμπεριφοράς (behavioral modeling) και εί-
ναι δόκιμη για μοντελοποίηση κωδίκων διόρθωσης λαθών. Αν το πεδίο ορισμού της κάθε 
μεταβλητής είναι κάποιο πεπερασμένο αλφάβητο Α, τότε η συμπεριφορά SC ⊂ ένας κώ-
δικα δομής μήκους n στο Α, και οι ορθοί συνδυασμοί του καλούνται κωδικές λέξεις. Η χα-
ρακτηριστική συνάρτηση (συνάρτηση ένδειξης σχέσης μέλους) για την συμπεριφορά Β 

ορίζεται ως εξής: ]),...,[(),...,( 11 Bxxxxx nnB ∈≡ . Όπως γίνεται φανερό, προδιαγράφοντας 

την xB ισοδύναμα προδιαγράφουμε την συμπεριφορά Β. Σε πολλές περιπτώσεις, η σχέση 
μέλους ενός συγκεκριμένου συνδυασμού μέσα στο Β μπορεί να προσδιοριστεί εφαρμόζο-
ντας ελέγχους ακολουθιακά, ο κάθε ένας από τους οποίους περιλαμβάνει κάποιο υποσύνο-
λο των μεταβλητών. Ένας συνδυασμός είναι ορθός αν και μόνο αν περάσει όλους τους ε-

λέγχους. Το κατηγόρημα Bxx n ∈),...,( 1 μπορεί να γραφτεί με τη μορφή εξισώσεων μιας 

σειράς απλούστερων κατηγορημάτων, στις οποίες επενεργούν λογικοί τελεστές. Τότε η xB 
παραγοντοποιείται σύμφωνα με την εξίσωση 3-15 σε γινόμενο χαρακτηριστικών συναρτή-
σεων, η κάθε μία από τις οποίες δείχνει πότε ένα συγκεκριμένο υποσύνολο των μεταβλη-
τών αποτελεί στοιχείο κάποιας «τοπικής συμπεριφοράς». 

Συχνά, μια περιγραφή ενός συστήματος απλοποιείται με την εισαγωγή κρυφών 
(hidden), οι οποίες πολλές φορές ονομάζονται και βοηθητικές μεταβλητές ή καταστάσεις 
μεταβλητών. Οι μη κρυφές μεταβλητές καλούνται ορατές (visible). Μια συμπεριφορά Β με 
βοηθητικές και ορατές μεταβλητές αναπαριστά μια δοσμένη συμπεριφορά C, αν η προβο-
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λή των στοιχείων του Β πάνω στις ορατές μεταβλητές είναι ίσοι με το C. Τέτοιοι γράφοι 
εισαχθήκανε από τον Wiberg [34]. Μια σημαντική τάξη μοντέλων με βοηθητικές μεταβλη-
τές αποτελούν οι αναπαραστάσεις κωδίκων διόρθωσης λαθών με τη βοήθεια του διαγράμ-
ματος trellis. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2, ένα trellis για ένα κώδικα δομής είναι έ-
νας κατευθυνόμενος γράφος, που περιέχει ακμές με ετικέτες και διακριτές ρίζες και τερμα-
τικές κορυφές-κόμβους. Αυτά ορίζονται, ουσιαστικά, από την ιδιότητα ότι η κάθε ακολου-
θία από ακμές με ετικέτες, που συμμετέχουν σε κάθε κατευθυνόμενο μονοπάτι από τον 
κόμβο της αρχής στον τερματικό κόμβο είναι μια κωδική λέξη στο C και αναπαριστάται 
από ένα τουλάχιστον τέτοιο μονοπάτι. Τα διαγράμματα trellis έχουν επίσης την ιδιότητα 
όλα τα μονοπάτια από την αρχή σε οποιονδήποτε κόμβο θα πρέπει να έχουν το ίδιο μήκος 
d, που καλείται βάθος του συγκεκριμένου κόμβου. Ο αρχικός κόμβος έχει βάθος 0,και ο 
κόμβος τερματισμού έχει βάθος n. Το σύνολο των κόμβων με βάθος d μπορούν να θεωρη-
θεί ως περιοχή ή πεδίο ορισμού μιας μεταβλητής κατάστασης sd. Ένα διάγραμμα trellis (βλ. 
σχήμα 2-6) διαιρείται σε n τμήματα, όπου το iοστό τμήμα Τi του trellis, το οποίο δημιουργεί-
ται από τους κόμβους-καταστάσεις με βάθος i-1 και ι, αποτελεί έναν υπογράφο. Το σύνολο 
των ετικετών των ακμών στο τμήμα Τi μπορεί να θεωρηθεί ως πεδίο ορισμού μιας (ορατής) 
μεταβλητής xi. Επομένως, συνεπάγεται ότι το κάθε τμήμα του trellis Τi ορίζει μια «τοπική 
συμπεριφορά» που περιορίζεται από τους πιθανούς συνδυασμούς των si-1, xi, και si. Γενικά, 
ένα trellis ορίζει μια συμπεριφορά σε έναν χώρο συνδυασμού με μεταβλητές s0, …, sn, xi, 
…, xn. Ένας συνδυασμός τέτοιων μεταβλητών είναι ορθός, αν και μόνον αν αυτός ικανο-
ποιεί τους τοπικούς συνδυασμούς που επάγονται από το κάθε τμήμα του trellis. Οι χαρα-
κτηριστικές συναρτήσεις για αυτήν την συμπεριφορά παραγοντοποιούν φυσικά σε n παρά-
γοντες, όπου ο iοστός παράγοντας αντιστοιχεί στο iοστό τμήμα του trellis Τi και έχει ως ορί-
σματα τις μεταβλητές si-1, xi, και si.  
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Σχήμα 3-10: α) το trellis διάγραμμα ενός Hamming κώδικα δομής (6,3) και β) ο αντίστοι-

χος γράφος παραγόντων. 

Το σχήμα 3-10α δείχνει το διάγραμμα trellis ενός κώδικα δομής Hamming (6,3) και 
το σχήμα 3-10β δείχνει τον αντίστοιχο γράφο παραγόντων βάσει του Wiberg. Ο γράφος 

παραγόντων περιλαμβάνει επίσης, μαζί με τους ορατούς κόμβους μεταβλητών 621 ,...,, xxx , 

τους βοηθητικούς κόμβους μεταβλητών 610 ,...,, sss . Ο κάθε τοπικός κόμβος συνάρτησης 

αντιστοιχεί σε ένα τμήμα του trellis. Για παράδειγμα, η τοπική συμπεριφορά Τ2 αντιστοιχεί 
στο δεύτερο τμήμα του trellis  από τα αριστερά του σχήματος 3-10 και αποτελείται από τις 

τριπλέτες ( 221 ,, sxs ): 

)}3,0,1(),1,1,1(),2,1,0(),0,0,0{(2 =T  (3-16) 

όπου τα πεδία ορισμού-περιοχές των μεταβλητών κατάστασης s1 και s2 είναι αντίστοιχα 
{0, 1} και {0, 1, 2, 3}, αριθμούμενα από κάτω προς τα πάνω στο σχήμα 3-10(α). Το κάθε 
στοιχείο της τοπικής συμπεριφοράς αντιστοιχεί σε μια ακμή του trellis. Ο αντίστοιχος 
κόμβος συνάρτησης στον γράφο παραγόντων είναι η συνάρτηση ένδειξης f(s1, x2, s2)=[( s1, 
x2, s2)∈T2]. 

B. Πιθανοτική Μοντελοποίηση 

Εφόσον η δεσμευμένη ή μη εξάρτηση των τυχαίων μεταβλητών μπορεί να εκφρα-
στεί με μια παραγοντοποίηση της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας, οι γράφοι παρα-
γόντων για πιθανοτικές κατανομές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές περιπτώσεις. 
Επειδή η ολική συνάρτηση ορίζει μια συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, η προσέγγιση 
αυτή ονομάζεται πιθανοτική μοντελοποίηση (probabilistic modeling). Οι τιμές που 
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διέρχονται μεταξύ των κόμβων είναι πάντα πιθανότητες μ’ αποτέλεσμα, να ονομάζουμε 
αυτούς τους γράφους παραγόντων ως δίκτυα διάδοσης πιθανοτήτων (probability 
propagation network) και χρησιμοποιούνται στο πεδίο της αποκωδικοποίησης. Σε αντί-
θεση με τη μοντελοποίηση συμπεριφοράς, όπου η απόφαση στηρίζεται στην ορθότητα της 
κωδικής λέξης, στην πιθανοτική μοντελοποίηση η απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τον 
κανόνα απόφασης ΜΑΡ ή με τον ΜL, υπολογίζοντας τις πιθανότητες της κάθε μιας από τις 
ορθές κωδικές λέξεις και βασιζόμενοι στην πληροφορία, που έχει ληφθεί από τον δίαυλο 
επικοινωνίας. Αν χρησιμοποιηθεί ο κανόνας απόφασης ΜΑΡ, τότε η πιθανότητα της κάθε 
μιας από τις ορθές κωδικές λέξεις βασίζεται στην ληφθείσα ακολουθία όπως φαίνεται στην 
εξίσωση 3-17, στην οποία η συνάρτηση f(y/x) υποδηλώνει την πιθανότητα μετάβασης του 
διαύλου και για δίαυλο χωρίς μνήμη ισχύει προκύπτει η εξίσωση 3-18. Στο σχήμα 3-11 
εικονίζεται ο γράφος παραγόντων για τη δεσμευμένη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας 
ενός Hamming (6,3) αποκωδικοποιητή.  

)/(]0[]0][0[)...,,,( 632521431821 xyfxxxxxxxxxxxxg =++=++=++=  (3-17) 

∏
=

=++=++=++=
6

1
632521431821 )/(]0[]0][0[)...,,,(

i
ii xyfxxxxxxxxxxxxg   (3-18) 

 

Σχήμα 3-11: Ο γράφος παραγόντων για την πιθανοτική μοντελοποίηση του Hamming 

(6,3) κώδικα δομής. 
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Σχήμα 3-12: Παράδειγμα γράφου παραγόντων στον οποίο επενεργεί ο for-

ward/backward αλγόριθμος. Οι κόμβοι si είναι οι κόμβοι με τις μεταβλητές κατάστασης, 

οι ui είναι οι κόμβοι μεταβλητών της εισόδου, οι xi είναι οι κόμβοι μεταβλητής της εξόδου, 

και το κάθε yi αποτελεί την έξοδο ενός διαύλου χωρίς μνήμη και είσοδο xi. Οι συναρτήσεις 

f(yi/xi) είναι οι κόμβοι συνάρτησης των πιθανοτήτων μετάβασης του διαύλου. 

Γ. Ο SPA αλγόριθμος ως αλγόριθμος αποκωδικοποίησης πάνω στο διάγραμμα trellis 

Ο αλγόριθμος ΜΑΡ είναι ένα στιγμιότυπο του αλγορίθμου SPA για αποκωδικοποί-
ηση κωδίκων διόρθωσης λαθών βασιζομένων στο διάγραμμα trellis. Ο γράφος παραγόντων 
του σχήματος 3-12 μοντελοποιεί την πιο γενική περίπτωση συνδυάζοντας τη μοντελοποίη-
ση συμπεριφοράς και την πιθανοτική μοντελοποίηση. Τα διανύσματα u={u1, u2,…,uk), 
x={x1, x2,…,xn), s={s1, s2,..., sn) αναπαριστούν τις μεταβλητές εισόδου, τις μεταβλητές εξό-
δου και τις μεταβλητές κατάστασης, αντίστοιχα. Η συμπεριφορά ορίζεται από τις τοπικές 
συναρτήσεις ελέγχου Ti(si-1, xi, ui, si). Οι μεταβλητές εισόδου για τερματισμένους συνελι-
κτικούς κώδικες απαλείφονται στο δεξιό μέρος του γράφου διότι δεν είναι αναγκαία η ε-
κτίμηση για τα bits εισόδου, που χρησιμοποιούνται για τον τερματισμό του trellis δια-
γράμματος στη μηδενική κατάσταση (σχήμα 3-12). Η a posteriori συνάρτηση πυκνότητας 
πιθανότητας για u, s, x δοθέντος του y είναι ανάλογη της: 

( )∏∏
=

−
=

≡
n

i
iiiiii

n

i
i xyfsuxsTxsug

1
1

1

)/(,,,),,(    (3-19) 

όπου y είναι μια παράμετρος της g και όχι όρισμα της. Ο γράφος του σχήματος 3-12 δεί-
χνει την παραγοντοποίηση της g. Δοθέντος του y, επιθυμούμε να υπολογίσουμε τις ΑΡΡ 
p(ui/y) για κάθε i. Αυτές οι οριακές συναρτήσεις είναι ανάλογες τις ακόλουθες οριακές συ-
ναρτήσεις σχετιζόμενες με την g  και υπολογίζονται εφαρμόζοντας τον SPA αλγόριθμο 
στον συγκεκριμένο γράφο χωρίς κύκλους: 
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 ( )∑∝
~

,,)/( xsugyup yi    (3-20) 

Αρχικοποίηση: Ο αλγόριθμος SPA ξεκινά στους leaf κόμβους στέλνοντας μηνύματα 
αρχικοποίησης από τις μεταβλητές εισόδου και τις ακραίες μεταβλητές κατάστασης. Ο κά-
θε κόμβος, που έχει μηνύματα αναμονής, στέλνει ένα μήνυμα στον αντίστοιχο κόμβο. Οι 
κόμβοι μεταβλητών εξόδου είναι βάρους δύο και επομένως, τα εισερχόμενα μηνύματα από 
την μια ακμή διαβιβάζονται στην επόμενη και προωθούνται στον αντίστοιχο κόμβο ελέγ-
χου του trellis. Μόλις πραγματοποιηθεί η αρχικοποίηση, οι δύο ακραίοι κόμβοι ελέγχου 
trellis Τi και Τn θα έχουν λαμβανόμενα μηνύματα στις τρεις από τις τέσσερις ακμές, με α-
ποτέλεσμα να είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα εξερχόμενο μήνυμα για αποστολή προς 
τους γειτονικούς κόμβους μεταβλητών κατάστασης. Οι κόμβοι μεταβλητών κατάστασης 
είναι βάρους δύο και επομένως μόλις τα μηνύματα καταφθάσουν από την μία ακμή τους, 
θα αποσταλούν από την άλλη ακμή τους στους προορισμούς (κόμβους) χωρίς κάποια επι-
πρόσθετη επεξεργασία. 

Στον αλγόριθμος BCJR, όπως αυτός περιγράφτηκε στο κεφάλαιο 2, το μήνυμα 

)( iTX x
ii→

μ υποδηλώνεται με τον όρο γ(xi), το μήνυμα )(
1 iTs s

ii +→μ δηλώνεται ως α(si), το 

μήνυμα )( iTs s
ii→

μ ως β(si), ενώ το μήνυμα )( iuT u
ii→

μ αναφέρεται με τον όρο δ(ui). Οι διά-

δοση πιθανοτήτων με χρήση του SPA αλγορίθμου δημιουργεί δύο επαναλήψεις: η μία α-
φορά τον υπολογισμό του α(si) ως συνάρτηση του α(si-1) και γ(xi), και η δεύτερη σχετίζεται 
με τον υπολογισμό του β(si-1) ως συνάρτηση του β(si) και γ(xi). Αυτές οι δύο επαναλήψεις 
ονομάζονται forward και backward επαναλήψεις, αντιστοίχως, σύμφωνα με την κατεύθυν-
ση της ροής του μηνύματος πάνω στο trellis. Οι δύο αυτές επαναλήψεις δεν αλληλεπι-
δρούν, μ’ απόρροια τον παράλληλο υπολογισμό τους. Το σχήμα 3-13 δίνει μια λεπτομερέ-
στατη εικόνα της ροής των μηνυμάτων για ένα μονό τμήμα του trellis. Η τοπική συνάρτη-
ση στο σχήμα αυτό αντιπροσωπεύει την συνάρτηση ελέγχου του trellis Ti(si-1, xi, ui, si). 
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Σχήμα 3-13: Η ροή των μηνυμάτων κατά τη διάρκεια των διεργασιών των Forward και 

Backward επαναλήψεων. 

Forward και Backward επαναλήψεις: Εφαρμόζοντας τη γενική εξίσωση 3-10 στον 
γράφο του σχήματος 3-12 προκύπτουν οι ακόλουθες εξισώσεις για τις Forward και Back-
ward επαναλήψεις: 

{ }
)()(),,,()( 1

~
1 ii

s
iiiiii xssxuss

i

γαα −−∑Τ=    (3-21) 

{ }
)()(),,,()(

1~
1 ii

s
iiiiii xssxuss

i

γββ ∑
−

−Τ=    (3-22) 

Τερματισμός: Ο αλγόριθμος τερματίζεται με τον υπολογισμό των μηνυμάτων δ(ui) 
σύμφωνα με την επόμενη εξίσωση: 

{ }
)()()(),,,()( 1

~
1 iii

u
iiiiii xsssxuss

i

γβαδ +−∑Τ=    (3-23) 

Τα παραπάνω αθροίσματα μπορούν να γραφτούν με μια άλλη μορφή καθώς ορίζο-
νται πάνω σε ορθές ακμές του trellis διαγράμματος e=(si-1, xi, ui, si) έτσι ώστε Τι(e) = 1. Για 
κάθε ακμή e ορίζουμε α(e)=α(si-1), β(e)=β(si), και γ(e)=β(xi). Ορίζουμε επίσης με Εi(s) το 
σύνολο των προσπιπτουσών ακμών πάνω σε μια κατάσταση s στο τμήμα i του διαγράμμα-
τος trellis και επομένως, οι  εξισώσεις 3-21 και 3-22 γράφονται με την παρακάτω μορφή: 

  ∑
∈

=
)(

)()()(
ii sEe

i ees γαα    (3-24) 
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∑
−∈

− =
)(

1
1

)()()(
ii sEe

i ees γββ    (3-25) 

Τα μηνύματα α και β εκφράζουν συγκεκριμένες πιθανότητες πάνω στον γράφο πα-
ραγόντων. Το μήνυμα α(si-1) είναι ανάλογο της δεσμευμένης συνάρτησης πιθανότητας για 
το si-1 δοθέντος του «παρελθόντος» y1,…,yi-1. Ομοίως, το μήνυμα β(si) είναι ανάλογο της 
δεσμευμένης συνάρτησης πιθανότητας για το si  δοθέντος του «μέλλοντος» y1+1, y1+2,… . 
Τέλος, η πιθανότητα ότι η μεταδιδόμενη ακολουθία διήλθε μέσω μιας συγκεκριμένης ακ-
μής e=(si-1, xi, ui, si) ∈Τi δίνεται ως ακολούθως: 

)()()()()()( 1 eeesxs iii βγαβγα =+   (3-26) 

3.5 Πύλες  διάδοσης  πιθανοτήτων  

Στην περίπτωση που ο γράφος παραγόντων περιλαμβάνει πιθανοτική μοντελοποίη-
ση, είναι δυνατόν οι κόμβοι συναρτήσεων (και κατ’ επέκταση ολόκληρος ο γράφος παρα-
γόντων) να  κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας δομικές μονάδες τριών διανυσμάτων που 
καλούνται πύλες πιθανοτήτων [15, 36]. Μια τέτοια πύλη εικονίζεται στο σχήμα 3-14, και 
δείχνει έναν κόμβο συνάρτησης με περιορισμούς Boolean για τις τρεις μεταβλητές της. 

 

Σχήμα 3-14: Η δομή μιας πύλης πιθανοτήτων τριών διανυσμάτων, που αντιστοιχούν σε 

δεσμευμένες πυκνότητας πιθανότητας. 

Ορίζουμε τα πεπερασμένα σύνολα X, Y, Z και τις αντίστοιχες συναρτήσεις πυκνό-
τητας πιθανότητας pΧ, pΥ και pZ για τα σύμβολα αυτά, αντιστοίχως. Οι πύλες πιθανοτήτων 
υπολογίζουν μια διακριτή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας pZ από τις διακριτές συναρ-
τήσεις πυκνότητας πιθανότητας pΧ και pΥ σύμφωνα με τη σχέση: 
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 ( ) ( ) ( ) ( , , ),Z X Y
x X y Y

p z p x p y f x y z z Zγ
∈ ∈

= ∀ ∈∑∑   (3-27) 

όπου η f είναι μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού το σύνολο ZYX ×× και σύνολο τιμών {0, 
1} και ο όρος γ αποτελεί μια σταθερά κανονικοποίησης και είναι ανεξάρτητη του z. Ο όρος 
κανονικόποιησης γ απαιτείται στην εξίσωση 3-27 για τη μαθηματική της ορθότητα διότι 
οδηγεί σε μια κατανομή πιθανότητας pZ(z) στην έξοδο, της οποίας το άθροισμα ισούται με 

τη μονάδα 1)( =∑i iZ zp . Η εξίσωση 3-27 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνθεση των 

οριακών συναρτήσεων, αφού, όπως παρατηρείται, αυτή αντιστοιχεί στο μήνυμα ενημέρω-
σης κόμβου συνάρτησης προς κόμβο μεταβλητής. Η συνάρτηση f  αναπαριστάται με δομές 
trellis, στις οποίες το σύνολο των κορυφών στο αριστερό του μέρος είναι το σύνολο Χ και 
το σύνολο των κορυφών στο αριστερό του μέρος είναι το σύνολο Ζ, και μια ακμή μεταξύ 
του x ∈X και του z ∈Z με ετικέτα y ∈Y υπάρχει αν και μόνον αν f(x, y, z)=1. 

• Η πύλη πιθανοτήτων ίσον (Equal Gate)  
 Το διάγραμμα trellis για τη συνάρτηση  f εικονίζεται στο σχήμα 3-15 και ισχύει 

 
1,

( , , )
0,

x y z
f x y z

ύ
αν
αλλο

= =⎧
= ⎨
⎩

 (3-28) 

 

Σχήμα 3-15: Η πύλη ίσον. 

Η συνάρτηση ένδειξης f αντικαθίσταται στη σχέση 3-27 και εξάγεται η ακόλουθη 
εξίσωση για να υπολογίζουμε την έξοδο pZ(z) 

 
(0) (0) (0)
(1) (1) (1)

Z X Y

Z X Y

p p p
p p p

γ
⎡ ⎤ ⎡ ⎤

=⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 (3-29) 

όπου η σταθερά κανονικοποίησης ικανοποιεί την συνθήκη pZ(0) + pZ(1)=1. Τέτοιος υπολο-
γισμός λαμβάνει χώρα όταν συνδυάζονται ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές. 

• Η πύλη πιθανοτήτων soft-XOR 
 Για την πύλη αυτή η συνάρτηση f ορίζεται από την εξίσωση 3-30 ενώ το διάγραμμα 

trellis, που την περιγράφει φαίνεται στο σχήμα 3-16. 
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Σχήμα 3-16: Η πύλη soft-XOR. 

Το σύμβολο ⊕  υποδηλώνει τη modulo-2 πρόσθεση. Η πύλη αυτή δηλώνει αν η pΧ 
και pΥ είναι κατανομές δύο ανεξαρτήτων δυαδικών τυχαίων μεταβλητών X και Υ, αντιστοί-
χως, τότε η κατανομή X⊕ Υ είναι η pΖ και δίνεται ως εξής: 

   ⎥
⎦

⎤
⎢
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⎡
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⎡
)0()1()1()0(
)1()1()0()0(

)1(
)0(

YXYX

YXYX

Z

Z

pppp
pppp

p
p

γ  (3-31) 

Οι πύλες αυτές μπορούν να συνδυαστούν και δομήσουν έναν γράφο παραγόντων, 
προσδίδοντας μια εποπτική εικόνα για την περαιτέρω υλοποίηση του εκάστοτε αλγορίθμου 
SPA. Οι πύλες αυτές μπορούν να υλοποιηθούν σε πλήρεις παράλληλες αναλογικές δομές 
[15, 36] και να κατασκευαστεί ο αποκωδικοποιητής ενός κώδικα διόρθωσης λαθών, όπως 
θα δούμε στα κεφάλαια της διατριβής αυτής, που ακολουθούν.  

3.6 Η  μοντελοποίηση  επαναληπτικών  αλγορίθμων  
αποκωδικοποίησης  με  τη  χρήση  των  γράφων  πα-
ραγόντων  

Η παράγραφος αυτή επικεντρώνεται στη χρήση όσων αναφέρθηκαν προηγουμένως 
για τη μοντελοποίηση επαναληπτικών αποκωδικοποιητών με γράφους παραγόντων. Δίνε-
ται, έτσι, μια εποπτική και πιο απλοποιημένη εικόνα του αλγορίθμου αποκωδικοποιήσης 
μέσω των πυλών πιθανοτήτων, οι οποίες δομούν τον αλγόριθμο SPA και βάσει των προδι-
αγραφών, που προκύπτουν με αυτόν τον τρόπο, πραγματοποιείται η εκτίμηση της διορθω-
τικής ικανότητας ή αλλιώς της απόδοσης του εν λόγω κώδικα διόρθωσης λαθών. Η μοντε-
λοποίηση αυτή αφορά τη μοντελοποίηση ενός (16, 8, 5) συνελικτικού κώδικα και της απο-
κωδικοποίησής του μέσω του αλγορίθμου SPA, που απλοποιεί τις εξισώσεις, που συνθέ-
τουν μια δομή αποκωδικοποιησης SISO (βλέπε παράγραφο 2.5.2). Επίσης, δίνεται η μο-
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ντελοποίηση ενός Turbo κώδικα 16 bit. Στην περίπτωση αυτή ο γράφος περιλαμβάνει κύ-
κλους και η αποκωδικοποίησή του βασίζεται στην αρχή της επαναληπτικής αποκωδικο-
ποίησης εφαρμόζοντας τις αρχές που διέπουν τη διάδοση πιθανοτήτων βάσει του αλγορίθ-
μου SPA.   

3.6.1 Ο γράφος παραγόντων συστήματος διόρθωσης λαθών βάσει του συστημα-
τικού και επαναληπτικού συνελικτικού κώδικα (16,8,3) 

Θεωρούμε το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του σχήματος 3-17, το οποίο προκύπτει 
από το σχήμα 3-3 και περιλαμβάνει μια κωδικοποίηση διαύλου βασιζόμενη στον συστημα-
τικό και επαναληπτικό συνελικτικό κώδικα (RSC) με γεννήτορα πίνακα 

⎥
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⎤
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⎣

⎡
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= 2

2

1
1,1)(

DD
DDG  και διαμορφωτή BPSK. Η μετάδοση πραγματοποιείται πάνω από 

φυσικό δίαυλο AWGN.  Το σχήμα 2-8 δείχνει το διάγραμμα trellis του συγκεκριμένου RSC 
ρυθμού ½ , που εικονίζεται στο σχήμα 2-6. Το πλήθος των πληροφοριακών δεδομένων ι-
σούται με 8 bits και το διάγραμμα του trellis δεν τερματίζει στη μηδενική κατάσταση. 

 

Σχήμα 3-17: Γράφος παραγόντων ενός τηλεπικοινωνιακό συστήματος βασισμένο σε σχήμα 

κωδικοποίησης διαύλου με έναν RSC κώδικα. 

Η ολική συνάρτηση, που παραγοντοποιείται και αναπαριστάται με τη βοήθεια των 
γράφων παραγόντων, είναι η a posteriori συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας g για u, s, x 
δοθέντος του y και δίνεται από τη σχέση 3-19. Το σχήμα 3-18 δείχνει τον γράφο παραγό-
ντων, που μοντελοποιεί το συγκεκριμένο τηλεπικοινωνιακό σύστημα. Ζητείται ο υπολογι-
σμός των ΑΡΡ p(ui/y) για i ={1,2,…,8} εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο SPA στον συγκεκρι-
μένο γράφο. 
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 Σχήμα 3-18: Ο γράφος παραγόντων για την μοντελοποίηση του τηλεπικοινωνιακού συ-

στήματος βασιζόμενο σε 8 bit RSC κώδικα. 

Οι κόμβοι μεταβλητών Yu και Yp αφορούν τα δεδομένα που λαμβάνονται από την 
έξοδο του προσαρμοσμένου φίλτρου του BPSK soft-output αποδιαμορφωτή για τα πληρο-
φοριακά bit και τα bit ισοτιμίας. Οι κόμβοι μεταβλητών Xu και Xp αναπαριστούν την μετα-
διδόμενη πληροφορία των παραγόμενων κωδικών λέξεων. Οι κόμβοι μεταβλητών U μο-
ντελοποιούν τα πληροφοριακά bit, τα οποία τροφοδοτούνται στον κωδικοποιητή. Οι βοη-
θητικοί κόμβοι S χρησιμοποιούνται για να ορίσουν τις καταστάσεις του διαγράμματος 
trellis. Οι κόμβοι συναρτήσεως T αντιστοιχούν στα τμήματα του trellis και αποτελούν δυα-
δικές συναρτήσεις, των οποίων οι τιμές είναι μονάδα όταν η κωδική λέξη ανήκει στο trellis 
ενώ είναι μηδέν σε αντίθετη περίπτωση. Επίσης, οι κόμβοι συναρτήσεως Ch αφορούν τις 
πιθανότητες μετάβασης του Γκαουσσιανού διαύλου. 

Ο συστηματικός και επαναληπτικός συνελικτικός κώδικοποιητής RSC πληροφορι-
ακού μήκους k=8 bit και μήκος εξαναγκασμού ίσο με τρία, που έχει χρησιμοποιηθεί, απο-
τελεί έναν καλό επιμέρους κωδικοποιητή για την ενσωμάτωσή του σε ένα σχήμα Turbo 
κωδικοποιητή, όπως έχει αναφερθεί στο δεύτερο κεφάλαιο. Το μήκος του κώδικα είναι αφ΄ 
ενός μεν μικρό αλλά κατατοπιστικό για τη μελέτη της απόδοσής του και την εξαγωγή χρή-
σιμων συμπερασμάτων κατά τη μοντελοποίηση του παραπάνω τηλεπικοινωνιακού συστή-
ματος μέσω των γράφων παραγόντων και την περαιτέρω αναλογική υλοποίηση του αλγο-
ρίθμου SPA. Η ελεύθερη απόσταση του κώδικα ισούται με πέντε και ο συνολικός αριθμός 
των κωδικών λέξεων, που παράγει, είναι 2k=28=256 κωδικές λέξεις.  
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Η αποκωδικοποίηση διαύλου του συγκεκριμένου συστήματος, για τον υπολογισμό 
της MAP για κάθε ένα από τα 8 πληροφοριακά δεδομένα u, πραγματοποιείται με τη χρήση 
της δομής SISO ή του αλγοριθμού BCJR. Με τη βοήθεια όμως του γράφου παραγόντων θα 
επιχειρήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε βάσει του αλγορίθμου SPA, αφού οι παραπάνω 
αλγόριθμοι αποτελούν ένα στιγμιότυπό του. Εφαρμόζοντας τους κανόνες ενημέρωσης του 
αλγορίθμου SPA και του μηχανισμού διάδοσης των πιθανοτήτων πάνω στον γράφο, σύμ-
φωνα με την συζήτηση, που προηγήθηκε, προκύπτει το ακόλουθο σχήμα που δείχνει τον 
τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αποκωδικοποίηση πάνω σε ένα γράφο παραγόντων. 

 

Σχήμα 3-19: Ο υπολογισμός των ΑΡΡ p(u/y) με την εφαρμογή της διάδοσης πιθανοτήτων 

χρησιμοποιώντας την χρονοδρομολόγηση διέλευσης μηνυμάτων forward-backward, η 

οποία ελαχιστοποιεί τον συνολικό αριθμό μηνυμάτων που διέρχονται από κάποιο μέρος 

του γράφου.  

Στο σχήμα 3-19 φαίνεται ο μηχανισμός διάδοσης πιθανοτήτων πάνω στον συγκε-
κριμένο γράφο παραγοντοποίησης. Ο soft-αποδιαμορφωτής BPSK παρέχει την soft πλη-
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ροφορία στους κόμβους μεταβλητών Y, στην συνέχεια τα μηνύματα προωθούνται στους 
κόμβους συναρτήσεως Ch, όπου υπολογίζονται οι δεσμευμένες πιθανότητες του διαύλου 
p(yi/xi). Στο επόμενο βήμα τα μηνύματα επάγονται στον κόμβο μεταβλητών X (και U), ό-
που είναι βάρους δύο και επομένως, τα μηνύματα προωθούνται χωρίς κάποιο υπολογισμό 
ή καθυστέρηση στον κόμβο συνάρτησης T. Στο στάδιο αυτό αρχικοποιείται ο μηχανισμός 
χρονοδρομολόγησης  forward-backward με την αποστολή ενός μοναδιαίου μηνύματος αρ-
χικοποίησης από τον κόμβο S0 (α=1). Ο αλγόριθμος υπολογίζει τα δεδομένα σύμφωνα με 
την εξίσωση 3-21 και επάγει μηνύματα αναμονής στις υπόλοιπες ακμές του κάθε κόμβου T 
σύμφωνα με την σχέση 3-10. Κατά την backward επανάληψη, το β λαμβάνει την τελική 
τιμή του μηνύματος α και λαμβάνει χώρα μια παρόμοια διαδικασία ακολουθώντας την εξί-
σωση 3-22. Ο αλγόριθμος τερματίζει εφαρμόζοντας την εξίσωση 3-23 και λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν τον κανόνα τερματισμού (εξίσωση 3-8) και υπολογίζοντας τις πιθανότητες p(u/y), 
συλλέγοντας την πληροφορία από όλα τα μηνύματα, που έχουν καταφθάσει σε αυτόν (θα 
πρέπει να πούμε πως τα μηνύματα που φθάνουν από την συνάρτηση υπολογισμού των πι-
θανοτήτων μεταβάσεις του διαύλου Υu αποθηκεύονται στους κόμβους U για την συμπερί-
ληψή τους κατά τον τερματισμό του αλγορίθμου-buffer μηνύματα [34], [35], [84]). Ο αλ-
γόριθμος SPA όμως, επάγει επίσης ένα μήνυμα προς τους κόμβους Υ, το οποίο δεν λαμβά-
νεται καθόλου υπ’ όψιν, αφού δεν συμμετέχει στον υπολογισμό των ΑΡΡ. Στους κόμβους 
U καθίσταται δυνατόν να πραγματοποιηθούν δύο υπολογισμοί. Ο πρώτος αφορά τον υπο-
λογισμό των p(u/y) και ο δεύτερος της λεγόμενης εξωγενούς πληροφορίας, κατά τον οποίο 
υπολογίζεται το μήνυμα που στέλνει ο κόμβος U σε κάποιον άλλο κόμβο αν ήταν συνδε-
δεμένος σε αυτόν, όπως στην περίπτωση του γράφου του Turbo κώδικα που θα δούμε στην 
συνέχεια. Οι MAP τιμές uk εξάγονται εφαρμόζοντας ένα κατώφλι απόφασης τιμής 0.5 στις 
πιθανότητες p(ui/y). 

Χρησιμοποιώντας τις πύλες πιθανοτήτων του τμήματος της παραγράφου 3.5 στον 
γράφο παραγόντων του σχήματος 3-18 προκύπτει το διάγραμμα του σχήματος 3-20. Το 
διάγραμμα αυτόαναφέρεται σε όλους τους υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν κατά τη 
διάδοση των πιθανοτήτων. Σε αντίθεση με τις εξισώσεις που συγκροτούν μια δομή SISΟ, ο 
αλγόριθμος SPA απλοποιεί τις εξισώσεις και μάλιστα δεν επαναλαμβάνει διαφόρους υπο-
λογισμούς όπως συμβαίνει στη δομή SISO (π.χ. υπολογισμός της μετρικής κλάδου). Συ-
μπεραίνουμε λοιπόν πως με τη βοήθεια του γράφου δίνουμε μια εποπτική εικόνα του συ-
στήματος και παράλληλα ελαχιστοποιούμε τον αριθμό των μηνυμάτων και κατ’ επέκταση 
απλοποιούμε τους υπολογισμούς. Στο σχήμα 3-20 οι δομές Α πολλαπλασιάζουν τις πιθανό-
τητες μετάβασης του διαύλου για τα πληροφοριακά bit με αυτές για τα bit ισοτιμίας. Οι 
δομές Β πραγματοποιούν τον υπολογισμό της μετρικής κλάδου γ ή ακμής του trellis με την 
a-priori πληροφορία δ(uk)(p(u/yp), η οποία αρχικοποιείται στο {0.5, 0.5} και διατηρείται 
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σταθερή κατά τη διάρκεια της αποκωδικοποίησης (SPA αλγόριθμος). Στην περίπτωση της 
Turbo αποκωδικοποίησης αφορά την εξωγενή πληροφορία που ανταλλάζουν μεταξύ τους 
οι δύο επιμέρους αποκωδικοποιητές. Οι δομές C και D πραγματοποιούν αντίστοιχα τις ε-
παναλήψεις α και β. Οι δομές Ε είναι οι πύλες πιθανοτήτων οι οποίες πολλαπλασιάζουν τις 
μετρικές  α και β μεταξύ τους ενώ οι δομές F και G υπολογίζουν την εξωγενή πληροφορία 
και τις a-posteriori πιθανότητες p(ui/y).  

