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¶ÚﬁÏÔÁÔ˜

Σ’ αυτό το εισαγωγικό βιβλίο περιγράφουµε τις βασικές έννοιες και αρχές λειτουργίας των αναλογικών και ψηφιακών συστηµάτων επικοινωνίας, αποκρύπτοντας, κατά
το δυνατό, τόσο τις αφηρηµένες θεωρητικές έννοιες και τις µαθηµατικές λεπτοµέρειες, όσο και τις σχεδιαστικές και κατασκευαστικές αναφορές στη δοµή των λειτουργικών τµηµάτων ενός επικοινωνιακού συστήµατος.
Το βιβλίο αυτό αποτελεί µέρος του εκπαιδευτικού υλικού (2ος Τόµος) της Θεµατικής Ενότητας «Βασικά Ζητήµατα ∆ικτύων Η/Υ», του Προγράµµατος Σπουδών «Πληροφορική» του Ε.Α.Π. Έχει γραφτεί µε τρόπο κατάλληλο για εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση, ορίζοντας µε σαφήνεια τους στόχους και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα
των Κεφαλαίων και των επιµέρους Ενοτήτων και εµπλουτίζοντας το κείµενο µε
Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης και ∆ραστηριότητες.
Οργάνωση του Βιβλίου
Στο 1ο Κεφάλαιο κάνουµε αρχικά µία σύντοµη ιστορική αναδροµή στα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα και στη συνέχεια περιγράφουµε τη διαδικασία της ψηφιοποίησης αναλογικών πηγών και το γενικό µοντέλο των επικοινωνιακών συστηµάτων,
αναλύοντάς το σε συστατικά στοιχεία και δίδοντας έµφαση στα λειτουργικά τους
χαρακτηριστικά. Στο τέλος του Κεφαλαίου παρουσιάζουµε τα φυσικά µέσα µετάδοσης (καλώδια χαλκού, οπτικές ίνες, ασύρµατες ζεύξεις) και περιγράφουµε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά αυτών των µέσων ως συστατικό στοιχείο ενός επικοινωνιακού συστήµατος.
Στο 2ο Κεφάλαιο περιγράφουµε τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά των σηµάτων και
παρουσιάζουµε µερικές βασικές λειτουργίες και έννοιες γύρω από αυτά, γνώσεις που
θα µας βοηθήσουν στην κατανόηση των υπολοίπων Κεφαλαίων του βιβλίου. Συγκεκριµένα, ορίζουµε αρχικά κάποιες σηµαντικές κατηγορίες σηµάτων και µετά ασχολούµαστε µε την περιγραφή των σηµάτων στο πεδίο συχνοτήτων, γνώσεις που µπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάλυση της συµπεριφοράς των τηλεπικοινωνιακών
συστηµάτων. Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε µε συνοπτικό τρόπο τη λειτουργία των
φίλτρων και καταλήγουµε επιχειρώντας µία µικρή, εννοιολογική, εισαγωγή στο µεγάλο θέµα του θορύβου στα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα.
Στο 3ο Κεφάλαιο ασχολούµαστε µε τις τεχνικές µετάδοσης ενός αναλογικού σήµατος, εστιάζοντας την προσοχή µας σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου το σήµα µεταδίδεται µέσα από ένα κανάλι, το οποίο επιτρέπει τη διέλευση συγκεκριµένης περιοχής
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συχνοτήτων. Συγκεκριµένα, παρουσιάζουµε αρχικά τα συστήµατα επικοινωνίας
βασικής ζώνης και στη συνέχεια τις σηµαντικότερες από τις τεχνικές, τόσο της γραµµικής, όσο και της γωνιακής διαµόρφωσης. Στο τέλος αυτού του Κεφαλαίου ορίζουµε την πολυπλεξία µε διαίρεση συχνότητας, µία τεχνική που βοηθά στην ταυτόχρονη µετάδοση διαφόρων µηνυµάτων πάνω από ένα µόνο κανάλι επικοινωνίας.
Στο 4ο Κεφάλαιο εξετάζουµε αναλυτικά την ψηφιοποίηση των αναλογικών πηγών
πληροφορίας. Μια πρωταρχική πράξη προς την ψηφιοποίησή τους είναι η µετατροπή τους σε αναλογικά σήµατα διακριτού χρόνου. Μ’ αυτή τη λειτουργία, η οποία
ονοµάζεται δειγµατοληψία, ασχολούµαστε στην αρχή του Κεφαλαίου ενώ στη συνέχεια περιγράφουµε µία σειρά από παρεµφερείς τεχνικές παλµοκωδικής διαµόρφωσης, τους τρόπους δηλαδή µετατροπής αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό.
Τέλος, στο 5ο Κεφάλαιο διαπραγµατευόµαστε τις βασικότερες τεχνικές µετάδοσης
ενός ψηφιακού σήµατος. Ξεκινάµε το Κεφάλαιο παρουσιάζοντας διάφορους τρόπους κωδικοποίησης της ψηφιακής πληροφορίας σε σήµα και αναλύοντας τα κριτήρια επιλογής του καταλληλότερου τύπου κωδικοποίησης µε βάση τα χαρακτηριστικά µιας υλοποιούµενης εφαρµογής. Στη συνέχεια, ασχολούµαστε µε τα συστήµατα
µετάδοσης ψηφιακών δεδοµένων, τόσο σε βασική ζώνη, όσο και πάνω από κανάλια
επικοινωνίας που επιτρέπουν τη διέλευση συγκεκριµένης ζώνης συχνοτήτων. Το
Κεφάλαιο καταλήγει µε τον ορισµό της πολυπλεξίας µε διαίρεση χρόνου, µία τεχνικής µε την οποία µπορούµε να συνδυάσουµε δύο ή περισσότερες ακολουθίες ψηφιακών δεδοµένων σ’ ένα σύνθετο σήµα, µε σκοπό την ταυτόχρονη µετάδοσή τους πάνω
από ένα µόνο κανάλι επικοινωνίας.
Ευχαριστίες
Από τη θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν, ο καθένας µε
το δικό του τρόπο, στην ολοκλήρωση και στην παραγωγή αυτού του βιβλίου.
Ειδικότερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κ.κ. Μάριο Μαυρονικόλα και Ιωάννη
Κουτσονίκο για την ενδελεχή κριτική ανάγνωση του κειµένου και τα χρήσιµα και
εποικοδοµητικά σχόλια που ανέπτυξαν, και τον κ. Παύλο Σπυράκη, Ακαδηµαϊκού
Υπευθύνου της Θ.Ε., για τη θεµατική καθοδήγησή του. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα ∆ήµητρα Παρασκευοπούλου για τη φιλική της στάση, την υποµονή της
και την οποιαδήποτε βοήθεια χρειάστηκε να µου προσφέρει σε όλα τα στάδια συγγραφής αυτού του κειµένου.
Γιώργος Κ. Φούσκας
∆εκέµβριος 2001
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Σε αυτό το κεφάλαιο θα γνωρίσουµε τα συστατικά στοιχεία των ψηφιακών επικοινωνιακών συστηµάτων, επικεντρώνοντας την προσοχή µας στα λειτουργικά τους
χαρακτηριστικά.
¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
Όταν θα έχετε µελετήσει αυτό το κεφάλαιο, θα µπορείτε να:
• διακρίνετε µια ψηφιακή πηγή πληροφορίας από µια αναλογική πηγή,
• ορίσετε το ψηφιακό σύστηµα επικοινωνίας,

• αναφέρετε τέσσερα πλεονεκτήµατα των ψηφιακών συστηµάτων επικοινωνίας έναντι των αντίστοιχων αναλογικών,
• περιγράψετε µε αδρές γραµµές τη διαδικασία ψηφιοποίησης ενός αναλογικού σήµατος,
• προσδιορίσετε τα πέντε συστατικά στοιχεία ενός ψηφιακού επικοινωνιακού συστήµατος και να αναφέρετε τις βασικές λειτουργίες τους.
ŒÓÓÔÈÂ˜ ÎÏÂÈ‰È¿
• αλλοίωση του ψηφιακού σήµατος

• κωδικοποίηση πηγής

• αναλογική πηγή πληροφορίας

• µέσο µετάδοσης

• διαποδιαµορφωτής (modem)

• µετατροπέας αναλογικού σήµατος σε
ψηφιακό (ADC)

• διαµετακοµιστική ικανότητα
• δυαδική πηγή πληροφορίας
• έλεγχος σφαλµάτων µετάδοσης
• κρυπτογράφηση

• µετατροπέας ψηφιακού σήµατος σε
αναλογικό (DAC)
• ψηφιακή πηγή πληροφορίας
• ψηφιακό σύστηµα επικοινωνίας

∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜
επικοινωνία (η) ουσ. [< αρχ. επικοινωνία] = µεταβίβαση ή ανταλλαγή µηνυµάτων, πληροφοριών.
τηλεπικοινωνία (η) ουσ. [< τηλε- + επικοινωνία] = η επικοινωνία µεταξύ ανθρώπων, από µακρινές αποστάσεις (Ελληνικό Λεξικό, Τεγόπουλος - Φυτράκης, 1993).