 

Σχήμα 3-20: Το δομικό διάγραμμα του SPA αλγορίθμου βασιζόμενο σε πύλες πιθανοτή-

των για την αποκωδικοποίηση του RSC κώδικα (7,5) με μήκος 8 bits. 

Ο παρακάτω πίνακας δίνει αναλυτικά τις εξισώσεις που διέπουν τις πύλες πιθανο-
τήτων του σχήματος 3-20 στη χρονική στιγμή t πάνω στο διάγραμμα του trellis. 
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Πίνακας 3-1: Οι εξισώσεις των πυλών πιθανοτήτων που εφαρμόζει ο αλγόριθμος SPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το σχήμα 3-21β περιγράφει την απόδοση του συγκεκριμένου συστήματος βάσει 
της μοντελοποίησής του πάνω στον γράφο παραγόντων (το σχήμα 3-21α δείχνει ως υπεν-
θύμιση ένα τμήμα του trellis την χρονική στιγμή t). 

 

ΤΥΠΟΣ ΔΟΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
A 
 

 
γ' 00(t)=S·P(yu(t)/xu=0)·P(yp(t)/xp=0) 
γ’01(t)=S·P(yu(t)/xu =0)·P(yp(t)/xp =1)  
γ’10(t)=S·P(yu(t)/xu =1)·P(yp(t)/xp =0) 
γ’11(t)=S·P(yu(t)/xu =1)·P (yp(t)/xp =1) 

 

B 

 
γ00(t)=S·γ00(t)· δ(u=0) 
γ01(t)=S·γ01(t)·δ(u=0) 
γ10(t)=S·γ10(t)·δ(u=1) 
γ11(t)=S·γ11(t)·δ(u=1) 

 

 
C 
 

 
α_S_0(t)=S· [α_S_0(t-1)·γ00(t)+α_S_1(t-1)·γ11(t)] 
α_S_1(t)=S·[α_S_2(t-1)·γ10(t)+α_S_3(t-1)·γ01(t)] 
α_S_2(t)=S·[α_S_0(t-1)·γ11(t)+α_S_1(t-1)·γ00(t)] 
α_S_3(t)=S·[α_S_2(t-1)·γ01(t)+α_S_3(t-1)·γ10(t)] 

 

 
D 
 

 
b_S_0(t)=S·[b_S_0(t+1)·γ00(t)+b_S_2(t+1)·γ11(t)] 
b_S_1(t)=S·[b_S_0(t+1)·γ11(t)+b_S_2(t+1)·γ00(t)] 
b_S_2(t)=S·[b_S_1(t+1)·γ10(t)+b_S_3(t+1)·γ01(t)] 
b_S_3(t)=S·[b_S_1(t+1)·γ01(t)+b_S_3(t+1)·γ10(t)] 

 

 
E 
 

 
I1(t)=S·[α_S_0(t-1)·b_S_0(t)+α_S_1(t-1)·b_S_2(t)] 
I2(t)=S·[α_S_0(t-1)·b_S_2(t)+α_S_1(t-1)·b_S_0(t)] 
I3(t)=S·[α_S_2(t-1)·b_S_1(t)+α_S_3(t-1)·b_S_3(t)] 
I4(t)=S·[α_S_2(t-1)·b_S_3(t)+α_S_3(t-1)·b_S_1(t)] 

 
 

F 
 

 
Ex0(t)=S·[P( yp(t)/xp =0)·I1(t)+ P( yp(t)/xp =1)·I4(t)] 
Ex1(t)=S·[ P( yp(t)/xp =0)·I2(t)+ P( yp(t)/xp =1)·I3(t)] 

 
G 
 

 
U0(t)=S·[γ00(t)·Ι1(t)+γ01(t)·I4(t)] 
U1(t)=S·[γ11(t)·I2(t)+γ10(t)·I3(t)] 
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Σχήμα 3-21: (α) Μέρος του διαγράμματος trellis του (7,5) RSC κώδικα. (β) Η BER και FER 

απόδοση του κώδικα. 

3.6.2 Ο γράφος παραγόντων συστήματος κωδικοποίησης διαύλου βάσει ενός 
Turbo κώδικα 16 bit 

Στην παράγραφο αυτή θα μοντελοποιήσουμε το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του 
σχήματος 3-22, το οποίο περιλαμβάνει έναν Turbo κώδικα ρυθμού 1/3 ως κώδικα διαύλου. 
Ο συγκεκριμένος Turbo κώδικας αποτελείται από δύο ταυτόσημους κωδικοποιητές RSC 
(7,5) (του προηγούμενου συστήματος) με πληροφοριακό μήκος δεδομένων 16 bit και έναν 
interleaver κυκλικής ολίσθησης [7]. Αν και ο κώδικας αυτός δεν αποτελείται από επιμέ-
ρους κωδικοποιητές μεγάλης μνήμης (m=2 στην περίπτωσή μας) είναι ικανοποιητικός για 
την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την επαναληπτική αποκωδικοποιήση και την α-
ναλογική της υλοποίηση. Ο interleaver κυκλικής ολίσθησης ανήκει στην κατηγορία των 
συνελικτικών σχημάτων interleaver και είναι κατάλληλος για την περίπτωση που το διά-
γραμμα trellis των επιμέρους κωδικοποιητών δεν τερματίζει στη μηδενική κατάσταση [7], 
όπως συμβαίνει στην περίπτωσή μας, μ’ αποτέλεσμα η απόδοση του κώδικα να προσεγγί-
ζει περισσότερο την ασύμπτωτη ελεύθερης απόστασης. Ο interleaver κυκλικής ολίσθησης 
λειτουργεί ως ακολούθως: 
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Για Η πληροφοριακά δεδομένα κατασκευάζουμε έναν πίνακα Μ×N με Η= Μ×N. 
Τοποθετούμε τα δεδομένα μέσα στον πίνακα κατά στήλες από δεξιά προς τα αριστερά και 
στη συνέχεια επιλέγουμε έναν ακέραιο αριθμό D τέτοιον ώστε D≤N/M. Έπειτα, για κάθε 
μία στήλη I πραγματοποιούμε δεξιά κυκλική ολίσθηση κατά αριθμό στηλών ίσο με (i-1)D 
και τελικά εξάγουμε τα δεδομένα από την έξοδο του interleaver κατά στήλες από αριστερά 
προς τα δεξία. Για το σύστημά μας ισχύει Η=16, Μ=4, Ν=4 και D=2. 

 

Σχήμα 3-22: Γράφος παραγόντων του τηλεπικοινωνιακού συστήματος βασισμένο σε Turbo 

κώδικα και σε επαναληπτική αποκωδικοποίηση. 

Το σχήμα 3-23 δείχνει τον γράφο παραγόντων, που μοντελοποιεί το παραπάνω τη-
λεπικοινωνιακό σύστημα και παραγοντοποιεί την ολική συνάρτηση πυκνότητας πιθανότη-
τας για τον υπολογισμός των ΑΡΡ p(ui/y) για i ={1,2,…,16} εφαρμόζοντας τον SPA αλγό-
ριθμο. Ο γράφος αυτός περιέχει επιπρόσθετα τους κόμβους μεταβλητών Yq, Q για τα bit 
ισοτιμίας του δεύτερου RSC, τους βοηθητικούς κόμβους καταστάσεως S’ και τους κόμ-
βους συναρτήσεως Τ’ του δεύτερου trellis. Σε σχέση με τον γράφο παραγόντων ενός RSC 
κωδικοποιητή του σχήματος 3-18, γράφος παραγόντων στην περίπτωση του Turbo κώδικα 
περιέχει κύκλους μ’ αποτέλεσμα ο αλγόριθμος διάδοσης πιθανοτήτων να μην οδηγεί σε 
ακριβή υπολογισμό των p(ui/y) [34], [35]. Παρ’ όλα αυτά ο αλγόριθμος συγκλίνει μετά από 
έναν ορισμένο αριθμό επαναλήψεων. Στην παράγραφο 3.6.1 ο μόνος κύκλος ήταν ο μη ε-
πικαλυπτόμενος κύκλος της  ανατροφοδότησης των α στα β.  

Η διάδοση πιθανοτήτων πάνω στον γράφο παραγόντων του Turbo κώδικα πραγμα-
τοποιείται επαναληπτικά, εφόσον περιέχει κύκλους. Η χρονοδρομολόγηση της διέλευσης 
των μηνυμάτων για την πραγματοποίηση της αποκωδικοποίησης πρέπει να ορίζει την 
στιγμή του τερματισμού διαφορετικά τα μηνύματα θα διαδίδονται επ’ αόριστον. Το σχήμα 
3-24 δείχνει τη διέλευση των μηνυμάτων κατά την πρώτη επανάληψη της turbo αποκωδι-
κοποίησης. 
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Σχήμα 3-23: Ο γράφος παραγόντων του 16 bit Turbo κώδικα. 

 

Σχήμα 3-24: Η επαναληπτική χρονοδρομολόγηση της διάδοσης πιθανοτήτων στον αλγό-

ριθμο της Turbo αποκωδικοποίησης. 
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Αρχικά τα μηνύματα διέρχονται από τους κόμβους μεταβλητών της εξόδου του δί-
αυλου και επάγονται στους κόμβους συναρτήσεως του κάθε επιμέρους κώδικα. Εφόσον 
ενδιαφερόμαστε για τον υπολογισμό των p(ui/y), αγνοούμε τις μεταβλητές σχετικά με τις 
κωδικές λέξεις και της εξόδου του διαύλου (σχήμα 3-24). Στην συνέχεια τα μηνύματα 
διέρχονται στο πρώτο επιμέρους trellis (όπως στην περίπτωση του γράφου παραγόντων) 
του ενός κώδικα εφαρμόζοντας την χρονοδρομολόγηση  forward-backward, με τη διαφορά 
ότι επάγουμε στο δεύτερο trellis την εξωγενή πληροφορία. Έπειτα ακολουθεί η ίδια διαδι-
κασία για τον δεύτερο κώδικα και επάγεται με την σειρά της η εξωγενή πληροφορία στον 
πρώτο κώδικα. Με αυτόν τον τρόπο τελειώνει η πρώτη επανάληψη του αλγορίθμου. Ο ίδι-
ος μηχανισμός επαναλαμβάνεται και για τις υπόλοιπες επαναλήψεις του αλγορίθμου. Ο 
επαναληπτικός αλγορίθμος αποκωδικοποίησης τερματίζει συλλέγοντας την πληροφορία 
από τους δύο κώδικες στους κόμβους μεταβλητών U και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αποθη-
κευμένα μηνύματα που προέρχονται από την παρατήρηση του διαύλου για τα πληροφορι-
κά bits. 

Η κάθε μια από τις αποκωδικοποιήσεις, που λαμβάνουν χώρα στους επιμέρους κώ-
δικες, μπορεί να αναπαρασταθεί από μια δομή συγκροτημένη με πύλες πιθανοτήτων του 
σχήματος 3-20 με τη διαφορά ότι στην πρώτη μισή επανάληψη τα μηνύματα δ αρχικοποι-
ούνται στο {0.5, 0.5} ενώ στη συνέχεια ενημερώνονται από την εξωγενή πληροφορία του 
άλλου αποκωδικοποιητή. Επίσης ισχύουν οι ίδιες εξισώσεις του πίνακα 3-1. Η απόδοση 
του Turbo κώδικα για 16 επαναλήψεις του αλγορίθμου και για το συγκεκριμένο τηλεπικοι-
νωνιακό σύστημα εικονίζεται στο σχήμα 3-25.  

 

Σχήμα 3-25: Η απόδοση του 16 bit Turbo κώδικα. 
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Συνοψίζοντας, παρατηρούμε πως η μοντελοποίηση των παραπάνω σχημάτων κωδι-
κοποίησης δίαυλου μέσω των γράφων παραγόντων οδηγεί σε απλοποιημένες σχέσεις, οι 
οποίες σχετίζονται με τη διάδοση πιθανοτήτων βάσει του αλγορίθμου SPA. Οι παραπάνω 
εξομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του πακέτου εξομοίωσης MATLAB. Οι υ-
λοποίηση όμως των πυλών πιθανοτήτων με αναλογικές δομές υλικού υψηλής κλιμάκωσης 
(analog-VLSI) οδηγεί σε μια συμπαγή δομή, η οποία μοντελοποιεί και την διέλευση των 
μηνυμάτων σε συνεχές χρονικό μοντέλο και όχι σε διακριτό. Τα επόμενα κεφάλαια της δι-
ατριβής αφορούν την υλοποίηση των παραπάνω συστημάτων από αναλογικές δομές υλι-
κού για την επίτευξη μεγαλύτερης ταχύτητας και χαμηλότερης κατανάλωσης ισχύος. Η 
φυσική σχεδίαση αντικατοπτρίζει πλήρως τη γεωμετρία της αναπαράστασης του γράφου 
παραγόντων, με συνέπεια τη χρήση του γράφου ως μιας πλήρους προδιαγραφής του συ-
στήματος μέχρι τη σχεδίαση του ολοκληρωμένου κυκλώματος. Στην περίπτωση των ανα-
λογικών κυκλωμάτων η απόδοση του συστήματος επηρεάζεται σε μικρό βαθμό από τις πα-
ρασιτικές χωρητικότητες και επαγωγές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4  

Οι βασικές αρχές της σχεδίασης αναλογικών 
αποκωδικοποιητών 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογική προσέγγιση για τη σχεδίαση ενός αναλο-
γικού αποκωδικοποιητή και η βασική αρχιτεκτονική του. Εξηγείται η συσχέτιση της αναλογικής 
δομήw με τον αντίστοιχο γράφο παραγόντων. Η πύλη πιθανοτήτων υλοποιείται σε αναλογικές δομές 
βάσει της διαγραμμικής (translinear) αρχής και του αναλογικού πολλαπλασιαστή Gilbert. Συγκρί-
νουμε την τεχνολογία Γερμανίου Πυριτίου (SiGe) με τη tεχνολογία CMOS και παρουσιάζουμε το γε-
νικό κύκλωμα BiCMOS, που χρησιμοποιείται για σχεδίαση πυλών και τη διασύνδεση τους με στόχο 
την αναλογική υλοποίηση του αλγορίθμου αθροίσματος-πρόσθεσης. 

4.1 Η  διαγραμμική  αρχή  

Η πύλη πιθανοτήτων, που έχει οριστεί στο τρίτο κεφάλαιο, πραγματοποιεί τις βασι-
κές πράξεις του πολλαπλασιασμού, της πρόσθεσης και της κανονικοποίησης.  Σε επίπεδο 
αναλογικής κυκλωματικής διάταξης, τα διαγραμμικά (translinear) κυκλώματα είναι κα-
τάλληλα για την υλοποίηση μιας πύλης πιθανοτήτων.  

Λέγοντας διαγραμμική διάταξη, εννοούμε τη διάταξη εκείνη κατά την οποία όλοι οι 
είσοδοι και έξοδοί της είναι σε μορφή ρευμάτων και η συνάρτηση που τη διέπει πηγάζει 
από τη λογαριθμική σχέση των ορθά πολωμένων επαφών ΡΝ, οι οποίες είναι διευθετημέ-
νες σε ζευγάρια, με αποτέλεσμα την κατάληξη σε μετασχηματισμούς της περιοχής του 
πλάτους ανεξάρτητους από τη θερμοκρασία. 

Ένα ιδανικό τρανζίστορ αποτελεί μια διαγραμμική διάταξη και έχει 3 θύρες, τη βά-
ση, τον εκπομπό και τον συλλέκτη. Το ρεύμα συλλέκτη Ιc ρέει από τον συλλέκτη στον εκ-
πομπό και ελέγχεται από την τάση vbe μεταξύ της βάσης και του εκπομπού (σχήμα 4-1). Η 
ιδανική σχέση που περιγράφει την εξάρτηση του Ιc από την vbe δίνεται από την σχέση 4-1, 
όπου το Ι0 και ο παράγοντας n αποτελούν σταθερές με μονάδες Α και V-1, αντιστοίχως. Ο 
όρος «διαγραμμικός» οφείλεται στην διαγωγιμότητα gm της διάταξης, η οποία είναι γραμ-
μική για ένα συγκεκριμένο ρεύμα πόλωσης Ιc0. Στην περίπτωση αυτή ισχύει gm=nIc0. (Για 
ένα διπολικό τρανζίστορ ισχύει gm=Ic/Vthermal). 
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Σχήμα 4-1: Το τρανζίστορ ως μια διαγραμμική διάταξη. 

Το διπολικό τρανζίστορ όταν λειτουργεί στην ενεργό περιοχή αποτελεί μια δια-
γραμμική διάταξη. Η εκθετική σχέση που συνδέει το ρεύμα του συλλέκτη με την τάση με-
ταξύ της βάσης και του εκπομπού δίνεται από την παρακάτω σχέση: 
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όπου IS είναι το ρεύμα κόρου με τυπικές τιμές μεταξύ των 10-14-10-16 Α, Τ η απόλυτη θερ-
μοκρασία, Vthermal η θερμική τάση, η οποία  σε θερμοκρασία δωματίου ισούται περίπου με 
26mW, VA είναι η τάση Early με τυπικές τιμές μεταξύ των 15-100V, VCE είναι η τάση συλ-
λέκτη-εκπομπού και ο παράγων n αποτελεί τον «συντελεστή εκπομπής», ο οποίος εκφρά-
ζει τις ατελής εκπομπές των ηλεκτρονίων και είναι περίπου ίσος με την μονάδα [86].   

Το φυσικό μοντέλο του τρανζίστορ πεδίου MOSFET, όταν λειτουργεί στην περιοχή 
υποκατωφλίου (subthreshold), περιγράφει μια εκθετική εξάρτηση μεταξύ του ρεύματος 
ID στον απαγωγό (drain) και της τάσης πύλης-πηγής VGS, μ’ αποτέλεσμα να αποτελεί και 
αυτό ένα διαγραμμικό κύκλωμα (σχήμα 4-2). 
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όπου VΒS είναι η τάση σώματος-πηγής, VDS είναι η τάση απαγωγού-πηγής, Vth είναι η τάση 
κατωφλίου, Ιο είναι ένα σταθερό ρεύμα, W είναι το πλάτος τους τρανζίστορ και L το μήκος 
του, ενώ k είναι μια θετική σταθερά (1-2) που εξαρτάται από την τεχνολογία. Στην περιοχή 
υποκατωφλίου, η τάση VGS ενός MOSFET δεν ξεπερνά ποτέ την τάση κατωφλίου Vth και 
επομένως, το τρανζίστορ είναι εικονικά στην αποκοπή αλλά το διαρρέει ένα πολύ μικρό 
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ρεύμα απαγωγού. Αν το υπόστρωμα είναι βραχυκυκλωμένο με το σώμα και η VDS είναι 
αρκετά μεγάλη, τότε η σχέση (4-3) απλοποιείται ως εξής [87]. 
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Σχήμα 4-2: Το MOSFET τρανζίστορ ως μια διαγραμμική διάταξη. 

Οι διαγραμμικές διατάξεις μπορούν να συγκροτήσουν ευρύτερα κυκλώματα, τα 
οποία περιέχουν βρόχους, τους διαγραμμικούς βρόχους (translinear loops) και να πραγμα-
τοποιήσουν πολλαπλασιασμούς μεταξύ αναλογικών ρευμάτων [88],[89]. Ένας διαγραμμι-
κός βρόχος είναι ένας κλειστός Kirchoff βρόχος τάσεων ζυγού αριθμού Ν επαφών βάσης-
εκπομπού (πύλης-πηγής) διαγραμμικών στοιχείων (σχήμα 4-2), Ν/2 στοιχείων σε κάθε κα-
τεύθυνση (φοράς δεικτών ρολογιού-clock wise, CW, και αντίθετης φοράς δεικτών ρολο-
γιού-counter clock wise, CCW). 

 

Σχήμα 4-3: Ένας διαγραμμικός βρόχος αποτελούμενος από i διαφορικά ζεύγη npn διπο-

λικών τρανζίστορ. 

Εφαρμόζοντας τον κανόνα του Kirchhoff για τις βροχικές τάσεις, προκύπτει ότι: 
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 Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την σχέση (4-2), η (4-5) γίνεται: 
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Η σχέση (4-8) είναι ανεξάρτητη της απόλυτης θερμοκρασίας Τ και του κέρδους 
ρεύματος β των τρανζίστορ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των MOSFET τρανζίστορ. 

Η διαγραμμική αρχή (the translinear principle): Σε έναν διαγραμμικό βρόχο, το 
γινόμενο των ρευμάτων κατά την φορά των δεικτών του ρολογιού είναι ίσο με το γινόμενο 
των ρευμάτων κατά την αντίθετη φορά από αυτήν των δεικτών του ρολογιού. 

4.2 Σύγκριση  τεχνολογίας  Πυριτίου-Γερμανίου  
(SiGe BiCMOS) και  CMOS για  την  υλοποίηση  
διαγραμμικών  κυκλωμάτων  

Για την υλοποίηση των διαγραμμικών διατάξεων και κατ’ επέκταση των αναλογι-
κών αποκωδικοποιητών υπάρχουν δύο δυνατές τεχνολογίες ολοκλήρωσης. Η μία περιλαμ-
βάνει σχεδίαση βάσει της CMOS τεχνολογίας, με χρήση τρανζίστορ πεδίου, και η άλλη 
βασίζεται στην χρήση διπολικών τρανζίστορ ετεροεπαφής (Heterojunction-Bipolar 
Transistor, HBT), υλοποιημένα σε τεχνολογία Πυριτίου-Γερμανίου. Στην παρούσα διατρι-
βή, εστιάζουμε σε εφαρμογές υψηλής ταχύτητας και μεγάλου ρυθμού διεκπεραίωσης όπως 
συμβαίνει σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα οπτικών ινών και συστήματα αποθήκευσης 
μαγνητικού μέσου διατηρώντας, ωστόσο, την κατανάλωση ισχύος σε ανεκτό όριο. 

Συγκρίνοντας τις δύο αυτές τεχνολογίες και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι 
τα MOSFET τρανζίστορ ως διαγραμμικά στοιχεία λειτουργούν στην περιοχή υποκατωφλί-
ου, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η χρήση SiGe HBTs ενδείκνυται για τον συγκεκρι-
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μένο τομέα εφαρμογών. Στην συνέχεια αναπτύσσονται οι λόγοι για τους οποίους καταλή-
ξαμε στη χρήση της τεχνολογίας αυτής. 

Το τρανζίστορ SiGe HBT έχει όμοια τεχνολογικά χαρακτηριστικά με το συμβατικό 
Si διπολικό τρανζίστορ εκτός από τη βάση. Το υλικό Πυριτίου Γερμανίου, το οποίο έχει 
στενότερο ενεργό διάκενο (bandgap), χρησιμοποιείται για την κατασκευή της βάσης. Το 
Γερμάνιο διαβαθμίζεται εγκαρσίως στη βάση για τη δημιουργία ενός ηλεκτρικού πεδίου 
κατάλληλου για την επιτάχυνση των φορέων μειονότητας κατά την κίνηση τους διαμέσου 
της βάσης και η τιμή του κυμαίνεται από 30-50kV/cm. Το σχήμα 4-4 απεικονίζει την δια-
βάθμιση αυτή. 

 

Σχήμα 4-4: Η διαβάθμιση με Γερμάνιο της βάσης κατά πλάτος ενός διπολικού τρανζίστορ 

με 300Α πλάτος βάσης έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός μεγάλου δυναμικού, το 

οποίο μειώνει δραστικά τους χρόνους μετάβασης βάσης των ηλεκτρονίων. 

Το άμεσο αποτέλεσμα της διαβάθμισης με Γερμάνιο της βάσης αποτελεί η υψηλή 
ταχύτητα και η υψηλή συχνότητα λειτουργίας. Το κέρδος του ΗΒΤ τρανζίστορ αυξάνεται 
επίσης σε σχέση με αυτό ενός Si BJT, το οποίο μπορεί να αντισταθμιστεί με την επίτευξη 
μικρότερης αντίστασης βάσης, και επομένως, τη μείωση του θορύβου. Για το ίδιο ρεύμα 
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λειτουργίας, ένα SiGe HBT έχει υψηλότερο κέρδος, χαμηλότερο ποσοστό θορύβου RF, και 
χαμηλό θόρυβο 1/f από ένα ταυτόσημα κατασκευασμένο Si BJT. Η υψηλότερη ταχύτητα 
μπορεί να ανταλλαχτεί για χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος επίσης. 

Το MOSFET τρανζίστορ, όταν λειτουργεί στην περιοχή υποκατωφλίου, διακρίνεται 
από το γεγονός ότι το κανάλι είναι «ελαφρώς αναστρέψιμο», η ροή του ρεύματος είναι α-
πόρροια μιας διαδικασίας διάχυσης και το ρεύμα απαγωγού ΙD διατηρείται σε χαμηλές τι-
μές περίπου ίσο με το ρεύμα διαρροής κατά τη λειτουργία του τρανζίστορ στην περιοχή 
της αποκοπής. Το τρανζίστορ επιτυγχάνει την λειτουργία του στην περιοχή υποκατωφλίου 
όταν το ρεύμα ID<Ι0(W/L)/10 και VGS ≈Vth και χαρακτηρίζεται από την εκθετική σχέση 
του ρεύματος απαγωγού και της τάσης μεταξύ πύλης και πηγής. Το τρανζίστορ σε αυτήν 
την περιοχή λειτουργίας, είναι αρκετά αργό εξαιτίας των μικρών πυκνοτήτων ρεύματος, 
που το διαρρέουν ενώ η κατανάλωση ισχύος του διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. Για να 
αυξηθεί το επίπεδο του ρεύματος στην περιοχή αυτή λειτουργίας, θα πρέπει να μεγαλώσει 
το εύρος του τρανζίστορ, μ’ αποτέλεσμα την ανάλογη αύξηση των παρασιτικών χωρητικο-
τήτων πύλης-πηγής ενώ ο παράγων gm/C, που καθορίζει την ταχύτητα, διατηρείται στο ίδιο 
επίπεδο. Μειώνοντας το μήκος L του τρανζίστορ και διατηρώντας το πλάτος  W και το 
ρεύμα ID σταθερά μειώνεται αναλογικά η παρασιτική χωρητικότητα της πύλης CG. Επίσης, 
η συχνότητα gm/ CG αυξάνεται κατά 1/L2. Επομένως, συνάγεται το συμπέρασμα πως πε-
ρισσότερο εξεζητημένες τεχνολογίες με μικρότερο μήκος καναλιού, θα δίνουν τη δυνατό-
τητα της σχεδίασης κυκλωμάτων υψηλότερης ταχύτητας, που χρησιμοποιούν MOSFET 
τρανζίστορ, τα οποία λειτουργούν στην περιοχή υποκατωφλίου. 

Οι διατάξεις CMOS προσφέρουν τη δυνατότητα λειτουργίας σε υψηλό fT,  γραμμι-
κότητα και χαμηλότερη τροφοδοσία εξαιτίας της χαμηλής τάσης κατωφλίου Vth  σε σχέση 
με τη διπολική τάση VΒΕ. Οι διατάξεις ΗΒΤ, σε αντιδιαστολή, παρέχουν υψηλή απόδοση 
όσον αφορά τον θόρυβο και υψηλή διαγωγιμότητα. Οι διαφοροποιήσεις της πυκνότητας 
ολοκλήρωσης, όσον αφορά το πεδίο των εφαρμογών, είναι επίσης ένα ζήτημα πρακτικού 
ενδιαφέροντος. Για την κατασκευή χαμηλού-θορύβου RF ενισχυτών, τα SiGe HBT κυ-
κλώματα καταλαμβάνουν το 1/4 με 1/3 της επιφανείας των CMOS κυκλωμάτων ισοδύνα-
μης λειτουργικοτήτας. Για την περίπτωση της κατασκευής κρυφών μνημών σε ένα μικροε-
πεξεργαστή, τα CMOS κυκλώματα καταλαμβάνουν το 1/4 με 1/3 της αντίστοιχης επιφα-
νείας των SiGe HBT κυκλωμάτων ισοδύναμης λειτουργικοτήτας. Ο χαμηλός θόρυβος είναι 
ίσως ένα από τα πλεονεκτήματα των SiGe HBT τρανζίστορ διότι ο θερμικός θόρυβος στην 
πύλη και οι αντιστάσεις του καναλιού είναι μεγαλύτερες σε MOSFET τρανζίστορ.  



 121

Η δυναμικότητα της τεχνολογίας SiGe έγκειται στην ικανότητα της ολοκλήρωσης 
αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων σε ένα μονό ολοκληρωμένο χρησιμοποιώντας υ-
πάρχουσα CMOS εργαστήρια ολοκλήρωσης. Η ολοκλήρωση SiGe HBT με CMOS για τη 
δημιουργία μιας BiCMOS τεχνολογίας χαμηλής-θερμοκρασίας επίταξης περιλαμβάνει την 
διατήρηση της δομικότητας των επιμέρους στοιχείων.  

Στην περίπτωση των αναλογικών αποκωδικοποιητών, η χρήση της CMOS τεχνολο-
γίας οδηγεί σε ολοκληρωμένα χαμηλής κατανάλωσης ισχύος αλλά πολύ χαμηλής ταχύτη-
τας ενώ η χρήση της SiGe HBT BiCMOS οδηγεί σε κυκλώματα υψηλής ταχύτητας ενώ η 
κατανάλωση διατηρείται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Στην συνέχεια,παρουσιάζεται η χρή-
ση της τεχνολογίας της SiGe HBT BiCMOS για την αναλογική σχεδίαση των πυλών πιθα-
νοτήτας (άθροισης-γινομένου δομές), που έχουν προαναφερθεί.  

4.3 Βασικά  διαγραμμικά  κυκλώματα :  η  διάταξη  
Gilbert  

Βασιζόμενος στη διαγραμμική αρχή ο Gilbert εισήγαγε την κυκλωματική διάταξη, 
η οποία χρησιμοποιείται σε διαμορφωτές, για τον πολλαπλασιασμό ρευμάτων στο πρώτο 
θετικό τεταρτημόριο [90]. Ένα απλό κύκλωμα Gilbert φαίνεται στο σχήμα 4-5. 

 

Σχήμα 4-5: Ένας τυπικός πολλαπλασιαστής Gilbert.  
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Ανάλυση μεγάλου σήματος: Το κύκλωμα του παραπάνω σχήματος περιέχει δύο 
διαγραμμικούς βρόχους. Ο βρόχος 1 αποτελεί έναν καθρέφτη ρεύματος, τέτοιον ώστε 
Ιy=I0. Ο βρόχος 2 διέρχεται μεταξύ των κομβικών τάσεων VA. Το διαγραμμικό αυτό κύ-
κλωμα περιλαμβάνει 3 εισόδους Ix1, Ix2, Iy και δύο εξόδους Iz1 και Iz2. Εφαρμόζοντας την 
διαγραμμική αρχή, προκύπτει ότι: 

    1221 zxzx IIII ⋅=⋅      (4-10) 

 Επειδή το ρεύμα στον συλλέκτη είναι σχεδόν ίσο με το ρεύμα στον εκπομπό ισχύει 
επίσης: 

210 zzY IIII +==      (4-11) 

Επομένως από τις σχέσεις (4-10) και (4-11) προκύπτει πως: 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

1

2
1 1

X

X
ZY I

III  (4-12) 

 
21

1
1

XX

XY
Z II

III
+
⋅

=  (4-13) 

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως ο πολλαπλασιαστής Gilbert παρέχει τη δυνατότητα του 
κανονικοποιημένου πολλαπλασιασμού ενώ η άθροιση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την 
βραχυκύκλωση των καλωδίων μεταξύ των επιλεγμένων εξόδων. Αυτό δίνει την δυνατότη-
τα να αναπαρασταθεί μια αναλογική πύλη, που πραγματοποιεί έναν στοιχειώδη υπολογι-
σμό άθροισης-γινομένου. 

4.4 Η  δομική  διάταξη  του  πολλαπλασιασμού  δύο  
διανυσμάτων  

Η βασική κυκλωματική διάταξη που πραγματοποιεί έναν πολλαπλασιασμό μεταξύ 
δύο πιθανοτικές κατανομές στηρίζεται στην διαγραμμική αρχή και στον πολλαπλασιαστή 
Gilbert και εικονίζεται στο σχήμα 4-6. Οι είσοδοι είναι τα ρεύματα Ιx_i, i=1,2,…,m και Ιy_j, 
j=1,2,…,n ενώ η έξοδός του αποτελείται από το διάνυσμα Ιz_i,j.  

Ανάλυση μεγάλου σήματος: Το θεμελιώδες αυτό κύκλωμα περιλαμβάνει (n-1)m 
ανεξάρτητους διαγραμμικούς βρόχους, δύο εκ των οποίων εικονίζονται στο παραπάνω 
σχήμα. Υποθέτουμε ότι όλα τα διπολικά τρανζίστορ αποτελούν ιδανικές πηγές ρεύματος 
ελεγχόμενες από τάση και ισχύει η εξίσωση (4-2) (το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση 
των MOSFET τρανζίστορ κατά τη λειτουργία τους στην περιοχή υποκατωφλίου). 
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Σχήμα 4-6: Η βασική δομή του αναλογικού κυκλώματος για τον πολλαπλασιασμό δύο 

ανεξάρτητων διανυσμάτων.  

Ορίζουμε τα αθροίσματα ∑
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Οι εξισώσεις (4-14) και (4-15) έχουν τα δεύτερα μέλη ίσα, επομένως και τα πρώτα 
άρα οδηγούμαστε στην εξίσωση (4-16). Στα δίκτυα διάδοσης πιθανοτήτων, τα ρεύματα 
χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση πιθανοτήτων. Ο λόγος του ρεύματος Ιy_j  προς το 
Ιy αναπαριστά την πιθανότητα της πληροφορίας από τη διεύθυνση Υ να είναι ίση με το jοστό 

σήμα ενώ ο όρος Py(j) χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση αυτής της πιθανότητας (εξί-
σωση 4-17). 

 yjyixjiz IIII // _,,_ =  (4-16) 
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Ισχύει επίσης Ιz=Ix και πως ο λόγος του ρεύματος Ιx_i  προς το Ιx αναπαριστά την πι-
θανότητα της πληροφορίας από τη διεύθυνση X να είναι ίση με το iοστό σήμα ενώ ο όρος 
Px(i) χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση αυτής της πιθανότητας. Άρα καταλήγουμε 
στην τελική εξίσωση (4-18), η οποία προκύπτει ουσιαστικά με την εφαρμογή των αντί-
στοιχων (n-1)m+3 εξισώσεων στους (n-1)m διαγραμμικούς βρόχους και την άθροισή τους 
κατά μέλη. 

 njmijPiPjPIIII yxyxixzjiz …… ,1,,,1),()()(// _,_ ====  (4-18) 

Συμπερασματικά, το κύκλωμα του σχήματος (4-6) υλοποιεί τον υπολογισμό της 
σχέσης (3-27) πολλαπλασιάζοντας τις δύο συναρτήσεις πυκνότητας πιθανοτήτων Px(i) και  
Py(j) μεταξύ τους και αθροίζοντας τα ρεύματα Ιz_i,j για κάθε Zz∈ και για τα οποία ισχύει 
f(xi, yj, z)=1. Η άθροιση πραγματοποιείται με την σύνδεση των καλωδίων του κυκλώματος 
και χρησιμοποιώντας τον κανόνα του Kirchoff για τις βροχικές εντάσεις. 

Το κύκλωμα του σχήματος 4-6 μπορεί να αναλυθεί λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τά-
σεις στα επιμέρους άκρα του. Εφόσον ισχύει Ιy_j  = Ιy Py(j) και το Ιy αντιστοιχεί στο ολικό 
ρεύμα για όλες τις εισόδους y, είναι σταθερό και αναπαριστά την πιθανότητα ίση με την 
μονάδα τότε, χρησιμοποιώντας την εξίσωση (4-2) και παρατηρώντας ότι η τάση του εκο-

πομπού είναι σταθερή (Vref), προκύπτει ότι refythjy VjPVV +⋅=− )(ln και η διαφορά δυνα-

μικού δίνεται από τη σχέση (4-19). Επομένως, αντί να υπολογίσουμε απ’ ευθείας τις πιθα-
νότητες, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τους υπολογισμούς στο επίπεδο των τάσεων 
που αναπαριστούν τα LLR. Η τάση όμως Vth=KT/q είναι εξαρτημένη από τη θερμοκρασία 
και επομένως θα επηρεάζει τους υπολογισμούς στο πεδίο αυτό. Επομένως, δεν ενδείκνυται 
να χρησιμοποιήσουμε απ’ ευθείας τις τάσεις για την πραγματοποίηση των πράξεων [90]. 
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4.4.1 Η Soft-XOR αναλογική πύλη 

Υιοθετώντας την παραπάνω προσέγγιση τρόπου ρεύματος (current mode) [15]  
Χρησιμοποιώντας τη βασική δομή του κυκλώματος του πολλαπλασιαστή  του σχήματος 4-
6 σχεδιάζουμε το αναλογικό κύκλωμα που απεικονίζεται στο σχήμα 4-7, το οποίο υλοποιεί 
την πύλη soft-XOR για δύο διαφορικά ρεύματα, όπως αυτή περιγράφεται από την εξίσωση 
(3-31). 
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Σχήμα 4-7: Η αναλογική υλοποίηση του πυρήνα της πύλης πιθανοτήτων soft-XOR.  

 

Σχήμα 4-8: Η αναλογική υλοποίηση του πυρήνα της πύλης ισότητας πιθανοτήτων.  
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Στο σχήμα 4-7 η άθροιση των γινομένων πραγματοποιείται βραχυκυκλώνοντας 
τους αντίστοιχους συλλέκτες. Η τάση Vref επιλέγεται καταλλήλως για την επίτευξη εκεί-
νης της πόλωση των HBT τρανζίστορ που θα τους εξασφαλίσει την λειτουργία τους στην 
ενεργό περιοχή  

4.4.2 Η αναλογική πύλη ισότητας  

Αντιστοίχως, η πύλη πιθανοτήτων ισότητας (Equal gate) φαίνεται στο σχήμα 4-8. 
Στην αναλογική υλοποίηση της πύλης αυτής μας ενδιαφέρει ο υπολογισμός των γινομένων 
που δίνονται από την εξίσωση (3-29). Ο αναλογικός πολλαπλασιαστής Gilbert υπολογίζει 
βέβαια όλα τα γινόμενα για τα δύο ζεύγη διαφορικών ρευμάτων και για την μη συμπερι-
ληφθούν στην έξοδο της equal-πύλης, οι έξοδοι αυτοί συνδέονται καταλλήλως (ώστε να 
μην διαταράξουν την λειτουργία του κυκλώματος και τα χαρακτηριστικά του) στην τάση 
τροφοδοσίας VDD. 

4.5 Η  διασύνδεση  και  ενίσχυση  των  κυκλωμάτων  
άθροισης-πολλαπλασιασμού   

Για τη διασύνδεση των αναλογικών πυλών μεταξύ τους απαιτείται η χρήση κατάλ-
ληλων κυκλωμάτων, τα οποία αποτελούν οδηγοί σύνδεσης, μεγάλης αντίστασης εξόδου 
για την οδήγηση των επόμενων βαθμίδων, όπου και λειτουργούν ως φορτία εισόδου σε αυ-
τές. Η χρήση τέτοιων κυκλωμάτων μεγάλης εμπέδησης εξόδου έχει ως αποτέλεσμα τη μη 
μεταβολή του ρεύματος εξαιτίας των μεταβολών στην τάση εξόδου, όσο και αν υπάρχουν 
περιορισμοί λόγω του φαινομένου Early για τα HBT τρανζίστορ ή του φαινομένου της δι-
αμόρφωσης καναλιού στην περίπτωση των MOSFET ή του μεγέθους της διάταξης. Υπάρ-
χουν πολλές δυνατότητες διασύνδεσης εφόσον τα σήματα εξόδου μπορούν να αναπαρα-
σταθούν είτε από τάσεις είτε από ρεύματα. Ένα ακόμα πρόβλημα, το οποίο πρέπει να αντι-
μετωπιστεί είναι η απώλεια ρεύματος λόγω των μη χρησιμοποιούμενων γινομένων. Επί-
σης, παρατηρείται ότι κατά τη διασύνδεση πολλών σταδίων μεταξύ τους, τα επίπεδα των 
ρευμάτων ελαττώνονται και μηδενίζονται λόγω του επίπεδου του ενδογενούς θορύβου του 
ηλεκτρονικού κυκλώματος. Επομένως κρίνεται αναγκαία η εισαγωγή ενισχυτικής βαθμί-
δας, η οποία να διατηρεί την ίδια αναλογία μεταξύ των ρευμάτων και να τα κλιμακώνει, 
αντίστοιχα. 

Καθρέφτες ρεύματος. Η απλούστερη λύση για τη διασύνδεση των αναλογικών 
πυλών αποτελεί η χρήση καθρεφτών ρεύματος, οι οποίοι εισάγουν το ελάχιστο μέγεθος 
επιπρόσθετου κυκλώματος. Η ακρίβεια ενός καθρέφτη ρεύματος αποτελούμενος σε διπο-
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λική τεχνολογία περιορίζεται από το πεπερασμένο κέρδος ρεύματος β σε αντίθεση με τον 
αντίστοιχο καθρέφτη ρεύματος, που υλοποιείται με MOSFET τεχνολογία, όπου ο κύριος 
παράγοντας της μη επίτευξης της απόλυτης ακρίβειας οφείλεται στο μη ταίριασμα των γε-
ωμετρικών χαρακτηριστικών τους. Η υιοθέτηση των αργών PMOS τρανζίστορ στην έξοδο 
των αναλογικών πυλών επιβραδύνει μεν το κύκλωμα (λόγω της μικρότερης κινητικότητας 
σε σχέση με τα NMOS) αλλά εξασφαλίζει μεγαλύτερη αντίσταση εξόδου. Για τη διατήρη-
ση της αρχής πηγής/φορτίου το κάθε στάδιο PMOS πρέπει να ακολουθείται από ένα στά-
διο με NMOS και το αντίστροφο (σχεδίαση CMOS) για τη διατήρηση της διαγραμμικότη-
τας του κυκλώματος. Στην περίπτωση της σχεδίασης BiCMOS ένα PMOS στάδιο εξόδου 
οδηγεί ένα ΝPN στάδιο εισόδου. Το σχήμα 4-9 δείχνει έναν MOS καθρέφτη ρεύματος και 
έναν διπολικό.  

 

Σχήμα 4-9: Καθρέφτες ρεύματος με χρήση διπολικών και MOSFET τρανζίστορ. 

Παρατηρούμε ότι η αντίσταση εξόδου ισούται με την αντίσταση εξόδου του τραν-
ζίστορ καθρέφτη και για τον διπολικό καθρέφτη ρεύματος βλέπουμε ότι εξαρτάται άμεσα 
από την τάση Early VA (η αύξηση της τάσης VCE έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ρεύ-
ματος συλλέκτη IC λόγω της αύξησης της ανάστροφης τάσης της pn επαφής συλλέκτη-
βάσης, η οποία αποτελεσματικά μειώνει το πλάτος της βάσης) ενώ για τον MOS καθρέφτη  
εξαρτάται από την παράμετρο λ, η οποία εκφράζει τη γραμμική αύξηση του ρεύματος απα-
γωγού συναρτήσει της τάσης απαγωγού-πηγής (διαμόρφωση μήκους καναλιού). Η δια-
μόρφωση μήκους καναλιού παρατηρείται σε μικρών διαστάσεων ΜOSFET τρανζίστορ, τα 
οποία λειτουργούν στον κόρο. Η αύξηση στην τάση απαγωγού εμφανίζεται ως αύξηση της 
ανάστροφης πόλωσης της pn επαφής απαγωγού-σώματος και οδηγεί σε μείωση του μήκους 
L του καναλιού. Στην περίπτωση των MOSFET καθρεφτών ρεύματος, το ρεύμα εξόδου 
είναι ίσο με το ρεύμα εισόδου για ίδιες διατάξεις ίσων διαστάσεων. Στην περίπτωση μας 
έχουμε επιλέξει σχεδίαση SiGe BiCMOS και επομένως θα χρησιμοποιήσουμε HBT SiGe 
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καθρέφτες ρεύματος στην είσοδο και καθρέφτες ρεύματος PMOS στην έξοδο μιας αναλο-
γικής πύλης πιθανοτήτων.  

Τερματισμός των τρανζίστορ που σχετίζονται με μη χρησιμοποιημένα γινομέ-
να. Τα τρανζίστορ αυτά δεν μπορούν να απαλειφθούν διότι για την ορθή λειτουργία του 
κυκλώματος, ο πυρήνας του πολλαπλασιασμού πρέπει πάντα να περιλαμβάνει mn ⋅  τραν-
ζίστορ. Αν παραληφθούν τα συγκεκριμένα τρανζίστορ οδηγούμαστε σε αλλαγή των ρευ-
μάτων εισόδων και κατ’ επέκταση των πιθανοτήτων που αντιπροσωπεύουν. Για τη διατή-
ρηση του επιπέδου της τάσης απαγωγού στα τρανζίστορ, τα οποία σχετίζονται με πράξεις 
που δεν χρησιμοποιούνται από την αναλογική πύλη πιθανοτήτων, συνδέουμε PMOS τραν-
ζίστορ σε συνδεσμολογία διόδου ως ενεργό φορτίο. Αυτό μειώνει το φαινόμενο της πεπε-
ρασμένης αντίστασης εξόδου, η οποία εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την τάση απαγω-
γού. Με αυτόν τον τρόπο η τάση διατηρείται σε χαμηλό επίπεδο όπως συμβαίνει με την 
τάση στα υπόλοιπα μέρη της αναλογικής πύλης πολλαπλασιασμού. 

Κανονικοποίηση και ενίσχυση των ρευμάτων της αναλογικής πύλης πολλα-
πλασιασμού. Στις αναλογικές υλοποιήσεις αναλογικών κυκλωμάτων διάδοσης πιθανοτή-
των είναι έντονο το πρόβλημα της εξασθένισης των ρευμάτων, τα οποία αντιστοιχούν σε 
τιμές πιθανοτήτων. Επίσης το επίπεδο του θορύβου των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων θέτει 
ένα κατώτατο όριο στο ελάχιστο ρεύμα που αντιπροσωπεύει  τα επιθυμητά αναλογικά σή-
ματα. Ορίζουμε ως κατώτερο όριο στα επίπεδα των ρευμάτων-σήματα την τιμή των μερι-
κών nA. Το όριο αυτό είναι τέτοιο ώστε να διατηρεί το τρανζίστορ στην εκθετική περιοχή 
λειτουργίας του. Το βασικό κύκλωμα που κανονικοποιεί και ενισχύει τις συναρτήσεις (στο 
θετικό τεταρτημόριο) πυκνότητας πιθανοτήτων, οι οποίες αναπαριστώνται από διανύσματα 
ρευμάτων, βασίζεται στο κύκλωμα του σχήματος 4-10. Το κύκλωμα αυτό προκύπτει από 
το βασικό κύκλωμα του σχήματος (4-6) με m=1 και Ιx,1 ίσο με ένα σταθερό ρεύμα ΙU. Η 
ενσωμάτωση της διάταξης αυτής στις αναλογικές πύλες στην είσοδό τους επιταχύνει ση-
μαντικά τη χρονική απόκρισή της ενώ αν εφαρμοστεί στην έξοδό τους οδηγεί σε χαμηλό-
τερη κατανάλωση ισχύος αλλά τις καθιστά αργές. Το κύκλωμα αυτό είναι γνωστό ως κα-
νονικοποιητής-διανυσμάτων του Gilbert [91] και η εξίσωση (4-20) περιγράφει τη λειτουρ-
γία του. 
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Σχήμα 4-10: Κύκλωμα ενίσχυσης και κανονικοποίησης ρευμάτων. 
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Εφαρμόζοντας τα παραπάνω στις αναλογικές πύλες soft-XOR και ισότητας, αντί-
στοιχα, μπορούμε να τις διασύνδεουμε όπως φαίνεται στο σχήμα 4-11. Στο σχήμα 4-12 
εικονίζεται ο τρόπος διασύνδεσης των αναλογικών δομών. 
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Σχήμα 4-11: Η διασύνδεση και η ενίσχυση μιας πύλης soft-XOR και μιας πύλης Equal. 
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Σχήμα 4-12: Η γενική δομή της διασύνδεση πολλών αναλογικών πυλών μέσω καθρεφτών ρεύματος και η κανονικοποίηση των ρευμάτων-

σημάτων μέσω ενισχυτικών διατάξεων στην είσοδό τους. 



4.6 Η  αναλογική  πύλη  πιθανοτήτων-κυκλώματα  άθροισης  
πολλαπλασιασμού   

Η αναλογική υλοποίηση μιας πύλης πιθανοτήτων τριών διανυσμάτων, που αντιστοιχούν σε 
συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας, και εκτελεί μια βασική και θεμελιώδη πράξη του αλγορίθμου 
άθροισης-πολλαπλασιασμού σύμφωνα με την σχέση (3-27), βασίζεται στο γενικό κύκλωμα του σχή-
ματος 4-13. 

 

Σχήμα 4-13: Η γενική δομή του αναλογικού κυκλώματος που υλοποιεί την πύλη πιθανοτήτων. 
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Το κύκλωμα περιλαμβάνει τέσσερα βασικά μέρη σύμφωνα με την προηγούμενη ανάλυση. Η 
χρήση καθρεφτών ρεύματος στην είσοδο και στην έξοδο είναι αναγκαία για τη διασύνδεση της ανα-
λογικής πύλης με άλλες βασικές δομές. Ο κεντρικός πυρήνας πραγματοποιεί τους πολλαπλασιασμούς 
των ρευμάτων-σημάτων. Η κανονικοποίηση-ενίσχυση των ρευμάτων γίνεται στην είσοδο του κυκλώ-
ματος για την ταχύτερη απόκρισή του. Βασιζόμενοι στην τεχνολογία SiGe BiCMOS, ο κεντρικός πυ-
ρήνας και η είσοδος του κυκλώματος περιλαμβάνει HBT τρανζίστορ ενώ η έξοδος χρησιμοποιεί 
PMOS καθρέφτες ρεύματος. Η πρόσθεση λαμβάνει χώρα στο μέρος της διασύνδεσης βραχυκυκλώνο-
ντας τους αντίστοιχους συλλέκτες. Τα ρεύματα Im,n αντιστοιχούν σε διανύσματα πιθανοτικών κατανο-
μών, οι οποίες υπολογίζονται από την πύλη πιθανοτήτων. Οι αρμονικές παραμορφώσεις του μικρού 
σήματος και τυχόν παρασιτικά φαινόμενα δεν επιδρούν στα σήματα που χρησιμοποιούνται για τους 
υπολογισμούς δεδομένου ότι η συχνότητα λειτουργίας δεν είναι εξαιρετικά υψηλή. 

Εκτός από τον πολλαπλασιαστή Gilbert υπάρχουν και άλλοι αναλογικοί πολλαπλασιαστές, οι 
οποίοι όμως είναι μεγαλύτερης πολυπλοκότητας και απαιτούν της περισσότερα τρανζίστορ για την 
πραγματοποίηση μιας απλής πράξης του αλγορίθμου άθροισης-πολλαπλασιασμού. Μερικές από τις 
εναλλακτικές κυκλωματικές διατάξεις αναλογικού πολλαπλασιασμού σημάτων βασίζονται σε ζευγά-
ρια cross-coupled τρανζίστορ σε διπολική και MOS τεχνολογία [92-94], ενώ άλλες χρησιμοποιούν την 
τετραγωνική-διαγραμμική αρχή [95], την αρχή τετραγωνικής ρίζας [96, 97] και τις τεχνικές floating-
gate MOSFET [98, 99]. 

4.7 Η  δυϊκότητα  του  διαφορικού  ενισχυτή  ως  κύκλωμα  
αναπαράστασης  και  σύνδεσης  πιθανοτήτων  με  τον  λογα-
ριθμικό  λόγο  πιθανοφανειών   

Η δυϊκότητα μεταξύ των λογαριθμικών λόγων LLR και των συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότη-
τας μεταφέρεται στα διαγραμμικά κυκλώματα διότι μπορεί να εκφραστεί άμεσα από τη λειτουργία 
τους. Η αναπαράσταση των πιθανοτήτων από αναλογικά ρεύματα και των λογαριθμικών λόγων από 
διαφορικές τάσεις είναι δόκιμη και εφικτή λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σχέση που συνδέει τα διαφορικά 
ρεύματα εξόδου ενός διαφορικού ενισχυτή με την διαφορική  τάση εξόδου. 

Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις εξισώσεις (2-65) και (2-66) προκύπτει η ακόλουθη γραφική παρά-
σταση για την κατανομή των πιθανοτήτων συναρτήσει του LLR. 
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Σχήμα 4-14: Οι πιθανότητες P(y/x=0) και P(y/x=1) συναρτήσει του λόγου LLR. 

Ένα διαφορικό ζεύγος που αναπαριστά την μετατροπή του LLR (L) σε πιθανότητες (P) δυϊκότη-
τα αυτήν εικονίζεται στο σχήμα (4-15α) ενώ το αναλογικό κύκλωμα του σχήματος 4-15β αναπαριστά 
την ανάστροφη διαδικασία. 

Οι εξισώσεις (4-21), (4-22) και (4-23) που διέπουν την λειτουργία ενός διαφορικού ζεύγους δι-
πολικών τρανζίστορ  είναι ανάλογες των εξισώσεων (2-65) και (2-66) ενώ το σχήμα 4-16 είναι επίσης 
ανάλογο του σχήματος 4-14. Η σχέση που εκφράζει την αναλογία αυτή δίνεται από την εξίσωση (4-
24). 

Ο πίνακας 4-1 συνοψίζει τις συσχετίσεις των τάσεων και των ρευμάτων με τους λογαριθμικούς-
λόγους πιθανοφάνειας και των πιθανοτήτων, αντίστοιχα. 
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Σχήμα 4-15 a) Μετατροπή του λόγου LLR σε πιθανότητες μέσω διαφορικού ενισχυτή, β) Μετατροπή 

πιθανοτήτων σε λόγο LLR. 
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Σχήμα 4-16: Η απόκριση μεγάλου σήματος (DC) των διαφορικών ρευμάτων ενός διαφορικού ενισχυ-

τή συναρτήσει της διαφορικής τάσης. 

LLRVAV thermal ⋅⋅=Δ  (4-24) 

Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι LLR τιμές μετατρέπονται σε διαφορικές τάσεις εισόδου (ΔV ) με 

κατάλληλη ολίσθηση κατά έναν παράγοντα thermalVA ⋅  (όπου Α είναι ένας διορθωτικός παράγοντας)  

και οι πιθανότητες μετάβασης του διαύλου σε διαφορικά ρεύματα εξόδου, ενώ παράλληλα η γραφική 
παράσταση του σχήματος 4-14 μετασχηματίζεται στην γραφική παράσταση του σχήματος 4-16. 

Πίνακας 4-1: Η συσχέτιση μαθηματικών και φυσικών μεγεθών. 

 Πιθανότητα Λογαριθμική-
Πιθανοφάνεια 

Λογαριθμικός-
Λόγος-

Πιθανοφάνειας 

Μαθηματικό σύμβολο PX(x=i) LL(X) LLR(X) 

Σύνολο τιμών (0, 1) (-∞, 0) (-∞, +∞) 

Φυσικό μέγεθος Ρεύμα Τάση - γείωση Διαφορική τάση 

Φυσικός τύπος Ii / I Vi / VT ΔV / VΤ 
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4.8 Σύγκριση  αναλογικής  και  ψηφιακής  σχεδίασης  

Συγκρίνοντας μια αναλογική πύλη πιθανοτήτων με μια αντίστοιχη ψηφιακή, παρατηρούμε την 
υπεροχή των αναλογικών κυκλωμάτων στη χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος, στη μικρότερη επιφά-
νεια κατάληψης πυριτίου και στην υψηλότερη ταχύτητα επεξεργασίας. Ένας τυπικός αθροιστής ενός 
bit εικονίζεται στο σχήμα 4-17. Ο αθροιστής αυτός μπορεί να υλοποιηθεί με 18 τρανζίστορ. Επομέ-
νως, για την υλοποίηση ενός αθροιστή των 10-bit απαιτούνται δέκα από τους παραπάνω αθροιστές και 
συνεπώς θα χρησιμοποιηθούν 180 τρανζίστορ. Στην ψηφιακή υλοποίηση, ο πολλαπλασιασμός λόγω 
της εκθετικής φύσης του αλγορίθμου Άθροισης-Πολλαπλασιασμού αντικαθίσταται από λογαριθμική 
πρόσθεση και εύρεση του μεγίστου (MAX τελεστής) [15], η soft-XOR πύλη απαιτεί τουλάχιστον έναν 
αθροιστή με την επιπρόσθετη χρήση μιας μνήμης ROM (look-up table) για τον υπολογισμό του λογα-
ρίθμου (η soft-XOR πύλη πραγματοποιεί 4 προσθέσεις και 2 ΜΑΧ τελεστές. Η αύξηση των εισόδων 
μιας πύλης πιθανοτήτων οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των τρανζίστορ και της καθυστέρησης του 
αθροιστή. Παρ΄ όλ΄ αυτά, τα τρανζίστορ των ψηφιακών κυκλωμάτων είναι μικρότερου μεγέθους μ’ 
αποτέλεσμα να μην αυξάνεται υπερβολικά η επιφάνεια πυριτίου. Από την άλλη μεριά, η αναλογική 
soft-XOR πύλη απαιτεί μόνο 13 τρανζίστορ για την υλοποίησή της, γεγονός που αποδεικνύει την α-
πλότητα του αναλογικού κυκλώματος. 

 

Σχήμα 4-17. Πλήρης αθροιστής του  1-bit. 

Τα αναλογικά κυκλώματα παράγουν λιγότερο θόρυβο και δεν παρατηρούνται κρουστικά ρεύ-
ματα βραχυκυκλώσεως όπως στην περίπτωση των συμβατικών ψηφιακών κυκλωμάτων. Αυτό αποτε-
λεί ένα από τα πλεονεκτήματα της αναλογικής σχεδίασης, το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως. Ε-
ξαιτίας της δυναμικής συμπεριφοράς του αναλογικού κυκλώματος στην περίπτωση των αναλογικών 
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επαναληπτικών αποκωδικοποιητών δεν απαιτούνται οι αντίστοιχες διακριτές επαναλήψεις όπως στην 
περίπτωση του ψηφιακού, οι οποίες μειώνουν σημαντικά τον ρυθμό διεκπεραίωσης, για τη σύγκλιση 
στη σωστή κωδική λέξη. 

Το μεγάλο πλεονέκτημα στην σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων είναι η ευθύτητα και η μεγα-
λύτερη απλότητα σε σχέση με την αντίστοιχη των αναλογικών ενώ η συμπεριφορά τους είναι περισ-
σότερο προβλέψιμη και καλύτερα εκτιμούμενη. Πληθώρα σχεδιαστικών εργαλείων, βιβλιοθηκών έ-
τοιμων κυκλωμάτων, και εγκαταστάσεων ελέγχου είναι διαθέσιμα στους σχεδιαστές για την αποτύ-
πωση οποιουδήποτε αλγορίθμου σε ψηφιακές πύλες  και την κατασκευή τους με υψηλή επιτυχία λει-
τουργίας. Η αξιοπιστία και η ευρωστία των ψηφιακών κυκλωμάτων έχει αποδειχτεί στην πράξη. Στην 
σχεδίαση της αναλογικής πύλης soft-XOR για παράδειγμα, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι η ακρίβεια 
μπορεί εύκολα να αλλάξει για διαφορετικά επίπεδα ρεύματος και η απόδοσή της μπορεί να επηρεα-
στεί σαφώς από τις μεταβολές στην θερμοκρασία και της ατέλειες κατασκευής. Τα ψηφιακά κυκλώ-
ματα δεν είναι ευαίσθητα στους παράγοντες αυτούς. Το μειονέκτημα της έλλειψης αυτοματοποιημέ-
νης σχεδιαστικής διαδικασίας για την παραγωγή και έλεγχου του αναλογικού κυκλώματος αποτελεί 
ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα κατά την σχεδίαση μεγαλύτερου μεγέθους αναλογικών αποκωδικο-
ποιητών, που θα χρησιμοποιηθούν στην βιομηχανία. Ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα, όπως θα πα-
ρουσιαστεί στα επόμενα κεφάλαια, αποτελεί η στατιστική επαλήθευση της διορθωτικής ικανότητας 
του αναλογικού αποκωδικοποιητή κατά τη διαδικασία της εξομοίωσής του. Επίσης ο έλεγχος του τε-
λικού ολοκληρωμένου πραγματοποιείται στατιστικώς και είναι υψηλού κόστους (καμπύλη BER σε 
κάποιο ρυθμό διεκπεραίωσης). Δεν είναι πρακτικά εφικτή η χρήση εξομοιωτών κυκλώματος για τη 
εκτίμηση της μεταβολής της απόδοσης του αποκωδικοποιητή συναρτήσει κάποιας φυσικής παραμέ-
τρου ενώ οι εξομοιώσεις στο επίπεδο του τρανζίστορ είναι χρονοβόρες και ίσως για την εκτίμηση του 
BER για μια συγκεκριμένη τιμή του SNR να απαιτόυν χρονική διάρκεια μεγαλύτερης της μιας εβδο-
μάδας για επεξεργαστή Pentium D 2.8GHz μνήμης 512ΜΒ. Γι’ αυτόν τον λόγο απαιτείται η μοντελο-
ποίηση της συμπεριφόρας του κυκλώματος με κάποια γλώσσα περιγραφής ή προγραμματισμού υψη-
λότερου επιπέδου αφαιρετικότητας για την εκτίμηση της συμπεριφοράς. Ωστόσο, βελτιστοποίηση σε 
κάθε επιμέρους αναλογική είναι εφικτή και εύκολα πραγματοποιείται με τα αναπτυγμένα εργαλεία 
σχεδίασης. Επίσης είναι δυνατή η αντιμετώπιση του προβλήματος mismatch σε τοπικό επίπεδο μετα-
βάλλοντας το μέγεθος των τρανζίστορ και λαμβάνοντας τις προδιαγραφές της φυσικής σχεδίασης 
(layout design).   
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Σχήμα 4-18: α) Τηλεπικοινωνιακός δέκτης με ψηφιακό αποκωδικοποιητή και μετατροπέα σήματος 

ADC, β) Τηλεπικοινωνιακός δέκτης με αναλογικό αποκωδικοποιητή και χρήση αναλογικών μνημών. 

Η αποθήκευση της πληροφορίας, που λαμβάνεται από τον φυσικό δίαυλο επικοινωνίας, στην 
περίπτωση των αναλογικών αποκωδικοποιητών σε αναλογικές μνήμες προσδίδει τη δυνατότητα του 
περιορισμού της επιπλέον υποβάθμιση της λαμβανόμενης πληροφορίας και την εξοικονόμηση στην 
κατανάλωση ισχύος. Η μη όμως ύπαρξη υψηλής ταχύτητας και μη-ευμετάβλητες [100], λόγω διαρ-
ροής, αναλογικών μνημών αποτελεί ένα εμπόδιο για τη σύζευξη του αναλογικού αποκωδικοποιητή 
απ΄ ευθείας με τον soft-output αποδιαμορφωτή. Το σχήμα (4-18) δείχνει την διάταξη τηλεπικοινωνια-
κού δέκτη παρουσία αναλογικού αποκωδικοποιητή. Ο χρήση μετατροπέα ADC για την επεξεργασία 
των δεδομένων από τον ψηφιακό αποκωδικοποιητή αυξάνει σημαντικά την κατανάλωση ισχύος. 

Συνοψίζοντας, παρατηρούμε ότι υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα για τη σχεδίαση αναλογι-
κών αποκωδικοποιητών και πως η επιπλέον έρευνα για την αντιμετώπιση των υπαρχόντων προβλημά-
των είναι απαραίτητη. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα προαναφερόμενα, στα επόμενα κεφάλαια παρουσιά-
ζουμε τη σχεδίαση και υλοποίηση αναλογικών επαναληπτικών αποκωδικοποιητών υψηλής ταχύτητας 
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία SiGe BiCMOS με στόχο την ταχύτερη απόκριση και σύγκλιση στην 
ορθή αποσταλμένη κωδική λέξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5  

Αναλογικοί Επαναληπτικοί Αποκωδικοποιητές Τεχνο-
λογίας SiGe BiCMOS 

 
Στην αρχή του κεφαλαίου αυτού συνοψίζουμε τη μεθοδολογία, που προτάθηκε προηγουμένως, για τη σχε-

δίαση ενός αναλογικού αποκωδικοποιητή ενός κώδικα διόρθωσης λαθών. Στην συνέχεια, παρουσιάζεται η σχεδί-
αση, η δυναμική συμπεριφορά,  η αρχιτεκτονική και τα αποτελέσματα της εξομοίωσης  ενός 8-bit SISO αναλογι-
κού αποκωδικοποιητή και ενός αναλογικού Turbo αποκωδικοποιητή για μήκη πληροφοριακών δεδομένων 8-10-
16 bits βάσει των κανόνων που διέπουν τον αλγόριθμο SPA. Η μοντελοποίηση τους, οι προδιαγραφές και  η ανά-
λυση των δύο αυτών συστημάτων συμπεριλαμβανομένου και των κωδικοποιητών με τη βοήθεια των Γράφων-
Παραγόντων πραγματώθηκε στο κεφάλαιο 3. Η σχεδίαση, που ακολουθεί, εδράζεται στην χρήση της τεχνολογίας 
0.35μm SiGe BiCMOS 4 Metal 4 Poly της AMS1. Επιπλέον, εκτιμώνται και συγκρίνονται η διορθωτική ικανότητa 
και ο ρυθμός διεκπεραίωσης τους με προϋπάρχουσες σχεδιάσεις αναλογικών αποκωδικοποιητών σε διάφορες άλ-
λες τεχνολογίες.    

5.1 Η  μεθοδολογία  σχεδίασης  αναλογικών  αποκωδικο-
ποιητών  

Συνοψίζοντας τα διάφορα στάδια, που αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, για τη θέ-
σπιση των προδιαγραφών, την εκτίμηση της απόδοσης του αλγορίθμου και της διορθωτικής ικανότη-
τας του κώδικα διόρθωσης λαθών, τη σχεδίαση των κατάλληλων αναλογικών κυκλωμάτων και διατά-
ξεων, που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση του αλγορίθμου της αποκωδικοποίησης πάνω σε α-
ναλογικές δομές υλικού, προκύπτει η μεθοδολογία σχεδίασης που περιγράφεται στο σχήμα 5-1. 

Δοθέντος ενός κώδικα διόρθωσης λαθών, εξάγουμε τη συναρτησιακή σχέση των μεταβλητών 
που συμμετέχουν στη διαδικασία της κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης και ακολούθως μοντελο-
ποιούμε και απεικονίζουμε την ολική συνάρτηση, που προκύπτει, βάσει των Γράφων-Παραγόντων. 
Εφαρμόζουμε τον αλγόριθμο SPA και πραγματοποιούμε την πρώτη εξομοίωση, χρησιμοποιώντας μια 

                                                 
1 AMS (Austria Microsystems Semiconductors) Industry. 
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κατάλληλη γλώσσα προγραμματισμού (C, Matlab) ή κάποιο συγκεκριμένο μαθηματικό σχεδιαστικό 
εργαλείο (Simulink), για την εξαγωγή της καμπύλης του BER συναρτήσει του SNR και μελετούμε την 
διορθωτική ικανότητα του δοθέντος κώδικα διόρθωσης λαθών. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τον 
επιμερισμό των εξισώσεων σε πιθανοτικές πύλες δύο εισόδων και μιας εξόδου και την απεικόνισή 
τους σε κατάλληλες αναλογικές διαγραμμικές διατάξεις. Στην συνέχεια, ακολουθεί η κυκλωματική 
εξομοίωση για την μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς του προκύπτων αναλογικού αποκωδικοποιη-
τή ενώ παράλληλα προσαρμόζονται τα επιμέρους αναλογικά κυκλώματα στις προδιαγραφές των τά-
σεων τροφοδοσίας και πόλωσης για τη διατήρηση των τρανζίστορ στην κατάλληλη περιοχή λειτουρ-
γίας και λαμβάνουμε υπ’ όψιν τις επιδράσεις των ατελειών (π.χ. μη ταίριασμα των τρανζίστορ). Η δι-
ορθωτική ικανότητα του αποκωδικοποιητή, ο ρυθμός διεκπεραίωσής του και η ταχύτητα της αποκω-
δικοποίησής του εκτιμάται βάσει της μεταβατικής ανάλυσης της εξόδου συναρτήσει του χρόνου. Έ-
πειτα λαμβάνει χώρα η φυσική σχεδίαση (layout) σύμφωνα με τους κανόνες και τα κριτήρια σχεδία-
σης που προδιαγράφει η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία πυριτίου. Προχωρούμε σε επιπρόσθετες εξο-
μοιώσεις, αφού λάβομε υπ’ όψιν στη σχεδίαση και τα παρασιτικά στοιχεία για να ελέγξουμε την επί-
δρασή τους στη δυναμική συμπεριφορά του κυκλώματος. Το τελευταίο στάδιο αφορά την κατασκευή 
του ολοκληρωμένου και τη μέτρησή του. 

 

Σχήμα 5-1: Το διάγραμμα ροής, που περιγράφει τα βήματα της μεθοδολογίας για την σχεδίαση ενός 

αναλογικού αποκωδικοποιητή κωδίκων διόρθωσης λαθών. 
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5.2 Ο  8-bit  SiGe BiCMOS αναλογικός  SISO αποκωδι -
κοποιητής  για  τον  (7,5) επαναληπτικό  και  συστηματικό  
συνελικτικό  κώδικα  

Στην παράγραφο 3.6.1 προδιαγράφηκε το τηλεπικοινωνιακό σύστημα αποτελούμενο από έναν 
συστηματικό και επαναληπτικό συνελικτικό κώδικα (RSC) με γεννήτορα πίνακα 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++

+
= 2

2

1
1,1)(

DD
DDG  και διαμορφωτή BPSK. Η μετάδοση πραγματοποιείται πάνω από AWGN φυ-

σικό δίαυλο ενώ η αποκωδικοποίηση πραγματοποιείται με τη χρήση του αλγορίθμου SISO. Η σχεδία-
ση που ακολουθείται για την υλοποίηση του 8-bit αναλογικού αποκωδικοποιητή SISO περιλαμβάνει 
τα μεθοδολογικά βήματα του σχήματος 5-1. Ο Γράφος-Παραγόντων του εν λόγω τηλεπικοινωνιακού 
συστήματος παρουσιάστηκε στο σχήμα 3-18. Η απόδοση της διορθωτικής ικανότητας του συγκεκρι-
μένου κώδικα διόρθωσης λαθών πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το πακέτο Matlab. Η εξομοίω-
ση οδήγησε στην καμπύλη του ρυθμού BER συναρτήσει του SNR του σχήματος 3-21β.  