∞
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Μια από τις αρχέγονες και πρωταρχικές ανάγκες του ανθρώπου είναι η ανταλλαγή
πληροφοριών µε τον υπόλοιπο κόσµο. Τα δεδοµένα της σύγχρονης εποχής επιβάλλουν την πρόσβαση του ανθρώπου σε ένα πλήθος από αξιόπιστα, αποδοτικά, ασφαλή και οικονοµικά µέσα επικοινωνίας, τα οποία µπορούν να αναπαραστήσουν την
πληροφορία µε πολλούς και ποικίλους τρόπους.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα µέσου επικοινωνίας είναι το τηλέφωνο, µέσω του
οποίου µπορούν να επικοινωνήσουν δύο άτοµα, ανταλλάσσοντας φωνητικά µηνύµατα σε πραγµατικό χρόνο. Ένα άλλο παράδειγµα µέσου επικοινωνίας είναι η τηλεόραση, όπου κινούµενη εικόνα και ήχος µεταβιβάζεται σε ένα πλήθος αποδεκτών.
Επίσης, οι χρήστες του ∆ιαδικτύου µπορούν να προσπελάσουν ή να ανταλλάσσουν
πληροφορίες οι οποίες αναπαρίστανται µε µια ποικιλία µέσων (π.χ. κείµενο, ήχος,
εικόνα, γραφήµατα, κινούµενη εικόνα κ.ά.).
Η µεταβιβαζόµενη πληροφορία δηµιουργείται από µια πηγή πληροφορίας, µεταφέρεται
µέσω ενός καναλιού επικοινωνίας και καταλήγει σε έναν ή περισσότερους προορισµούς.
Στην επικοινωνία µέσω τηλεφώνου, η οποία είναι µια αµφίδροµη επικοινωνία σηµείου
– µε – σηµείο, πηγές πληροφορίας αποτελούν τα µικρόφωνα των τηλεφωνικών συσκευών, ενώ οι αντίστοιχοι προορισµοί είναι τα ακουστικά των απέναντι συσκευών. Στο παράδειγµα της τηλεόρασης, όπου η πληροφορία µεταβιβάζεται ταυτόχρονα σε πολλούς αποδέκτες, πηγή πληροφορίας είναι το σύστηµα λήψης εικόνας και ήχου, ενώ οι πιθανοί προορισµοί είναι όλες οι συσκευές τηλεόρασης. Τέλος, στο ∆ιαδίκτυο, τα υπολογιστικά συστήµατα αποτελούν συνήθως και την πηγή αλλά και τον προορισµό της πληροφορίας.
Ως ψηφιακή πηγή πληροφορίας ορίζουµε εκείνη την πηγή η οποία συνθέτει την πληροφορία της από ένα πεπερασµένο σύνολο συστατικών µηνυµάτων. Για παράδειγµα,
η γραφοµηχανή αποτελεί µια ψηφιακή πηγή, καθώς µπορεί να δηµιουργήσει ένα προκαθορισµένο πλήθος από αλφαριθµητικούς χαρακτήρες και σύµβολα. Ο ηλεκτρονικός
υπολογιστής είναι επίσης µια ψηφιακή πηγή πληροφορίας, καθώς µπορεί και αναπαριστά οποιαδήποτε σύνθετη µορφή δεδοµένων σε δυαδική µορφή, δηλαδή ως ακολουθία από 0 και 1. Στην ειδική αυτή περίπτωση, όπου η πληροφορία αναπαρίσταται
σε δυαδική µορφή, θα λέµε ότι δηµιουργήθηκε από µια δυαδική πηγή πληροφορίας.
Εάν η µεταβλητή αναπαράστασης της πληροφορίας µπορεί να πάρει οποιαδήποτε
τιµή από ένα συνεχές σύνολο, τότε θα λέµε ότι η πληροφορία δηµιουργήθηκε από µια
αναλογική πηγή. Το µικρόφωνο είναι µια τυπική αναλογική πηγή πληροφορίας, καθώς
η τάση εξόδου που περιγράφει το µεταδιδόµενο ήχο λαµβάνει τιµές από ένα συνεχές
σύνολο τιµών.
Ένα ψηφιακό σύστηµα επικοινωνίας µεταβιβάζει πληροφορία από µια ψηφιακή πηγή
στους προορισµούς της.

∂ π ™ ∞ ° ø ° π ∫ ∂ ™ ¶ ∞ ƒ∞∆ ∏ ƒ ∏ ™ ∂ π ™
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Αντίστοιχα, ένα αναλογικό σύστηµα επικοινωνίας µεταβιβάζει πληροφορία από µια
αναλογική πηγή στους προορισµούς της.
Τα σύγχρονα ψηφιακά επικοινωνιακά συστήµατα εµφανίζουν τα ακόλουθα συντριπτικά πλεονεκτήµατα έναντι των αντίστοιχων αναλογικών συστηµάτων:
• είναι πιο αξιόπιστα, γιατί παρουσιάζουν µεγαλύτερη ανοχή στην παρουσία θορύβου
και χρησιµοποιούν εξελιγµένες τεχνικές εντοπισµού και αντιµετώπισης σφαλµάτων,
• είναι πιο αποδοτικά, καθώς µπορούν να µεταβιβάσουν πολύ µεγαλύτερο όγκο πληροφορίας ανά χρονική µονάδα,
• είναι πιο ασφαλή, γιατί µπορούν να εκµεταλλευτούν πλήρως τα σύγχρονα συστήµατα κρυπτογραφίας και, τέλος,
• είναι πιο οικονοµικά, γιατί, αφενός, χρησιµοποιούν πιο αποδοτικές τεχνικές διαµοιρασµού επικοινωνιακών πόρων και, αφετέρου, υιοθετώντας σύγχρονα συστήµατα κωδικοποίησης, αφαιρούν την περιττή πληροφορία και συµπιέζουν τη µεταβιβαζόµενη κυκλοφορία.
Ως συνέπεια των παραπάνω πλεονεκτηµάτων, τα ψηφιακά συστήµατα επικοινωνίας
γίνονται όλο και πιο δηµοφιλή. Όλο και περισσότερες αναλογικές πηγές ψηφιοποιούνται
πριν από τη µετάδοσή τους και επαναδοµούνται στον προορισµό τους στην αρχική αναλογική τους µορφή, επιτρέποντας έτσι την αξιόπιστη, αποδοτική, ασφαλή και οικονοµική µεταβίβαση της πληροφορίας τους από ψηφιακό σύστηµα επικοινωνίας. Για παράδειγµα, τα αναλογικά συστήµατα επικοινωνίας στα τηλεφωνικά δίκτυα θα έχουν πλήρως
αντικατασταθεί από αντίστοιχα ψηφιακά συστήµατα στις αρχές του 21ου αιώνα.
¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· 1.1
Ποια από τα παρακάτω συστήµατα επικοινωνίας είναι ψηφιακά;
(α) τηλέγραφος
(β) ταχυδροµικό περιστέρι
(γ) τηλεοµοιοτυπία (fax)
(δ) τηλεόραση
(ε) σήµατα καπνού
(στ) τύµπανα της ζούγκλας
(ζ) ραδιόφωνο
(η) δίκτυο υπολογιστών
Υπόδειξη: Προσδιορίστε αρχικά κατά πόσο η µεταβιβαζόµενη πληροφορία δηµιουργείται από πεπερασµένο ή άπειρο σύνολο συστατικών µηνυµάτων.
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1.1 IÛÙÔÚÈÎ‹ ·Ó·‰ÚÔÌ‹

Σκοπός: «Πάω να ειδοποιήσω τη γυναίκα του Αγαµέµνονα να πανηγυρίσει για τη
φωτιά που είδα να ανάβει σε εκείνη τη φρυκτωρία, πράγµα που σηµαίνει ότι η Τροία
επιτέλους κυριεύτηκε…».
Το κείµενο αυτό είναι από την Ορέστεια του Αισχύλου και αναφέρεται στον τρόπο µε
τον οποίο το 1200 π.Χ. µεταφέρθηκε στις Μυκήνες η πληροφορία της κυρίευσης της
Τροίας, δηλαδή µε το άναµµα φωτιάς από φρυκτωρία σε φρυκτωρία (ειδικοί τηλεπικοινωνιακοί πύργοι της εποχής).
(«Τηλεπικοινωνίες και ∆ίκτυα Υπολογιστών», Αλεξόπουλος – Λαγογιάννης, 1997).
Σ’ αυτή την ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι σηµαντικότερες ανακαλύψεις και
τα πιο αξιόλογα επιτεύγµατα στο χώρο των συστηµάτων επικοινωνιών.
1844

Ο Samuel Morse παρουσιάζει τον τηλέγραφο, το πρώτο σύστηµα επικοινωνιών µε τεχνητά µέσα µετάδοσης, το οποίο συνέδεε τις πόλεις των
ΗΠΑ Baltimore και Washington, DC. Αυτό το πρώτο επικοινωνιακό
σύστηµα ήταν ψηφιακό, καθώς οποιαδήποτε πληροφορία αναπαρίστατο
ως µια ακολουθία από τέσσερα σύµβολα: την τελεία, την παύλα, το κενό
µεταξύ γραµµάτων και το κενό µεταξύ λέξεων.

1876

Ανακαλύπτεται το τηλέφωνο από τον Alexander Graham Bell. Με αυτή τη
συσκευή η φωνή µετατρέπεται απευθείας σε αναλογικά ηλεκτρικά σήµατα.

1901

Ο Guglielmo Marconi ανακαλύπτει το ασύρµατο τηλεγραφικό σύστηµα
και εισάγει την έννοια των ραδιοεπικοινωνιών.

1905

Πραγµατοποιείται η πρώτη µεταβίβαση φωνής και µουσικής σε ειδικές
αποµακρυσµένες συσκευές, οι οποίες θα µείνουν γνωστές ως ραδιόφωνα, από τον Reginald Fessendan.

1920

Εµφανίζονται οι πρώτες προγραµµατισµένες ραδιοφωνικές εκποµπές στο
Pittsburgh των ΗΠΑ.

1931

∆ιατίθεται και καθιερώνεται η τηλετυπική υπηρεσία.

1937

Ο Alex Reeves παρουσιάζει την τεχνική PCM, η οποία αποτελεί τη βασική τεχνική διαµόρφωσης στα σηµερινά ψηφιακά συστήµατα επικοινωνιών.

1939

Ξεκινάνε οι εκποµπές τηλεοπτικών προγραµµάτων από το BBC.

1940 – 45 Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου σηµειώθηκαν ραγδαίες
εξελίξεις στο χώρο των επικοινωνιών, κυρίως στους τοµείς των ραδιοε-

1.1 I™∆√ƒπ∫∏ ∞¡∞¢ƒ√ª∏

ντοπιστών (radars), των µικροκυµατικών συστηµάτων, της κρυπτογραφίας και των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων.
1950

Χρησιµοποιείται η πολύπλεξη χρόνου στην τηλεφωνία, η οποία συντελεί στον αποδοτικό διαµοιρασµό των επικοινωνιακών συνδέσµων σε
περισσότερα του ενός κυκλώµατα φωνής.

1953

Ποντίζεται το πρώτο υπερατλαντικό υποβρύχιο τηλεφωνικό καλώδιο, το
οποίο εξυπηρετούσε 36 κανάλια φωνής.

1962

Εκτοξεύεται ο TELSTAR I, ο πρώτος επικοινωνιακός δορυφόρος, ο οποίος µεταβίβαζε σήµα τηλεόρασης µεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης.

1966

Οι Kao και Hockman παρουσιάζουν το πρώτο σύστηµα επικοινωνίας
µέσω οπτικών ινών.

1969

Ξεκινάει το ARPANET, το πρώτο δίκτυο µεταγωγής πακέτων σε ευρεία
περιοχή, το οποίο αποτέλεσε τον πρόγονο του ∆ιαδικτύου.

1981

Από τον ιαπωνικό οργανισµό NHK παρουσιάζεται η πρώτη τηλεόραση
υψηλής ευκρίνειας (High Definition TV, HDTV). Τέτοιες πρωτοεµφανιζόµενες υπηρεσίες εισάγουν στο χώρο των επικοινωνιών τις απαιτήσεις
για δίκτυα υψηλών ταχυτήτων και για δίκτυα εγγυηµένης ποιότητας εξυπηρέτησης.

1985

Στο Ηνωµένο Βασίλειο προσφέρεται για πρώτη φορά το τυποποιηµένο
ψηφιακό δίκτυο ενοποιηµένων υπηρεσιών (Integrated Services Digital
Network, ISDN).

1986

Στις ΗΠΑ παρουσιάζεται η τεχνολογία SDH/SONET, η οποία µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη δικτύων υψηλών ταχυτήτων.

1991

Αναπτύσσεται το σύστηµα κυψελωτής επικοινωνίας GSM (Global
System for Mobile communications), πάνω στο οποίο βασίστηκε η υπηρεσία της κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη.

Στις µέρες µας, οι προσπάθειες της ερευνητικής κοινότητας στο χώρο των ψηφιακών επικοινωνιών επικεντρώνονται σε τρία σηµεία: την ανάπτυξη επικοινωνιακών
συστηµάτων υψηλής απόδοσης, την ευρεία εφαρµογή κινητών συστηµάτων επικοινωνίας για προσωπική χρήση και την καθολική επικράτηση των συστηµάτων µεταβίβασης δεδοµένων για τη διάθεση ποικίλων υπηρεσιών πολυµέσων.
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1.2 æËÊÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÎÒÓ ËÁÒÓ

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
Όταν θα έχετε µελετήσει αυτή την ενότητα, θα µπορείτε να:
• εξηγήσετε την ανάγκη ψηφιοποίησης µιας αναλογικής πηγής πληροφορίας,
• περιγράψετε τις τρεις βασικές λειτουργίες του µετατροπέα αναλογικού σήµατος σε
ψηφιακό,
• περιγράψετε τις δύο βασικές λειτουργίες του µετατροπέα ψηφιακού σήµατος σε
αναλογικό.
Για να εκµεταλλευτούµε τα πλεονεκτήµατα των ψηφιακών επικοινωνιακών συστηµάτων, ψηφιοποιούµε τις αναλογικές πηγές πριν από τη µετάδοσή τους. ∆ηλαδή
µετατρέπουµε το αρχικό αναλογικό σήµα της πηγής πληροφορίας σε ψηφιακό σήµα,
το οποίο µεταδίδεται µέσω του δικτύου επικοινωνίας. Στον προορισµό, το ψηφιακό
σήµα το µετατρέπουµε ξανά σε αναλογικό και έτσι η µεταβιβαζόµενη πληροφορία
επαναδοµείται στην αρχική της µορφή.
ADC
αναλογικό
σήµα

ψηφιακό
σήµα
∆ειγµατοληψία

Kβάντιση

Kωδικοποίηση

DAC
αναλογικό
σήµα

ψηφιακό
σήµα
Eπαναδόµηση

Aποκωδικοποίηση

™¯‹Ì· 1.1

Γενικά διαγράµµατα του µετατροπέα αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό (ADC) και του µετατροπέα ψηφιακού
σήµατος σε αναλογικό (DAC)
Στον ADC, προσαρµόζουµε αρχικά τα δείγµατα του αναλογικού σήµατος σε προκαθορισµένες στάθµες σήµατος
και κατόπιν τα κωδικοποιούµε, συνθέτοντας έτσι το ψηφιακό σήµα.
Στον DAC, αφού αποκωδικοποιήσουµε το ψηφιακό σήµα, ανακατασκευάζουµε το αρχικό αναλογικό σήµα από τα
ληφθέντα δείγµατα.

1.2 æ∏ºπ√¶√π∏™∏ ∆ø¡ ∞¡∞§√°π∫ø¡ ¶∏°ø¡

Η µετατροπή του αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό διενεργείται από τη συσκευή
ADC (Analog to Digital Converter – µετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό), ενώ το
αντίστροφο από τη συσκευή DAC (Digital to Analog Converter – µετατροπέας
ψηφιακού σε αναλογικό). Τα γενικά διαγράµµατα αυτών των συσκευών απεικονίζονται στο Σχήµα 1.1.
1.2.1 ªÂÙ·ÙÚÔ¤·˜ ·Ó·ÏÔÁÈÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÛÂ „ËÊÈ·Îﬁ

Η συσκευή ADC αποτελείται από ένα κύκλωµα δειγµατοληψίας, από έναν κβαντιστή και από έναν κωδικοποιητή.
Το κύκλωµα δειγµατοληψίας λαµβάνει δείγµατα τάσης από το εισερχόµενο αναλογικό σήµα µε σταθερό και προκαθορισµένο ρυθµό. Ο ρυθµός δειγµατοληψίας είναι
πολύ σηµαντικός παράγοντας στο σύστηµα ψηφιοποίησης µιας αναλογικής πηγής,
γιατί η επιλογή µιας λανθασµένης τιµής ισοδυναµεί είτε µε απώλεια πληροφορίας
κατά την επαναδόµηση του αρχικού σήµατος στον προορισµό είτε µε τη δηµιουργία επιπλέον κυκλοφορίας, η οποία είναι περιττή για την ορθή αναπαράσταση της
πληροφορίας στον προορισµό.
Ο κβαντιστής (quantiser) αντιστοιχεί κάθε δείγµα του σήµατος µε µια τιµή τάσης από
ένα πεπερασµένο σύνολο προκαθορισµένων τιµών, έχοντας ως κριτήριο την ελάχιστη διαφορά της τάσης του δείγµατος µε την αντιστοιχιζόµενη τιµή.
Ο κωδικοποιητής (encoder) αντιστοιχεί κάθε κβαντισµένο δείγµα του αναλογικού
σήµατος µε ένα στοιχείο από ένα πεπερασµένο διακριτό σύνολο (σύµβολο), βασιζόµενος σε ένα προκαθορισµένο σχήµα κωδικοποίησης, µε σκοπό τον ακριβή προσδιορισµό του. Με αυτόν τον τρόπο ψηφιοποιούµε τελικά το αναλογικό σήµα.
Οι λειτουργίες του κβαντιστή και του κωδικοποιητή συνθέτουν την παλµοκωδική
διαµόρφωση (Pulse Code Modulation – PCM), µια τεχνική που χρησιµοποιείται ευρέως στα ψηφιακά συστήµατα επικοινωνίας.
1.2.2 ªÂÙ·ÙÚÔ¤·˜ „ËÊÈ·ÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÛÂ ·Ó·ÏÔÁÈÎﬁ

Η συσκευή DAC αποτελείται από έναν αποκωδικοποιητή και από ένα κύκλωµα επαναδόµησης του αρχικού αναλογικού σήµατος.
Ο αποκωδικοποιητής (decoder) µετατρέπει την ακολουθία των λαµβανόµενων
ψηφιακών συµβόλων στις αντιστοιχιζόµενες κβαντισµένες τιµές του σήµατος. Έτσι,
στην έξοδο του αποκωδικοποιητή λαµβάνουµε τα κβαντισµένα δείγµατα του αρχικού σήµατος.
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Χρησιµοποιώντας αυτά τα κβαντισµένα δείγµατα, το κύκλωµα επαναδόµησης κατασκευάζει µια προσέγγιση του αρχικού αναλογικού σήµατος.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 1.1
Έστω ότι θέλουµε να µεταβιβάσουµε το αναλογικό σήµα x(t) του Σχήµατος 1.2.α
µέσα από ένα ψηφιακό επικοινωνιακό σύστηµα.
Αρχικά θα το περάσουµε από τη συσκευή ADC για να το ψηφιοποιήσουµε. Στη
συσκευή αυτή θα πρέπει να έχουµε προσδιορίσει εκ των προτέρων το ρυθµό δειγµατοληψίας του αναλογικού σήµατος, τις στάθµες κβάντισης και το σχήµα κωδικοποίησης.
Έστω ότι έχουµε ορίσει επτά στάθµες κβαντισµού, τις S0, S1, …, S6 (βλέπε Σχήµα
1.2.γ). Τον προσδιοριστή της κάθε στάθµης τον κωδικοποιούµε µε τρία δυαδικά
ψηφία (0 Æ 000, 1 Æ 001, 2 Æ 010, …, 6 Æ 110).
Σε κάθε δείγµα του αναλογικού σήµατος αντιστοιχίζουµε την πλησιέστερη στάθµη
κβάντισης και µεταβιβάζουµε στο δίκτυο τους δυαδικούς παλµούς που χαρακτηρίζουν τη στάθµη αυτή. Για παράδειγµα, το πρώτο δείγµα το αντιστοιχίζουµε στη στάθµη 1 και στο δίκτυο µεταβιβάζουµε τους παλµούς 001, για το δεύτερο δείγµα η
στάθµη είναι η 2 και οι µεταβιβαζόµενοι παλµοί είναι οι 010,…, για το τέταρτο δείγµα η στάθµη είναι η 5 και οι παλµοί 101 κ.ο.κ.
Στον προορισµό, αποκωδικοποιούµε αρχικά το δυαδικό σήµα και έτσι λαµβάνουµε
τα κβαντισµένα δείγµατα του αρχικού σήµατος. Από αυτά τα δείγµατα κατασκευάζουµε την προσέγγιση ~
x (t) του αναλογικού σήµατος (βλέπε Σχήµα 1.2.ε).
¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· 1.2
Σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις θα επιτύχουµε καλύτερη προσέγγιση κατά
την αναδόµηση ενός αναλογικού σήµατος απ’ ό,τι στο Παράδειγµα 1.1;
(α) Εάν µειώσουµε στο µισό το ρυθµό δειγµατοληψίας, λαµβάνοντας τελικά τα µισά
δείγµατα, τα οποία θα απέχουν µεταξύ τους το διπλάσιο χρόνο απ’ ό,τι πριν.
(β) Εάν διπλασιάσουµε τις στάθµες κβάντισης στο πεδίο τιµών του αναλογικού
σήµατος, δηλαδή εάν η κάθε στάθµη απέχει τη µισή απόσταση από τις γειτονικές της απ’ ό,τι πριν.
(γ) Εάν χρησιµοποιήσουµε επτά bits για τη δυαδική κωδικοποίηση του προσδιοριστή της στάθµης κβάντισης.
Υπόδειξη: Σκιαγραφήστε τις απαντήσεις όπως στο Σχήµα 1.2.
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™¯‹Ì· 1.2

x(t)

Ένα παράδειγµα ψηφιοποίησης
αναλογικού
σήµατος

t

(α) Tο αρχικό αναλογικό σήµα

(β) ∆ειγµατοληψία

6 Æ 110
5 Æ 101
4 Æ 100
3 Æ 011
2 Æ 010
1 Æ 001
0 Æ 000

S6
S5
S4
S3
S2
S1
S0

(γ) Kβάντιση και κωδικοποίηση
001 010 011 101 101 100 011 011 010 010 100 100 101 110 110

(δ) Tο µεταβιβαζόµενο δυαδικό σήµα

~x (t)

t

(ε) Tο επαναδοµηµένο σήµα 
στον προορισµό
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ÕÛÎËÛË ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 1.1
Ποιες είναι οι παράµετροι λειτουργίας που πρέπει να καθορίσουµε στη συσκευή
DAC του Παραδείγµατος 1.1 έτσι ώστε να µπορέσει να εκτελέσει τη µετατροπή
του ψηφιακού σήµατος σε αναλογικό;