Η αναλογική σχεδίαση του 8-bit SISO αποκωδικοποιητή βασίζεται στην τεχνολογία 0.35μm 
SiGe BiCMOS της AMS με συχνότητα ft=60GHz (συχνότητα μετάβασης φορέων από τον συλλέκτη 
στον εκπομπό). Μετά την εκτίμηση της απόδοσης του αποκωδικοποιητή βάσει εξομοίωσης στο επίπε-
δο του Γράφου-Παραγόντων, ακολουθεί ο επιμερισμός του αλγορίθμου SISO σε πύλες πιθανοτήτων 2 
διανυσματικών εισόδων και 1 διανυσματικής εξόδου. Το σχήμα 5-2 παρουσιάζει τον επιμερισμό αυ-
τόν. Οι πύλες V2I πραγματοποιούν τη μετατροπή του λογαριθμικού λόγου πιθανοφάνειας (LLR) για τα 
πληροφοριακά σύμβολα u και τα σύμβολα ισοτιμίας p σε πιθανότητες μετάβασης του φυσικού διαύ-
λου. Στην συνέχεια ακολουθούν οι πύλες που αφορούν τον υπολογισμό της μετρικής κλάδου, την ε-
πανάληψη Α, την επανάληψη Β, τον υπολογισμό του γινομένου Α×B, τον υπολογισμό της εξωγενούς 
πληροφορίας Ε και τον υπολογισμό των APP U. Oι αντίστοιχες εξισώσεις, που περιγράφουν τις πύλες 
πιθανότητων, παρατίθενται στον Πίνακα 3-1 [63].  

5.2.1 Σχεδίαση στο επίπεδο του τρανζίστορ 

Για την κυκλωματική σχεδίαση των αναλογικών πυλών επιλέχθηκε τροφοδοσία VDD=5V ενώ 

το εύρος της διαφορικής τάσης εισόδου κυμαίνεται ΔVδιαφορική=Vinput-VCM =± 0.2Vp-p [63, 64]. Το σχή-
μα 5-3 εικονίζει τη διασύνδεση των αναλογικών πυλών του σχήματος 5-1, που αντιστοιχούν σε ένα 
τμήμα i του διαγράμματος trellis (για τα τμήματα 1 και 2 του διαγράμματος trellis, λόγω του γεγονό-
τος ότι δεν υπάρχουν όλοι οι κλάδοι, προκύπτουν απλοποιημένα διαγράμματα διασύνδεσης και κά-
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ποιοι κλάδοι των εξόδων των αναλογικών πυλών δεν χρησιμοποιούνται). Η εισαγωγή μιας επιπλέον 
πύλης V2I  χρησιμοποιείται για την παραγωγή των ισοπίθανων εισόδων δ(ui) ={0.5, 0.5} στην πύλη 
πιθανοτήτων τύπου Β. Η σχεδίαση των αναλογικών πυλών βασίζεται στο γενικό SiGe BiCMOS κύ-
κλωμα μιας γενικής αναλογικής πύλης του σχήματος 4-13.  

 

Σχήμα 5-2: Ο επιμερισμός του 8-bit αποκωδικοποιητή SISO βάσει του Γράφου-Παραγόντων σε πύλες 

πιθανοτήτων 2 διανυσματικών εισόδων και 1 διανυσματικής εξόδου και η μεταξύ τους διασύνδεση.  

1. Η αναλογική πύλη V2I. Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 4.7, οι πύλες V2I αυτές πραγ-
ματοποιούν τη μετατροπή της τάσης V(LLR), που αντιστοιχεί στον λόγο LLR σε διαφορικό ρεύμα, το 
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οποίο αντιστοιχεί στις πιθανότητες μετάβασης του AWGN διαύλου P(y/x). Για τη διασύνδεση της δι-
αφορικής εξόδου (διαφορικά ρεύματα Ι0 και Ι1) των κυκλωματικών αυτών διατάξεων εισάγουμε 
PMOS καθρέφτες ρεύματος μήκους καναλιού L=0.5μm και πλάτος W=10μm, ενώ το ρεύμα πόλωσης 
IU παράγεται από ένα τρανζίστορ ΗΒΤ και μια αντίσταση επιλεγμένη έτσι ώστε να διατηρεί την τάση 
στον συλλέκτη του τρανζίστορ στα 1.2V. Το ΗΒΤ τρανζίστορ τροφοδοτείται στη βάση του με τάση 
Vb=1.1V και με τιμή της αντίστασης R=492Ω εξασφαλίζεται η λειτουργία του στην ενεργό περιοχή 
[63, 64] και επίσης αυξάνεται η απόρριψη του κοινού σήματος (IU=594μΑ). Το μήκος του εκπομπού 
των ΗΒΤ τρανζίστορ είναι ίσο Lemitter=8x0.35μm. Αποφεύχθηκε η ενσωμάτωση κάποιου εκλεπτυσμέ-
νου καθρέφτη ρεύματος για την παροχή του ρεύματος πόλωσης διότι αφ’ ενός μεν θα αύξανε την πο-
λυπλοκότητα του κυκλώματος, αφ’ ετέρου δε θα αύξανε την περιοχή κάλυψης Πυριτίου του τελικού 
ολοκληρωμένου κυκλώματος.  

 

Σχήμα 5-3: Η διασύνδεση των αναλογικών πυλών σε ένα τμήμα i του διαγράμματος trellis για τον 8 

bit αναλογικό αποκωδικοποιητή του (7,5) επαναληπτικού και συστηματικού συνελικτικού κώδικα. 

Το εύρος της μιας εισόδου Vinput ισούται με [2.0, 2.4]V ενώ η τάση κοινού-τρόπου (common-
mode) ισούται με VCM=2.2V. Ακολουθώντας την εξίσωση 4-24 για να αντιστοιχήσουμε τους λόγους 
LLR στην ανάλογη διαφορική τάση εισόδου στην πύλη V2I και την γραφική παράσταση του σχήματος 
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4-15 σε αυτήν του σχήματος 4-16, η οποία δίνει την DC απόκριση του διαφορικού ενισχυτή, η εκά-
στοτε τάση Vinput δίνεται από τον παρακάτω τύπο:    

 )(2.20282.0 VLLRVLLRVAV CMthermalinput +⋅=+⋅⋅=   (5-1) 

Επίσης για λόγους επανατοποθέτησης (reset) του αποκωδικοποιητή και τη μετέπειτα επεξερ-
γασία του επομένου πλαισίου, που λαμβάνεται από τον αποδιαμορφωτή, εισήχθη μια πύλη διέλευσης 
(transmission gate) [66, 86] αποτελούμενη από ένα NMOS και ένα PMOS τρανζίστορ με μήκος κα-
ναλιού L=0.35μm και πλάτος W=10μm με συμπληρωματικές ελέγχου στις πύλες τους. Η ανάλυση της 
λειτουργίας της πύλης αυτής πραγματοποιείται στο κεφάλαιο 7. Όταν η πύλη βρίσκεται στην αποκοπή 
η πύλη είναι ανενεργή, ενώ όταν δεν βρίσκεται στην αποκοπή η πύλη τροφοδοτεί το κύκλωμα του α-
ποκωδικοποιητή με δύο ίσα ρεύματα (IU/2). Το σχήμα 5-4 παρουσιάζει την σχηματική αναπαράσταση 
του κυκλώματος της πύλης V2I τροφοδοσίας VDD=5V. Το V2I κύκλωμα, που τροφοδοτεί την πύλη Β 
δεν περιλαμβάνει πύλη διέλευσης ενώ εκείνο που τροφοδοτεί τις πύλες Α και F χρησιμοποιεί καθρέ-
φτες ρεύματος δύο εξόδων. Ο διαφορικός ενισχυτής (V2I) αποτελεί μια βαθμίδα κατάλληλη για την 
απόρριψη θορύβου κοινού σήματος που συνήθως προέρχεται από εξωτερικούς παράγοντες. 

 

Σχήμα 5-4: Η κυκλωματική διάταξη της αναλογική πύλης V2I. 

2. Η αναλογική πύλη A. Το κύκλωμα πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες μετάβασης του διαύλου 
των πληροφοριακών δεδομένων με τις αντίστοιχες των δεδομένων ισοτιμίας και τροφοδοτείται με τά-
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ση VDD=5V. Oι τάσεις Vrefa=2.2V και Vrefb=1.2V εξασφαλίζουν τη λειτουργία των ΗΒΤ τρανζίστορ 
στη διαγραμμική περιοχή. Η τάση Vb=1.1V στην βάση του κάτω ΗΒΤ τρανζίστορ και σε συνδυασμό 
με την αντίσταση R=492Ω, προσδίδουν στο κύκλωμα ρεύμα πόλωσης IU=594μΑ. Τα τρανζίστορ ΗΒΤ 
έχουν μήκος εκπομπού Lemitter=8x0.35μm ενώ για τα τρανζίστορ στους PMOS καθρέφτες ρεύματος 
ισχύει  L=0.5μm και W=10μm. 

 

Σχήμα 5-5: Η κυκλωματική διάταξη της αναλογική πύλης A. 

3. Η αναλογική πύλη B. H πύλη αυτή ολοκληρώνει τον υπολογισμό της μετρικής των κλάδων 
πολλαπλασιάζοντας κατάλληλα τις εξόδους τις προηγούμενης πύλης με τα ίσα ρεύματα που αντιστοι-
χούν σε δ(ui)=0.5. Για την τροφοδοσία και πόλωση της πύλης αυτής ισχύουν τα ίδια με την πύλη Α. 
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Σχήμα 5-6: Η κυκλωματική διάταξη της αναλογική πύλης Β. 

4. Η αναλογική πύλη C. H πύλη αυτή πραγματοποιεί την επανάληψη «Α» του αλγορίθμου 
SPA και για την τροφοδοσία και πόλωση της πύλης αυτής ισχύουν τα ίδια με την πύλη Α. 

 

Σχήμα 5-7: Η κυκλωματική διάταξη της αναλογική πύλης C. 
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5. Η αναλογική πύλη D. H πύλη αυτή πραγματοποιεί την επανάληψη «B» του αλγορίθμου 
SPA και η τροφοδοσία και πόλωσή της είναι όμοια με την παραπάνω πύλη.  

 

Σχήμα 5-8: Η κυκλωματική διάταξη της αναλογική πύλης D. 

6. Η αναλογική πύλη E. H πύλη αυτή πραγματοποιεί τον υπολογισμό των διανυσμάτων 
Ιi=ΑxB και η τροφοδοσία και πόλωσή της είναι όμοια με την παραπάνω πύλη. 

 

Σχήμα 5-9: Η κυκλωματική διάταξη της αναλογική πύλης E. 
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7. Η αναλογική πύλη F. Η πύλη αυτή υπολογίζει την εξωγενή πληροφορία, η οποία τροφοδο-
τείται στον άλλο SISO αποκωδικοποιητή ενός σχήματος Turbo αποκωδικοποίησης. Για την τροφοδο-
σία και πόλωσή της ισχύουν τα παραπάνω. Στην πύλη αυτή προστέθηκε ένα επιπλέον στάδιο ενίσχυ-
σης και κανονικοποίησης διότι κατά τις εξομοιώσεις, που πραγματοποιήθηκαν, παρατηρήθηκε εξα-
σθένηση του πλάτους του ρεύματος κοινού τρόπου εξαιτίας της σύνδεσής τους σε επόμενα στάδια με-
γάλης αντίστασης. Επίσης προστέθηκε και μια πύλη διέλευσης μεταξύ των κλάδων Εx0 και Εx1 απο-
σκοπώντας στην ταχύτερη επανατοποθέτηση του εν δυνάμει αποκωδικοποιητή Turbo και την εξισορ-
ρόπηση του σε μια σταθερή κατάσταση ανεξάρτητη της παρούσης αποκωδικοποίησης για το συγκε-
κριμένο ληφθέν πλαίσιο και τη δημιουργία των αρχικών συνθηκών για το επόμενο πλαίσιο. Εξουδετε-
ρώνουμε με αυτόν τον τρόπο, τη δημιουργία ανεπιθύμητης αναδράσεως  και εξαρτήσεων των επόμε-
νων χρονικών στιγμών αποκωδικοποίησης με τις προηγούμενες (φαινόμενο μνήμης), γεγονός, το ο-
ποίο θα επικροτούσε τη εσφαλμένη αποκωδικοποίηση και αδυναμία σύγκλισης του αποκωδικοποιητή 
στην επιθυμτή κατάσταση σε συντομότερο χρονικό διάστημα.    

 

Σχήμα 5-10: Η κυκλωματική διάταξη της αναλογική πύλης F. 
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8. Η αναλογική πύλη G. Η πύλη αυτή υπολογίζει τις πιθανότητες ΑΡΡ U0= P(u=0/y) και U1= 
P(u=1/y), αντιστοίχως. Για την πόλωση, τροφοδοσία και ενίσχυση της πύλης αυτής ακολουθήθηκε η 
ίδια σχεδίαση με την πύλη F. 

 

Σχήμα 5-11: Η κυκλωματική διάταξη της αναλογική πύλης G. 

5.2.2 Κυκλωματικές εξομοιώσεις και μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς του 8-bit ανα-
λογικού αποκωδικοποιητή SISO 

Η δυναμική συμπεριφορά του αναλογικού αποκωδικοποιητή εξαρτάται κυρίως από  το ρεύμα 
πόλωσης της κάθε αναλογικής πύλης και τον λόγo σήματος προς θόρυβο (SNR) των τιμών LLR, που 
αντιστοιχούν στις τάσεις εισόδου στις πύλες V2I. Όσο μεγαλύτερο είναι το ρεύμα πόλωσης και ο λό-
γος SNR, τόσο ταχύτερη είναι η απόκριση της εξόδου του αποκωδικοποιητή και η σύγκλισή του στην 
ορθή κωδική λέξη. Μετά την DC ανάλυση του αποκωδικοποιητή για την επίτευξη της κατάλληλης 
πόλωσης, πραγματοποιήθηκε η μεταβατική ανάλυσή του και λάβαμε τη χρονική απόκριση των εξό-
δων του (ρεύματα–ΑΡΡ πιθανότητες) του σχήματος 5-12.  
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Σχήμα 5-12: Η μεταβατική απόκριση των ρευμάτων εξόδου P(ui=0/yi) του 8-bit αναλογικού αποκω-

δικοποιητή SISO και η διορθωτική ικανότητά του συναρτήσει του χρόνου. 

Στο σχήμα αυτό εικονίζεται το υποσύνολο των 8 διαφορικών ρευμάτων που αντιστοιχούν στις 
εκ-των υστέρων πιθανότητες P(ui=0/yi). Πριν την αποκωδικοποίηση του εκάστοτε πλαισίου, το οποίο 
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λαμβάνεται από τον αποδιαμορφωτή, ακολουθεί η επανατοποθέτηση του αποκωδικοποιητή στην κα-
τάσταση ηρεμίας όπου τα ρεύματα, που τον διαρρέουν είναι ίσα. Ο χρόνος επανατοποθέτησης (reset 
time) ισούται με 5ns και είναι αρκετός για την εξουδετέρωση του φαινομένου της μνήμης, που διακρί-
νει τον αποκωδικοποιητή. Για την τιμή SNR=2dB έχει η αποσταλεί η πληροφοριακή ακολουθία (info 
bits) όπως φαίνεται στο σχήμα 5-12. Παρατηρούμε πως μετά το τέλος των 15ns, ο αποκωδικοποιητής 
συγκλίνει στην ορθή ακολουθία και πως πραγματοποιήθηκε η διόρθωση στα bit 7 και 4, για τα οποία 
οι τιμές LLR είχαν μεταβληθεί υπό την επήρεια του θορυβώδους φυσικού διαύλου. Η αποκωδικοποίη-
ση βάσει των ρευμάτων εξόδου του σχήματος 5-12 εδράζεται στο γεγονός ότι ρεύματα πάνω από το 
κατώφλι της τιμής περίπου των 330μA αντιστοιχούν στην τιμή 0 για το ανάλογο πληροφοριακό σύμ-
βολο ui, ενώ ρεύματα κάτω από την τιμή αυτή αντιστοιχούν στην τιμή 1. Επομένως μέσα στο χρονικό 
διάστημα των 20ns, ο αποκωδικοποιητής καταφέρνει να διορθώσει τα εσφαλμένα σύμβολα.  

 

Σχήμα 5-13: Η διορθωτική ικανότητα (BER) του 8-bit SISIO αναλογικού αποκωδικοποιητή συναρτή-

σει του χρόνου αποκωδικοποίησης (decoding time) για τις τιμές λόγου SNR={0.2dB, 1.2dB, 2.4dB). 
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Βέβαια, είναι φυσικό πως για ισχυρώς παραμορφωμένα σήματα από τον δίαυλο, ο αποκωδικο-
ποιητής να αποτύχει να διορθώσει τα λανθασμένα σύμβολα. Για την εκτίμηση του χρόνου αποκωδι-
κοποίησης (χρόνος σύγκλισης και αποκατάστασης) του αποκωδικοποιητή και δεδομένης της πρακτι-
κής αδυναμίας της κυκλωματικής εξομοίωσης μεγάλου αριθμού πλαισίων για διαφορετικές τιμές του 
λόγου SNR (υπερβολικά χρονοβόρα διαδικασία), επιχειρήθηκε η μεταβατική ανάλυση 20 πλαισίων σε 
επίπεδο εξομοιωτή κυκλώματος για χαμηλές τιμές SNR, για τις οποίες η θεωρητική διορθωτική ικανό-
τητα του αποκωδικοποιητή (ΒΕR συναρτήσει SNR όπως φαίνεται στο σχήμα 3-21(β)), είναι περιορι-
σμένη εξαιτίας του μεγάλου θορύβου, που επιφέρει ο φυσικός δίαυλος επικοινωνίας στα αποστελλό-
μενα σύμβολα. Η παραπάνω εξομοίωση βασίστηκε στην προσεγγιστική μέθοδο της δειγματοληψίας 
σημαντικότητας (importance sampling) [106] σύμφωνα με την οποία η απόδοση ενός κώδικα σε 
ρυθμό BER μπορεί να εκτιμηθεί προσεγγιστικά χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο και μικρό δείγμα 
πλαισίων. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην χρήση τέτοιων δειγμάτων τα οποία θα οδηγήσουν σε θεω-
ρητικές BER. Το δείγμα αυτό αφορά τα πλαίσια εκείνα που έχουν παραμορφωθεί από τον θόρυβο πε-
ρισσότερο από τα άλλα σε συγκεκριμένη τιμή SNR και περιορίζουν την διορθωτική ικανότητα του 
κώδικα.. Το σχήμα 5-13 δείχνει τη μεταβολή του ρυθμού BER συναρτήσει του χρόνου αποκωδικοποί-
ησης (decoding time) για τις τιμές SNR={0.2dB, 1.2dB, 2.4dB} και παρατηρούμε ότι οι θεωρητικές 
τιμές που δίνονται αντίστοιχα στο σχήμα 3-21β επιτυγχάνονται πριν το πέρας των 20ns (συμπεριλαμ-
βανομένου και του χρόνου επανατοποθέτησης). Στο σχήμα αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι καμπύ-
λες, οι οποίες αφορούν την απόδοση του κώδικα σε υψηλότερες τιμές SNR, δίοτι ο αναλογικός απο-
κωδικοποιητής προσεγγίζει τις θεωρητικές τιμές BER σε χρονικό διάστημα αρκέτα μικρότερο των 
20nsec. Συνεπώς, καταλήγουμε στην εκτίμηση πως ο χρόνος των t=20ns είναι αρκετός για την σύ-
γκλιση του αποκωδικοποιητή και την εξαγωγή των αποκωδικοποιημένων συμβόλων. 
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Σχήμα 5-14: Η μεταβατική απόκριση (transient response) του 8-bit αναλογικού αποκωδικοποιητή 

SISO για 5 διαδοχικά πλαίσια σε SNR=0.8dB. 

Στο σχήμα 5-14 παρουσιάζεται η δυναμική συμπεριφορά του αποκωδικοποιητή συναρτήσει 
του χρόνου για 5 συνεχόμενα πλαίσια. Η μη σύγκλιση των ρευμάτων στην κατάσταση της επανατο-
ποθέτησης κατά τη διάρκεια των 5ns οφείλεται στη μη ιδανικότητα των πυλών διέλευσης και στο 
ρεύμα διαρροής τους κατά τη μετάβαση της λειτουργίας τους από την ενεργό περιοχή στην περιοχή 
της αποκοπής. Παρ’ όλ’ αυτά επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση του φαινομένου της μνήμης της προη-
γούμενης κατάστασης και η αποκωδικοποίηση των επόμενων πλαισίων λαμβάνει χώρα αποτελεσμα-
τικά. 
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Σχήμα 5-15: Η χρονική απόκριση του αποκωδικοποιητή σε μεταβάσεις των δεδομένων αποτελούμε-

νων από το bit 0 σε αυτά που αποτελούνται από bit 1.  

Η συμπεριφορά του αποκωδικοποιητή σε χαμηλές τιμές SNR επηρεάζεται δραματικά στην πε-
ρίπτωση που αν μετά την κωδικοποίηση μιας πληροφοριακής ακολουθίας, η οποία αποτελείται από 
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μηδενικά ακολουθήσει η κωδικοποίηση μιας ακολουθίας που αποτελείται αποκλειστικά από μονάδες 
και το αντίστροφο. Αυτό παρατηρήθηκε στη θεωρητική εξομοίωση στο επίπεδο του Γράφου παραγό-
ντων. Αυτό αφορά την απόδόση του συγκεκριμένου κώδικα διόρθωσης λαθών. Το σχήμα 5-15  δείχνει 
την απόκριση του αποκωδικοποιητή σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο  αποκωδικοποιητής δεν πραγματο-
ποίησε ορθή αποκωδικοποίηση όλων των δεδομένων και αξίζει να σημειωθεί ότι υπέπεσε στα ίδια 
σφάλματα όσον αφορά τις θέσεις των bit, που πραγματοποιήθηκε το σφάλμα αυτό, με τον ψηφιακό 
αποκωδικοποιητή (εξομοίωση μέσω MATLAB). 

 Μια εκτίμηση της κατανάλωσης ισχύος του αναλογικού αποκωδικοποιητή είναι Ρ=490mW. 
Από τον χρόνο αποκωδικοποίησής του tdecode=20ns συμπεραίνεται ότι ο επιτεύξιμος ρυθμός διεκπε-

ραίωσης είναι MbpsnsT 4002018 =⋅=  [66, 86].   

5.3 Ο  SiGe BiCMOS αναλογικός  Turbo αποκωδικοποι-
ητής  

5.3.1 Η αρχιτεκτονική του συστήματος 

Οι προδιαγραφές για την υλοποίηση ενός 8-bit αναλογικού Turbo αποκωδικοποιητή δόθηκαν 
στην παράγραφο 3.6.2. Χρησιμοποιώντας τα βήματα της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε προηγουμέ-
νως,  εξομοιώθηκε η απόδοση της διορθωτικής ικανότητας του  εξάγοντας την καμπύλη του ρυθμού 
BER συναρτήσει του SNR του σχήματος 3-25 και για 14 επαναλήψεις του αλγορίθμου. Ο επιμερισμός 
του αλγορίθμου SPA σε αναλογικές πύλες απεικονίζεται στο δομικό διάγραμμα του σχήματος 5-16 
και εξάγεται από το σχήμα 5-2. Μετά την αποπολύπλεξη των πληροφοριακών δεδομένων u από τα 
δεδομένα περιττής ισοτιμίας p και q, ο πρώτος αποκωδικοποιητής SISO τροφοδοτείται με τα δεδομένα 
u και p ενώ ο δεύτερος αποκωδικοποιητής SISO τροφοδοτείται με τα δεδομένα u, τα οποία έχουν πε-
ράσει από τον interleaver, και q. Η εξωγενής πληροφορία ανταλλάσσεται μεταξύ των δύο SISO δομών 
μέσω καλωδιώσεων υπό τη μορφή ρεύματος. Η έξοδος (ΑΡΡ πιθανότητες) δίνεται μόνο από τον ένα 
επιμέρους αποκωδικοποιητή. 
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Σχήμα 5-16: Το δομικό διάγραμμα ενός Turbo αναλογικού αποκωδικοποιητή.  

Για την κυκλωματική σχεδίαση του συγκεκριμένου αποκωδικοποιητή συνδυάζουμε δύο SISO αποκω-
δικοποιητές βάσει των αναλογικών πυλών που σχεδιάστηκαν προηγουμένως. Η σχεδίαση βασίζεται εξίσου 
στην τεχνολογία 0.35μm SiGe BiCMOS της AMS ενώ η τάση τροφοδοσίας είναι VDD=5V με τάσεις πόλωσης 
Vrefa=2.2V, Vrefb=1.2V και Vb=1.1V, αντίσταση R=492Ω και ρεύμα πόλωσης IU=594μΑ. 

5.3.2 Κυκλωματικές εξομοιώσεις και μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς του αναλογικού 
Turbo αποκωδικοποιητή 

Βάσει της παραγράφου 5.2, η μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς και της διορθωτικής ικανότητας του 
8-bit αναλογικού Turbo αποκωδικοποιητή πραγματοποιήθηκε με χρήση της μεταβατικής ανάλυσης, που προ-
σφέρουν προηγμένα σχεδιαστικά πακέτα ανάπτυξης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Οι  εξομοιώσεις σε κυκλω-
ματικό εξομοιωτή του αναλογικού Turbo αποκωδικοποιητή αποτελούν μια χρονοβόρα διαδικασία. Ο αναλογι-
κός Turbo αποκωδικοποιητής είναι ένα συνεχούς-χρόνου και ασύγχρονο δίκτυο, το οποίο συμπεριλαμβάνει 
έναν βρόχο ανάδρασης συνεχούς, επίσης, χρόνου. Μετά την τροφοδότηση της αναλογικής κυματομορφής της 
τάσης, η οποία αντιστοιχεί στο πλαίσιο δεδομένων, που έχει ληφθεί, ο αποκωδικοποιητής φθάνει σε μια σταθε-
ρή κατάσταση και η έξοδός του παρέχει μια εκτίμηση για τα πληροφοριακά δεδομένα, που έχουν σταλεί. Στην 
συνέχεια, πραγματοποιείται μια σύγκριση των εκτιμήσεων αυτών χρησιμοποιώντας τις κυκλωματικές διατάξεις 
των συγκριτών ρεύματος. Το σχήμα 5-17 δείχνει την απόκριση του αναλογικού αποκωδικοποιητή στον χρόνο 
για τιμή SNR=0.8dB και χαρακτηρίζει την απόδοσή του και την ταχύτητά του. Παρατηρούμε επίσης ότι στο 
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πέρας ενός χρόνου αποκωδικοποίησεως 20ns, τα λανθασμένο bit 5 διορθώνεται. Το σχήμα εικονίζει την χρονι-
κή απόκριση των ρευμάτων εκείνων που αντιστοιχούν αυτήν την φορά στις ΑΡΡ P(ui=1/yi).    

 

 Σχήμα 5-17: Η μεταβατική απόκριση των ρευμάτων εξόδου P(ui=1/yi) του 8-bit αναλογικού Turbo 

αποκωδικοποιητή και η διορθωτική ικανότητά του συναρτήσει του χρόνου. 

 Παρατηρούμε πως λόγω της ανώτερης διορθωτικής ικανότητας ο αποκωδικοποιητης κατορθώνει να 
συγκλίνει μετά το πέρας των 11ns ενώ η διάρκεια επανατοποθέτησης είναι 2ns. Αν και οι παρασιτικές χωρητι-
κότητες έχουν στην περίπτωση αυτή υψηλότερη τιμή λόγω της επιπλέον καλωδίωσης, που επιβάλει η χρήση 
του σχήματος interleaver/deinterleaver (Π/Π-1), η ανωτερότητα της δομής του Turbo κώδικα σε σχέση με έναν 
απλό συνελικτικό κώδικα επάγεται και στο αναλογικό κύκλωμα. Στην συνέχεια επιχειρήθηκε μια σύγκριση των 
τιμών της εξωγενούς πληροφορίας που αντιστοιχεί στο bit 1 [δ(ui=1)] με τις τιμές εκείνες, που προέκυψαν στο 
τέλος κάθε διακριτής επανάληψης του ψηφιακού αποκωδικοποιητή. Το κατώφλι απόφασης για τον αναλογικό 
αποκωδικοποιητή ορίζεται στα 333μΑ. Το σχήμα 5-18 παρέχει τα ιστογράμματα της εξωγενούς πληροφορίας 
των 8 πληροφοριακών συμβόλων για τον ψηφιακό και αναλογικό Turbo αποκωδικοποιητή κατά την διάρκεια 
της αποκωδικοποίησης (επαναλήψεις και χρόνος, αντιστοίχως).  
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Σχήμα 5-18: Η αριστερή στήλη παρέχει τα ιστογράμματα με τις τιμές της εξωγενούς πληροφορίας 

δ(ui=1) για τον 8-bit ψηφιακό Turbo αποκωδικοποιητή ενώ η δεξιά για τον αντίστοιχο αναλογικό. 
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Από τα παραπάνω ιστογράμματα διαπιστώνουμε πως για την τιμή SNR=0.8dB και πληροφορι-
ακά bit =10001000 η εξωγενής πληροφορία δ(ui=1)=Ρ(ui=1/yp) συγκλίνει στην ορθή ακολουθία μετά 

το πέρας 8 επαναλήψεων για τον ψηφιακό αποκωδικοποιητή και μετά το πέρας των 11ns για τον ανα-
λογικό αποκωδικοποιητή. Αν και δεν πραγματοποιήσαμε την ίδια σύγκριση για ένα στατιστικώς υψη-
λό αριθμό πλαισίων και για διάφορες τιμές του λόγου SNR και βασιστήκαμε σε μικρό αριθμό τυχαίων 
πλαισίων λόγω του πρακτικού περιορισμού της εξομοίωσης στο επίπεδο του τρανζίστορ, η εκτίμησή 
μας για την λειτουργία του αναλογικού Turbo αποκωδικοποιητή μπορεί να θεωρηθεί επαρκής βάσει 
της μεθόδου importance sampling. 

 

Σχήμα 5-19: Η διορθωτική ικανότητα του αναλογικού Turbo αποκωδικοποιητή σε σχέση με τον χρό-

νο αποκατάστασης για 30 bit κωδική λέξη (10 πληροφοριακά bits) για SNR=0.8dB. 

H επίδραση του ρεύματος πόλωσης στην ταχύτητα του αποκωδικοποιητή αναλύθηκε αυξάνοντας την 
τιμή του σε ΙU=688μΑ με τιμή αντίστασης R=506Ω και για τιμές των τάσεων πόλωσης VRefa=2.3V, VRefb=1.3V 
και Vb=1.2V. Οι μεταβατικές αναλύσεις της εξόδου του αναλογικού Turbo αποκωδικοποιητή πραγματοποιήθη-
καν για μήκος πληροφοριακών δεδομένων 10 bit και 16 bit. Το σχήμα 5-19 αναφέρεται στο υποσύνολο των 
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διαφορικών ρευμάτων εξόδου, που αντιστοιχεί στις εκ-των υστέρων πιθανότητες P(ui=0/yi). Όπως έχει ήδη 
προαναφερθεί, η διαδικασία της αποκωδικοποίησης του αναλογικού δικτύου περιλαμβάνει δύο στάδια. Το 
πρώτο στάδιο σχετίζεται με την επανατοποθέτηση του αποκωδικοποιητή σε μια σταθερή κατάσταση, στην ο-
ποία τα διαφορικά ρεύματα εξόδου των V2I δομών καθώς και αυτών της εξόδου των G πυλών είναι ίσα. Παρα-
τηρούμε η χρονική καθυστέρηση για να εισέλθει ο 10-bit αποκωδικοποιητής σε αυτήν την κατάσταση έχει μει-
ωθεί σε treset=1.5ns. Το δεύτερο στάδιο αφορά την ταυτόχρονη τροφοδότηση του αναλογικού δικτύου του απο-
κωδικοποιητή με το ληφθέν πλαίσιο και την μετέπειτα αποκωδικοποίησή του. Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται 
από τον χρόνο αποκατάστασης tsettling. Επομένως, η συνολική καθυστέρηση αποκωδικοποίησης ισούται με 
tdecode=treset+tsettling= 1.5ns+ 8.5ns=10ns. Η ταχύτητα αποκωδικοποίησης στην περίπτωση αυτή είναι σαφώς υ-
ψηλότερη και έχουν ωθήσει τον αποκωδικοποιητή στα όρια του μεταξύ της σύγκλισης και μη σύγκλισης, όπως 
φαίνεται στο σχήμα 5-20. 

 

Σχήμα 5-20: Η μεταβατική απόκριση του 16-bit αναλογικού Turbo αποκωδικοποιητή  κατά την διάρ-

κεια της αποκωδικοποίησης 5 διαδοχικών πλαισίων, που έχουν ληφθεί από τον αποδιαμορφωτή 

(SNR=0.8dB). 

Επίσης, με τη βοήθεια της μεταβατικής ανάλυσης μελετήθηκε η δυναμική συμπεριφορά ενός 
αναλογικού Turbo αποκωδικοποιητή μήκους πληροφοριακών συμβόλων ίσο με 16-bit. Η χρονική κα-
θυστέρηση για να εισέλθει ο αποκωδικοποιητής αυτός στην κατάσταση επανατοποθέτησης υπολογί-
στηκε σε treset=5ns. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα σε κάθε νέο πλαίσιο, που λαμβάνεται. Το δεύ-
τερο στάδιο αφορά την ταυτόχρονη τροφοδότηση του αναλογικού δικτύου του αποκωδικοποιητή με 
το ληφθέν πλαίσιο και την αποκωδικοποίησή του και χαρακτηρίζεται από τον χρόνο αποκατάστασης 
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tsettling=8ns. Επομένως, η συνολική καθυστέρηση αποκωδικοποίησης ισούται περίπου με tdecode= treset + 
tsettling= 13ns και προσδίδει ένα μέγιστο ρυθμό διεκπεραίωσης των 16×75Mb/s=1.23Gbps. Το σχήμα 
5-20 δείχνει ένα παράδειγμα της διαδικασίας αποκωδικοποίησης του  16-bit αναλογικού Turbo απο-
κωδικοποιητή για πέντε διαδοχικά πλαίσια που έχουν ληφθεί. 

Η απόδοση του αποκωδικοποιητή και η διορθωτική του ικανότητα αξιολογούνται από τη χα-
ρακτηριστική του bit error  rate (BER) σε διάφορες SNR τιμές. Η απόδοση των 10-bit και 16-bit ανα-
λογικών αποκωδικοποιητών δίνεται στο σχήμα 5-21, όπου το εξομοιούμενο BER έχει υπολογιστεί ως 
συνάρτηση του χρόνου tsettling για τις τιμές SNR=0.4dB και SNR=0.8dB. Η γραφική παράσταση προέ-
κυψε από την εξομοίωση 20 πλαισίων για κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις.  Από το γράφημα, 
εξάγουμε το συμπέρασμα ότι καθώς το μέγεθος του αποκωδικοποιητή αυξάνεται οι τιμές BER φθί-
νουν, μ’ αποτέλεσμα τη βελτίωση της διορθωτικής ικανότητάς του. 

 

Σχήμα 5-21:  H εξομοιούμενη απόδοση του αναλογικού Turbo αποκωδικοποιητή βάσει του ρυθμού 

BER ως συνάρτηση του χρόνου αποκατάστασης. 
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Συγκρίνοντας τη θεωρητική καμπύλη του σχήματος 3-25 με το παραπάνω σχήμα, παρατηρού-
με ότι η απόδοση του αναλογικού αποκωδικοποιητή Turbo συμβαδίζει με την απόδοση του αντίστοι-
χου ψηφιακού αποκωδικοποιητή. Η εξομοιούμενη κατανάλωση ισχύος για τον 8-bit αναλογικό Turbo 
αποκωδικοποιητή εκτιμάται περίπου στα P8-bit=1.23W και για τον 16-bit αναλογικό Turbo αποκωδι-
κοποιητή στα P16-bit=2.32W. Η εκτίμηση αυτή μας δείχνει ότι η κατανάλωση ισχύος αυξάνεται περί-
που γραμμικά με την αύξηση του μήκους των πληροφοριακών συμβόλων. Η ταχυτήτα όμως της απο-
κωδικοποίησης είναι αρκετά υψηλή και ξεπερνάει αυτή των ψηφιακών αποκωδικοποιητών και των 
αναλογικών σε τεχνολογία CMOS.     