1.3 TÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÓﬁ˜ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
Όταν θα έχετε µελετήσει αυτή την ενότητα, θα µπορείτε να:
• προσδιορίσετε τα πέντε συστατικά στοιχεία ενός ψηφιακού επικοινωνιακού συστήµατος,
• περιγράψετε τις βασικές λειτουργίες του κωδικοποιητή και του αποκωδικοποιητή
πηγής,
• εξηγήσετε πώς εξασφαλίζουµε την εθελουσία µυστικότητα µιας συνοµιλίας,
• ορίσετε τα τρία πιθανά σφάλµατα µετάδοσης της δυαδικής κυκλοφορίας,
• αναφέρετε πώς χειριζόµαστε την πιθανότητα εµφάνισης σφάλµατος κατά τη µεταβίβαση πληροφορίας,
• περιγράψετε τις βασικές λειτουργίες της συσκευής διαµόρφωσης – αποδιαµόρφωσης.
Σ’ αυτήν την ενότητα περιγράφουµε τα συστατικά στοιχεία ενός ψηφιακού συστήµατος επικοινωνίας, επικεντρώνοντας την προσοχή µας στα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά. Το γενικό µοντέλο ενός ψηφιακού επικοινωνιακού συστήµατος απεικονίζεται στο Σχήµα 1.3. Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, η εισερχόµενη ψηφιακή ακολουθία
από την πηγή πληροφορίας κωδικοποιείται σε δυαδική µορφή, κρυπτογραφείται και
υπόκειται σε µια επεξεργασία κατάλληλη για τον έλεγχο σφαλµάτων, προτού διαµορφωθεί σε σήµα κατάλληλο για διάδοση µέσω του φυσικού µέσου.
Αντίστοιχα, στο άλλο άκρο του φυσικού µέσου µετάδοσης το ληφθέν σήµα αποδιαµορφώνεται, ελέγχεται για την αναγνώριση και την αντιµετώπιση σφαλµάτων, αποκρυπτογραφείται και αποκωδικοποιείται στην αρχική ψηφιακή του µορφή πριν µεταβιβαστεί στον προορισµό.
1.3.1 ∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË – ∞ÔÎˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ËÁ‹˜

Η ψηφιακή πηγή χρησιµοποιεί ένα πεπερασµένο πλήθος συµβόλων για την αναπαράσταση της πληροφορίας. Η βασική λειτουργία του κωδικοποιητή πηγής είναι η
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µετατροπή µιας ακολουθίας συµβόλων σε ακολουθία δυαδικών ψηφίων ή bits (binary
digits). Για παράδειγµα, ένας απλός τρόπος κωδικοποίησης ψηφιακής πηγής είναι η
αντιστοίχιση του κάθε συµβόλου µε µια µοναδική ακολουθία bits σταθερού µήκους.
Η αντίστροφη διαδικασία εκτελείται από τον αποκωδικοποιητή πηγής.

Ψηφιακή πηγή
πληροφορίας

Kωδικοποίηση
πηγής

Kρυπτογράφηση

Έλεγχος
σφαλµάτων

modem

Φυσικό µέσο
µετάδοσης

θόρυβος

modem

Προορισµός

Aποκωδικοποίηση
πηγής

Aποκρυπτογράφηση

Έλεγχος
σφαλµάτων

™¯‹Ì· 1.3

Το γενικό µοντέλο ενός ψηφιακού επικοινωνιακού συστήµατος.
Σε ένα ψηφιακό επικοινωνιακό σύστηµα, η εισερχόµενη ψηφιακή ακολουθία κωδικοποιείται σε δυαδική µορφή,
κρυπτογραφείται για λόγους ασφαλείας, εξοπλίζεται µε πληροφορία κατάλληλη για έλεγχο σφαλµάτων και διαµορφώνεται σε σήµα κατάλληλο προς διάδοση µέσω του φυσικού µέσου.
Το λαµβανόµενο σήµα υπόκειται την αντίστροφη επεξεργασία, δηλαδή αποδιαµορφώνεται σε δυαδικούς παλµούς,
ελέγχεται για σφάλµατα µετάδοσης, αποκρυπτογραφείται και αποκωδικοποιείται σε ψηφιακή ακολουθία, πριν
µεταβιβαστεί στον προορισµό.

∆ύο παράµετροι που λαµβάνονται σοβαρά υπόψη κατά την υιοθέτηση ενός σχήµατος κωδικοποίησης µιας ψηφιακής πηγής είναι η συχνότητα εµφάνισης των διακριτών συµβόλων σε ένα µεταβιβαζόµενο µήνυµα, καθώς και η αυτοσυσχέτιση δύο διαδοχικά εµφανιζόµενων συµβόλων. Αν οι πιθανότητες εµφάνισης των συµβόλων είναι
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ίσες και τα διαδοχικά εµφανιζόµενα σύµβολα είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους, τότε τα
σχήµατα κωδικοποίησης σταθερού µήκους είναι τα πλέον κατάλληλα. Στην αντίθετη περίπτωση, ο όγκος της µεταβιβαζόµενης κυκλοφορίας µπορεί να µειωθεί αν χρησιµοποιήσουµε εξελιγµένα σχήµατα κωδικοποίησης µεταβλητού µήκους. Σε αυτά
τα σχήµατα κωδικοποίησης, το µήκος της ακολουθίας bits που προσδιορίζει τα σύµβολα είναι µεταβλητό (π.χ. µπορούµε να επιλέξουµε να κωδικοποιούµε τα σύµβολα
a–z µε 7 bits, τα σύµβολα A–Z µε 8 bits, ενώ τους αριθµούς 0–9 µε 4 bits). Το
αντάλλαγµα που πληρώνουµε για αυτήν τη µείωση της µεταβιβαζόµενης κυκλοφορίας είναι η πολυπλοκότητα που εισάγουµε στα κυκλώµατα κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης της πηγής πληροφορίας και η µεγαλύτερη ευαισθησία του ψηφιακού
συστήµατος σε σφάλµατα µετάδοσης.
ÕÛÎËÛË ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 1.2
Ας θεωρήσουµε ότι µια ψηφιακή πηγή (π.χ. ο τηλέγραφος) χρησιµοποιεί τέσσερα
σύµβολα για την αναπαράσταση της πληροφορίας (π.χ. την τελεία, την παύλα, το
κενό µεταξύ γραµµάτων και το κενό µεταξύ λέξεων). Επίσης, ας θεωρήσουµε ότι
το µεταβιβαζόµενο µήνυµα απαιτεί 10.000 σύµβολα για την αναπαράστασή του.
Αν γνωρίζουµε εκ των προτέρων την κατανοµή των συµβόλων (βλέπε Πίνακα 1.1),
ποιον από τους δύο προτεινόµενους κώδικες δυαδικής αναπαράστασης θα χρησιµοποιούσατε για τη µετατροπή των συµβόλων σε παλµούς, έχοντας ως κριτήριο
επιλογής το µικρότερο όγκο µεταβιβαζόµενης κυκλοφορίας;
¶›Ó·Î·˜ 1.1

Η κατανοµή των συµβόλων του ψηφιακού σήµατος και οι προτεινόµενες κωδικοποιήσεις δυαδικής αναπαράστασης για την Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 1.2
Σύµβολο

Πιθανότητα εµφάνισης
του συµβόλου

Κώδικας Α

Κώδικας Β

.

0,3

00

10

-

0,5

01

0

∞

0,15

10

110

‡

0,05

11

111
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¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· 1.3
Ας θεωρήσουµε ότι µια ψηφιακή πηγή χρησιµοποιεί τα σύµβολα ß, © και ™ για
την αναπαράσταση της πληροφορίας. Αν οι πιθανότητες εµφάνισης των συµβόλων
σε ένα µεταβιβαζόµενο µήνυµα είναι 0,5, 0,4 και 0,1, αντίστοιχα, τότε προτείνετε
ένα σχήµα κωδικοποίησης της πηγής. Επίσης, για την περίπτωση που το συνολικό
πλήθος των µεταβιβαζόµενων συµβόλων είναι 100.000, υπολογίστε τον όγκο της
µεταβιβαζόµενης κυκλοφορίας, εκφραζόµενο σε bits.
Έστω τώρα ότι γνωρίζετε και την πιθανότητα εµφάνισης του συµβόλου x όταν το
προηγούµενο σύµβολο ήταν το y, την οποία και συµβολίζουµε µε P[x | y] (βλέπε
Πίνακα 1.2).
¶›Ó·Î·˜ 1.2

Η πιθανότητα εµφάνισης του συµβόλου x όταν το προηγούµενο σύµβολο ήταν το y,
P[x | y], για τη ∆ραστηριότητα 1.3.
ß

©

™

ß

0

0,9

0,3

©

0,9

0

0,4

™

0,1

0,1

0,3

x

y

Μπορείτε να προτείνετε ένα άλλο σχήµα κωδικοποίησης το οποίο θα αξιοποιεί την
πληροφορία του πίνακα 1.2 και θα µειώνει το πλήθος των µεταβιβαζόµενων bits;
Υπόδειξη: Θεωρήστε ως διακριτή µονάδα της ψηφιακής πηγής το ζευγάρι συµβόλων.

1.3.2 ∫Ú˘ÙÔÁÚ¿ÊËÛË – ∞ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ¿ÊËÛË

Η κρυπτογράφηση µιας πηγής πληροφορίας εισάγεται για να εξασφαλίσει την εθελουσία µυστικότητα µιας συνοµιλίας. Αυτό επιτυγχάνεται προσθέτοντας δύο επιπλέον χαρακτηριστικά στη µεταβιβαζόµενη πληροφορία: την εξουσιοδότηση προσπέλασης και ανάγνωσης (authorization) και την απόδειξη γνησιότητας (authentication).
Για παράδειγµα, στα συστήµατα επικοινωνίας των διαφόρων τραπεζών οι κινήσεις
των τραπεζικών λογαριασµών πρέπει να είναι προσπελάσιµες και αναγνώσιµες µόνο
από εξουσιοδοτηµένα άτοµα (π.χ. τους υπαλλήλους της τράπεζας, τους κατόχους των
λογαριασµών) και όχι από κακόβουλους χρήστες που παρεισέφρησαν στο τραπεζικό δίκτυο.
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Επίσης, δίνοντας απόδειξη γνησιότητας, βεβαιώνουµε ότι η πληροφορία που έχει φτάσει σε έναν προορισµό προέρχεται πραγµατικά από την ισχυριζόµενη πηγή πληροφορίας. Για παράδειγµα, εάν στο σύστηµα που ελέγχει τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασµών καταφτάσει µια εντολή για ανάληψη ποσού, τότε, πριν την εκτελέσει, θα
πρέπει να είναι σίγουρο ότι έχει πράγµατι δοθεί από τον εµφανιζόµενο εντολοδόχο.
Τα συστήµατα κρυπτογραφίας που χρησιµοποιούνται στα σύγχρονα ψηφιακά επικοινωνιακά συστήµατα είναι συνήθως περίπλοκα, απαιτούν σύνθετες υλοποιήσεις και
λειτουργούν σε διάφορα επίπεδα ασφαλείας. Η παρουσίαση αυτών των συστηµάτων
είναι έξω από τους σκοπούς αυτού του βιβλίου, γι’ αυτό και δε θα ασχοληθούµε µε την
κρυπτογράφηση – αποκρυπτογράφηση της µεταβιβαζόµενης πληροφορίας.
1.3.3 ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÛÊ·ÏÌ¿ÙˆÓ