5.4 Σύγκριση  με  αναλογικούς  αποκωδικοποιητές  CMOS 
και  BiCMOS 

Η χρήση των SiGe HBT τρανζίστορ έχει ως συνέπεια τη μείωση του χρόνου αποκατάστασης 
του αναλογικού δικτύου του αποκωδικοποιητή. Αυτό προσδίδει ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση 
με τις σχεδιάσεις αναλογικών αποκωδικοποιητών, που βασίστηκαν σε CMOS τεχνολογίες. Στο σχήμα 
5-22 παρατίθενται οι μεταβατικές αποκρίσεις διαφόρων αναλογικών αποκωδικοποιητών, που δίνονται 
στη βιβλιογραφία και είναι σχεδιασμένοι είτε σε CMOS είτε σε BiCMOS τεχνολογία. Από το σχήμα 
5-22 διαπιστώνεται πως η εξομοιούμενη χρονική απόκριση των αναλογικών αποκωδικοποιητών σε 
τεχνολογία SiGe BiCMOS δείχνει πως οι τιμές των εξόδων του λαμβάνουν μια σταθερή τιμή σε χρο-
νικό διάστημα αρκετά μικρότερο από εκείνων των CMOS αναλογικών αποκωδικοποιητών.  

Οι σχεδιάσεις [15] και [44], για παράδειγμα, για συμβατική BiCMOS τεχνολογία (ΜΑΡ απο-
κωδικοποίηση) και CMOS τεχνολογία (Turbo αποκωδικοποίηση) απαιτούν χρόνους αποκατάστασης 
50ns και 1μs, αντιστοίχως. Σε μια άλλη 0.25μm SiGe BiCMOS σχεδίαση ενός αναλογικού Duo-
Binary MAP αποκωδικοποιητή [60] παρατηρήθηκε μεγαλύτερη καθυστέρηση στην αποκωδικοποίηση 
(250ns) σε αντίθεση με την σχεδίαση μιας αναλογικής SISO δομής, που πραγματοποιήθηκε στα πλαί-
σια της υπάρχουσας διατριβής [63, 64]  ενώ επίσης κατά τη διάρκεια της επανατοποθέτησης του απο-
κωδικοποιητή αυτού παρατηρούνται επίσης ταλαντώσεις και μη εξισορρόπησή του.  

Τα αποτελέσματα της εξομοίωσης δείχνουν ότι ο 16-bit αναλογικός Turbo αποκωδικοποιητής, 
υλοποιημένος σε SiGe BiCMOS τεχνολογία, μπορεί να επιτύχει ρυθμό διεκπεραίωσης περί τα 1.2Gb/s 
σε αντίθεση με τους CMOS αναλογικούς αποκωδικοποιητές, που ο ρυθμός διεκπεραίωσης ποικίλει 
από 2-13Μb/s. Αυτό υποδηλώνει την καταλληλότητα του αποκωδικοποιητή μας σε εφαρμογές και  
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Σχήμα 5-22:  Σύγκριση της μεταβατικής απόκρισης των εξόδων διάφορων αναλογικών αποκωδικο-

ποιητών σε τεχνολογία CMOS και BiCMOS. 
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συστήματα υψηλής ταχύτητας, όπως οι εφαρμογές αποθήκευσης μαγνητικού δίσκού, τα συστήματα 
VDSL καθώς επίσης και τα συστήματα επικοινωνίας, που βασίζονται σε οπτική ίνα. Η διεκπεραίωση 
αντιστοίχων ψηφιακών υλοποιήσεων σε FPGAs ποικίλει από 356Κb/s (64K πληροφοριακά bits) [101] 
σε 6.1-6.5Mb/s (4Κ πληροφοριακά bits)  [102,103] , ενώ η ταχύτερη υλοποίηση ASIC [104] για ψη-
φιακό Turbo αποκωδικοποιητή  επιτυγχάνει ρυθμό διεκπεραίωσης των 311Mbit/s (16Κ πληροφοριακά 
bits) καταλαμβάνοντας μεγάλη επιφάνεια ολοκλήρωσης και οδηγώντας σε υψηλή κατανάλωση ισχύ-
ος.  Ο πίνακας 5-1 συνοψίζει τις διεκπεραιώσεις τον αναλογικών και ψηφιακών Turbo αποκωδικοποι-
ητών. 

Πίνακας 5-1: Ο Ρυθμός διεκπεραίωσης Ψηφιακών και Αναλογικών Turbo Αποκωδικοποιητών. 

ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ BITS ΡΥΘΜΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 
16-bit αναλογικός SiGe 
Turbo decoder [61, 62] 16 1.23Gb/s 

Αναλογικός CMOS Turbo 
decoders [46, 44] 16-40 2-13Mb/s 

Ψηφιακός FPGA based Turbo 
decoder [101, 102, 103] 4k-64k (6.1-6.5) Kb/s-356Kb/s 

Ψηφιακός ASIC Turbo     
decoder [104] 16k 311Mb/s 

Η διορθωτική ικανότητα των φηφιακών υλοποιήσεων του πίνακα 5-1 είναι σαφώς ισχυρότερη 
του αναγραφόμενου αναλογικού αποκωδικοποιητή λόγω της πολυπλοκότερης δομής τους και της 
χρήσης μεγαλύτερου αριθμού πληροφοριακών bit. Η αύξηση του αριθμού των πληροφοριακών bit για 
τον αναλογικό αποκωδικοποίητή οδηγεί σε σαφώς υψηλούς ρυθμούς διεκπεραίωσης αλλά αυξάνει 
γραμμικά την επιφάνεια του ολοκληρωμένου. Όπως θα δούμε στο κεφάλαιο 7, η υιοθέτηση μιας αρχι-
τεκτονικής που καλύπτει μικρή επιφάνεια ολοκλήρωσης και συνδυάζει ένα μεγάλο αριθμό πληροφο-
ριακών δεδομένων οδηγεί σε αναλογικούς αποκωδικοποιητές διορθωτικής ικανότητα ανάλογης των 
ψηφιακών.  

5.5 Σύνοψη  

Η σχεδίαση σε SiGe BiCMOS τεχνολογία προσφέρει τη δυνατότητα της ταχύτερης σύγκλισης 
του αναλογικού αποκωδικοποιητή επιταχύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία της αποκωδικο-
ποίησης. Η αναγωγή των ψηφιακών επαναλήψεων του Turbo αποκωδικοποιητή αντικαθίστανται από 
το συνεχούς χρόνου μοντέλο των αναλογικών δικτύων μ’ αποτέλεσμα την επίτευξη υψηλότερου ρυθ-
μού διεκπεραίωσης. Αν και η κατανάλωση ισχύος είναι μεγάλη αλλά σε ανεκτά επίπεδα, ο ρυθμός των 
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400Mbps για τον SISO αποκωδικοποιητή και των 1.23Gbps για τον Turbo αποκωδικοποιητή, αντι-
στοίχως, αντισταθμίζουν το γεγονός αυτό. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η φυσική σχεδίαση 
του 8-bit αναλογικού SISO αποκωδικοποιητή συμπεριλαμβανομένου και των διεπαφών εισόδου και 
εξόδου με στόχο τη μελέτη, έλεγχο και εκτίμηση της απόδοσης του αποκωδικοποιητή κατά τη μελλο-
ντική του ενσωμάτωσή του σε ένα τηλεπικοινωνιακό δέκτη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6  

Ο 8-bit Αναλογικός Αποκωδικοποιητής Trellis για τον 
(7,5) RSC Κώδικα Διόρθωσης Λαθών με Διεπαφές Ει-

σόδου και Εξόδου Μικτού Σήματος  
 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουμε την υλοποίηση του 8-bit αναλογικού trellis αποκωδικοποιητή, του οποίου η 
σχεδίαση παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 0.35μm SiGe BiCMOS. 
Το κατασκευασμένο ολοκληρωμένο αποτελεί την πρώτη αναφερόμενη λειτουργική υλοποίηση στην τεχνολογία 
αυτή, η οποία συμπεριλαμβάνει μικτού σήματος διεπαφές εισόδυο/εξόδου για τη μετατροπή του αναλογικού σήμα-
τος σε ψηφιακό [64]. Ο αποκωδικοποιητής εν δυνάμει διασυνδέεται με τη χρήση των διεπαφών αυτών με τις υπό-
λοιπες διατάξεις ενός συστήματος δέκτη. Οι διεπαφές αυτές αποτελούνται κυρίως, από αποθηκευτικές δομές του 
αναλογικού σήματος για την σειριακή σε παράλληλη μετατροπή των δεδομένων και μια διάταξη συγκριτών για την 
παροχή των ψηφιακών συμβόλων. Για την επιλογή των διεπαφών αυτών και τη σχεδίασή τους λήφθηκε υπ’  όψιν 
η δυνατότητα επεξεργασίας του αναλογικού σήματος με υψηλή ταχύτητα και ο μετριασμός της οποιασδήποτε πα-
ραμόρφωσης, την οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν σ’ αυτό. 

 Λόγω της αδυναμίας της παροχής της καμπύλης BER συναρτήσει SNR βάσει της υπερβολικά χρονοβόρας 
κυκλωματικής εξομοίωσης, επιχειρήθηκε η μοντελοποίηση του μη-ταιριάσματος (mismatch), του κυριότερου πα-
ράγοντα της μη-ιδανικότητας των χαρακτηριστικών των αναλογικών κυκλωμάτων, βάσει ενός αφαιρετικού μοντέ-
λου, για την εκτίμηση της επίδρασής του στην απόδοση του αναλογικού αποκωδικοποιητή. Το mismatch αφορά 
στις τυχαίες παραμετρικές διαφορές μεταξύ των τρανζίστορ. Η συσσώρευση των λαθών, που εισάγονται εξαιτίας 
του mismatch, αντικατοπτρίζονται ως μια απόκλιση των αναμενόμενων τιμών των ρευμάτων και κατ’ επέκταση 
των αντίστοιχων πιθανοτήτων. Κατά τη φυσική σχεδίαση πραγματοποιήθηκε εξομοίωση λαμβάνοντας τα παρασι-
τικά στοιχεία υπ’ οψιν και τον θόρυβο, που προκαλεί το ψηφιακό σήμα στον αναλογικό αποκωδικοποιητή ενώ 
δόθηκε η δέουσα προσοχή στην μείωση του θορύβου σύζευξης του υποστρώματος (substrate coupling noise) και 
στην κατανομή της ισχύος και της θερμότητας στο ολοκληρωμένο. 

Στην συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα της μέτρησης και συγκρίνονται με εκείνα των ήδη δημοσιευ-
μένων αποκωδικοποιητών βάσει του λόγου της καταναλισκόμενης ενέργειας ανά αποκωδικοποιημένο bit. Η δια-
φορά μεταξύ των αποτελεσμάτων της μέτρησης και εκείνων της εξομοίωσης αιτιολογείται λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
τις ατέλειες τόσο του ολοκληρωμένου όσο και εκείνες, που υπεισέρχονται σε αυτό από τη διεπαφή της διάταξης 
της μέτρησης.  
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6.1 Μικτού-σήματος  αρχιτεκτονική  των  διεπαφών  εισό-
δου-εξόδου  

Στην περίπτωση που ο αποδιαμορφωτής παρέχει λογαριθμικούς λόγους αναλογικού σήματος, 
τότε ο αναλογικός αποκωδικοποιητής διαύλου μπορεί να διασυνδεθεί απ’ ευθείας μετά από αυτόν με 
χρήση κατάλληλων διεπαφών. Αν όμως βρίσκονται άλλες επεξεργαστικές διατάξεις ψηφιακές ή ανα-
λογικές, τότε η διαδικασία της διασύνδεσης αφορά είτε την ενσωμάτωση ενός μετατροπέα DAC είτε 
τη χρήση επιπρόσθετων αναλογικών μονάδων.   

Μερικοί αναλογικοί αποκωδικοποιητές περιλαμβάνουν δομές  DAC στην είσοδο για κάθε α-
ναλογικό δείγμα [19, 58]. Η προσέγγιση αυτή οδήγησε σε υποβαθμισμένη απόδοση ενώ η ενσωμάτω-
ση του DAC ήταν ο κύριος λόγος για τη μη ορθή λειτουργία του ολοκληρωμένου σε τεχνολογία SiGe 
BiCMOS [59]. Εντούτοις, η χρήση ενός κατάλληλα σχεδιασμένου και υψηλής απόδοσης DAC οδήγη-
σε σε ορθή λειτουργία του αναλογικού αποκωδικοποιητή μ’ αποτέλεσμα την απ’ ευθείας σύνδεση σε 
ένα υπάρχoν σύστημα λήπτη [44]. Ωστόσο, μέχρι πρότινος δεν αναφέρθηκε λειτουργική υλοποίηση 
SiGe BiCMOS αναλογικού αποκωδικοποιητή με διεπαφή εισόδου εξόδου.  

Η αρχιτεκτονική του συστήματος του αναλογικού αποκωδικοποιητή εικονίζεται στο σχήμα 6-1 και 
περιλαμβάνει τη διεπαφή σειριακής εισόδου-παράλληλης εξόδου, τον 8-bit αναλογικό Trellis αποκω-
δικοποιητή, το στάδιο εξόδου και το ψηφιακό κύκλωμα χρονισμού. Η είσοδος στο σύστημα αποτελεί-
ται από μια διαφορική τάση, η οποία αντιστοιχεί στους λόγους LLR. Η τάση αυτή είναι διαμορφωμένη 
κατά πλάτος ούτως ώστε η χρονική διάρκεια του κάθε συμβόλου (LLR) να επιτρέπει την αποθήκευσή 
του σε αναλογικές δομές, με στόχο την επακόλουθη παράλληλη τροφοδοσία όλου του ληφθέντος 
πλαισίου στον αναλογικό αποκωδικοποιητή. Επομένως, με την ενσωμάτωση της διεπαφής σειριακής 
εισόδου-παράλληλης εξόδου (Σ2Π διεπαφή), οι αναλογικές τάσεις αποθηκεύονται σε μια διάταξη 
στοιχείων δειγματοληψίας και συγκράτησης (Sample and Hold) δύο βαθμίδων, οι οποίες διαχωρίζονται 
από μια διάταξη απομονωτών μοναδιαίου κέρδους (1) για τη διατήρηση του επίπεδου της συνεχούς 
συνιστώσας της τάσης (DC) και την προσαρμογή στην επόμενη βαθμίδα. Το στάδιο εξόδου αποτελεί-
ται από μια συστοιχία από οκτώ συγκριτές ρεύματος (current comparator) συνδεδεμένων με οκτώ D-
Flip Flop για την πραγματοποίηση της hard απόφασης και την παροχή των ψηφιακών bit εξόδου. Το 
ψηφιακό κύκλωμα χρονισμού αποτελείται από D-Flip Flop, τα οποία συνδέονται ακολουθιακά συνι-
στώντας έναν καταχωρητή ολίσθησης. Το κύκλωμα αυτό είναι υπεύθυνο για την παραγωγή σημάτων 
χρονισμού και τη διεύθυνση της λειτουργίας του συστήματος, βάσει ενός εξωτερικού ρολογιού 
(clock). Ο αποκωδικοποιητής λειτουργεί με τη χρήση του εξωτερικού ρολογιού μέγιστης συχνότητας 
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F=200MHz. Το ψηφιακό κύκλωμα χρονισμού παρέχει 16 παλμούς δειγματοληψίας περιοδικά στη δι-
επαφή Σ2Π. Κατά τη χρονική στιγμή t1-t16 το πλαίσιο, που έχει ληφθεί, φορτώνεται και για τη μέγιστη 
τιμή της συχνότητας F, η διαδικασία αυτή διαρκεί tload=155ns. Τη χρονική στιγμή t16 όλα τα αποθη-
κευμένα σύμβολα-τάσεις (LLR), στους πυκνωτές δειγματοληψίας-συγκράτησης τροφοδοτούνται ταυ-
τόχρονα στη δεύτερη βαθμίδα των κυκλωμάτων δειγματοληψίας-συγκράτησης και ο trellis αποκωδι-
κοποιητής ξεκινάει τη λειτουργία του ενώ ταυτόχρονα ξεκινάει η διαδικασία της αποθήκευσης του 
επόμενου πλαισίου στην πρώτη συστάδα των κυκλωμάτων S/H. Ο αποκωδικοποιητής επανατοποθε-
τείται (reset) για treset=5ns τη χρονική στιγμή t16. Οι πύλες διέλευσης, που έχουν τοποθετηθεί στις α-
ναλογικές πύλες των V2I, F, G, κατά την χρονική αυτή περίοδο ισορροπούν τον αποκωδικοποιητή. Ο 
αποκωδικοποιητής μετά την χρονική αυτή στιγμή επεξεργάζεται το ληφθέν πλαίσιο και φτάνει στην 
θέση ισορροπίας μετά την πάροδο tdecode=15ns. Η συστοιχία των οκτώ συγκριτών ρεύματος συγκρίνει 
τα οκτώ ζευγάρια των διαφορικών ρευμάτων που εξέρχονται από την αναλογική πύλη G και παράγει 
την ψηφιακή έξοδο των 8-bit μετά το τέλος του χρονικού διαστήματος του tcomp=5ns. Συνεπώς, η όλη 
διαδικασία διαρκεί ttotal= tload+ treset+ tdecode+ tcomp=180ns. Το σήμα out_clk χρησιμοποιείται για τον 
συγχρονισμό των εξόδων  κατά τη διαδικασία των μετρήσεων και του ελέγχου της λειτουργίας του 
κυκλώματος.  

 

Σχήμα 6-1: Η αρχιτεκτονική του 8-bit αναλογικού trellis αποκωδικοποιητή συμπεριλαμβανομένου 

των διεπαφών εισόδου και εξόδου. 
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6.1.1 Διεπαφή εισόδου της μετατροπής του σειριακού αναλογικού σήματος σε παράλληλο 

Σε έναν τηλεπικοινωνιακό δίαυλο, η μετάδοση της πληροφορίας πραγματοποιείται ως επί το 
πλείστον σειριακά (εκτός π.χ.  των συστημάτων πολλαπλών φορέων) ενώ οι αναλογικοί αποκωδικο-
ποιητές επεξεργάζονται το λαμβανόμενο πλαίσιο και αποκωδικοποιούν τα σύμβολα παράλληλα. Για 
τον λόγο αυτόν τα σύμβολα (επίπεδα τάσεως) πρέπει να αποθηκευτούν σε μια παράλληλη δομή ακο-
λουθιακά και στην συνέχεια να τροφοδοτηθούν παράλληλα και ταυτοχρόνως προκειμένου να διεξα-
χθεί η αποκωδικοποίηση. Η κυκλωματική διάταξη που επιλέχθηκε για την σχεδίαση της διεπαφής αυ-
τής είναι ένα κύκλωμα διασωλήνωσης (pipeline) με S/H στοιχεία αρχιτεκτονικής πρωτεύο-
ντος/δευτερεύοντος (master/slave) δύο σταδίων διαφορικής αναλογικής εισόδου [19, 28, 44]. Δεν 
χρησιμοποιήθηκε η αρχιτεκτονική  ping-pong [28, 44] για την εξασφάλιση κύκλο καθήκοντος ίσο με 
100% διότι το χρονικό διάστημα της αποθήκευσης ενός πλαισίου δεν είναι ίσο με το αντίστοιχο της 
αποκωδικοποίησης του.  

 

Σχήμα 6-2: Το τμήμα i της διεπαφής εισόδου Σ2Π. 
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Μια από τις δεκαέξι βαθμίδες S/H διασωλήνωσης της διαφορικής αναλογικής τάσης  εισόδου 
στις μονάδες V2I εικονίζεται στο σχήμα 6-2. Οι δύο συστοιχίες με τα κυκλώματα δειγματοληψίας και 
συγκράτησης διαχωρίζονται μεταξύ τους με απομονωτές μοναδιαίου κέρδους (unity gain buffer) για 
την διατήρηση του DC επιπέδου τάσης (τάση VCM=2.2V) και την αποφυγή της πτώσης τάσης πάνω 
στην πεπερασμένη αντίσταση εισόδου rπ λόγω της σύνδεσης της διαφορικής τάσης στη βάση των 
τρανζίστορ ΗΒΤ. Μ’ αυτόν τον τρόπο το ληφθέν πλαίσιο-διαφορική τάση (ΔV=Vinput-VCM, 5-1) με τις 
τιμές LLR τροφοδοτείται παράλληλα στον αναλογικό αποκωδικοποιητή και μέσω των πυλών V2I γί-
νεται η μετατροπή σε διαφορικά ρεύματα Ι0 και Ι1, τα οποία αναπαριστούν τις πιθανότητες μετάβασης. 
Η χρήση της διαφορικής τεχνολογίας αντιμετωπίζει τον θόρυβο. Η σχεδίαση των κυκλωμάτων S/H 
και των απομονοτών μοναδιαίου κέρδους  πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα χαρακτηρι-
στικά της τεχνολογίας 0.35μm SiGe BiCMOS  και της λειτουργίας του αναλογικού αποκωδικοποιητή 
καθώς επίσης και της πόλωσής του.   

 

Σχήμα 6-3: Βασικές διατάξεις κυκλωμάτων S/H. 

6.1.1.1 Κύκλωμα δειγματοληψίας-συγκράτησης 

Ένα κύκλωμα δειγματοληψίας και συγκράτησης αποτελείται από τον αναλογικό διακόπτη και 
τον πυκνωτή αποθήκευσης του αναλογικού μεγέθους της τάσης. Ο αναλογικός διακόπτης βασίζεται 
σε τρανζίστορ MOSFET και εκμεταλλεύεται την τετραγωνική απόκριση του ρεύματος κατά τη λει-
τουργία του στην περιοχή του κόρου ενώ το αντίστοιχο διπολικό τρανζίστορ, λόγω του πεπερασμένου 
κέρδους ρεύματος β, δεν παρέχει ικανοποιητική χαρακτηριστική καμπύλη (Ιout=f(Vin)) για να χρησι-
μοποιηθεί ως ιδανικός διακόπτης [86]. Η απόδοση ενός κυκλώματος S/H επηρεάζεται από παρασιτικά 
φαινόμενα όπως η έκχυση-φορτίου (charge-injection), η διαρροή υποστρώματος (substrate-leakage). 
Για την καλύτερη αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών επιλέχθηκε ως διακόπτης η πύλη διέλευσης 
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(σχήμα 6-3α) αντί ενός MOS τρανζίστορ (pass gate) (σχήμα 6-3β) ενώ ως πυκνωτής ένας πυκνωτής 
τύπου μέταλλου –απομονωτή - μετάλλου (metal-insulator-metal) [86, 87]. 

Ένα κύκλωμα S/Η χαρακτηρίζεται από μια υψηλή εμπέδηση εισόδου ενώ το εύρος ζώνης του 
περιορίζεται κυρίως από την υψηλή στάθμη της τάσης του σήματος ρολογιού (clock), το οποίο τροφο-
δοτείται στην πύλη του τρανζίστορ MOSFET και καθορίζει τη λειτουργία της διάταξης. Όταν το σήμα 

clock βρίσκεται στην υψηλή στάθμη (το αντίθετο ισχύει για το συμπληρωματικό σήμα clock  για την 
περίπτωση της πύλης διέλευσης), η τάση στην είσοδο Vinput εμφανίζεται στην έξοδο Voutput του κυκλώ-
ματος και μεταβάλλεται ταυτοχρόνως. Μετά την πίπτουσα παρυφή του σήματος clock, το κύκλωμα 
S/H έρχεται στην κατάσταση της συγκράτησης (hold), μ’ αποτέλεσμα η έξοδός του να μην ακολουθεί 
την είσοδό του και η τάση να διατηρεί μια σταθερή τιμή ίση με αυτήν που είχε η είσοδος τη χρονική 
στιγμή που η πύλη εισήλθε στην αποκοπή. Η τάση βρίσκεται αποθηκευμένη στα άκρα του πυκνωτή 
Chold. 

 

Σχήμα 6-4: Η επίδραση των παρασιτικών φαινομένων στην έξοδο Voutput  κατά την λειτουργία ενός 

S/H κυκλώματος. 
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Τα σφάλματα λόγω των παρασιτικών φαινομένων εμφανίζονται ως θόρυβος ή ως μια απόκλι-
ση στην έξοδο του κυκλώματος S/H και διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες αναλόγως με την κατάστα-
ση λειτουργίας της διάταξης. Το σχήμα 6-4 παρουσιάζει την επίδραση των φαινομένων αυτών κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας ενός κυκλώματος δειγματοληψίας και συγκράτησης.  

1. Σφάλματα κατά τη μετάβαση από την κατάσταση της δειγματοληψίας (sample) στην κα-
τάσταση συγκράτησης (hold)  

• Καθυστέρηση περιοχής (aperture time). Είναι ο χρόνος που απαιτείται για εναλλαγή της 
κατάστασης από τη λειτουργία της δειγματοληψίας στη λειτουργία της συγκράτησης. Η 
καθυστέρηση αυτή ελαττώνεται εξασφαλίζοντας την πρόοδο της εντολής sample-to-hold 
με την πρόοδο του σήματος εισόδου. 

• Αβεβαιότητα περιοχής (aperture uncertainty). Εμφανίζεται με τη μορφή τρεμουλιάσματος 
(jitter) και είναι το αποτέλεσμα του θορύβου του διακοπτικού στοιχείου, το οποίο διαμορ-
φώνει τη φάση της εντολής hold και παρατηρείται στις μεταβολές της αναλογικής εισόδου 
που συγκρατείται. Το σφάλμα εξαιτίας αυτού του jitter εξαρτάται απ’ ευθείας από τον λό-
γο dV/dT. 

• Τάση εκτροπής (Vos). Η εκτροπή αυτή οφείλεται στη μεταφορά του φορτίου στον πυκνωτή 
Chold μέσω της χωρητικότητας της πύλης του διακόπτη κατά τη μετάπτωσή της στην κατά-
σταση hold. Εφόσον η χωρητικότητα της πύλης  συνδέει την τάση ελέγχου clock που ε-
φαρμόζεται σε αυτήν πάνω στον πυκνωτή Chold, η εκτροπή αυτή εξαρτάται από το λογικό 
επίπεδο. 

2. Σφάλματα κατά τη διάρκεια της κατάστασης συγκράτησης (hold) 

• Σφάλματα διοδεύουσας τροφοδοσίας (feedthrough). Τα σφάλματα αυτά εμφανίζονται ως 
μια εξασθένηση της εισόδου στην έξοδο του κυκλώματος κατά τη λειτουργία στην κατά-
σταση συγκράτησης και μεταβάλλονται αναλόγως με τη συχνότητα. 

• Ρυθμός κύρτωσης (droop rate). Ονομάζεται η μεταβολή της τάσης εξόδου ανά μονάδα 
χρόνου και οφείλεται στη διαρροή από τον πυκνωτή Chold. Η διαρροή αυτή συνίσταται από 
το ρεύμα διαρροής του διακόπτη και το ρεύμα πόλωσης. Ο ρυθμός της μεταβολής της τά-
σης στον πυκνωτή συγκράτησης dV/dT είναι ο λόγος του ολικού ρεύματος διαρροής IL 
προς τη χωρητικότητα συγκράτησης Chold  (droop rate=dVouputt/dT=IL/Chold). To ρεύμα δι-
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αρροής διπλασιάζεται για κάθε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 10ο C πάνω από τους 25ο 
C. Επομένως ο ρυθμός κύρτωσης θα διπλασιάζεται με τον ίδιο τρόπο. Ο ρυθμός αυτός α-
νταλλάσσεται με το χρόνο πρόσκτησης για την παροχή του βέλτιστου συνδυασμού και τον 
περιορισμό των σφαλμάτων.  

3. Σφάλματα κατά τη μετάβαση από την κατάσταση της συγκράτησης (hold) στην κατά-
σταση δειγματοληψίας (sample) 

•  Εξασφάλιση του θεωρήματος Nyquist (ένα σήμα περιορισμένης ζώνης, το οποίο δειγματο-
ληπτείται σε ένα ρυθμό τουλάχιστον διπλάσιο της μέγιστης συχνότητας του σήματος, μπο-
ρεί να ανακατασκευαστεί χωρία απώλεια πληροφορίας). Αυτό υποδηλώνει ότι ένα σύστη-
μα δειγματοηψίας δεδομένων πρέπει να δειγματοληπτεί, να μετατρέπει και να λαμβάνει το 
επόμενο σημείο σε ένα ρυθμό τουλάχιστον διπλάσιο της συχνότητας του σήματος. Επομέ-
νως, η μέγιστη συχνότητα εισόδου ισούται με fmax=1/[(2Tacq+Tconv+Tap)] (Tacq: ο χρόνος 
πρόσκτησης των δεδομένων από το S/H κύκλωμα, Tconv: Ο χρόνος μετατροπής ενός A/D 
μετατροπέα, Tap: ο μέγιστος χρόνος περιοχής-συνήθως αγνοείται). 

Τα αίτια των παραπάνω σφαλμάτων, τα οποία παρατηρούνται στην αναλογική έξοδο, οφείλο-
νται κυρίως στα παρασιτικά φαινόμενα της έκχυσης φορτίου, διόδευσης ρολογιού της διαρροής υπο-
στρώματος. Για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών ακολουθεί πρώτα η ανάλυση του μηχανι-
σμού δημιουργίας τους και στη συνέχεια η σχεδίαση των κυκλωμάτων S/H βάσει των χαρακτηριστι-
κών της τεχνολογίας 0.35μm SiGE BiCMOS της ΑΜS.  

Έκχυση φορτίου. Ο μηχανισμός της έκχυσης φορτίου στον πυκνωτή αποθήκευσης της αναλο-
γικής εισόδου εικονίζεται στο σχήμα 6-5α και εμφανίζεται κατά την είσοδο του διακόπτη στην κατά-
σταση της αποκοπής. Συγκεκριμένα, για το S/H κύκλωμα του σχήματος 6-3β, ο διακόπτης ΝΜΟS λει-
τουργεί στην περιοχή της τριόδου (VDS ≤ VGS-Vth), όταν η τάση τροφοδοσίας στην πύλη του βρίσκεται 
στο υψηλό επίπεδο και η τάση υποδοχής-πηγής VDS, είναι περίπου ίση με το μηδέν. Στην χρονική 
στιγμή αυτή υπάρχει ένα πεπερασμένο ποσό ηλεκτρικού φορτίου στο στρώμα αναστροφής (κανάλι) 
κάτω από την πύλη του NMOS τρανζίστορ, το οποίο δίνεται από την σχέση 6-1 [86, 87]   

 )( inputthDDoxch VVVWLCQ −−−=   (6-1) 

όπου W, L είναι αντίστοιχα το πλάτος και το μήκος του MOS τρανζίστορ, Cox είναι η χωρητικότητα 
ανά μονάδα επιφανείας της πύλης, VDD είναι η τάση που αντιστοιχεί στην υψηλή στάθμη της τάσης 
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του σήματος ελέγχου clock, Vth είναι η τάση κατωφλίου του τρανζίστορ και Vinput είναι το σήμα εισό-
δου. 

Το τρανζίστορ NMOS κατά την λειτουργία της συγκράτησης της τιμής της εισόδου και αποθή-
κευσής της στον πυκνωτή Chold μεταβαίνει στην αποκοπή διότι η τάση στην πύλη του είναι μηδενική 
(χαμηλό επίπεδο 0 του ρολογιού), με αποτέλεσμα ένα μέρος του φορτίου του καναλιού να απελευθε-
ρωθεί στον πυκνωτή αποθήκευσης, ενώ το άλλο μέρος του φορτίου μεταφέρεται προς τη μεριά της 
εισόδου Vinput. Η έκχυση του φορτίου του καναλιού προς την είσοδο δεν επιφέρει κάποιο αρνητικό 
αποτέλεσμα στην τιμή του σήματος που δειγματοληπτείται και συγκρατείται. 

 

Σχήμα 6-5: α) Μηχανισμός δημιουργίας φορτίου στο κανάλι, β) μηχανισμός δημιουργίας ρεύματος 

διαρροής στο υπόστρωμα.  

Υποθέτοντας πως ένα μέρος k του φορτίου ρέει στον Chold τότε η μεταβολή του φορτίου πάνω σε αυτό 

είναι chQΔ  και δίνεται ως ακολούθως: 

)( inputthDDoxchch VVVkWLCkQQ −−−==Δ   (6-2) 

 Συνεπώς η μεταβολή στην τάση ΔV΄ πάνω στον πυκνωτή συγκράτησης θα είναι: 
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hold

inputthDDox

hold

ch

C
VVVkWLC

C
Q

V
)(

'
−−

−=
Δ

=Δ   (6-3) 

Στην παραπάνω σχέση παρατηρούμε πως η μεταβολή ΔV΄ είναι γραμμικώς ανάλογη της τάσης 
εισόδου Vinput και της τάσης Vth (η Vth είναι ανεξάρτητη της τάσης εισόδου) με αποτέλεσμα την εισα-
γωγή μη-γραμμικής παραμόρφωσης σήματος στο S/H κύκλωμα [86]. 

 Διόδευση ρολογιού. Η διόδευση ρολογιού οφείλεται στην χωρητικότητα επικάλυψης πύλης-
πηγής του διακόπτη ΝMOS. Η μεταβολή ΔV΄΄ στην τάση στα άκρα του πυκνωτή συγκράτησης λόγω 
του φαινομένου αυτού δίνεται από την παρακάτω εξίσωση (Cpara είναι η παρασιτική χωρητικότητα και 
VSS είναι η χαμηλή τάση του σήματος ελέγχου clock). 

holdNpara

SSDDNpara

CC
VVC

V
+

−
−=Δ

)(
''  (6-4) 

To σφάλμα που εισέρχεται στο κύκλωμα S/H, είναι πολύ μικρό συγκρινόμενο με εκείνο της 
έκχυσης φορτίου. Το φαινόμενο διόδευσης ρολογιού είναι ανεξάρτητο του σήματος εισόδου και μπο-
ρεί να ληφθεί ως μετατόπιση της τάσης και είναι λιγότερο σημαντικό. Για ΡMOS διακόπτη ισχύει: 

holdPpara

SSDDPpara

CC
VVC

V
+

−
=Δ

)(
''  (6-5) 

Διαρροή ρεύματος στο υπόστρωμα. Ο μηχανισμός του φαινομένου της διαρροής του υπο-
στρώματος εικονίζεται στο σχήμα 6-5β και προκαλεί την ροή ενός μικρου και σταθερού ρεύματος μέ-
σω της υποδοχής του διακόπτη MOSFET  όταν αυτός εισέρχεται στην αποκοπή. Απόρροια του φαινο-
μένου αυτού είναι η δημιουργία μιας σταθερής πτώσης τάσης στα του πυκνωτή συγκράτησης ΔV΄΄ ΄. 

hold

L

C
I

tV =Δ '''  (6-6) 

Το ρεύμα διαρροής ΙL είναι σταθερό και ανεξάρτητο της τάσης που αποθηκεύεται στον πυκνω-
τή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η διαρροή προς το υπόστρωμα προκαλείται από μια ανάστροφη 
πολωμένη δίοδο ΡΝ μεταξύ της υποδοχής Ν-τύπου και του υποστρώματος  Ρ-τύπου. Η διαρροή αυτή 
δεν μπορεί να μοντελοποιηθεί αποτελεσματικά ή να μετρηθεί, γι΄ αυτόν τον λόγο η χρήση της διαφο-
ρικής τεχνολογίας στην διεπαφή Σ2Π είναι ικανή να διατηρήσει τη μεταβολή αυτή στην τάση σε αμε-
λητέα ποσότητα [86]. 
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Η επιλογή του πυκνωτή συγκράτησης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ταχύτητα απόκρι-
σης του κυκλώματος S/H. Η μεγάλη τιμή της χωρητικότητάς του οδηγεί, σύμφωνα με τις εξισώσεις 6-
3, 6-4, 6-5, 6-6, σε μείωση της επίδρασης των παρασιτικών φαινομένων αλλά έχει ως αποτέλεσμα τη 
μεγαλύτερη καθυστέρηση φόρτισης του πυκνωτή, και την αύξηση του χρόνου πρόσκτησης (Tack). Για 
την αποφυγή των απωλειών διαρροής λόγω σύζευξης με το P-τύπου υπόστρωμα και την εμφάνιση 
καθυστέρησης λόγω της ωμικής αντίστασης του υλικού επιλέξαμε βάσει της 0.35μm SiGe BiCMOS 
AMS τον πυκνωτή Cmim, ο οποίος έχει ένα υλικό απομονωτή μεταξύ των μετάλλων 2 και 3. 