Σε αντίθεση µε τη λειτουργία κωδικοποίησης πηγής, η οποία προσπαθεί να µειώσει
τον όγκο της µεταβιβαζόµενης κυκλοφορίας, ο έλεγχος σφαλµάτων προσθέτει bits στην
κυκλοφορία, τα οποία δεν έχουν καµία απολύτως πληροφοριακή αξία. Και όµως, αυτά
τα bits ελέγχου δεν είναι καθόλου περιττά, γιατί βοηθούν στον έλεγχο ορθότητας και,
σε µερικές περιπτώσεις, στην αποσφαλµάτωση της λαµβανόµενης πληροφορίας.
Ποια είναι τα σφάλµατα τα οποία καλείται να ελέγξει αυτή η λειτουργία; Είναι η
αλλαγή τιµής ενός µεµονωµένου ή πολλών διαδοχικών bits (από 0 σε 1 ή από 1 σε
0) και η προσθήκη ή η αφαίρεση bits από την ακολουθία των µεταβιβαζόµενων bits.
Αυτά τα σφάλµατα παρουσιάζονται κατά τη µετάδοση της κυκλοφορίας και οφείλονται συνήθως σε εσωτερικό θόρυβο από τα κυκλώµατα του επικοινωνιακού συστήµατος και σε εξωγενή θόρυβο, όπως π.χ., βιοµηχανικές παρεµβολές από ποµπούς,
κινητήρες, φώτα φθορισµού, κ.ά., ηλιακό–κοσµικό θόρυβο και φυσικές ηλεκτρικές
διαταραχές της ατµόσφαιρας.
Τα bits ελέγχου σφαλµάτων µπορούν να προστεθούν, είτε στο τέλος µιας οµάδας bits
προκαθορισµένου µήκους, είτε ανάµεσα στα µεταβιβαζόµενα bits µε κατάλληλη ανάµειξη. Η προσθήκη αυτή πραγµατοποιείται στο σύστηµα του αποστολέα της πληροφορίας.
Στο σύστηµα του παραλήπτη διενεργείται ο έλεγχος σφαλµάτων. Ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο µηχανισµό ελέγχου και το πλήθος των bits ελέγχου σφαλµάτων που
προστίθενται, το σύστηµα θα µπορεί να εκτελέσει την πρώτη, τις δύο πρώτες ή και
τις τρεις από τις ακόλουθες ενέργειες:
(α) να αναγνωρίσει κάποιες καθορισµένες µορφές και συνδυασµούς σφαλµάτων
(για παράδειγµα, θα µπορεί να διαπιστώσει ότι υπέστησαν αντιστροφή τιµής
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µονό πλήθος από bits, αλλά δε θα µπορεί να διαπιστώσει τα αντίστοιχα σφάλµατα σε ζυγό πλήθος bits),
(β) να εντοπίσει τα εσφαλµένα bits και
(γ) να διορθώσει τα σφάλµατα µετάδοσης.
Από τα παραπάνω παρατηρούµε ότι ο έλεγχος σφαλµάτων επιφορτίζει το επικοινωνιακό σύστηµα µε τα ακόλουθα κόστη: το κόστος επεξεργασίας της αρχικής κυκλοφορίας για τον προσδιορισµό της τιµής των επιπρόσθετων bits ελέγχου, το κόστος
µεταβίβασης της επιπρόσθετης κυκλοφορίας και το κόστος εκτέλεσης των λειτουργιών αναγνώρισης, εντοπισµού και διόρθωσης σφαλµάτων µετάδοσης. Όσο µεγαλύτερο είναι το εύρος και η ποικιλία συνδυασµών σφαλµάτων που αντιµετωπίζει ένα
ψηφιακό επικοινωνιακό σύστηµα, τόσο µεγαλύτερο είναι και το αντίστοιχο κόστος.
Επαφίεται στην κρίση του σχεδιαστή του συστήµατος το αν θα δεχτεί, και σε τι ύψος,
να πληρώνει αυτό το κόστος ή αν θα αγνοεί την ύπαρξη σφαλµάτων και θα µεταθέτει το φόρτο ελέγχου σε άλλα, υψηλότερα, επίπεδα επικοινωνίας.
ÕÛÎËÛË ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 1.3
Ένας συνοµιλητής σας επιχειρηµατολογεί κατά της χρήσης µηχανισµού ελέγχου
σφαλµάτων από τα ψηφιακά συστήµατα επικοινωνιών. Ποια από τα παρακάτω επιχειρήµατα είναι σωστά;
Σωστό

Λάθος

Θα έχουµε περισσότερη κυκλοφορία προς µετάδοση.

❏

❏

Θα πρέπει να αυξηθεί η υπολογιστική ισχύς στις συσκευές
του αποστολέα και του παραλήπτη.

❏

❏

Θα πρέπει να αυξηθεί ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης
στις συσκευές του αποστολέα και του παραλήπτη.

❏

❏

Τα πρόσθετα bits ελέγχου θα εισαγάγουν µεγαλύτερο βαθµό
πολυπλοκότητας στις λειτουργίες αποκρυπτογράφησης και
αποκωδικοποίησης πηγής.

❏

❏
¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· 1.4

Έστω ότι έχουµε εξοπλίσει το ψηφιακό επικοινωνιακό σύστηµά µας µε έναν εξελιγµένο µηχανισµό που εντοπίζει µε ακρίβεια τα εσφαλµένα bits στον προορισµό.
Προτείνετε ένα µηχανισµό αντιµετώπισης των σφαλµάτων µετάδοσης.
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1.3.4 ¢È·ÌﬁÚÊˆÛË – ∞Ô‰È·ÌﬁÚÊˆÛË

Η συσκευή διαµόρφωσης – αποδιαµόρφωσης, η οποία είναι γνωστή ως modem
(MOdulator – DEModulator) και στην ελληνική βιβλιογραφία εµφανίζεται και ως
διαποδιαµορφωτής, µετατρέπει την εισερχόµενη ψηφιακή ακολουθία σε ηλεκτρικό
σήµα κατάλληλο να διαδοθεί από ένα προκαθορισµένο φυσικό µέσο µετάδοσης, λαµβάνοντας υπόψη τα λειτουργικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά αυτού του
µέσου. Συνήθως, το modem του αποστολέα εξοµαλύνει το εξερχόµενο σήµα για να
µειώσει το εύρος ζώνης που απαιτείται για τη διάδοσή του, και το µετατοπίζει σε
εκείνο το φάσµα συχνοτήτων που επιτρέπει ή απαιτεί το φυσικό µέσο µετάδοσης.
Στη µεριά του παραλήπτη, ο διαποδιαµορφωτής πραγµατοποιεί την αντίστροφη µετατροπή, δηλαδή µετατρέπει το εισερχόµενο ηλεκτρικό σήµα σε ψηφιακή ακολουθία.
Τις συσκευές διαµόρφωσης – αποδιαµόρφωσης µπορούµε να τις κατηγοριοποιήσουµε µε διάφορους τρόπους:
• ανάλογα µε τον τύπο του φυσικού µέσου µετάδοσης (π.χ., για ασύρµατες ζεύξεις,
για συνδέσεις µέσω του επιλεγόµενου τηλεφωνικού δικτύου ή µέσω µισθωµένων
κυκλωµάτων, αναλογικών ή ψηφιακών),
• ανάλογα µε το µέγιστο ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων που µπορούν να επιτύχουν
(π.χ., 56.000 bps – bits ανά δευτερόλεπτο),
• ανάλογα µε φάσµα συχνοτήτων που χρησιµοποιούν (π.χ., οι συσκευές ακουστικών συχνοτήτων χρησιµοποιούν την περιοχή συχνοτήτων 300 – 3400 Hz), κ.ά.
Ο διεθνής οργανισµός τυποποίησης για τις τηλεπικοινωνίες ITU – T έχει θεσπίσει µία
ευρεία σειρά συστάσεων για τους διαποδιαµορφωτές, εξασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα και τη συνεργασία µεταξύ των συσκευών από διαφορετικούς κατασκευαστές.

1.4 T· Ì¤Û· ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
Όταν θα έχετε µελετήσει αυτή την ενότητα, θα µπορείτε να :
• εξηγήσετε πώς αλλοιώνεται το διαδιδόµενο σήµα,
• αναφέρετε τέσσερα χαρακτηριστικά του φυσικού µέσου µετάδοσης,
• περιγράψετε τις τρεις κατηγορίες των µέσων µετάδοσης,
• προσδιορίσετε τέσσερα κριτήρια επιλογής ενός µέσου µετάδοσης.
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Στα επικοινωνιακά συστήµατα η πληροφορία οδηγείται από την πηγή στον παραλήπτη µέσω ενός φυσικού µέσου µετάδοσης. Π.χ., στην πρόσωπο – µε – πρόσωπο συνοµιλία το φυσικό µέσο µετάδοσης της φωνής είναι ο αέρας. Το µέσο µετάδοσης αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία ως επικοινωνιακό κανάλι.
Σ’ αυτό το βιβλίο θα ασχοληθούµε µε τα επικοινωνιακά συστήµατα που µεταβιβάζουν την πληροφορία µε ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Άλλες µορφές µετάδοσης (όπως,
π.χ., τα ακουστικά κύµατα στο προηγούµενο παράδειγµα µε τη φωνή), παρ’ όλο που
χρησιµοποιούνται ευρέως σε ορισµένες ειδικές εφαρµογές, δε θα µας απασχολήσουν.
1.4.1 ∞ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿‰ÔÛË Û‹Ì·ÙÔ˜

Στα ψηφιακά συστήµατα επικοινωνίας, τα µεταβιβαζόµενα bits µετατρέπονται σε
σήµα κατάλληλο προς διάδοση µέσω του φυσικού µέσου. Στο σύστηµα του παραλήπτη το ληφθέν σήµα µετατρέπεται ξανά σε bits.
Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει ένας σχεδιαστής επικοινωνιακού συστήµατος είναι ο θόρυβος (noise), ο οποίος αλλοιώνει το διαδιδόµενο σήµα. Ο θόρυβος προέρχεται τόσο από τα κυκλώµατα του αποστολέα και
παραλήπτη, όσο και από εξωτερικούς παράγοντες (όπως, π.χ., η ηλεκτροµαγνητική
παρεµβολή από γειτονικά µέσα µετάδοσης ή οι ηλεκτρικές διαταραχές της ατµόσφαιρας). Αν η αλλοίωση είναι µεγάλη, τότε κατά την αποδιαµόρφωση του σήµατος θα λάβουµε µία ή περισσότερες λανθασµένες τιµές στα µεταβιβαζόµενα bits.
Εκτός από τον θόρυβο, το σήµα κατά τη διάδοσή του υπόκειται σε εξασθένιση της
ισχύος του και σε παραµόρφωση. Αυτές οι µορφές αλλοίωσης του σήµατος είναι επίσης πιθανές αιτίες σφαλµάτων µετάδοσης.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 1.2
Έστω ότι θέλουµε να µεταβιβάσουµε την ακολουθία bits 11010. Μετά την κατάλληλη διαµόρφωση, διαδίδουµε µέσω του φυσικού µέσου το σήµα που απεικονίζεται
στο πλαίσιο (α) του Σχήµατος 1.4.
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11010

modem

Φυσικό µέσο
µετάδοσης

modem

10010

θόρυβος

(α)

(β)

™¯‹Ì· 1.4

Επίδραση του θορύβου στα ψηφιακά συστήµατα επικοινωνιών
Το modem του αποστολέα µεταβιβάζει τα εισερχόµενα bits διαµορφώνοντας κατάλληλα το πλάτος του διαδιδόµενου σήµατος (βλέπε πλαίσιο (α)).
Όµως, ο θόρυβος που προστίθεται κατά τη µετάδοση, αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του σήµατος (βλέπε πλαίσιο (β)).
Συγκεκριµένα, ο δεύτερος κύκλος του λαµβανοµένου σήµατος έχει υποστεί αλλοίωση σε τέτοιο βαθµό, ώστε κατά
την αποδιαµόρφωσή του το δεύτερο bit να λαµβάνει εσφαλµένη τιµή (0 αντί για 1).