Για την αντιμετώπιση και την ελαχιστοποίηση των παρασιτικών φαινομένων, που αναφέρθη-
καν παραπάνω, έχουν προταθεί διάφορες τεχνικές απλές και πολύπλοκες [86, 87]. Στην περίπτωση της 
διεπαφής εισόδου του αναλογικού αποκωδικοποιητή υιοθετήθηκε η διαφορική σχεδίαση, όπως φαίνε-
ται στο σχήμα 6-2 για την αντιμετώπιση του θορύβου σύζευξης με το υπόστρωμα και διαφόρων άλ-
λων εξωγενών θορύβων. Επίσης, επιλέχθηκε η πύλη διέλευσης ως διακοπτικό στοιχείο για το S/H κύ-
κλωμα (σχήμα 6-3α) για λόγους απλούστερης και αποτελεσματικής σχεδίασης. Τα δύο τρανζίστορ 
NMOS και PMOS έχουν τις ίδιες διαστάσεις ενώ η απώλεια λόγω του ρεύματος διαρροής για τα δύο 
κυκλώματα S/H είναι η περίπου η ίδια με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται η διαφορική τιμή του ανα-
λογικού σήματος τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο του διαφορικού ενισχυτή (V2I). Στην συνέχεια 
αναλύουμε την επίδραση του παρασιτικού φαινομένου της έκχυσης φορτίου, της διαρροής ρεύματος 
στο υπόστρωμα και την ταχύτητα λειτουργίας. 

Για το κύκλωμα S/H του σχήματος 6-3α) οι διαστάσεις των τρανζίστορ είναι ίδιες με πλάτος 
καναλιού W=10μm και μήκος L=0.35μm (Η τεχνολογία της  AMS δεν παρείχε την δυνατότητα χρήσης 
μικρότερου πλάτους καναλιού). Ως τιμή της χωρητικότητας του πυκνωτή συγκράτησης επιλέχθηκε 

εξομοιωτικά η  Chold=762fF. Η διαφορική τάση όπως έχει προαναφερθεί κυμαίνεται μεταξύ [±0.2V] 
με τάση κοινού τρόπου στα 2.2V. To σήμα ελέγχου, το οποίο τροφοδοτείται στην πύλη διέλευσης, έχει 
υψηλή στάθμη στα 3.3V και χαμηλή στα 0V, η τάση κατωφλίου για το NMOS τρανζίστορ είναι 
Vth_n=0.46V ενώ για το αντίστοιχο PMOS είναι Vth_n=-0.68V. Επομένως, εξασφαλίζεται η λειτουργία 
της πύλης διέλευσης διότι σε κάθε τιμή της τάσης εισόδου η εφαρμογή της υψηλής στάθμης (συμπλη-
ρωματικής-χαμηλής για το PMOS τρανζίστορ) του σήματος ελέγχου, οδηγεί τα τρανζίστορ στην τρίο-
δο.    

Όταν ο διακόπτης (πύλη διέλευσης) του κυκλώματος S/H μετά τη λειτουργία του εισέρχεται 
στην περιοχή της αποκοπής, τότε το 50% του φορτίου, που συσσωρεύεται κάτω από  τις πύλες των 
δύο τρανζίστορ, εισέρχεται στον πυκνωτή συγκράτησης και εκφράζεται από την εξίσωση 6-7. 
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( )effNeffP
oxch
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Q −==Δ
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 (6-7)   

όπου VeffP=Vinput+Vth_p-VSS και VeffΝ=VDD-Vinput+Vth_N. Επομένως η μεταβολή της τάσης ΔV΄ πάνω 
στον πυκνωτή συγκράτησης γίνεται: 

hold
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Για την τεχνολογία της 0.35μm SiGe BiCMOS AMS ισχύει Cox=4.6fF/μm2 και άρα για τάση ει-

σόδου Vinput=2.2V  η μεταβολή της τάσης ΔV΄ ισούται με ΔV΄≈ 0.0093V. Μ’ αυτόν τον τρόπο μετριά-
ζονται οι επιδράσεις που επιφέρει, ενώ το φαινόμενο της διόδευσης ρολογιού σχεδόν εξαλείφεται λό-
γω των αντίθετων τάσεων που επάγονται από τα συμπληρωματικά τρανζίστορ λόγω της πρόσθεσης 
των εξισώσεων 6-4 και 6-5. 

Δεδομένου ότι Vinput ∈ [2.0, 2.4] και για λόγους μοντελοποίησης των απωλειών και της επί-

δρασής τους στην διορθωτική ικανότητα του αποκωδικοποιητή, ισχύουν τα εξής: 

04.0022.0
2

)2(
' __ −⋅=+⋅=

−++
=Δ inputinput

hold

DDPthNthinputox VBVA
C

VVVVWLC
V  (6-9) 

04.0022.1' −⋅=Δ+= inputinputout VVVV    (6-10) 

όπου Vοut είναι η τάση εξόδου του κυκλώματος S/H. Εφόσον η είσοδος είναι διαφορική ο σταθερός 
όρος στο δεξί μέρος της τελευταίας εξίσωσης απαλείφεται (ΔVout=1.022ΔVinput). Την επίδραση της με-
ταβολής αυτής στον αποκωδικοποιητή θα μελετήσουμε στην παράγραφο 6.2. 

Τα σύμβολα LLR (επίπεδα διαφορικής τάσης εισόδου), που καταφθάνουν σειριακά στο κύ-
κλωμα S/H, έχουν χρονική διάρκεια ts. Ο χρόνος αυτός πρέπει να είναι σαφώς μεγαλύτερος από τον 
χρόνο φόρτισης του πυκνωτή στο κύκλωμα S/H όταν τα τρανζίστορ της πύλης διέλευσης άγουν. Το 
κύκλωμα S/H στη διάρκεια της δειγματοληψίας λειτουργεί ως ένα κύκλωμα RC με R=Ron=1/(gon_N + 
gon_P ) και C=Chold. Επομένως, ο χρόνος φόρτισης είναι tc= Ron Chold και δίνεται από την σχέση 6-11. 

( ) ( ) ( ) ][ __ PthpnpinputNthDDnox

hold

effPpeffNnox

hold
c VVVVWC

LC

VV
L

WC

C
t

μμμμμμ +−+−
=

+
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 Ο χρόνος αυτός ισούται σύμφωνα με την παραπάνω σχέση με tc=0.8psec (με 

Vscmn /43.380 2=μ  και Vscmp /09.129 2=μ . Όμως για την εξασφάλιση της φόρτισης της τιμής ε-

κτιμήθηκε βάσει μεταβατικών εξομοιώσεων ότι πολλαπλασιάζοντας την παραπάνω τιμή με έναν στα-
θερό παράγοντα ίσο με τον αριθμό 2.5*103 δίνει επαρκή χρόνο φόρτισης περίπου tc=2nsec (δηλαδή 
συχνότητα λειτουργίας 500MHz). Τα σύμβολα LLR (επίπεδα διαφορικής τάσης εισόδου), που καταφ-
θάνουν σειριακά στο κύκλωμα S/H, έχουν χρονική διάρκεια ts , η οποία πρέπει να είναι ts> tc για την 
απαραίτητη αποθήκευσή τους. 

 Το ρεύμα διαρροής IL στην περίπτωση της πύλης διέλευσης (βλέπε σχήμα 6-6) μετριάζεται και 
ισούται με: 

)()( coxPDPcoxNDNpNL IIIIIII −+−−+=  (6-12) 

 

Σχήμα 6-6: Η αναλογική πύλη διέλευσης σε ένα κύκλωμα S/H συμπεριλαμβανομένου και των παρα-

σιτικών χωρητικοτήτων επικάλυψης πύλης-πηγής και των ρευμάτων που την διαρρέουν. 

ΙDN, IDP είναι τα ρεύματα των υποδοχών των τρανζίστορ NMOS και PMOS, αντίστοιχα. IN, IP είναι τα 
ρεύματα σύζευξης, που ρέουν μέσω των παρασιτικών χωρητικοτήτων επικάλυψης πύλης-πηγής και 
IcoxN, IcoxP είναι τα ρεύματα εκείνα, τα οποία ρέουν διαμέσου των χωρητικοτήτων των αντίστοιχων πυ-
λών. Από την εξίσωση 6-12 παρατηρούμε ότι το άθροισμα στο δεύτερο μέλος της εξίσωσης είναι σχε-
δόν μηδενικό διότι τα ρεύματα στις χωρητικότητες των πυλών είναι ελάχιστα ενώ τα υπόλοιπα σχεδόν 
αλληλοεξουδετερώνονται. Έτσι το σφάλμα λόγω του droop rate  ελαχιστοποιείται. 
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6.1.1.2 Απομονωτής μοναδιαίου κέρδους 

Η χρήση του απομονωτή μοναδιαίου κέρδους (ΑΜΚ) στην διεπαφή Σ2Π, όπως εικονίζεται στο 
σχήμα 6-2, αποβλέπει στην απομόνωση των σταδίων της διασωλήνωσης των κυκλωμάτων S/H και 
στην διατήρηση σταθερού του επίπεδου DC της τάσης εισόδου του διαφορικού ενισχυτή. Ο ΑΜΚ εί-
ναι ένας τελεστικός ενισχυτής διαγωγιμότητας (transconductance) δύο σταδίων, χαρακτηρίζεται για 
την υψηλή αντίσταση εισόδου του και μικρή αντίσταση εξόδου και χρησιμοποιείται για την προσαρ-
μογή και διασύνδεση των αναλογικών κυκλωμάτων. Η επιλογή της διάταξης του ΑΜΚ έναντι της α-
πλούστερης του ακόλουθου εκπομπού οφείλεται στο γεγονός πως αυτή διατηρεί το DC επίπεδο της 
συνεχούς συνιστώσας του αναλογικού σήματος εισόδου. 

Στη σχεδίαση που ακολουθεί (δεδομένου της αδυναμίας επιλογής μεγέθους πλάτους W του 
καναλιού μικρότερου των 10μm), επιλέξαμε NMOS ΑΜΚ, ο οποίος βελτιστοποιήθηκε για σήματα 
υψηλής συχνότητας. Ο απομονωτής μοναδιαίου κέρδους εικονίζεται στο σχήμα 6-7. Τα πλεονεκτήμα-
τα του ΑΜΚ είναι ότι χαρακτηρίζεται από υψηλή τιμή του ρεύματος εξόδου, προσδίδοντας μέγιστος 
κέρδος ισχύος (ελάχιστα επηρεαζόμενο από το φορτίο, που οδηγεί) και μικρότερο χρόνο αποκατά-
στασης. Χαρακτηρίζεται επίσης, από μικρότερο αριθμό γραμμών πόλωσης ενώ απαιτεί έναν επιπρό-
σθετο πυκνωτή για αντιστάθμιση συχνότητας και μεγαλύτερη κατανάλωση ισχύος. 

Ο ενισχυτής δύο σταδίων του παραπάνω σχήματος αποτελείται από έναν διαφορικό ενισχυτή 
και έναν ακόλουθο πηγής. Τα τρανζίστορ Μ1, Μ2 αποτελούν την είσοδο του διαφορικού ζεύγους, τα 
τρανζίστορ Μ6, Μ7, βρισκόμενα στην περιοχή του κόρου, λειτουργούν ως πηγές ρεύματος ελεγχόμενες 
από την ίδια τάση Vb=1.1V. Τα τρανζίστορ Μ3, Μ4 σχηματίζουν έναν καθρέφτη ρεύματος, ο οποίος 
μετασχηματίζει την διαφορική έξοδο σε απλή έξοδο. Το τρανζίστορ Μ5 αποτελεί το τρανζίστορ εξό-
δου ενώ το τρανζίστορ  Μ8 λειτουργεί στην τρίοδο και διαδραματίζει τον ρόλο της αντίστασης, η ο-
ποία συνδέεται σε σειρά με την RM και τον πυκνωτή CM για την εξουδετέρωση του μηδενικού και την 
απομάκρυνση των πόλων, αντίστοιχα. 
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Σχήμα 6-7: Ο απομονωτής μοναδιαίου κέρδους με αντιστάθμιση συχνότητας. 

Για τη μελέτη της διατήρησης της ευστάθειας της κυκλωματικής διάταξης του ΑΜΚ δίδουμε 
τους παρακάτω ορισμούς: 

  Ορίζουμε ως περιθώριο φάσης Π.Φ. (phase margin) και περιθώριο κέρδους Π.Κ. (gain 
margin)  τις εξής ποσότητες: 

• Π.Φ.=180ο + (η φάση ph(T(jω)) στη συχνότητα όπου |T(jω)|=1, T(jω) η συνάρτηση με-
ταφοράς του κλειστού βρόχου). 

• Π.Κ.=| T(jω)|dB στη συχνότητα όπου ph(T(jω))=-180ο. 

Για λόγους ευστάθειας πρέπει Π.Φ. >0ο και Π.Κ. < 0dB. 
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Μια διάταξη με έναν πόλο είναι πάντα ευσταθής και ανεξάρτητη από τη χωρητικότητα του 
φορτίου σε αντίθεση με τον ενισχυτή δύο σταδίων. Ο εκφυλισμός του περιθωρίου της φάσης του απο-
μονωτή μοναδιαίου κέρδους οφείλεται στο γεγονός της ύπαρξης δύο κόμβων Α, Β (σχήμα 6-7) υψη-
λής εμπέδησης. Οι πόλοι, που εμφανίζονται στους κόμβους αυτούς (έξοδοι των αντίστοιχων σταδίων 
ενίσχυσης), βρίσκονται πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους, μ’ αποτέλεσμα και οι δύο να είναι επικρατού-
ντες πόλοι. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, εισάγεται ένα πυκνωτής CC στο κλάδο της 
ανάδρασης έχοντας ως συνέπεια την απομάκρυνση των δύο πόλων. Ο πόλος στον κόμβο Α γίνεται ε-
πικρατών και για συγκεκριμένη τιμή της χωρητικότητας του πυκνωτή αντιστάθμισης, ο πόλος στον 
κόμβο Β απομακρύνεται σε υψηλότερη συχνότητα πέρα από το εύρος ζώνης μοναδιαίου κέρδους 
(unity gain bandwidth-GB, η τομή του μέτρου του κέρδους του ανοικτού βρόχου |Ad(jω)| και του άξονα 
των 0dB). Ο αντικειμενικός στόχος της αντιστάθμισης αυτής είναι η επίτευξη ενός επικρατούντος πό-
λου, έτσι ώστε η κλίση της απόκρισης συχνότητας να είναι -6dB/οκτάβα μέχρι το μέτρο του κέρδους 
ανοικτού βρόχου να γίνει μικρότερο της τιμής 0dB. Για τον ΑΜΚ, ένα περιθώριο φάσης μεγαλύτερο 
των 45ο είναι επιθυμητό για την ευστάθεια του κυκλώματος λόγω της ανάδρασης αρνητικής αντίστα-
σης. 

Ανάλυση μεγάλου σήματος.  Για τη λειτουργία και τη σωστή πόλωση του ΑΜΚ πρέπει να 
υπολογιστεί η κατώτερη και ανώτατη τιμή της τάσης εισόδου, ώστε τα τρανζίστορ του διαφορικού 
ζεύγους να λειτουργούν στην περιοχή του κόρου. Η ελάχιστη τάση εξόδου είναι Vout_min=VGS_M6-
Vth_N=1.1V-0.48V=0.62V (τα τρανζίστορ Μ6 και Μ5 παύουν να βρίσκονται στον κόρο) ενώ η μέγιστη 
τιμή του κοινού σήματος καθορίζεται από την μέγιστη τιμή της τάσης του κοινού σήματος, η οποία 
είναι VCM_mαχ= VGS_M7 + VGS_M6 + Vth_N = 1.1V +1.1V+0.48V=2.68V. Η μέγιστη τιμή της τάσης εξόδου 
είναι Vout_max=VDD-VGS_M5+Vth_P=3.3-1.12+0.65=2.83V. Η ελάχιστη τάση εισόδου είναι περίπου ίση 
με την τάση εξόδου και αν το εφαρμοζόμενο σήμα εισόδου είναι μικρότερο της ελάχιστης αυτής τι-
μής, τότε το ρεύμα πόλωσης, που διαρρέει το διαφορικό ζεύγος, ελαττώνεται όπως και η διαγωγιμότη-
τα καθώς το Μ2 διέρχεται στην τρίοδο, μ’ αποτέλεσμα την μείωση του κέρδους του διαφορικού στα-

δίου. Η επιλογή της Vinput ∈ [2.0,2.4] εξασφαλίζει τη λειτουργία του διαφορικού ζεύγους στην περιοχή 

του κόρου.  

Για τη διατήρηση των τρανζίστορ Μ3, Μ4 και Μ5 στην περιοχή του κόρου, για λόγους συμμε-
τρίας και για την αποφυγή φαινομένων μη ταιριάσματος, πρέπει να ισχύει VGS3 = VGS4= VGS5. Επιλέ-
ξαμε τα μήκη L των παραπάνω τρανζίστορ να είναι ίσα, όπως φαίνεται στο σχήμα 6-7. Ισχύει 
W1/L1=W2/L2 και W3/L3=W4/L4, Ι5=Ι6, Ι3=Ι4, W3/L3=(W5/L5)(I3/I5). Επομένως, W4/L4= (W5/L5)(I4/I6) 
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και δεδομένου πως Ι4=0.5Ι7 και Ι7/Ι8=(W7/L7)/(W8/L8) λαμβάνουμε την παρακάτω εξίσωση συμμετρίας 
για τον κατάλληλο υπολογισμό των λόγων και την DC λειτουργία του ΑΜΚ. 
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Το DC κέρδος ΑV ανοικτού βρόχου αποτελείται από το γινόμενο των επιμέρους κερδών A1 και 
Α2  των δύο σταδίων ως εξής: 

2
1

5151

51
''

2

2
1

55

5
'

65

2
1

11

1
'

42

65

5

42

1
21

2
12121

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎥

⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=

+
⋅

+
==

LLII
WWKK

LI
WK

LI
WK

gg
g

gg
g

AAA

DD

PN

D

P

D

N

dsds

m

dsds

m
V

λλλλλ

 (6-14) 

όπου ΚΡ’=μpCox και ΚN’=μnCox, μp, μn είναι οι κινητικότητες των ηλεκτρονίων για το NMOS και 
PMOS τρανζίστορ, αντίστοιχα και Cox είναι η χωρητικότητα ανά μονάδα επιφανείας μεταξύ πύλης και 
καναλιού.   

Ανάλυση μικρού σήματος. Το μοντέλου μικρού σήματος του ΑΜΚ φαίνεται στο σχήμα 6-8. 
Για τη διατήρηση της ευστάθειας λόγω της ανάδρασης, που υπάρχει απαιτείται η αντιστάθμιση συ-
χνότητας με την εισαγωγή του πυκνωτή Miller Cc μεταξύ των δύο σταδίων.  

 

Σχήμα 6-8: Το μοντέλο μικρού σήματος του απομονωτή μοναδιαίου κέρδους. 
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Εφαρμόζοντας KVL στο παραπάνω σχήμα λαμβάνουμε τις παρακάτω εξισώσεις: 
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  (6-15) 

Η παραπάνω συνάρτηση μεταφοράς έχει δύο πόλους pI, pII και ένα μηδενικό z. 
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 To GB δίνεται από την ακόλουθη σχέση: 
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 Ο πόλος pII πρέπει να γίνει μεγαλύτερος από το GB  για την ικανοποίηση του κριτηρίου του 
περιθωρίου φάσης όπως επίσης θα πρέπει να εξουδετερωθεί το μηδενικό, του οποίου η ύπαρξη οφεί-
λεται στην ύπαρξη του πυκνωτή CC και στο γεγονός της πεπερασμένης τιμής της διαγωγιμότητας gm  
του MOSFET τρανζίστορ σε σχέση με το διπολικό (και στο σήμα, το οποίο τροφοδοτείται σε ένα ση-
μείο που είναι εκτός φάσης κατά 1800). 

 Η εξουδετέρωση του μηδενικού πραγματοποιείται με την εισαγωγή μιας αντίστασης σε σειρά 
με τον πυκνωτή αντιστάθμισης. Δεδομένου ότι ο ελάχιστος γεωμετρικός λόγος πλάτους προς μήκος 
για την αντίσταση Rpoly2 της τεχνολογίας 0.35μm SiGe BiCMOS της AMS είναι 1:5, δεν ήταν δυνατό 
η εξεύρεση αντίστασης με την επιθυμητή τιμή ενώ οι κανόνες φυσικής σχεδίασης αποτρέπουν την 
σύνδεση της πύλης ενός MOSFET τρανζίστορ στην τάση τροφοδοσίας VDD. Επομένως, χρησιμοποιή-
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σαμε μια αντίσταση  Rpoly2 συνδεδεμένο στην πύλη ενός τρανζίστορ NMOS, το οποίο λειτουργεί 

στην τρίοδο. Άρα R=Rrpoly2+Ron. Η  τιμή του μηδενικού γίνεται 
)1(

1

R
g

C
z

mII
C −

= . 

 Αν η τιμή της R είναι μεγαλύτερη της ποσότητας 1/ mIIg  τότε το μηδενικό μετακινείται προς 

το αριστερό ημιεπίπεδο (αριστερά του άξονα jω) ενώ αν η τιμή της R=1/ mIIg , τότε το μηδενικό με-

τακινείται εις το άπειρον. Ένας γενικός κανόνας, που εξασφαλίζει την ευστάθεια του κυκλώματος του 
ΑΜΚ και ένα ανεκτό περιθώριο φάσης είναι: z>|pII|, |pII|>GB. Το σχήμα 6-9 δείχνει την αντιστάθμιση 
συχνότητας με την χρήση του πυκνωτή CC. 

 

Σχήμα 6-9: Η αντιστάθμιση συχνότητας στο μιγαδικό επίπεδο. 

Οι εξισώσεις, που προέκυψαν από την παραπάνω ανάλυση και αφορούν τον σχεδιασμό του 
AMK ενισχυτή για την εξασφάλιση της ευστάθειάς του είναι αρκετά πολύπλοκες για να υπολογιστούν 
αναλυτικά ενώ οι τεχνικές όπως η root locus είναι επίσης χρονοβόρες [86, 87]. Επομένως, τα περιθώ-
ρια φάσης και κέρδους υπολογίστηκαν εξομοιωτικά λόγω της πολυπλοκότητας του κυκλώματος βάσει 
ενός σχεδιαστικού πακέτου λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλους τους περιορισμούς που προαναφέρθηκαν. Οι 
βελτιστοποιήσεις, που πραγματοποιήθηκαν στον εξομοιωτή, αφορούν τη μεγιστοποίηση όσο το δυνα-
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τόν της συχνότητας f-3dB και της f0db (το μέτρο ( ) 1=fV
V

input

output ) όπως επίσης και του περιθωρίου 

φάσης για τη γρηγορότερη σύγκλιση του κυκλώματος και την εκμετάλλευση μεγαλυτέρου κέρδους 
ανοικτού βρόχου. Οι δύο πόλοι, που απομακρύνθηκαν ήταν περίπου στη συχνότητα του 1GHz. Το 
κέρδος ανοικτού βρόχου (low frequency gain) είναι Ad=63dB. 

Οι λόγοι W/L των τρανζίστορ και οι τιμές του πυκνωτή αντιστάθμισης και της αντίστασης 
Rpoly2, που δομούν τον απομονωτή μοναδιαίου κέρδους, υπολογίστηκαν εξομοιωτικά και αναγράφο-
νται στο σχήμα 6-7. Το περιθώριο φάσης έχει υπολογιστεί στις Π.Φ.=180ο-55ο=125ο. Ο ρυθμός ανό-
δου (slew rate) -θεωρώντας ότι ο πυκνωτής φορτίου είναι πολύ μικρότερος του πυκνωτή αντιστάθμι-
σης- δίνεται ως εξής SR=dVout/dVin=ID(M6)/(CC+CL)= ID(M6)/CC=80μA/240fF=0.33V/μsec. Η κατανά-
λωση ισχύος είναι PΑΜΚ=VDD(2 ID(M6))=3.3*160μW=528μW. Οι συχνότητες f-3dB και της f0db υπολογί-
στηκαν ως εξής f-3dB=535MHz,  f0db=346MHz. 
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Σχήμα 6-10: Η μεταβατική απόκριση και η απόκριση συχνότητας του απομονωτή μοναδιαίου κέρ-

δους. Η έξοδος av_vout αφορά την εξομοίωση που πραγματοποιήθηκε μετά την φυσική σχεδίαση και 

εξαγωγή των παρασιτικών χωρητικοτήτων και αντιστάσεων. 

Στο σχήμα 6-10 φαίνεται η μεταβατική απόκριση της εξόδου του ενισχυτή AMK σε σχέση με 
την είσοδο, καθώς επίσης το μέτρο και η φάση της συνάρτησης μεταφοράς συναρτήσει της συχνότη-
τας τόσο πριν την εξαγωγή των παρασιτικών αντιστάσεων και χωρητικοτήτων  πριν από τη φυσική 
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σχεδίαση όσο και μετά (post layout). Παρατηρούμε ότι αν και έχουμε ένα πολύ μικρό μηδενικό μετά 
την εξαγωγή των παρασιτικών στο μέτρο της συνάρτησης μεταφοράς, ο ενισχυτής δεν ταλαντώνεται 
ενώ η μεταβατική απόκριση της εξόδου του δεν επηρεάζεται. Οι κυματώσεις που παρατηρούνται στη 
μεταβατική απόκριση του ενισχυτή μέχρι η έξοδος να ταυτιστεί με την είσοδο δεν έχουν μεγάλη διάρ-
κεια στις απότομες μεταβάσεις της τιμής της τάσης της εισόδου.  

6.1.2 Διεπαφή εξόδου 

Η διεπαφή εξόδου αποτελείται από μια συστάδα οκτώ συγκριτών ρεύματος συνδεδεμένη σε D 
FF για την παροχή των ψηφιακών εξόδων. Για έναν αναλογικό αποκωδικοποιητή n bit απαιτούνται n 
συγκριτές για την παροχή των ψηφιακών δεδομένων. 

Η επίδραση των φυσικών ατελειών του συγκριτή στην απόδοση του αναλογικού αποκωδικο-
ποιητή εξαρτάται από την ακρίβειά του και την κυμάτωση της τάσης στην είσοδο του [19, 41, 42]. Για 
την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών και λόγω της μεγάλης ταχύτητας στη σύγκλιση του SiGe 
Αποκωδικοποιητή είναι αναγκαία η χρήση ενός συγκριτή ρεύματος ταχείας απόκρισης, υψηλής ανά-
λυσης και ακρίβειας, ο οποίος να μην επηρεάζει λόγω της τάσης/ρεύματος εκτροπής (offset volt-
age/current) ή λόγω των κυματώσεων της τάσης (kickback) στην είσοδο του στη διαδικασία της απο-
κωδικοποίησης.  Ο συγκριτής ρεύματος [105], που επιλέχθηκε, ανταποκρίνεται στις παραπάνω προδι-
αγραφές και πραγματοποιήθηκε η πρώτη φυσική υλοποίησή του. 

 

Σχήμα 6-11: Συγκριτής ρεύματος υψηλής ταχύτητας, μειωμένης κυμάτωσης της τάσης στην είσοδο και 

υψηλής ανάλυσης. 
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Ένας συγκριτής αναλογικού σήματος  χαρακτηρίζεται από την ικανότητα απόφασης, η οποία 
καθορίζεται από την ελάχιστη εκείνη μεταβολή στην είσοδο, η οποία είναι ικανή για να προκαλέσει τη 
μετάβαση μεταξύ δύο σταθερών καταστάσεων την ταχύτητα ή καθυστέρηση διάδοσης, η οποία αντι-
στοιχεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ του χρόνου όπου η διαφορά των εισόδων είναι μηδενική και ε-
κείνου του χρονικού διαστήματος όπου η έξοδος του συγκριτή έχει φθάσει στο 50% μεταξύ της αρχι-
κής και τελικής τιμής. Η ανάκλαση της τάσης εξόδου του συγκριτή στην είσοδο του εμφανίζεται με τη 
μορφή κυμάτωσης και όταν οι είσοδοί του είναι βραχυκυκλωμένοι, τότε εμφανίζεται με τη μορφή ε-
κτροπής (offset). Για την αντιμετώπιση φαινομένων απότομων μεταβολών στην έξοδο κατά τη διάρ-
κεια της απόφασης εφόσον οι είσοδοι είναι θορυβώδες (switching noise), χρησιμοποιείται συγκριτής 
με θετική ανάδραση. Η θετική ανάδραση προσδίδει τη δυνατότητα της ανίχνευσης μικρής διαφοράς 
μεταξύ των δύο εισόδων σε μικρό χρονικό διάστημα και την απόδοση σταθερών και καθαρών επιπέ-
δων τάσης εξόδου λόγω της υστέρησης που δημιουργείται [86, 87]. 

Το σχήμα 6-11 απεικονίζει τον συγκριτή ρεύματος του αναλογικού αποκωδικοποιητή, ο ο-
ποίος χρησιμοποιεί θετική ανάδραση για την ταχεία λήψη απόφασης με υψηλή ανάλυση ενώ ταυτό-
χρονα η χρήση των συμπληρωματικών διακοπτών μειώνει δραστικά το φαινόμενο της κυμάτωσης 
στην είσοδο λόγω της ανάκλασης της τάσης εξόδου. Ο συγκριτής αποτελείται από δύο βασικούς ανα-
γεννητικούς συγκριτές συνδεδεμένους σε συνδεσμολογία master-slave. Ο master συγκριτής αποτελεί-
ται από διασταυρωμένα-συνεζευγμένα ζευγάρια ΜΟS τρανζίστορ (Pa-Pb και Νa-Nb) ενώ ο slave συ-
γκριτής περιλαμβάνει διασταυρωμένα-συνεζευγμένα ζευγάρια NMOS τρανζίστορ (Νc-Nd). Ο slave 
συγκριτής συνδέει τα σήματα από τον master συγκριτή μέσω των καθρεφτών ρεύματος, που αποτε-
λούνται από τα ζεύγη των τρανζίστορ Pa-Pc και Pb-Pd. Στις εισόδους Α και Β του συγκριτή ρεύματος 
υπάρχουν δύο συμπληρωματικοί διακόπτες, οι οποίοι ελέγχονται από τις εξόδους C και D του slave 
συγκριτή. Και οι δύο διακόπτες βρίσκονται στην αποκοπή όταν οι τάσεις VC και VD είναι ίσες κατά 
την περίοδο της δειγματοληψίας ενώ μεταπίπτουν στην ενεργό περιοχή όταν οι δύο τάσεις φτάσουν 
στα συμπληρωματικά επίπεδα τάσεως κατά την περίοδο της σύγκρισης ή της αναγέννησης. Τα τραν-
ζίστορ, που αποτελούν τους δύο επιμέρους συγκριτές, έχουν ίδιες διαγωγιμότητες gm για τη βέλτιστη 
ταχύτητα απόκρισης του κυκλώματος και τη διατήρηση μιας σταθερής τάσης κοινού σήματος. 

Κατά τη διάρκεια της επανατοποθέτησης (reset) του κυκλώματος, το ρολόι Φ είναι σε κατά-
σταση υψηλού επίπεδου τάσης (VDD), οι δύο διακόπτες που ελέγχονται από το ρολόι αυτό έρχονται 
στην περιοχή λειτουργίας της τριόδου μ’ αποτέλεσμα οι δύο επιμέρους συγκριτές να επανατοποθετού-
νται και οι τάσεις στους κόμβους Α, Β, C και D να είναι ίσες με την τάση κοινού σήματος VDD/2. Οι 
δύο συμπληρωματικοί διακόπτες στην είσοδο εισέρχονται στην αποκοπή επιτρέποντας το ρεύμα εισό-
δου να διέρθει μέσω του διακόπτη S0 με απόρροια τη δημιουργία μιας μικρής τάσης Von κατά μήκος 
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των κόμβων Α και Β επιπλέον της τάσης κοινού σήματος (σχήμα 6-12α). Μ’ αυτόν τον τρόπο απαλεί-
φεται η μνήμη των προηγούμενων καταστάσεων από τον συγκριτή. 

 

Σχήμα 6-12: Οι φάσεις της λειτουργίας του συγκριτή ρεύματος. 
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Όταν το σήμα ελέγχου εισέρχεται στο λογικό 0, το κύκλωμα διατάσσεται όπως στο σχήμα 6-
12β. Ο διακόπτης S0 βρίσκεται στην αποκοπή και οι δύο ενισχυτές διαγωγιμότητας για τον κάθε επι-
μέρους συγκριτή συνδέονται σε ένα βρόχο θετικής ανάδρασης. Οι τάσεις VA και VΒ του master συ-
γκριτή αρχίζουν να αναπαράγουν σε μια κατεύθυνση προσδιοριζόμενη από την αρχική πολικότητα 
της τάσης Von μέχρι να φτάσουν στα δύο επίπεδα λογικού 1 ή λογικού 0. Μικρές τιμές ρεύματος πα-
ράγουν μικρή αναγέννηση ενώ υψηλές τιμές οδηγούν σε ταχεία αναγέννηση. 

Ταυτοχρόνως, οι τάσεις εξόδου VC και VD του slave συγκριτή ακολουθούν τις αλλαγές αυτές 
και καθώς η διαφορά δυναμικού VCD  ξεπερνά τις τάσεις κατωφλίου |Vth_N| και |Vth_Ρ| των τρανζίστορ  
NMOS και PMOS, που αποτελούν τους συμπληρωματικούς διακόπτες 1 και 2 στην είσοδο του συ-
γκριτή ρεύματος, ένας απ’ αυτούς ή και οι δύο οι διακόπτες αυτοί εισέρχονται στην ενεργό περιοχή 
και ο master συγκριτής γίνεται συνδεδεμένος σε διάταξη διόδου όπως φαίνεται στο σχήμα 6-12γ. Έτσι 
η διαδικασία της αναγεννητικότητας στον master συγκριτή αναστέλλεται, η τάση VAB καταστέλλεται 
ενώ ο slave συγκριτής συνεχίζει τη διαδικασία της αναγέννησης και οι τάσεις VC και VD τελικά φτά-
νουν στα κατάλληλα επίπεδα τάσεως, που παρέχουν τις απαραίτητες ψηφιακές εξόδους, αποτέλεσμα 
της διαδικασίας της σύγκρισης. Μ’ αυτόν τον τρόπο, αποτρέπεται η σύνδεση του master συγκριτή με 
το σήμα εισόδου κατά τη διάρκεια της αναγέννησης διότι διαφορετικά οι μεγάλες ταλαντεύσεις 
(swings) στους κόμβους των υποδοχών των τρανζίστορ μεταδίδονται πίσω στο προηγούμενο στάδιο 
μνήμης και επιφέρουν παραμόρφωση του σήματος εισόδου, είτε με απ’ ευθείας εκτροπή της εξόδου 
του σταδίου της μνήμης είτε από παραμόρφωση μέσω παρασιτικών μονοπατιών με τα γειτονικά κυ-
κλώματα (kickback).     

Οι δύο παράμετροι που καθορίζουν τη βέλτιστη ταχύτητα και λειτουργία του συγκριτή είναι η 
ενεργός-αγωγιμότητα (on-conductance) gon, η οποία καθορίζει την ευστάθεια του κυκλώματος κατά 
την φάση της επανατοποθέτησης και η διαγωγιμότητα των διασταυρωμένα-συνεζευγμένων τρανζί-
στορ gm, η οποία καθορίζει την σταθερά του χρόνου απόκρισης της φάσης της επανατοποθέτησης και 
τη σταθερά του χρόνου αναγεννητικότητας. 