Το λαµβανόµενο όµως σήµα έχει αλλοιωθεί εξαιτίας του θορύβου [βλέπε το πλαίσιο (β) του Σχήµατος 1.4]. Αυτή η αλλοίωση είναι η αιτία σφάλµατος κατά την αποδιαµόρφωση, από όπου λαµβάνουµε την ακολουθία 10010. Ανάλογα µε το µηχανισµό ελέγχου σφαλµάτων που έχουµε υλοποιήσει στο σύστηµά µας, το σφάλµα
αυτό είναι δυνατό να αναγνωριστεί και να διορθωθεί ή όχι.
1.4.2 Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘ Ì¤ÛÔ˘ ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜

Ένα φυσικό µέσο µετάδοσης στα ψηφιακά συστήµατα επικοινωνίας χαρακτηρίζεται
κυρίως από τις δύο ακόλουθες ιδιότητες:
• το µέγιστο ρυθµό µετάδοσης των bits, ο οποίος εξαρτάται από το εύρος ζώνης
συχνοτήτων που µπορούν να διέλθουν ανεµπόδιστα από το φυσικό µέσο,
• την πιθανότητα εµφάνισης σφάλµατος κατά τη µετάδοση ενός bit, η οποία εξαρτάται από την ευαισθησία του φυσικού µέσου στις διάφορες πηγές αλλοίωσης
του διαδιδόµενου σήµατος.
Από τα δύο αυτά χαρακτηριστικά µπορούµε να υπολογίσουµε το µέγιστο όγκο της
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κυκλοφορίας που µπορεί να µεταδοθεί αξιόπιστα στη µονάδα του χρόνου µέσω ενός
φυσικού µέσου. Αυτός ο δείκτης ονοµάζεται διαµετακοµιστική ικανότητα
(throughput) και χαρακτηρίζει συνοπτικά την απόδοση, ή αλλιώς την ταχύτητα, ενός
ψηφιακού συστήµατος επικοινωνίας.
Τα κριτήρια επιλογής ενός µέσου µετάδοσης δε βασίζονται µόνο στη διαµετακοµιστική του ικανότητα. Υπάρχουν και άλλες παράµετροι που λαµβάνονται υπόψη, ανάλογα µε τον προορισµό και τις σχεδιαστικές απαιτήσεις του επικοινωνιακού συστήµατος, όπως, π.χ.,
• Το µέγιστο µήκος, ή αλλιώς η µέγιστη απόσταση στην οποία µπορούµε να εκτείνουµε
το µέσο µετάδοσης χωρίς να αλλοιώσουµε τη διαµετακοµιστική του ικανότητα.
• Η ασφάλεια που προσφέρει από υποκλοπές και ανεπιθύµητες παρεµβολές.
• Η δυνατότητα πολλαπλής ταυτόχρονης πρόσβασης στο µέσο. Σ’ αυτή την περίπτωση, η διαµετακοµιστική ικανότητα του µέσου διαµοιράζεται σε όλους τους
πιθανούς χρήστες του.
• Η ευκολία χειρισµού του µέσου (π.χ. κατά την τοποθέτησή του, κατά την προσαρµογή των συστηµάτων αποστολέα και παραλήπτη, κατά τη συντήρησή του,
κατά τον έλεγχο και παρακολούθησή του κ.ά.).
1.4.3 ∆‡ÔÈ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜

Στα σύγχρονα ψηφιακά συστήµατα επικοινωνίας τα φυσικά µέσα µετάδοσης χωρίζονται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες: στα καλώδια χαλκού, στις οπτικές ίνες (fiber
optic) και στις ασύρµατες ζεύξεις.
Τα καλώδια χαλκού χωρίζονται επίσης σε δύο υποκατηγορίες: στα καλώδια συνεστραµµένων ζευγών (twisted – pair wires) και στα οµοαξονικά καλώδια (coaxial
cables). Στο Σχήµα 1.5 δίνονται αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες από καλώδια χαλκού και οπτικής ίνας.
Ενσύρµατα µέσα
Στον Πίνακα 1.5 απεικονίζονται χαρακτηριστικές τιµές του εύρους ζώνης συχνοτήτων
και του µέγιστου µήκους για τα ενσύρµατα µέσα, δηλαδή τα καλώδια χαλκού και την
οπτική ίνα. Οι τιµές ποικίλλουν ανάλογα µε τις σχεδιαστικές αρχές και κατασκευαστικές λεπτοµέρειες του καλωδίου ή της ίνας. Υπενθυµίζουµε ότι το εύρος ζώνης
συχνοτήτων σε συνδυασµό µε την τεχνική διαµόρφωσης του σήµατος προσδιορίζουν
το µέγιστο ρυθµό µετάδοσης bits που µπορεί να υποστηρίξει το φυσικό µέσο.
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¶›Ó·Î·˜ 1.5

Χαρακτηριστικές τιµές του εύρους ζώνης συχνοτήτων και του µέγιστου µήκους για
τα καλώδια χαλκού και την οπτική ίνα.
Μέσο µετάδοσης

Εύρος ζώνης συχνοτήτων

Μέγιστο µήκος

0 – 350 MHz

0,1 – 7 km

Οµοαξονικό καλώδιο

100 kHz – 1 GHz

1 km – 60 km

Οπτική ίνα

100 THz (1014 Hz)

2 km – 300 km

Καλώδιο συνεστραµµένων
ζευγών

Η οπτική ίνα εµφανίζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα συγκρινόµενη µε τα καλώδια χαλκού. Έχει πολύ µεγαλύτερο εύρος ζώνης συχνοτήτων, είναι ανεπηρέαστη από ηλεκτροµαγνητικά πεδία, και γενικότερα εµφανίζει µεγάλη ανοχή στην παρουσία θορύβου,
και διαθέτει µεγαλύτερο βαθµό ασφάλειας από υποκλοπές και παρεµβολές. Στα µειονεκτήµατά της συµπεριλαµβάνονται η δυσκολία χειρισµού και τερµατισµού της, καθώς
και η αδυναµία χρησιµοποίησής της ως µέσου πολλαπλής ταυτόχρονης πρόσβασης.
Ασύρµατες ζεύξεις
Οι ασύρµατες ζεύξεις χρησιµοποιούν τον ατµοσφαιρικό αέρα ή το κενό (στην περίπτωση των δορυφορικών επικοινωνιών) για τη µετάδοση του σήµατος και κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε το εύρος ζώνης συχνοτήτων τους. Στον Πίνακα 1.6 απεικονίζονται οι κυριότερες κατηγορίες ασύρµατων ζεύξεων.
Oµοαξονικό Kαλώδιο

™¯‹Ì· 1.5

Aντιπροσωπευτικές φωτογραφίες
από καλώδια χαλκού και οπτικής
ίνας

Kαλώδιο Συστραµµένων Zευγών
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Oπτικές Ίνες

Στο καλώδιο συνεστραµµένων ζευγών, το σήµα διαδίδεται σε «παράλληλους» αγωγούς που
είναι µονωµένοι µεταξύ τους. Η συστροφή εισάγεται για µεγαλύτερη αντίσταση στην παρουσία θορύβου.
Στα οµοαξονικά καλώδια, έχουµε έναν αγωγό και ένα µεταλλικό πλέγµα (ο οποίος παίζει
επίσης το ρόλο του αγωγού), που έχουν κοινό άξονα.
Στην οπτική ίνα, ο φορέας της πληροφορίας είναι το φως. Η φωτεινή δέσµη εγκλωβίζεται
στο πυρήνα από την περιένδυση, και οδεύει στον προορισµό µε διαδοχικές ανακλάσεις στα
τοιχώµατα της περιένδυσης.
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¶›Ó·Î·˜ 1.6

Χαρακτηριστικές τιµές του εύρους ζώνης συχνοτήτων και του µέγιστου µήκους για τις κυριότερες κατηγορίες ασύρµατων ζεύξεων.

Κατηγορία ασύρµατης ζεύξης

Εύρος ζώνης συχνοτήτων

Μέγιστο µήκος

VLF (Very Low Frequency)
LF (Low Frequency)
MF (Medium Frequency)
HF (High Frequency)
VHF (Very High Frequency)
UHF (Ultra High Frequency)
SHF (Super High Frequency)

3 – 30 kHz
30 – 300 kHz
300 – 3000 kHz
3 – 30 MHz
30 – 300 MHz
0,3 – 3 GHz
3 – 30 GHz

Παγκόσµια κάλυψη
1000s km
100s km
100s km
Ορατή επαφή
Ορατή επαφή
Ορατή επαφή

Οι ασύρµατες ζεύξεις έχουν σηµαντικά µικρότερο κόστος εγκατάστασης από τα
ενσύρµατα µέσα σε συστήµατα ευρείας περιοχής. Επίσης, η προσθήκη και η αφαίρεση επικοινωνιακού κόµβου, και γενικότερα η επαναδιαµόρφωση των συστηµάτων
που βασίζονται σε ασύρµατες ζεύξεις, πραγµατοποιείται µε σηµαντικά µεγαλύτερη
ευκολία απ’ ό,τι σε αυτά που χρησιµοποιούν ενσύρµατα µέσα. Τέλος, µε τις ασύρµατες ζεύξεις µπορούµε να υποστηρίξουµε κινητά συστήµατα επικοινωνίας.
Ένα βασικό µειονέκτηµα των ασύρµατων ζεύξεων είναι η ασταθής συµπεριφορά
τους, εξαιτίας των ποικιλόµορφων πηγών αλλοίωσης που επιδρούν κατά τη διάδοση του σήµατος. Χαρακτηριστικό µειονέκτηµα επίσης είναι η ευκολία µε την οποία
ένας κακόβουλος χρήστης µπορεί να παρέµβει για να υποκλέψει ή να παρεµποδίσει
τη µεταβιβαζόµενη κυκλοφορία. Τέλος, οι ασύρµατες ζεύξεις διαθέτουν, εξ ορισµού,
πεπερασµένη χωρητικότητα σε επικοινωνιακά κανάλια, ενώ τα ενσύρµατα µέσα απεριόριστη, υπό την έννοια ότι µπορούµε να εγκαταστήσουµε άπειρο πλήθος καλωδίων ή οπτικών ινών µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών.