Για τον υπολογισμό της Von λαμβάνουμε υπ’ όψιν την συνδεσμολογία του σχήματος 6-13 και 
εφαρμόζουμε ανάλυση μικρού σήματος. Οι τάσεις στα σημεία Α και Β κατά την φάση της επανατοπο-
θέτησης δεν είναι ίσες λόγου του γεγονότος ότι ο διακόπτης δεν είναι ιδανικός. Εφαρμόζοντας KCL 
στους κόμβους Α και Β λαμβάνουμε τα ακόλουθα: 

Κόμβος Α: 

BmnCMonon VgIIVg −+=  
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Κόμβος Β: 

ononCMAm VgIVg +=  

Δεδομένου ότι BAon VVV −=  λαμβάνουμε από τις παραπάνω εξισώσεις την συνθήκη ευστάθει-

ας του βρόχου (σχήμα 6-13) για τον master συγκριτή )2( monnon ggIV −= . Θα πρέπει επομένως, να 

ισχύει 2mon gg ≥ .  

 

Σχήμα 6-13: Η επίδραση του διακόπτη στον βρόχο του master συγκριτή. Ο βρόχος είναι ευσταθής 

εφόσον 2mon gg ≥ . 

Οι διακόπτες 1, 2 καθώς και οι S0 και S1 πρέπει να έχουν μεγάλο μέγεθος για την αποτροπή της 
διαδικασίας της αναγεννητικότητας στους στον master συγκριτή κατά την περίοδο της σύγκρισης και 
για την παροχή του απαραίτητη ταχύτητα στο χρόνο αποκατάστασης του slave συγκριτή κατά την φά-
ση της δειγματοληψίας. Η χρήση MOSFET τρανζίστορ ελαχίστου μήκους καναλιού και διαγωγιμοτή-
των τέτοιων ώστε gon>kgm (για λόγους ευστάθειας θεωρούμε k όσο το δυνατόν μεγάλο έστω k=4) ενώ 
μπορούν να επιλεχθούν διαφορετικά μεγέθη τρανζίστορ για τους master και slave συγκριτές για την 
ταχύτερη αναγεννητικότητα και ελαχιστοποίηση του φαινομένου kickback. Η παραπάνω σχέση μετα-
ξύ των αγωγιμοτήτων οδηγεί στην εξίσωση 6-18, η οποία δίνει τη σχέση μεταξύ των μεγεθών των 
τρανζίστορ του κυκλώματος (gmN(P)=μN(P)Cox VgtN(P)WN(P)/LN(P)). 

dPa
N

P
dNa WWWW −−Φ ⋅⋅=⋅≥⋅=

μ
μ

442 2,1    (6-18)     
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Για τη συγκεκριμένη τεχνολογία SiGe BiCMOS ισχύει μΝ=3.017μΡ (μΝ=380.43cm2/VS, 
μP=126.09cm2/VS), Cox=4.6fF/μm2, Vth_P=-0.68V, Vth_N=0.46V, και επιλέγοντας WNa-d=10μm, και 
L=0.35μm για όλα τα τρανζίστορ. Το ρεύμα στην είσοδο του συγκριτή ρεύματος προέρχεται από τις 
εξόδους του αποκωδικοποιητή και αποτελεί ένα διαφορικό ρεύμα με κοινό σήμα ΙCM= 
IU/2=594/2=297μΑ. Συνεπώς, τη στιγμή της επανατοποθέτησης (VGSNa = VDSNa = VDD/2) εφαρμόζο-
ντας KCL στον κόμβο Α ισχύει IDNa=ICM + IDPa ενώ για τον κόμβο C ισχύει IDNc=IDPc. Όπως προανα-
φέρθηκε, όλα τα τρανζίστορ έχουν την ίδια διαγωγιμότητα gmΝ= gmΡ= gm. 

 Επομένως, έχουμε την ακόλουθη ανάλυση για τον master και τον slave συγκριτή αντίστοιχα 
για VDD=3.3V. 

Master συγκριτής: 

mL
mW

VVLWCI

III
ILWCILWC

gg

dNa

NthGSNaNaNaoxNDNa

DPaCMDNa

DPaPaPaoxPDNaNaNaoxN

mPmN
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μ

μ

μμ
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10

)()(5.0

)(2)(2

2
_

=
=

−=

+=

=

=

−

    (6-19)     

 Slave συγκριτής: 

mL
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    (6-20) 

Από τις εξισώσεις 6-18, 6-19, 6-20 προκύπτουν τα γεωμετρικά μεγέθη των τρανζίστορ όπως 
αυτά φαίνονται στο σχήμα 6-11. Πραγματοποιώντας μεταβατικές αναλύσεις στον συγκριτή ρεύματος 
για παρατηρούμε ότι ο συγκριτής για συχνότητα f=100MHz του ρολογιού Φ έχει κατώφλι ικανότητας 
απόφαση 10μΑ (σχήμα 6-14), ενώ στο σχήμα 6-15 βλέπουμε πως περιορίζεται το φαινόμενο του kick-
back στις εισόδους του συγκριτή (κόμβοι Α, Β) ενώ ο χρόνος για την αποκατάσταση της τάσης στα 
κατάλληλα επίπεδα ψηφιακής εξόδου (λογικό 0 ή 1) στην έξοδο κατά τη φάση της αναγεννητικότητας 
στον slave συγκριτή είναι t=0.8nsec. Άρα ο χρόνος απόφασης είναι ίσος με tαπόφασης=treset +t 
=10+0.8=10.8nsec (92.6MHz). Η κατανάλωση ισχύος υπολογίστηκε εξομοιωτικά στην φάση της ε-
πανατοποθέτησης Ρσυγκριτή=17.7mW.    
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Σχήμα 6-14: Η ικανότητα απόφασης του συγκριτή ρεύματος (η τάση av_output αναφέρεται στην έξοδο 

του κυκλώματος μετά την πραγματοποίηση και της φυσικής σχεδίασης και την συμπερίληψη και των 

παρασιτικών επιδράσεων). 

 

Σχήμα 6-15: Η μείωση του φαινομένου του kickback και η ταχεία αναγεννητικότητα του συγκριτή 

τεύματος. 
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Οι οκτώ συγκριτές ρεύματος συνοδεύονται από ένα D FF o καθένας τους για την παροχή στα-
θερών ψηφιακών εξόδων μέσω του κόμβου C τη συγκεκριμένη στιγμή μετά το τέλος της φάσης της 
απόφασης και τη διατήρηση τους μέχρι το πέρας της επόμενης σύγκρισης (σχήμα 6-16). Γι’ αυτόν τον 
λόγο μέσω ενός αντιστροφέα τροφοδοτούμε το ρολόι των D FF με το συμπληρωματικό του σήματος 
ελέγχου Φ του συγκριτή (το σήμα ελέγχου παράγεται από το ψηφιακό κύκλωμα χρονισμού). Επομέ-

νως κατά την ανερχόμενη παρυφή του Φ το D FF παρέχει τη ψηφιακή έξοδο μετά το πέρας της από-
φασης του συγκριτή (έχει περάσει η φάση της επανατοποθέτησης και λόγω της ταχείας αναγεννητικό-
τητας η τάση VC έχει φτάσει το επιθυμητό λογικό επίπεδο). 

 

Σχήμα 6-16: Το στάδιο εξόδου αποτελείται από τον συγκριτή ρεύματος και ένα D FF. 

6.1.3 Ψηφιακό κύκλωμα χρονισμού 

Το ψηφιακό κύκλωμα χρονισμού είναι υπεύθυνο για την παροχή των σημάτων t1-t16, compara-
tor_reset (Φ), reset και επομένως τον έλεγχο της λειτουργίας του αναλογικού αποκωδικοποιητή και 
των διεπαφών εισόδου και εξόδου. Το κύκλωμα αυτό τροφοδοτείται με εξωτερικό ρολόι (clock) συ-
χνότητας F=200MHz και τάσης VDD=3.3V και αποτελείται από 32 D FF συνδεδεμένα ακολουθιακά 
και κυκλικά συνιστώντας έναν καταχωρητή ολίσθησης. Το σχήμα 6-17 απεικονίζει τη δομή του κατα-
χωρητή ολίσθησης. 
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Σχήμα 6-17: Η δομή του ψηφιακού κυκλώματος χρονισμού. 

Το σχήμα 6-18 εικονίζει το διάγραμμα χρονισμού των σημάτων του αποκωδικοποιητή όπως 
αυτά παράγονται από το ψηφιακό κύκλωμα χρονισμού. Το σήμα tdecode αποτελεί ένα εικονικό σήμα 
και δείχνει τη διάρκεια της διαδικασίας αποκωδικοποιήσης. Η φόρτωση του κάθε πλαισίου διαρκεί 
31×Tclock (Tclock, είναι η περίοδος του ρολογιού) και τα δεδομένα, που παράγονται στη διάρκεια της 
φόρτωσης του πρώτου πλαισίου, χρησιμοποιούνται για συγχρονισμό. Το σήμα ελέγχου treset είναι το 
σήμα για την επανατοποθέτηση του αποκωδικοποιητή ενώ το σήμα χρονισμού Φ αφορά την επανατο-
ποθέτηση των συγκριτων ρεύματος και τον έλεγχο των D FF της εξόδου. Η ανερχόμενη παρυφή του 
σήματος out_clock προσδιορίζει τη χρονική στιγμή όπου αποκωδικοποιητής παρέχει τα ψηφιακά δε-
δομένα της απόφασης. Η τάση εισόδου Vinput κυμαίνεται μεταξύ των τιμών [2.0 , 2.4]V και το κάθε 
σύμβολο διαρκεί Τs=2×Tclock. 

 

Σχήμα 6-18: Το διάγραμμα χρονισμού των σημάτων ελέγχου του  αναλογικού αποκωδικοποιητή. 
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Σχήμα 6-19: Η χρονική απόκριση των εξόδων του αποκωδικοποιητή σε SNR=1.2dB. 

Όπως παρατηρείται, λόγω του σχήματος της διασωλήνωσης (pipeline), που έχει χρησιμοποιη-
θεί, μετά τον συγχρονισμό του συστήματος, ο αποκωδικοποιητής παρέχει τα ψηφιακά του δεδομένα (1 
byte) κάθε 32 κύκλους ρολογιού. Συνεπώς, ο μέγιστος ρυθμός διεκπεραίωσης, που επιτυγχάνεται για 
ρολόι συχνότητας 200MHz, είναι T=50Mbps. Το σχήμα 6-19 παρουσιάζει τη χρονική απόκριση των 
εξόδων του αποκωδικοποιητή για λόγο σήματος προς θόρυβο SNR=1.2dB. Η απόφαση του αποκωδι-
κοποιητή ταυτίζεται με εκείνες που προκύπτουν από το σχήμα 5-12. Το σχήμα 6-20 απεικονίζει την 
μεταβατική απόκριση των ρευμάτων εξόδου του αποκωδικοποιητή παράλληλα με τα σήματα ελέγχου. 
Παρατηρούμε την επίδραση του ψηφιακού σήματος Φ επανατοποθέτησης των συγκριτών ρεύματος 
στα αναλογικά σήματα εξόδου του αποκωδικοποιητή. Η σχεδίαση που ακολουθήθηκε για τη σχεδίαση 
του αποκωδικοποιτή αφορά τη χρήση σχετικά υψηλών ρευμάτων πόλωσης ούτως ώστε να αντιμετω-
πιστεί όσο το δυνατόν η παρεμβολή του ψηφιακού σήματος στο αναλογικό και οι αποφάσεις στην έ-
ξοδό του να επηρεάζονται αμελητέα.  
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Σχήμα 6-20: Η επίδραση του ψηφιακού σήματος επανατοποθέτησης Φ των συγκριτών ρεύματος στα 

αναλογικά σήματα εξόδου του αποκωδικοποιητή (SNR=0.4dB). 

Οι έξοδοι του αποκωδικοποιητή για SNR=0.4dB απεικονίζονται στο σχήμα 6-21. Τα δεδομένα 
που είχαν αποσταλεί πάνω από τον δίαυλο AWGN είναι u=11110100 ενώ στην έξοδο u΄ παρατηρούμε 
ότι πραγματοποιήθηκε εσφαλμένη αποκωδικοποίηση στα bit 7 και 8 (u΄=11110111). Η εξομοίωση 
που πραγματοποιήθηκε για τον ψηφιακό αποκωδικοποιητή με χρήση του πακέτου MATLAB οδήγησε 
στα ίδια αποτελέσματα. Βέβαια η στατιστική προσέγγιση για την πλήρη εκτίμηση της απόδοσης του 
αναλογικού αποκωδικοποιητη δεν είναι ακριβής δεδομένου ότι αποκωδικοποίηση ενός πλαισίου δεν 
δίνει σαφή συμπεράσματα. Ο χρόνος της κυκλωματικής εξομοίωσης είναι απαγορευτικός για τον 
προσδιορισμό της καμπύλης BER συναρτήσει του λόγου SNR (για την αποκωδικοποίηση εκατόν εί-
κοσι πλαισίων απαιτείται περίπου χρόνος εξομοίωσης ίσος με δύο μήνες σε επεξεργαστή Pentium 
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D2.8GHz και μνήμης 512ΜΒ). Ωστόσο, δεν παύει η παραπάνω εκτίμηση να προσδίδει μια εποπτική 
εικόνα της απόδοσης του αποκωδικοποιητή. 

 

Σχήμα 6-21: Η χρονική απόκριση των εξόδων του αποκωδικοποιητή για SNR=0.4dB. 

6.2 Επίδραση  των  φυσικών  ατελειών  

Η μελέτη των επιδράσεων των φυσικών ατελειών λόγω των διακυμάνσεων των φυσικών πα-
ραμέτρων της τεχνολογίας, που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση του αναλογικού αποκωδικοποιη-
τή, αφορά τη μοντελοποίηση των παραμέτρων αυτών και την εκτίμηση του ρυθμού BER. Ορίζουμε ως 
μη ταίριασμα (mismatch) τη διαφορά στην συμπεριφορά μεταξύ δύο διατάξεων, οι οποίες έχουν σχε-
διαστεί για ταυτόσημη λειτουργία. Η διαφορά αυτή έγκειται σε τυχαία αλλά αιτιοκρατικά γεγονότα 
κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Αιτιοκρατικές διαφορές μπορούν να εξαλειφθούν επιλέγοντας δια-
τάξεις μικρού μεγέθους τοποθετημένες σε κοντινές αποστάσεις ενώ οι διαφοροποιήσεις των μεγεθών, 
βασισμένες σε τυχαία φαινόμενα, είναι μικρές και ανεξάρτητες μεταβολές στις παραμέτρους και στη 
γεωμετρία των διατάξεων. Οι κυκλωματικές εξομοιώσεις Monte-Carlo για τη μελέτη της επίδρασης 
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του μη ταιριάσματος των παραμέτρων των τρανζίστορ (βασικού παράγοντα για την απόκλιση στη λει-
τουργία αναλογικών κυκλωμάτων σε σχέση με ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα) αποτελούν ση-
μαντικά χρονοβόρες διαδικασίες για την εκτίμηση της απόδοσης του αναλογικού αποκωδικοποιητή. Η 
επιλογή μεγαλύτερων διατάξεων (τρανζίστορ) αποτελεί μια λύση για την αντιμετώπιση του προβλή-
ματος αυτού [66, 86, 87]. Η επίδραση του mismatch μπορεί να εκφραστεί ως μια τυχαία διαφοροποί-
ηση με Gaussian κατανομή σε έναν ή περισσότερες παραμέτρους της διάταξης. 

 Στην περίπτωση των αναλογικών αποκωδικοποιητών, αναλύουμε και μοντελοποιούμε την ε-
πίδραση του mismatch τόσο στην είσοδο του κυκλώματος (στην περίπτωση αυτή η επίδραση του 
mismatch εκλαμβάνεται ως μια ισοδύναμη αύξηση στον θόρυβο του διαύλου επικοινωνίας), όπου τα 
κυκλώματα της διεπαφής εισόδου συνδέονται με τις δομές V2I όσο και στα κυκλώματα, που συνι-
στούν τον επαναληπτικό αναλογικό αποκωδικοποιητή και οι έξοδοί τους εξαρτώνται από την είσοδο 
και διπλανών κυκλωμάτων. Στην συνέχεια, αναλύουμε ιεραρχικά την επίδραση του φαινομένου αυτού 
ξεκινώντας από την μελέτη της απόκλισης της τιμής του ρεύματος του συλλέκτη σε ένα τρανζίστορ 
ΗΒΤ και επεκτείνουμε την ανάλυση στις επιμέρους κυκλωματικές δομές, που συνιστούν τον αναλογι-
κό αποκωδικοποιητή. Στόχος αποτελεί η συγκρότηση ενός προσεγγιστικού διακριτού μοντέλου υψη-
λού επιπέδου του αναλογικού αποκωδικοποιητή, εισάγοντας την επίδραση του mismatch  και η εξα-
γωγή εκτιμήσεων της απόδοσής του.  

Η επίδραση του φαινομένου του mismatch στο ρεύμα Is στην σχέση 4-2 προκαλεί την αλλαγή 
του σε Is(1+ε), όπου ε είναι μια τυχαία Gaussian μεταβλητή μηδενικής-μέσης τιμής. 

)1()1( εε +=+ th

BE

V
V

SC eII   (6-21) 

Για τον καθρέφτη ρεύματος του σχήματος 4-9, η επίδραση του mismatch έχει ως αποτέλεσμα 
τη μεταβολή του ρεύματος Ιout κατά (1+ε) σε σχέση με το ρεύμα εισόδου Iin.  

    Ιout= Iin(1+ε)          (6-22) 

Βάσει των παραπάνω εκτιμήσεων στην επίδραση του mismatch στον πυρήνα του αναλογικού 
αποκωδικοποιητή και χρησιμοποιώντας την ανάλυση [15, 16] ανάγουμε την μεταβολή στο ρεύμα σε 
μεταβολή πάνω στις πιθανότητες που διαδίδονται επαναληπτικά πάνω στον γράφο παραγόντων. Για 
να προσδιορίσουμε το φαινόμενο του mismatch εισάγουμε στη διαγραμμική αρχή τον παράγοντα 
(1+ε) σε καθ’ ένα από τα ρεύματα, που συμμετέχουν στις εν προκειμένω εξισώσεις. Ο παράγοντας εj 
αφορά τα ρεύματα εισόδου κατά τον άξονα των y ενώ ο παράγοντας εi,j aφορά τα τρανζίστορ που είναι 
υπεύθυνα για την πραγματοποίηση της πράξης του πολλαπλασιασμού. Το σχήμα 6-22 προκύπτει από 
το σχήμα 4-13 και δείχνει επιπλέον την επίδραση του mismatch στις επιμέρους δομές τις αναλογικής 
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πύλης, η οποία έχει περιγραφεί στο κεφάλαιο 4. Για κάθε ένα στάδιο του σχήματος 6-22 εισάγουμε 
την εξίσωση 6-21 ενώ για το στάδιο του καθρεφτισμού ισχύει η σχέση 6-22. Συνεπώς, λαμβάνουμε τις 
ακόλουθες σχέσεις, που διέπουν τις πιθανότητες-ρεύματα σε κάθε ένα από τα στάδια.  
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Χρησιμοποιώντας την εξίσωση 4-18, οι έξοδοι ,ˆ ( )i jp z και p΄(zi,j) δίνονται ως ακολούθως: 
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 (6-24) 

 

Σχήμα 6-22: Μοντέλο υψηλού-επιπέδου της αναλογικής πύλης πιθανοτήτων για την μελέτη της επί-

δρασης του mismatch. 
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Οι είσοδοι του αναλογικού αποκωδικοποιητή αποτελούνται από διαφορικούς ενισχυτές, οι ο-
ποίοι είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Επομένως μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η επίδραση του 
mismatch μεταφράζεται ως αθροιστικός θόρυβος. Η τάση εκτροπής Vos στην είσοδο του διαφορικού 
ενισχυτή αφορά την τάση εκείνη που πρέπει να εφαρμοστεί στις δύο βάσεις των ΗΒΤ τρανζίστορ ού-
τως ώστε να προκύψουν δύο ίσα διαφορικά ρεύματα στους συλλέκτες τους. Θεωρώντας ότι τα τραν-
ζίστορ, που συνιστούν το διαφορικό ζεύγος, έχουν κάποια διαφοροποίηση ως προς τις διαστάσεις της 
pn επαφής βάσης-εκπομπού λόγω κατασκευής, τότε τα ρεύματα Is οδηγούνται σε μη ταίριασμα με 
Is1=Is+(ΔIs/2) και Is2=Is-(ΔIs/2) με ΔΙs/Is=ε. Στα τρανζίστορ ΗΒΤ του διαφορικού ζεύγους του σχήμα-
τος 5-4 οι τάσεις βάσης εκπομπού είναι ίδιες ενώ τα ρεύματα εκπομπού διαφέρουν λόγω του μη ται-
ριάσματος σε IΕ1=(IU/2)[1+(ΔIs/2Is)] και IΕ2=(IU/2)[1-(ΔIs/2Is)]ενώ η τάση εξόδου είναι  Vout=Vc1-
Vc2=a(IU/2)(ΔΙs/Is)(r0_pmos//r0_HBT) με Αd=[a(IU/2)/Vthermal](r0_pmos//r0_HBT). Στην εμφάνιση της διαφορο-
ποίησης αυτής, οφείλει την ανάπτυξή της η τάση εκτροπής στην είσοδο του διαφορικού ζεύγους 
Vos=Vout/Ad=(ΔΙs/Is)Vthermal=εVthermal. Όπως έχει δειχθεί η τάση εισόδου του διαφορικού ενισχυτή 
προκύπτει από τον λογαριθμικό λόγο πιθανοφάνειας LLR και εξαρτάται άμεσα από την τυπική από-
κλιση του AWGN θορύβου του φυσικού διαύλου. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εξισώσεις 4-24, 5-1 και 
6-10 προκύπτει ότι: 

   ΔV=(Vthermal/1.022)(1.084LLR+ε)     (6-25) 

 Για τη μελέτη της επίδρασης του μη ταιριάσματος των τρανζίστορ στην απόδοση του αναλογι-
κού αποκωδικοποιητή εισάγουμε τις παραπάνω εξισώσεις βάσει του μοντέλου υψηλού-επιπέδου του 
σχήματος 6-22 στο θεωρητικό μοντέλο του ψηφιακού αποκωδικοποιητή του γράφου παραγόντων. 
Θεωρούμε μια κατανομή του σφάλματος ε των διατάξεων του αναλογικού αποκωδικοποιητή, το οποίο 
προσδιορίζει το μη ταίριασμα, με μέσο όρο στα ποσοστά των 10% και 90% και προκύπτουν οι κα-
μπύλες της απόδοσης του αποκωδικοποιητή του σχήματος 6-23. 
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Σχήμα 6-23: Η επίδραση του mismatch στην αποκωδικοποίηση. 

Αν και χρησιμοποιήθηκε προσεγγιστικά το μοντέλο του αποκωδικοποιητή διακριτού-χρόνου 
για τη μελέτη της επίδρασης των φαινομένων του μη ταιριάσματος των διατάξεων, ωστόσο οι παρα-
πάνω καμπύλες αποτελούν μια ικανοποιητική εκτίμηση για την απόδοση του αναλογικού αποκωδικο-
ποιητή. Παρατηρούμε ότι με αύξηση του σφάλματος ε, επέρχεται μια προφανής απόκλιση από τη θε-
ωρητική καμπύλη χωρίς βέβαια να προκαλεί σημαντική συμμετοχή στη μείωση της απόδοσης του α-
ποκωδικοποιητού. Επιλέξαμε τις τιμές αυτές του σφάλματος ε, ώστε να ανταποκρίνονται σε όσο το 
δυνατόν μικρό ποσοστό καθώς επίσης και υψηλότερο για λόγους καλύτερης εποπτείας και εκτίμησης 
του φαινομένου. Μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι η απόκλιση αυτή είναι ανάλογη του σφάλματος λό-
γω της ψηφιακής αναπαράστασης με καθορισμένη ακρίβεια σε bits της αναλογικής κυματομορφής 
εισόδου για την επεξεργασία από τον αντίστοιχο ψηφιακό αποκωδικοποιητή.  
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6.3 Φυσική  σχεδίαση  

Ακολουθώντας τη μεθοδολογική προσέγγιση, που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 5, το επόμενο 
στάδιο για την υλοποίηση του αναλογικού αποκωδικοποιητή περιλαμβάνει τη φυσική σχεδίαση. Η 
φυσική σχεδίαση (layout) αφορά την τήρηση των κανόνων σχεδίασης βάσει της τεχνολογίας της 
0.35μm SiGe BiCMOS AMS με στόχο τη χρήση των τριανταδύο επιπέδων και των τεσσάρων μετάλ-
λων τροφοδοσίας για τη διασύνδεση των φυσικών διατάξεων των κυκλωματικών και την τοποθέτησή 
τους στο φυσικό επίπεδο. 

Κατά τη φυσική σχεδίαση θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν κάποιοι φυσικοί μηχανισμοί, οι ο-
ποίοι είναι υπεύθυνοι για τη μη λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος κατά την κατασκευή του. 
Όλα τα ολοκληρωμένα κυκλώματα περιλαμβάνουν ηλεκτρικά στοιχεία, τα οποία δεν χρειάζονται για 
τη λειτουργία τους. Τα ηλεκτρικά αυτά στοιχεία είναι συνήθως επαφές απομόνωσης ανάστροφα πο-
λωμένες, αντιστάσεις και χωρητικότητες, οι οποίες εμφανίζονται μεταξύ των ποικίλων διαχύσεων και 
αποθέσεων. Όταν οι επαφές μεταπίπτουν σε ορθή πόλωση, τότε ρεύματα ρέουν μεταξύ των κόμβων 
του κυκλώματος, οι οποίοι προηγουμένως παρέμεναν απομονωμένοι ο ένας από τον άλλον. Εφόσον οι 
τιμές των ρευμάτων αυτών είναι μικρού μεγέθους, τότε η διαρροή αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μια 
ανεπαίσθητη μεταβολή των παραμέτρων του κυκλώματος, σε αντίθετη όμως περίπτωση, μεγάλες τι-
μές των ρευμάτων οδηγούν σε καταστροφικά αποτελέσματα για την ορθή λειτουργία του κυκλώμα-
τος. Οι επαφές αυτές στην ορθή λειτουργία τους σχηματίζουν παρασιτικά τρανζίστορ παράγοντας ένα 
μονοπάτι χαμηλής αντίστασης μεταξύ των μετάλλων της τροφοδοσίας. Το φαινόμενο αυτό παρατη-
ρείται ιδιαίτερα σε CMOS τεχνολογίες όπου τα ΝΜΟS τρανζίστορ βρίσκονται σε ένα p-πηγάδι 
(pwell) μέσα σε n-well και πάνω από το p-υπόστρωμα ενώ τα PMOS τρανζίστορ τοποθετούνται σε 
ένα n-well. Αν τα παρασιτικά τρανζίστορ εισέλθουν στην ενεργό περιοχή δημιουργούν ένα μονοπάτι 
χαμηλής αντίστασης μεταξύ της θετικής τροφοδοσίας VDD (η οποία συνδέεται στo n-τύπου επιπέδου 
επίταξης) και της γείωσης (αρνητική τροφοδοσία η οποία συνδέεται στο pwell) λειτουργώντας ως πυ-
ροδοτητής (trigger). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας και της κατανάλωσης 
ισχύος και διαταράσσει τη λειτουργία των τρανζίστορ (φαινόμενο latch-up). Τα παρασιτικά αυτά 
στοιχεία είναι υπεύθυνα για διαφόρους τύπους ηλεκτρικών δυσλειτουργιών, όπως η χωρητική σύζευ-
ξη, η οποία μπορεί να εισάγει θόρυβο σε ευαίσθητα σημεία του κυκλώματος. Για την παρεμπόδιση 
της δημιουργίας του φαινομένου του latch-up εισάγονται δακτύλιοι προστασίας (guard rings). ΟΙ δα-
κτύλιοι προστασίας δημιουργούμενα από Ν+ διάχυση τοποθετούνται γύρω από PMOS (PNP) τρανζί-
στορ και συνδέονται στη θετικότερη τροφοδοσία ενώ οι δακτύλιοι προστασίας P- διάχυσης τοποθε-
τούνται γύρω από NMOS (NPN) τρανζίστορ και συνδέονται στην αρνητικότερη τροφοδοσία. Αυτή η 
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τεχνική απομονώνει σε υψηλότερο βαθμό την επικοινωνία των παρασιτικών φορέων διάχυσης μεταξύ 
των ενεργών τρανζίστορ, τη δημιουργία των οποίων πολλές φορές ευθύνεται και η μη σωστή διευθέ-
τηση της τροφοδοσίας στο ολοκληρωμένο.  

Σχετικά με την παρασιτική σύζευξη υποστρώματος οι δύο μηχανισμοί που είναι υπεύθυνοι για 
τη ροή ρεύματος μέσω του υποστρώματος είναι η διαταραχή της πόλωσης του υποστρώματος (sub-
strate debiasing) και η έκχυση φορέων μειονότητας (minority carrier injection). Το φαινόμενο του 
substrate debiasing λαμβάνει χώρα όταν τα παρασιτικά ρεύματα  προκαλούν πτώσεις τάσης στο υπό-
στρωμα. Αυτές οι πτώσεις τάσης μπορούν να οδηγήσουν σε latch-up σε μη κατάλληλες συνθήκες πό-
λωσης. Το φαινόμενο αυτό αντιμετωπίζεται με τη δημιουργία περισσότερων επαφών ώστε να αυξηθεί 
η επιφάνεια επαφής με το υπόστρωμα. Η έκχυση φορέων μειονότητας συμβαίνει όταν μια ορθά πο-
λωμένη επαφή προωθεί φορείς μειονότητας σε ένα απομονωμένο πηγάδι. Μερικοί από τους φορείς 
προκαλούν τη διάχυση πολλών εκατοντάδων μικρών επιφάνειας πριν την επανασύνδεση και δύναται 
να εμποδίσουν τη ροή των φορέων πλειονότητας και τη δημιουργία latch-up. Για την αντιμετώπισή 
του τοποθετούνται δακτύλιοι προστασίας P- διάχυσης για την αποτροπή της διάχυσης των φορέων 
μειονότητας και τη συγκέντρωσή τους στους δακτυλίους αυτούς. Στη συνέχεια αναφέρονται οι μηχα-
νισμοί δημιουργίας παρασιτικών φαινομένων και οι τρόποι αντιμετώπισης.        

Κατά την χάραξη του πολυπυριτίου της πύλης και των τοιχωμάτων του οξειδίου είναι δυνατή 
η συσσώρευση  ηλεκτροστατικών φορτίων με πιθανή διάρρηξή της. Η κάθε περιοχή πολυπυριτίου συ-
γκεντρώνει ένα ποσό ηλεκτροστατικού φορτίου ανάλογο της περιοχής του. Μια μικρή περιοχή οξειδί-
ου πύλης συνδεδεμένη σε μια υψηλή γεωμετρική επιφάνεια πολυπυριτίου μπορεί να προκαλέσει δυ-
σανάλογη καταστροφή. Ο μηχανισμός αυτός αποκαλείται φαινόμενο κεραίας (antenna effect) διότι η 
μεγάλη επιφάνεια πολυπυριτίου ενεργεί ως κεραία και συγκεντρώνει το φορτίο που ρέει μέσω του ευ-
άλωτου οξειδίου της πύλης και το εύρος δράσης του είναι ανάλογο του λόγου μεταξύ της εκτεθειμέ-
νης περιοχής αγωγής και της επιφάνειας του οξειδίου της πύλης. Το φαινόμενο αυτό αντιμετωπίζεται 
με την εισαγωγή περιορισμένου μήκους διαφορετικού μετάλλου και συνδέσεων μ’ αποτέλεσμα την 
μείωση της περιοχής αγωγής του κατώτερου μετάλλου, το οποίο είναι προσαρτημένο σε μικρές περιο-
χές οξειδίου της πύλης. 

Η ηλεκτροστατική εκφόρτωση (electrostatic discharge, ESD) αποτελεί ένα είδος ηλεκτρικής 
υπερφόρτωσης, που προκαλείται από στατικό ηλεκτρισμό. Το οξείδιο της πύλης ενός MOS τρανζί-
στορ διαρρηγνύεται όταν βρίσκεται υπό τάση μερικών δεκάδων volt. Τα κυκλώματα που περιέχουν 
τέτοιες διατάξεις πρέπει να προστατεύονται από τις ηλεκτροστατικές εκφορτώσεις που παράγονται 
από την επαφή με το ανθρώπινο σώμα (το οποίο δρα ως πυκνωτής και η χωρητικότητα του οποίου 
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είναι περίπου 150pF) και τα μηχανικά αντικείμενα και πλήττουν την αξιοπιστία τους δημιουργώντας 
βραχυκυκλώματα και αυξάνοντας τη θερμοκρασία μέσα στο ολοκληρωμένο. Επομένως, όταν ένα 
πρόσωπο αγγίζει έναν γειωμένο αντικείμενο, όπως η ακίδα ενός ολοκληρωμένου, τότε ρεύματα εκ-
φόρτωσης επάγονται για 100ns. Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η προστασία του ολοκληρωμένου κυκλώ-
ματος από ESD. Για τον λόγο αυτό τοποθετείται σε αντιστατικό πακέτο (package). Για περαιτέρω 
προστασία εισάγονται κυκλώματα ESD προστασίας μεταξύ των εισόδων/εξόδων του ολοκληρωμένου 
και των βάτων δεσμού (bondpad), που συνδέουν τις εισόδους/εξόδους στις αντίστοιχες ακίδες του 
package μέσω καλωδίων δεσμού (bond wires). Ορισμένες όμως είσοδοι/έξοδοι του ολοκληρωμένου 
είναι ανθεκτικές σε ESD και δεν χρειάζονται επιπρόσθετες διατάξεις προστασίας, όπως για παράδειγ-
μα οι ακίδες που συνδέονται στο υπόστρωμα και σε εκτεταμένες διαχύσεις (οι συλλέκτες των npn 
τρανζίστορ ισχύος). Για την κατασκευή του ολοκληρωμένου επιλέχθηκε κεραμικό package 28 ακίδων 
(CSOIC_28). Επίσης χρησιμοποιήθηκαν pads που περιλαμβάνουν κυκλώματα ESD προστασίας. Ανά-
λογο είναι και το φαινόμενο της μετανάστευσης των ηλεκτρονίων (electromigration), το οποίο οφείλε-
ται στην εμφάνιση υψηλών πυκνοτήτων ρεύματος. Οι φορείς που μεταφέρονται προκαλούν βραχυκυ-
κλώματα ή ανοιχτο-κυκλώματα. Για την αντιμετώπισή του φαινομένου αυτού χρησιμοποιούνται ε-
παρκή bondwire και αλουμίνιο με κατάλληλες προσμίξεις.     

Οι πτώσεις τάσεις (IR) στις καλωδιώσεις πόλωσης και τροφοδοσίας έχουν σημαντικές επιπτώ-
σεις στα κυκλώματα συγκριτών και στους καθρέφτες ρεύματος. Για την αντιμετώπιση του υποβιβα-
σμού των τα τρανζίστορ τοποθετούνται όσο τον δυνατόν σε μικρότερη απόσταση από το ρεύμα ανα-
φοράς. 
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Σχήμα 6-24: Η δομή των ακίδων εισόδου/εξόδου του ολοκληρωμένου. 