™YNOæH

™‡ÓÔ„Ë
• Το ψηφιακό σύστηµα επικοινωνίας µεταβιβάζει πληροφορία από µια ψηφιακή πηγή
στους προορισµούς της.
• Για να εκµεταλλευτούµε τα πλεονεκτήµατα των ψηφιακών επικοινωνιακών συστηµάτων, ψηφιοποιούµε τις αναλογικές πηγές πριν από τη µετάδοσή τους.
• Ο µετατροπέας αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό (ADC) προσαρµόζει αρχικά τα
ληφθέντα δείγµατα του αναλογικού σήµατος σε προκαθορισµένες στάθµες και
κατόπιν τα κωδικοποιεί σε ψηφιακό σήµα.
• Σε ένα ψηφιακό επικοινωνιακό σύστηµα η εισερχόµενη ψηφιακή ακολουθία κωδικοποιείται σε δυαδική µορφή, κρυπτογραφείται για λόγους ασφαλείας, εξοπλίζεται µε πληροφορία κατάλληλη για έλεγχο σφαλµάτων και διαµορφώνεται σε σήµα
κατάλληλο για διάδοση µέσω ενός φυσικού µέσου. Η αντίστροφη διαδικασία εκτελείται στο σύστηµα του παραλήπτη.
• Το ηλεκτρικό σήµα υφίσταται αλλοιώσεις των χαρακτηριστικών του κατά τη διάδοσή του µέσω του φυσικού µέσου, οι οποίες οφείλονται συνήθως στην παρουσία
θορύβου, αλλά και σε εξασθένιση της ισχύος του και σε παραµόρφωση.
• Τα µέσα µετάδοσης κατηγοριοποιούνται σε ενσύρµατα (καλώδια χαλκού και οπτικές ίνες) και σε ασύρµατα.
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µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·

Το Κεφάλαιο 1 στο βιβλίο των Glover και Grant (1998) και το βιβλίο του Couch
(1997) παρουσιάζουν µε κατατοπιστικό τρόπο το γενικό µοντέλο των ψηφιακών
συστηµάτων επικοινωνίας. Επίσης, καλή εισαγωγή στις ψηφιακές επικοινωνίες δίνεται και στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Shanmugam, το οποίο έχει µεταφραστεί στα ελληνικά από τον Κ. Καρούµπαλο (1979). Τα φυσικά µέσα µετάδοσης
παρουσιάζονται κατανοητά και συνοπτικά στο Κεφάλαιο 7 του βιβλίου του Walrand
(1998). Τέλος, µια ιδιαίτερα χρήσιµη συµπληρωµατική αναφορά αποτελεί το βιβλίο
των Α. Αλεξόπουλου και Γ. Λαγογιάννη (1997).
[1] Ian Glover and Peter Grant. «Digital Communications». Prentice – Hall, Inc.
ISBN 0–13–565391–6. (1998).
[2] Leon W. Couch II. «Digital and Analog Communication Systems». Fifth Edition.
Prentice – Hall, Inc. ISBN 0–13–599028–9. (1997).
[3] K. Sam Shanmugam. «Ψηφιακά και Αναλογικά Συστήµατα Επικοινωνίας».
Μετάφραση: Κ. Καρούµπαλου. Εκδόσεις Γ. Πνευµατικού. (1979).
[4] Jean Walrand. «Communications Networks: A First Course». Second Edition.
McGraw – Hill. ISBN 0–256–17404–0. (1998).
[5] Άρης Αλεξόπουλος και Γιώργος Λαγογιάννης. «Τηλεπικοινωνίες και ∆ίκτυα
Υπολογιστών». Τέταρτη Έκδοση. ISBN 960–220–086–3. (1997).
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º

Σ’ αυτό το Κεφάλαιο θα γνωρίσουµε τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά των σηµάτων
και µερικές βασικές λειτουργίες και έννοιες γύρω από αυτά, γνώσεις που θα µας βοηθήσουν στην κατανόηση των υπολοίπων Κεφαλαίων του βιβλίου.
¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
Όταν θα έχετε µελετήσει αυτό το κεφάλαιο, θα µπορείτε να:

• χαρακτηρίσετε ένα σήµα ως προς τις χρονικές στιγµές στις οποίες ορίζεται, ως
προς το πεδίο τιµών του και ως προς την ύπαρξη περιοδικότητας στη µορφή του,
• περιγράψετε µε αδρές γραµµές δύο εναλλακτικούς τρόπους απεικόνισης του σήµατος στο πεδίο συχνοτήτων,
• ορίσετε ένα περιοδικό σήµα ως την επαλληλία ενός άπειρου πλήθους βασικών
συστατικών σηµάτων και να επεκτείνετε τον ορισµό και για µη περιοδικά σήµατα,
• περιγράψετε µία τεχνική µετατόπισης ενός σήµατος σε διαφορετική περιοχή συχνοτήτων και να αναφέρετε τρεις εφαρµογές της,
• προσδιορίσετε τη βασική λειτουργία ενός φίλτρου και να περιγράψετε τις τέσσερις
κατηγορίες φίλτρων,
• αναφέρετε τις πηγές προέλευσης του θορύβου στα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα
και να ορίσετε δύο παραµέτρους µέτρησης της επίδρασής του.
ŒÓÓÔÈÂ˜ ÎÏÂÈ‰È¿
• αναλογικό σήµα

• µετατόπιση φάσµατος

• βαθυπερατό φίλτρο

• περιοδικό σήµα

• βασική ζώνη

• πυκνότητα φασµατικής ισχύος

• ζωνοπερατό φίλτρο

• σειρά Fourier

• ζωνοφρακτικό φίλτρο

• σήµα διακριτού χρόνου

• ηµιτονικό σήµα

• σήµα συνεχούς χρόνου

• θόρυβος

• σηµατοθορυβικός λόγος

• θόρυβος στενής ζώνης

• υψιπερατό φίλτρο

• λευκός θόρυβος

• φάσµα συχνοτήτων

• µετασχηµατισµός Fourier

• ψηφιακό σήµα

∞

§

∞

π

√
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∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜
Αρχίζουµε αυτό το εισαγωγικό σηµείωµα δίδοντας απάντηση σ’ ένα βασικό ερώτηµα: τι είναι το σήµα;
Στις τηλεπικοινωνίες, µπορούµε να σκεφτόµαστε το σήµα ως µία συνάρτηση η οποία
αναπαριστά µία φυσική ποσότητα, π.χ., τη στάθµη της τάσης στην έξοδο ενός κυκλώµατος ποµπού ή την ύπαρξη φωτός στην είσοδο ενός οπτικού δέκτη. Το σήµα είναι
συνάρτηση µίας ανεξάρτητης µεταβλητής t. Συνήθως, η µεταβλητή t αντιπροσωπεύει το χρόνο. Το σήµα λοιπόν το συµβολίζουµε µε x(t).
Στην πρώτη Ενότητα του Κεφαλαίου επιχειρούµε µία κατηγοριοποίηση των σηµάτων, όπου ορίζουµε τα σήµατα συνεχούς χρόνου και τα σήµατα διακριτού χρόνου, τα
αναλογικά και τα ψηφιακά σήµατα και τα περιοδικά και µη-περιοδικά σήµατα. Επίσης, παρουσιάζεται και µία ειδική κατηγορία σηµάτων: τα ηµιτονικά σήµατα.
Στη δεύτερη Ενότητα ασχολούµαστε µε την περιγραφή των σηµάτων στο πεδίο συχνοτήτων. Συγκεκριµένα, ορίζουµε το φάσµα συχνοτήτων ενός σήµατος και παρουσιάζουµε
τους τρόπους υπολογισµού των φασµατικών συνιστωσών του, τόσο για περιοδικά, όσο
και για µη περιοδικά σήµατα. Στο τέλος της Ενότητας, περιγράφουµε µία απλή µέθοδο µετατόπισης ενός σήµατος από µία περιοχή του πεδίου συχνοτήτων σε µία άλλη,
παραθέτοντας συνοπτικά µερικούς τοµείς εφαρµογής αυτής της διαδικασίας.
Στην τρίτη Ενότητα παρουσιάζουµε τα φίλτρα. Στην αρχή ορίζουµε τη βασική λειτουργία ενός φίλτρου και στη συνέχεια κατηγοριοποιούµε τα φίλτρα ανάλογα µε την
επίδραση που έχουν στο φάσµα του σήµατος. Στο τέλος της Ενότητας, παρουσιάζουµε σε γενικές γραµµές τη συµπεριφορά των πραγµατικών φίλτρων, η οποία απέχει
από το να µπορεί να χαρακτηριστεί ως η ιδανική και καταλήγουµε αναλύοντας ως
παράδειγµα την απόκριση ενός πολύ απλού φίλτρου.
Στην τέταρτη και τελευταία Ενότητα του Κεφαλαίου επιχειρούµε µία µικρή εισαγωγή
στο µεγάλο θέµα του θορύβου στα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα. Αρχικά παραθέτουµε τα διάφορα είδη του θορύβου, κατηγοριοποιηµένα ως προς τις πηγές προέλευσής
του και κατόπιν ορίζουµε δύο παραµέτρους που χρησιµοποιούνται συχνά για τη µέτρηση της απόδοσης των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων παρουσία θορύβου. Καταλήγουµε µε τον ορισµό του λευκού θορύβου, ο οποίος χρησιµοποιείται συχνά στην ανάλυση συστηµάτων για να περιγράψει συνοπτικά τον εξωτερικό προσθετικό θόρυβο.
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2.1 E›‰Ë ÛËÌ¿ÙˆÓ

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
Όταν θα έχετε µελετήσει αυτήν την ενότητα, θα µπορείτε να :
• ορίσετε το σήµα συνεχούς χρόνου και το σήµα διακριτού χρόνου,
• χαρακτηρίσετε ένα σήµα ως αναλογικό ή ως ψηφιακό,
• εξηγήσετε πότε ένα σήµα χαρακτηρίζεται ως περιοδικό,
• ορίσετε το ηµιτονικό σήµα και να περιγράψετε τα δύο βασικά χαρακτηριστικά του.
2.1.1 ™‹Ì·Ù· Û˘ÓÂ¯Ô‡˜ ¯ÚﬁÓÔ˘ Î·È ‰È·ÎÚÈÙÔ‡ ¯ÚﬁÓÔ˘

Ένα σήµα x(t) ορίζεται ως σήµα συνεχούς χρόνου εάν η µεταβλητή t είναι συνεχής.
Εάν η t είναι διακριτή µεταβλητή, δηλαδή το σήµα x(t) ορίζεται σε συγκεκριµένες
διακριτές χρονικές στιγµές, τότε το σήµα x(t) είναι ένα σήµα διακριτού χρόνου.
Για παράδειγµα, στο Σχήµα 2.1.α απεικονίζονται ένα σήµα συνεχούς χρόνου, ενώ
στο Σχήµα 2.1.β απεικονίζεται ένα σήµα διακριτού χρόνου, το οποίο ορίζεται µόνο
σε διακριτές χρονικές στιγµές.
x(t)

x(t)
2
1

0
(α)

t

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

t

(β)
™¯‹Ì· 2.1

∆ύο θεµελιώδη κριτήρια χαρακτηρισµού ενός σήµατος είναι (α) το πεδίο τιµών από το Παράδειγµα
οποίο λαµβάνει τις τιµές του στο χρόνο και (β) η ύπαρξη περιοδικότητάς του, δηλαδή (α) ενός σήµατος
εάν µία συγκεκριµένη µορφή του σήµατος επαναλαµβάνεται αυτούσια στο χρόνο ή όχι. συνεχούς χρόνου και
(β) ενός σήµατος