Ο αναλογικός αποκωδικοποιητής περιλαμβάνει στη διεπαφή εισόδου του διατάξεις πρόσκτη-
σης δεδομένων. Οι κυκλωματικές αυτές διατάξεις περιέχουν τουλάχιστον δύο ακίδες γείωσης, οι ο-
ποίες δεν είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. Αυτές οι «γειώσεις» αναφέρονται ως Γείωση του Αναλογι-
κού Σήματος. Αυτές οι γειώσεις πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους στο σημείο της γείωσης της τροφο-
δοσίας του ολοκληρωμένου. Ιδανικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια σφαιρική γείωση αλλά εξαιτίας 
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του γεγονότος ότι το ρεύμα ρέει μέσω καλωδιώσεων και σημείων εγχάραξης του ολοκληρωμένου, 
όπου  χαρακτηρίζονται από επαγωγές και αντιστάσεις, είναι δυνατόν η εμφάνιση τάσεων μερικών mV 
μεταξύ της γείωσης της τυπωμένης κάρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί το ολοκληρωμένο, και της μό-
νης γείωσης του αναλογικού σήματος. Επομένως, η χρησιμοποίηση διαφορετικών γειώσεων ελαχι-
στοποιεί την εμφάνιση των τάσεων αυτών διότι ελαττώνεται η ροή το ρεύματος στη γείωση της κάρ-
τας.  

Επιπλέον, η χρήση διπλής τροφοδοσίας για τον πυρήνα του αναλογικού αποκωδικοποιητή και 
για των διεπαφών εξόδου απαιτεί διαφορετικές γειώσεις τόσο για την αναλογική τροφοδοσία 
(VDD=5V) όσο και για την ψηφιακή (VDD=3.3V). Για την ομοιομορφία στην κατανάλωση μέσα στο 
ολοκληρωμένο και στην απαγωγή της θερμότητας, τα καλώδια που συνδέονται στην τροφοδοσία και 
στις τάσεις πόλωσης ισοκατανέμονται μέσα στο κύκλωμα. Αναλόγως του ρεύματος που διαρρέει τα 
επιμέρους κυκλώματα και βάσει των πυκνοτήτων ρεύματος που αντέχουν τα τέσσερα μέταλλα της 
τεχνολογίας, που χρησιμοποιήθηκε, επιλέχθηκε το πλάτος των καλωδιώσεων και το είδος τους. Το 
σχήμα 6-24 δείχνει την δομή των 28 ακίδων του αποκωδικοποιητή.  

Βάσει των παραπάνω παρατηρήσεων και ακολουθώντας μια ιεραρχική δόμηση στην σχεδίαση 
ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του layout του αναλογικού αποκωδικοποιητή. Στα επομένα σχήματα ει-
κονίζονται τμήματα από την φυσική σχεδίαση της διεπαφής εισόδου, της εξόδου και του πυρήνα του 
αναλογικού αποκωδικοποιητή. Το σχήμα 6-25 δείχνει το layout ενός από τις 16 διαφορικές εισόδους 
για ένα στάδιο I, όπως φαίνεται στο σχήμα 6-2 (εκτός από το V2I ). 

 

 Σχήμα 6-25: To layout του τμήματος i της Σ2Π διεπαφής εισόδου. 

Το σχήμα 6-26 απεικονίζει το layout του συγκριτή ρεύματος (current comparator), του D FF 
και του αναστροφέα (inverter) που αποτελεί μέρος της διεπαφής εξόδου. Για την αντιμετώπιση των 
παρασιτικών φαινομένων που υποβαθμίζουν τη λειτουργία του ολοκληρωμένου χρησιμοποιήσαμε δα-
κτυλίους προστασίας τόσο γύρω από το κάθε τρανζίστορ όσο και από το D FF.  
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Σχήμα 6-26: To layout του συγκριτή ρεύματος, του D FF και του αναστροφέα. 

Στην συνέχεια παρατίθεται η φυσική σχεδίαση των αναλογικών πυλών τύπου Α, C και G.  

 

Σχήμα 6-27: To layout της αναλογικής πύλης τύπου Α. 
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 Σχήμα 6-28: To layout της αναλογικής πύλης τύπου C. 

 

Σχήμα 6-29: To layout της αναλογικής πύλης τύπου G. 
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Το σχήμα 6-30 απεικονίζει το layout ολόκληρου του αποκωδικοποιητή, όπως αυτό στάλθηκε 
για την κατασκευή, συμπεριλαμβανόμενου των διεπαφών εισόδου/εξόδου (Serial 2 Parallel Inter-
face/output stage), του ψηφιακού κυκλώματος χρονισμού (digital clocking circuit) και του πυρήνα α-
ποκωδικοποίησης (8-bit SISO). Για την τροφοδοσία και την γείωση χρησιμοποιήθηκε το τέταρτο μέ-
ταλλο ενώ για τις πολώσεις το τρίτο.  

 

Σχήμα 6-30: To layout του αναλογικού αποκωδικοποιητή. 

 Μετά την ολοκλήρωση της φάσης της σχεδίασης του layout του αποκωδικοποιητή πραγματο-
ποιήθηκε μια μεταβατική εξομοίωση (postlayout) λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις παρασιτικές χωρητικότη-
τες και αντιστάσεις, οι οποίες παράχθηκαν με τη βοήθεια του εργαλείου σχεδίασης. Το σχήμα 6-31 
δείχνει τη χρονική απόκριση των ρευμάτων εξόδου του αποκωδικοποιητή, που αντιστοιχούν στο υπο-
σύνολο των ΑΡΡ πιθανοτήτων ότι δοθείσας της εισόδου y, το πληροφοριακό σύμβόλο u είναι ίσο με 
το μηδέν. Παρατηρούμε ότι η δυναμική συμπεριφορά του αποκωδικοποιητή δεν έχει επηρεαστεί από 
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τα παρασιτικά φαινόμενα ενώ το ληφθέν πλαίσιο αποκωδικοποιήθηκε ορθώς όπως επίσης και στην 
εξομοίωση, που έλαβε χώρα στο επίπεδο του Γράφου-Παραγόντων. 

 

Σχήμα 6-31: Postlayout εξομοίωση του αναλογικού αποκωδικοποιητή. 

6.4 Στατιστικός  έλεγχος  και  μετρήσεις  

Ο αναλογικός trellis αποκωδικοποιητής κατασκευάστηκε βάσει της τεχνολογίας 0.35μm SiGe 
BiCMOS 4M4Ρ της AMS με δύο πηγές τροφοδοσίες στα 4.9V και στα 3.3V για τον πυρήνα και για 
τις διεπαφές, αντιστοίχως, ενώ χρησιμοποιήθηκαν 2233 τρανζίστορ για τη σχεδίασή του. Το σχήμα 6-
32 δείχνει την μικροφωτογραφία του ολοκληρωμένου (Die microphotograph). 
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Σχήμα 6-32: Μικροφωτογραφία του ολοκληρωμένου κυκλώματος του αναλογικού trellis αποκωδικο-

ποιητή. 

Για την πραγματοποίηση του στατιστικού ελέγχου και των μετρήσεων απαιτήθηκε η κατα-
σκευή μιας τυπωμένης κάρτας 4-επιπέδων για την τοποθέτηση του ολοκληρωμένου, την παροχή των 
κατάλληλων τροφοδοσιών και την κατάλληλη προσαρμογή των εισόδων και εξόδων του. Επιπρόσθε-
τα, αναπτύχθηκε μια γεννήτρια αναλογικών δεδομένων, η οποία παρέχει ένα διάνυσμα ελέγχου απο-
τελούμενο από 2048 πλαίσια μαζί με το κατάλληλο ρολόι στις εισόδους Vinput και Clock του αναλο-
γικού αποκωδικοποιητή. Οι δύο αυτές είσοδοι τροφοδοτούνται συγχρονισμένα με την βοήθεια ενός 
κρυστάλλου συχνότητας 12MHz. Ένα πρόγραμμα του MATLAB εξομοιώνει την όλη διαδικασία για 
την εξαγωγή και σύγκριση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων με εκείνων που προκύπτουν θεωρητι-
κά πάνω στον αντίστοιχο Γράφο-Παραγόντων. Το πρόγραμμα αυτό εξομοιώνει την πηγή των πληρο-
φοριακών συμβόλων, τον συνελικτικό κωδικοποιητή, το AWGN φυσικό δίαυλο επικοινωνίας και εξά-
γει τις αντίστοιχες soft-τιμές του soft-output αποδιαμορφωτή σύμφωνα με την εξίσωση 5-1. Ένα προ-
γραμματιζόμενο FPGA συγχρονίζει την μνήμη της γεννήτριας με την παράλληλη θύρα του υπολογι-
στή διαμέσου του PLD και ενός 8-bit DAC μετατροπέα. Η ακρίβεια που επιτυγχάνει ο DAC παρέχει 
αναλογική κυματομορφή 4 δεκαδικών ψηφίων. Με την βοήθεια ενός λογικού αναλυτή, τα δεδομένα 
που παρέχει η έξοδος του αποκωδικοποιητή συλλέγονται και συγκρίνονται με τα πληροφοριακά δεδο-
μένα για τη μέτρηση του ρυθμού BER. Ο παλμογράφος επικουρεί και εποπτεύει την όλη διαδικασία. 
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Σχήμα 6-33: Η δομή του συστήματος πραγματοποίησης του στατιστικού ελέγχου και μετρήσεων. 

Στο σχήμα 6-34 εικονίζεται στο αριστερό μέρος του ο πάγκος μετρήσεων ενώ στο δεξί του μέ-
ρος η γεννήτρια αναλογικών δεδομένων και η τυπωμένη κάρτα με τον αναλογικό αποκωδικοποιητή.     

 

Σχήμα 6-34:  Ο πάγκος μετρήσεων και η τυπωμένη κάρτα στην οποία έχει τοποθετηθεί ο αναλογικός 

αποκωδικοποιητής. 

Η τιμή της κατανάλωσης ισχύος ολόκληρου του ολοκληρωμένου όπως εικονίζεται στο σχήμα 
6-1, έχει υπολογιστεί εξομοιωτικά στα 694.145mW (Ρδιεπαφών+Ρπυρήνα= 201.795mW +492.35mW). Η 
τυπωμένη κάρτα όπως εικονίζεται στο σχήμα 6-34 λειτουργεί με μονή τροφοδοσία των 4.9V και πα-
ρέχει τις κατάλληλες πολώσεις και τροφοδοσίες στο ολοκληρωμένο με χρήση ρυθμιστών τάσεων ενώ 
ένας τελεστικός ενισχυτής με τη βοήθεια ενός διακόπτη επανατοποθετηθεί τον αποκωδικοποιητή  μέ-
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σω του σημάτος Preset, το οποίο αρχικοποιεί το ψηφιακό κύκλωμα χρονισμού.  Επομένως, η κατανά-
λωση ισχύος του αναλογικού αποκωδικοποιητή μετρήθηκε στα 860mW συμπεριλαμβάνοντας την κα-
τανάλωση ισχύος των διεπαφών, των pad, των ρυθμιστών τάσης και των διαφόρων άλλων κυκλωμα-
τικών στοιχείων της τυπωμένης κάρτας, στην οποία έχει τοποθετηθεί. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως δεν 
υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της θεωρητικής-εξομοιούμενης τιμής και της μετρούμενης. 

Δεδομένου του περιορισμού πως η γεννήτρια αναλογικών δεδομένων λειτουργεί με ένα ρολόι 
συχνότητας 12ΜΗz και πως ο αποκωδικοποιητής παρέχει το αποκωδικοποιημένο του byte κάθε 32 
κύκλους ρολογιού, προκύπτει ότι ο μετρούμενος ρυθμός διεκπεραίωσής του είναι ΤΔ=3Mbps. Ο χρό-
νος αποκωδικοποιήσης του πυρήνα είναι σε αυτήν την περίπτωση ίσος με tdecode=249ns. Η χρονική 
απόκριση των εξόδων του αποκωδικοποιητή σε είσοδο 8 συνεχόμενων πλαισίων σε SNR=0.5dB φαί-
νεται στο σχήμα 6-35 ενώ ο πίνακας 6-1 συγκρίνει ενδεικτικά τα αποκωδικοποιημένα byte του ολο-
κληρωμένου με εκείνα της εξομοίωσης πάνω στον Γράφο-Παραγόντων. 

 

Σχήμα 6-35:  Η οθόνη του παλμογράφου της  χρονικής  απόκριση των εξόδων του αποκωδικοποιητή 

για οκτώ διαδοχικά πλαίσια. 
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Πίνακας 6-1: Σύγκριση μεταξύ των θεωρητικών αποτελεσμάτων της αποκωδικοποίησης με εκείνων 

των μετρήσεων για 8 διαδοχικά πλαίσια σε θόρυβο SNR=0.5dB. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ BITS ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ (ΜΑΤLAB) 

01110100 11110100 01110100 

10001011 10001011 10001011 

01010101 01010101 01010101 

11011100 10011001 10011110 

00100010 01110111 11110111 

10011100 10011111 10011100 

01100011 01100011 01100000 

10111100 10111100 10111100 

 

Όπως παρατηρείται από τον παραπάνω πίνακα τόσο ο αποκωδικοποιητής όσο και η εξομοίωση 
πραγματοποίησαν έναν αριθμό σφαλμάτων κατά την αποκωδικοποίηση των πλαισίων σε διαφορετικά 
βέβαια σημεία. Παρ’ ολ’ αυτά ο συνολικός αριθμός των σφαλμάτων ήταν σχεδόν ο ίδιος και για τις 
δύο περιπτώσεις. Για λόγο σήματος προς θόρυβο SNR=0.5dB, ο θόρυβος παραμορφώνει ιδιαίτερα τα 
αποστελλόμενα σύμβολα μ’ αποτέλεσμα τη μη σωστή αποκωδικοποίησή τους.  

Στο σχήμα 6-36 δείχνεται η αναλογική είσοδος Vinput και το ψηφιακό σήμα του ρολογιού clock, 
όπως αυτά παρέχονται από την γεννήτρια αναλογικών δεδομένων στον αναλογικό SISO αποκωδικο-
ποιητή καθώς επίσης και οι έξοδοι του.  
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Σχήμα 6-36:  Οι έξοδοι και οι είσοδοι του ολοκληρωμένου στην οθόνη του παλμογράφου. Ο αποκω-

δικοποιητής έχει αποκωδικοποιήσει επιτυχώς το 3ο πλαίσιο. 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι η γεννήτρια αναλογικών δεδομένων έχει υλοποιηθεί πάνω σε τυ-
πωμένο κύκλωμα δύο επιπέδων, η εισαγωγή θορύβου από το ψηφιακό κύκλωμα στο αναλογικό μέρος 
(DAC) (χρήση του ίδιου επιπέδου για την αναλογική και τη ψηφιακή γείωση) είναι φανερή στην οθό-
νη του παλμογράφου με την παρατήρηση της είσοδου Vinput. Αυτός ο επιπλέον θόρυβος δεν μπορεί να 
εύκολα εκτιμηθεί και να προσεγγιστεί, ούτως ώστε να υπολογιστεί ακριβώς η μετατόπιση, η οποία 
προκαλείται στον πραγματικό λόγο SNR του διαύλου, και συνεπώς η επακόλουθη ακριβής αξιολόγη-
ση του ρυθμού BER του αποκωδικοποιητή. Το γράφημα του σχήματος 6-37 παρουσιάζει την διορθω-
τική ικανότητα του αναλογικού αποκωδικοποιητή. Η καμπύλη του ρυθμού BER συναρτήσει του λό-
γου SNR για ρυθμό διεκπεραίωσης 3Mbps προέκυψε συγκρίνοντας τα αποκωδικοποιημένα πλαίσια, 
που παρέχονται σε κάθε ανερχόμενη παρυφή της εξόδου out_clk του ολοκληρωμένου (2048 πλαίσια 
για κάθε διαφορετική τιμή του λόγου SNR), με τα πληροφοριακά bit. 
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Σχήμα 6-37:  Η απόδοση της διορθωτικής ικανότητας του αναλογικού αποκωδικοποιητή μετά τον 

στατιστικό έλεγχο. 

Η απόκλιση των 2.546dB μεταξύ της μετρούμενης και της εξομοιούμενης BER απόδοσης για 
την τιμή των 10-3, οφείλεται στο γεγονός ότι η τυπωμένη κάρτα (όπως αναφέρθηκε προηγουμένως) 
προσθέτει επιπλέον του θορύβου του διαύλου ενός μη συστηματικού θορύβου, ο οποίος είναι ιδιαίτε-
ρα δύσκολος να εκτιμηθεί. Εν τούτοις, το κέρδος της κωδικοποίησης ανέρχεται στα 2.763dB πλέον 
της χωρίς κωδικοποίηση (uncoded) μετάδοσης. Αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι στη ψηφιακή αποκωδικοποί-
ηση τα αναλογικά δεδομένα κβαντίζονται και μετατρέπονται σε ψηφιακή αναπαράσταση 3-4 bit ακρί-
βειας μ’ αποτέλεσμα την υποβάθμιση της απόδοσης της αποκωδικοποίησης (πρότυπο UMTS) [7, 22, 
70, 71, 72], μπορούμε να πούμε πως η απόκλιση αυτή που παρατηρείται είναι αρκετά ικανοποιητική 
(Στους πίνακες 1-1 και 1-2 πραγματοποιείται η σύγκριση μεταξύ αναλογικών και ψηφιακών αποκωδι-
κοποιητών και αναγράφεται επίσης το αντίστοιχο κέρδος αποκωδικοποίησης για τους ψηφιακούς και 
αναλογικούς αποκωδικοποιητές). Η στατική κατανάλωση ισχύος, που έχει μετρηθεί, παραμένει στα-
θερή ανεξάρτητου της συχνότητας λειτουργίας του αποκωδικοποιητή, ενώ για τη σύγκριση με αντί-
στοιχες ψηφιακές υλοποιήσεις θα πρέπει να τονιστεί ότι παραλήφθηκε η ιδιαίτερα σημαντική κατανά-
λωση ισχύος του ADC, που χρησιμοποιούν. Η επιφάνεια ολοκλήρωσης του αναλογικού αποκωδικο-
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ποιητή είναι 10.2mm2
. Η ιδιαίτερα μεγάλη επιφάνειά του σε σχέση με αντίστοιχες αναλογικές ή ψηφι-

ακές υλοποιήσεις, οφείλεται στο γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε η τιμή W=10μm ως ελάχιστο πλάτος 
για τα MOSFET τρανζίστορ, ενώ επίσης χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα μεγάλο μήκος εκπομπού 
Lεκπομπού=2.8μm για τα ΗΒΤ τρανζίστορ, στοχεύοντας, με αυτήν τη συντηρητική σχεδίαση, στην καλύ-
τερη διάκριση των διαφορικών ρευμάτων εξόδων και στην, όσο το δυνατόν, ελάχιστη παρεμβολή από 
το ψηφιακό σήμα επανατοποθέτησης Φ του συγκριτή.  

6.5 Σύνοψη   

Ο 8-bit αναλογικός trellis αποκωδικοποιητής, που παρουσιάστηκε προηγουμένως, αποτελεί 
την πρώτη επιτυχούσα υλοποίηση αναλογικού αποκωδικοποιητή, ο οποίος έχει υλοποιηθεί με χρήση 
της τεχνολογίας SiGe BiCMOS και περιλαμβάνει διεπαφές εισόδου/εξόδου. Αυτό είναι ένα σημαντικό 
βήμα και έρεισμα για την αξιοποίηση της τεχνολογίας αυτής και την επιπλέον διερεύνηση και αξιολό-
γηση σε ένα πραγματικό τηλεπικοινωνιακό σύστημα υψηλής ταχύτητας. Αν και η μέτρηση πραγματο-
ποιήθηκε για μικρότερο ρυθμό διεκπεραίωσης από εκείνον που έχει εκτιμηθεί, βάσει των εξομοιωτι-
κών αποτελεσμάτων (λόγω του περιορισμού στην ταχύτητα της γεννήτριας αναλογικών δεδομένων), 
τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά. Ο πίνακας 6-2 συνοψίζει τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμέ-
νου αναλογικού αποκωδικοποιητή και δείχνει ότι η απόδοση και κατανάλωση ισχύος είναι ανάλογη 
των αντίστοιχων CMOS αναλογικών υλοποιήσεων ενώ η ταχύτητά του ξεπερνά εκείνη των ψηφιακών 
αποκωδικοποιητών για το ίδιο μήκος πλαισίου.      

Πίνακας 6-2: Τεχνικά χαρακτηριστικά του 8-bit αναλογικού trellis αποκωδικοποιητή. 

Τεχνολογία 0.35μm AMS 4M4P SiGe BiCMOS 
#HBTs 1229 
#PMOS 980 
#NMOS 24 
Τάση τροφοδοσίας 4.9V (πυρήνας), 3.3 (I/O διεπαφές, pads) 
Κατανάλωση Ισχύος  
(IC) 
 
(πυρήνας) 

860mW (μέτρηση συμπ. ρυθμιστών τάσεως και 
λοιπόν στοιχείων της κάρτας) 
492mW (εκτίμηση της εξομοίωσης) 

Επιφάνεια κάλυψης του ολοκληρωμένου 
(συμπ. pads) 3.4x3mm2 

Επιφάνεια κάλυψης πυρήνα 2.7x2.260mm2 
Ταχύτητα αποκωδικοποιητή  
Ταχύτητα πυρήνα 

3Mbps (μέτρηση Fclock=12MHz) 
320Mbps (εκτίμηση Fclock=200MHz, συμπ. tcomp ) 

Συντελεστής απόδοσης ενέργειας -E/b- 
(IC) 
 
(πυρήνας) 

 
286.6nJ/bit (μέτρηση)  
17.2nJ/bit (εκτίμηση στα 50Mbps) 
1.53nJ/bit (εκτίμηση) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7  

Συμπεράσματα και θέματα μελλοντικής έρευνας 
 

Το έβδομο κεφάλαιο συνοψίζει τη συνεισφορά της παρούσης διατριβής, παραθέτοντας τα κύρια 
συμπεράσματα, που απορρέουν από την αναλογική υλοποίηση αλγορίθμων επαναληπτικής αποκωδικο-
ποίηση προηγμένων κωδίκων διόρθωσης λαθών βάσει της τεχνολογίας SiGe BiCMOS. Επισημαίνονται 
κάποια, ανοικτά προς διερεύνηση, θέματα, ενώ επίσης προτείνονται και κάποιες ιδέες για τη διεξαγωγή 
περαιτέρω έρευνας στον εν λόγω επιστημονικό τομέα. 

7.1 Συμπεράσματα  

Η χρήση ενός αναλογικού επαναληπτικού αποκωδικοποιητή υψηλής ταχύτητας και χαμηλού 
συντελεστή κατανάλωσης ενέργειας, για την αποκωδικοποίηση ισχυρών σχημάτων κωδίκων λαθών, 
όπως έχει παρουσιαστεί στην παρούσα διδακτορική διατριβή, είναι εφικτή. Η μέχρι τώρα έρευνα, 
στον τομέα αυτόν, έχει επικεντρωθεί στη χαμηλή κατανάλωση μ’ αποτέλεσμα τον περιορισμένο ρυθ-
μό διεκπεραίωσης, είτε βασίζοντας τη σχεδίαση σε τεχνολογία CMOS είτε σε συμβατικές τεχνολογίες 
BiCMOS, αποφεύγοντας, επίσης, τη χρήση διεπαφών εισόδου και εξόδου υψηλής ταχύτητας. Ακο-
λουθήθηκε μια μεθοδολογία προδιαγραφής του συστήματος βάσει των γραφικών μοντέλων των Γρά-
φων-Παραγόντων για την ανάλυση του αποκωδικοποιητή σε επιμέρους πύλες πιθανοτήτων και εκτι-
μήθηκε η θεωρητική του απόδοση. Στην συνέχεια, δομήθηκε ο αναλογικός αποκωδικοποιητής SISO 
αντιστοιχίζοντας τις επιμέρους πύλες πιθανοτήτων σε αναλογικές και εκτιμήθηκε η απόδοσή του κα-
θώς επίσης και η επίδραση των φυσικών ατελειών. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν εξομοιώσεις 
για έναν αναλογικό Turbo αποκωδικοποιητή εκτιμώντας την απόδοσή του. Η πρώτη λειτουργική υλο-
ποίηση ενός 8-bit αναλογικού SISO αποκωδικοποιητή, ο οποίος αποτελεί μέρος του σχήματος ανά-
δρασης ενός turbo αποκωδικοποιητή, για τον επαναληπτικό συστηματικό συνελικτικό κώδικα διόρ-
θωσης λαθών πολυωνύμων (7, 5) και ρυθμού 1/2, συμπεριλαμβανόμενων της διεπαφής εισόδου μετα-
τροπής σήματος σειριακής δομής σε παράλληλης και διεπαφής εξόδου ταχείας απόκρισης, με χρήση 
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της τεχνολογίας 0.35μm SiGe BiCMOS της AMS, αποδεικνύει ότι μπορεί εν δυνάμει να αντικαταστή-
σει τους υπάρχοντες ψηφιακούς σε εφαρμογές υψηλής ταχύτητας (αποθήκευση μαγνητικού μέσου, 
οπτικές επικοινωνίες). 

H κατανάλωση ισχύος του αναλογικού αποκωδικοποιητή είναι 860mW για την διπλή τροφο-
δοσία των 4.9V και 3.3V (πυρήνας και διεπαφές) με επιφάνεια κάλυψης πυριτίου στα 10.2mm2. Αν και 
το πρωτότυπο έχει μετρηθεί για συχνότητα ρολογιού 12MHz επιτυγχάνοντας ρυθμό διεκπεραίωσης 
3Mbps, λόγω της περιορισμένης ταχύτητας της γεννήτριας αναλογικών δεδομένων, οι εξομοιώσεις 
εκτιμούν πως για μέγιστη συχνότητα ρολογιού 200MHz ο ρυθμός διεκπεραίωσης ανέρχεται στα 
50Mbps ενώ αντίστοιχα ο ρυθμός διεκπεραίωσης του πυρήνα εξομοιώθηκε στα 320Mbps. Ο συντελε-
στής απόδοσης της ενέργειας μετρήθηκε στα 286.6nJ/bit και εκτιμήθηκε στα 17.2nJ/bit (ρυθμός διεκ-
περαίωσης 50Mbps) ενώ η εκτίμηση για τον πυρήνα παρέχει συντελεστή γύρω στα 1.53nJ/bit (ρυθμός 
διεκπεραίωσης 50Mbps).  

Αν και η δομή του κώδικα διόρθωσης λαθών, που επιλέχθηκε, είναι απλούστερη από εκείνων 
που εντάσσονται στα τηλεπικοινωνιακά πρότυπα, και πως ο αριθμός των πληροφοριακών bit είναι ι-
διαίτερα μικρός συγκρινόμενος με υπάρχουσες ψηφιακές υλοποιήσεις, ο επιτεύξιμος ρυθμός διεκπε-
ραίωσης είναι αρκετά υψηλότερος και δεν μεταφράζεται σε αρκετά υψηλή κατανάλωση ισχύος όπως 
παρατηρούμε στους συγκριτικούς πίνακες 1-1 και 1-2. Επιπλέον, η μη χρήση των DAC μετατροπέων 
σήματος, που απορρέει από την χρήση των αναλογικών διεπαφών του αναλογικού αποκωδικοποιητή, 
αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη μείωση της πολυπλοκότητας και της κατανάλωσης ισχύος του 
συνολικού δέκτη. 

Ο  αναλογικός αποκωδικοποιητής, που έχει υλοποιηθεί στα πλαίσια της έρευνας αυτής, χρήζει 
περαιτέρω βελτιστοποίησης τόσο από πλευράς κατανάλωσης ισχύος όσο και από επιφάνειας κάλυψης 
πυριτίου. Η συντηρητική σχεδίαση πραγματοποιήθηκε με αντικειμενικό σκοπό την αντιμετώπιση 
προβλημάτων διακριτικότητας των διαφορικών ρευμάτων εξόδου, ώστε ο συγκριτής ρεύματος να ε-
ξάγει σωστή και ταχεία απόφαση. Επίσης, με τη νέα έκδοση της ίδιας τεχνολογίας μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν τρανζίστορ μικρότερων διαστάσεων με συνέπεια τη μείωση του μεγέθους και της κατα-
νάλωσης του ολοκληρωμένου.  

7.2 Προτάσεις  για  μελλοντική  έρευνα   

Ο απώτερος σκοπός της έρευνας αυτής, και γενικά της έρευνας  πάνω στους αναλογικούς επα-
ναληπτικούς αποκωδικοποιητές προηγμένων κωδίκων διόρθωσης λαθών, είναι η υιοθέτησή τους και η 
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ενσωμάτωσή τους στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Προς την επίτευξη του στόχου αυτού 
υπάρχουν κάποια ανοιχτά θέματα, όπως αυτά έχουν διαγνωσθεί και τα οποία απαιτούν της δέουσας 
μελέτης και έρευνας. 

Η μεθοδολογική προσέγγιση, που ακολουθείται διακρίνεται από σημαντικά κενά τόσο στην 
ύπαρξη και όσο και στη διασύνδεση των ήδη υπαρχόντων σχεδιαστικών εργαλείων για την αυτοματο-
ποίηση της σχεδίασης. Καθίσταται αναγκαία λοιπόν, η αυτόματη μεταγλώττιση, ύστερα από τη μο-
ντελοποίηση με Γράφους Παραγόντων του αποκωδικοποιητή και εξομοίωση του στο υψηλό αυτό επί-
πεδο, των επιμέρους πυλών πιθανοτήτων στις αντίστοιχες αναλογικές πύλες (στο επίπεδο της σχημα-
τικής αναπαράστασης των κυκλωμάτων) με χρήση του κατάλληλου σχεδιαστικού εργαλείου. Η εξο-
μοίωση της χρονικής απόκρισης του αναλογικού αποκωδικοποιητή (SPICE) αποτελεί ιδιαίτερα χρο-
νοβόρα διαδικασία με άμεση συνέπεια την ανικανότητα του πλήρους χαρακτηρισμού της απόδοσής 
του. Το πρόβλημα αυτό εντείνεται περισσότερο με την αύξηση του μήκους των πληροφοριακών bit 
και της πολυπλοκότητας του κώδικα διόρθωσης λαθών. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η χρήση ενός 
μοντέλου υψηλότερου επιπέδου το οποίο να ενσωματώνει της χρονικές μεταβολές του κυκλώματος 
είτε με χρήση διαφορικών εξισώσεων είτε με προσεγγιστικές αλγεβρικές μεθόδους υψηλής ακρίβειας 
[17, 43, 44]. Η χρήση της γλώσσας mixed-signal VHDL αποτελεί και αυτή μια χρονοβόρα και πολύ-
πλοκη διαδικασία [16]. Επιπλέον, η εισαγωγή παραμέτρων που περιγράφουν την απόκλιση της συ-
μπεριφοράς του ολοκληρωμένου, λόγω φυσικών ατελειών κατά την κατασκευή του, στο ευέλικτο α-
ναλογικό μοντέλο του αποκωδικοποιητή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και αποτελέσματα εξομοιώ-
σεων του χαμηλού επιπέδου, ώστε η εκτίμηση της απόδοσης να είναι ανάλογη εκείνης της ψηφιακής 
σχεδίασης. 

Τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα χρησιμοποιούν σχήματα FEC αποτελούμενα είτε από Turbo 
κώδικες είτε από LDPC κώδικες με πλήθος πληροφοριακών bit αρκετών εκατοντάδων ή και χιλιάδων. 
Όπως γίνεται άμεσα φανερό, η αύξηση του ρυθμού της κωδικοποίησης και του μήκους του μεταδιδό-
μενου πλαισίου οδηγεί σε γραμμική αύξηση του μεγέθους του αποκωδικοποιητή, των διεπαφών και 
της δομής του interleaver. Για τον λόγο αυτόν, νέες δομές επαναδιάταξης και επαναχρησιμοποίησης 
αναλογικών κυκλωμάτων ή δομές όπως αυτή του κυλιόμενου παραθύρου [49] ή εκείνη για την απο-
κωδικόποιηση βάσει του ορθογωνίου-δυϊκού (dual) κώδικα [48]. Επίσης, η ανάπτυξη προγραμματιζό-
μενων interleaver [46] δίδει τη δυνατότητα στην προσαρμογή και χρήση διαφορετικών τύπων και με-
γεθών. 

Η χρονική καθυστέρηση, που εισάγει κυρίως η διεπαφή εισόδου, είναι αρκετά μεγάλη σε σχέ-
ση με εκείνη της αποκωδικοποίησης, όπως παρατηρήθηκε για τον αναλογικό αποκωδικοποιητή υλο-
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ποιημένο σε τεχνολογία SiGe BiCMOS. Ανάγοντας τη σχεδίαση αυτή σε Turbo αποκωδικοποιητή α-
ποτελούμενο από δύο SISO αποκωδικοποιητές και για την ίδια δομή διεπαφών εισόδου/εξόδου λαμ-
βάνουμε την καμπύλη του σχήματος 7-1 για την εκτίμηση του ρυθμού διεκπεραίωσης. Ο αναλογικός 
Turbo αποκωδικοποιητής λειτουργεί με συχνότητα ρολογιού ίσης με 200MHz.    

 

Σχήμα 7-1:  Εκτίμηση του ρυθμού  διεκπεραίωσης του αναλογικού Turbo αποκωδικοποιητή συναρ-

τήσει του αριθμού των πληροφοριακών bit. 

Παρατηρούμε ότι η αύξηση του αριθμού πληροφοριακών bit από ένα σημείο και μετά οδηγεί 
σε κορεσμό της τιμής του ρυθμού διεκπεραίωσης, που αν και αυξάνεται εκθετικά αρχικά συγκλίνει σε 
μια σταθερή τιμή περί των 33.5Mbps. Με την αύξηση του αριθμού των παράλληλων εισόδων, ο ρυθ-
μός διεκπεραίωσης του αποκωδικοποιητή αυξάνεται. Στο σχήμα φαίνεται ότι για τρεις παράλληλες 
εισόδους ο ρυθμός διεκπεραίωσης συγκλίνει στην τιμή των 100Mbps. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των 
παράλληλων εισόδων, τόσο περισσότερο προσεγγίζεται ο ρυθμός διεκπεραίωσης που επιτυγχάνει ο 
πυρήνας του αποκωδικοποιητή. Η περαιτέρω μελέτη στην αρχιτεκτονικής και στην εξεύρεση κατάλ-
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ληλης δομής διασωληνώσεως, ούτως ώστε οι χρόνοι αποκωδικοποίησης και φόρτωσης των δεδομέ-
νων να συγκλίνουν, είναι απαραίτητες για την αύξηση του ρυθμού διεκπεραίωσης. 

Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον αλγόριθμο ελάχιστου-αθροίσματος (min-
sum) αποκωδικοποίησης για χρήση σε Turbo κώδικες. Ο αλγόριθμος αυτός επενεργεί πάνω στον Γρά-
φο-Παραγόντων και έχει ήδη υλοποιηθεί σε αναλογικό κύκλωμα LDPC αποκωδικοποιητή [17] και 
έχει αποδείξει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο στην κατανάλωση ισχύος, όσο και στον ρυθμό διεκπε-
ραίωσης λόγω της χρήσης MOSFET τρανζίστορ, που λειτουργούν στην περιοχή τριόδου και διαφορε-
τικών αναλογικών πυλών. Η τροποποίηση της αρχιτεκτονικής της δομής αυτής για τη χρήση διαφορι-
κής τεχνολογίας, με σκοπό τη μείωση της επίδρασης του θορύβου, καθώς επίσης και της σχεδίασης 
κατάλληλων διεπαφών εισόδου και εξόδου αποτελεί ένα ανοικτό θέμα προς μελέτη. 

Η διασύνδεση του αναλογικού αποκωδικοποιητή σε ένα πραγματικό σύστημα και ο στατιστι-
κός έλεγχος της απόδοσής του σε συνθήκες πραγματικού θορύβου και δικτύου είναι το επόμενο βήμα, 
το οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί. Επίσης υφίσταται η προσοχή και η μελέτη του συγχρονισμού 
του με το υπόλοιπο σύστημα του δέκτη και η κατάλληλη διασύνδεση με την απ’ ευθείας αναλογική 
έξοδο του soft-output αποδιαμορφωτή.  

Τέλος, η χρησιμοποίηση της ίδιας μεθόδου σχεδίασης αναλογικών αποκωδικοποιητών σε άλ-
λες εφαρμογές όπως σε θέματα FFT και Κώδικες Χώρο-Χρόνου (Space –Time codes)[73] είναι ένα 
άλλο πεδίο έρευνας προς διερεύνηση.  
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