Με βάση το πρώτο κριτήριο, µπορούµε να χαρακτηρίσουµε ένα σήµα ως αναλογικό διακριτού χρόνου.
ή ως ψηφιακό, ενώ σύµφωνα µε το δεύτερο κριτήριο τα σήµατα κατηγοριοποιούνται
ως περιοδικά ή µη περιοδικά.
Μία ειδική κατηγορία αναλογικών περιοδικών σηµάτων είναι τα ηµιτονικά σήµατα,
τα οποία χρησιµοποιούνται ευρέως στο χώρο των τηλεπικοινωνιών.
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2.1.2 ∞Ó·ÏÔÁÈÎ¿ Î·È „ËÊÈ·Î¿ Û‹Ì·Ù·

Εάν ένα σήµα συνεχούς χρόνου x(t) λαµβάνει τιµές από ένα συνεχές πεδίο τιµών
(πεπερασµένο ή άπειρο, δεν έχει σηµασία), τότε χαρακτηρίζεται ως αναλογικό σήµα.
Επίσης, εάν ένα σήµα διακριτού χρόνου x(t) λαµβάνει τιµές από ένα πεπερασµένο
σύνολο διακριτών τιµών, τότε χαρακτηρίζεται ως ψηφιακό σήµα. Ειδική περίπτωση
του ψηφιακού σήµατος είναι το δυαδικό σήµα, το οποίο λαµβάνει µόνο δύο τιµές: το
µηδέν (0) και το ένα (1).
Για παράδειγµα, το σήµα του Σχήµατος 2.1.α είναι αναλογικό, ενώ το σήµα του Σχήµατος 2.1.β είναι ένα ψηφιακό σήµα.
Τα σήµατα που συναντούµε στη φύση είναι αναλογικά. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αναλογικού σήµατος είναι η οµιλία και η µουσική. Τα ψηφιακά σήµατα προκύπτουν από ψηφιακές ηλεκτρονικές διατάξεις (π.χ., ηλεκτρονικοί υπολογιστές ) και
από ψηφιοποίηση αναλογικών σηµάτων. Για παράδειγµα, σε ψηφιακή µορφή αποθηκεύονται τα δεδοµένα στο σκληρό δίσκο ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ή η µουσική σ’ ένα ψηφιακό δίσκο (Compact Disc – CD).
2.1.3 ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ Î·È ÌË ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ Û‹Ì·Ù·

Στο σχήµα 2.2.α απεικονίζεται ένα σήµα, στο οποίο µπορούµε εµφανώς να διακρίνουµε ένα τµήµα του, το οποίο επαναλαµβάνεται αυτούσιο κατά χρονικά διαστήµατα
διαρκείας Τ. Αυτό το σήµα ονοµάζεται περιοδικό και ο χρόνος Τ ονοµάζεται περίοδος.
™¯‹Ì· 2.2

Παράδειγµα
(α) ενός περιοδικού
σήµατος και
(β) ενός µη περιοδικού σήµατος.

Η ιδιότητα των περιοδικών σηµάτων εκφράζεται συνοπτικά από την ακόλουθη εξίσωση
x(t) = x(t + T),

–• < t < •

(2.1)

όπου η µικρότερη σταθερή T, µε T > 0, που ικανοποιεί την εξίσωση (2.1) ορίζεται
ως η βασική περίοδος του σήµατος.

x(t)

x(t)

t

t

Περίοδος T

(α)

(β)
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Την παραπάνω ιδιότητα της περιοδικότητας δεν µπορούµε να την εντοπίσουµε στο σχήµα
2.2.β. Έτσι, αυτό το σήµα θα χαρακτηρίζεται ως µη περιοδικό ή απεριοδικό. Τα σήµατα
οµιλίας, µουσικής και το σύνολο σχεδόν των φυσικών σηµάτων είναι µη περιοδικά.
2.1.4 ∏ÌÈÙÔÓÈÎ¿ Û‹Ì·Ù·

Μία ειδική κατηγορία σηµάτων είναι τα ηµιτονικά σήµατα ή, αλλιώς, οι ηµιτονικές
κυµατοµορφές. Στα ηλεκτροµαγνητικά µέσα µετάδοσης, το σήµα που διατρέχει το
σύνδεσµο µεταξύ ποµπού και δέκτη έχει ηµιτονοειδή µορφή και ονοµάζεται φέρον
σήµα (carrier).
Ένα ηµιτονικό σήµα περιγράφεται από την ακόλουθη εξίσωση
x(t) = Acos(2πft + θ),

(2.2)

όπου A, f και θ είναι σταθερές, που ονοµάζονται πλάτος, συχνότητα και γωνία φάσης
αντίστοιχα και ο συµβολισµός cos αντιστοιχεί στη συνάρτηση συνηµίτονου. Το ηµιτονικό σήµα απεικονίζεται στο Σχήµα 2.3 και παρατηρούµε ότι είναι περιοδικό.
Τα χαρακτηριστικά ενός ηµιτονικού σήµατος
Ένα ηµιτονικό σήµα χαρακτηρίζεται από τις τρεις σταθερές του: το πλάτος A, τη
συχνότητα f και τη γωνία φάσης θ.
Ως πλάτος ενός ηµιτονικού σήµατος ορίζουµε τη µέγιστη απόστασή του από το
µηδέν, ή αλλιώς, το ύψος της κορυφής του.
Επίσης, ως συχνότητα f ορίζουµε την αντίστροφη τιµή της περιόδου. ∆ηλαδή, εάν T
είναι η περίοδος ενός ηµιτονικού σήµατος, τότε f = 1/T είναι η συχνότητά του. Η
συχνότητα εκφράζει το πλήθος των εναλλαγών του σήµατος στη µονάδα του χρόνου και η µονάδα µέτρησής της είναι το Hz (Herz), όπου το 1 Hz σηµαίνει µία εναλλαγή το δευτερόλεπτο.
x(t)
T

A
A cos θ
0

t
™¯‹Ì· 2.3

–A

Το ηµιτονικό
σήµα.
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Τέλος, το ηµιτονικό σήµα µε µηδενική γωνία φάσης λαµβάνει τη µέγιστη τιµή του
τη χρονική στιγµή 0 (δηλαδή, x(0) = A). Για να µετατοπίσουµε το σήµα στον άξονα
του χρόνου, χρησιµοποιούµε τη γωνία φάσης θ.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 2.1
Σκιαγραφήστε τις κυµατοµορφές των ηµιτονικών σηµάτων
x1(t) = cos(2πt – 90∞)
x2 (t ) =

1
sin( 20pt )
4

και βρείτε τις τιµές των χαρακτηριστικών σταθερών του.
Στο Σχήµα 2.4.α απεικονίζεται η κυµατοµορφή του ηµιτονικού σήµατος x1(t) = cos(2πt
– 90∞) = sin(2πt), µε πλάτος A1 = 1, συχνότητα f1 = 1Hz και γωνία φάσης θ1 = – 90∞.
Επίσης, στο σχήµα 2.4.β απεικονίζεται η κυµατοµορφή x2 (t ) =

1

pt ) . Όπως

4 sin( 20

µπορείτε να παρατηρήσετε, το σήµα x2(t) έχει την ίδια γωνία φάσης µε το σήµα x1(t),
εναλλάσσεται 10 φορές το δευτερόλεπτο και εµφανίζει µέγιστη τιµή ίση µε το 1 4 της
τιµής του σήµατος x1(t).
Αν χρησιµοποιήσουµε µία διάταξη που µετατρέπει ένα ηλεκτροµαγνητικό σήµα σε
ηχητικό (π.χ., το ακουστικό ενός τηλεφώνου), τότε θα διαπιστώσουµε ότι το ηµιτονικό σήµα γίνεται αντιληπτό σαν ένα σφύριγµα (οξύ ή βαρύ ανάλογα µε τη συχνότητά του), αρκεί να βρίσκεται στο εύρος συχνοτήτων που µπορούν να γίνουν αντιληπτές από το ανθρώπινο αυτί (από 50 Hz έως 20000 Hz).
ÕÛÎËÛË ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 2.1
Έστω δύο περιοδικά σήµατα x1(t) και x2(t), µε βασικές περιόδους ίσες µε T1 και T2
αντίστοιχα. Υπό ποίες συνθήκες είναι το άθροισµα x(t) = x1(t) + x2(t) περιοδικό;
Επίσης, εάν το σήµα x(t) είναι περιοδικό, ποια είναι η βασική του περίοδος;
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1,5
T = 1 sec
1
πλάτος

0,5
0
0

0,5

1

1,5

2

t (sec)
2,5

–0,5
–1
(α)

–1,5

™¯‹Ì· 2.4

1,5

Η κυµατοµορφή του

1

ηµιτονικού σήµατος
(α) x1(t) = sin(2πt),

0,5

και (β)
x2 ( t ) =

t (sec)

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

1
4

sin( 20pt )

–0,5
–1
(β)

–1,5

ÕÛÎËÛË ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 2.2
Για κάθε ένα από τα ακόλουθα σήµατα, προσδιορίστε εάν είναι περιοδικό ή µη περιοδικό. Εάν ένα σήµα είναι περιοδικό, τότε προσδιορίστε τη βασική του περίοδο.
(α) x (t ) = sin

2π
t,
3

(β) x (t ) = cos

π
π
t + sin t ,
3
4

(γ) x (t ) = cos t + sin 2t

2.2 TÔ Ê¿ÛÌ· ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
Όταν θα έχετε µελετήσει αυτήν την ενότητα, θα µπορείτε να:
• ορίσετε το φάσµα συχνοτήτων ενός σήµατος και να αναφέρετε τους δύο διαφορετικούς τύπους γραφικής αναπαράστασής του,
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• υπολογίσετε τις φασµατικές συνιστώσες, τόσο για ένα περιοδικό όσο και για ένα
µη περιοδικό σήµα,
• ορίσετε τη µετατόπιση ενός σήµατος από µία περιοχή του πεδίου συχνοτήτων σε
µία άλλη και να αναφέρετε δύο πεδία εφαρµογής αυτής της διαδικασίας,
• περιγράψετε µε αδρές γραµµές µία απλή τεχνική µετατόπισης φάσµατος και την
αντίστοιχη µέθοδο ανάκτησης του αρχικού σήµατος.
Μέχρι τώρα, έχουµε αναπαραστήσει ένα σήµα µόνο στο πεδίο του χρόνου (βλέπε π.χ.,
τα σχήµατα 2.4). Συχνά όµως, η µελέτη και η ανάλυση τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων στο πεδίο του χρόνου είναι δύσκολη, επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία,
καθώς αντιµετωπίζει πολύπλοκα ζητήµατα όπως η συσχέτιση και η συνέλιξη.
Για να αποφύγουµε αυτές τις δυσκολίες, αναλύουµε τη συµπεριφορά των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων στο πεδίο των συχνοτήτων, αξιοποιώντας διάφορα µαθηµατικά εργαλεία όπως π.χ., οι σειρές Fourier και ο µετασχηµατισµός Fourier. Στη
φασµατική ανάλυση γνωρίζουµε εκ των προτέρων την αντιστοιχία µεταξύ της περιγραφής σηµάτων στο πεδίο συχνοτήτων και της περιγραφής στο πεδίο του χρόνου.
2.2.1 ∆Ô Ê¿ÛÌ· ÙÔ˘ ËÌÈÙÔÓÈÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜

Όπως είδαµε στην Ενότητα 2.1.4, το ηµιτονικό σήµα χαρακτηρίζεται από το πλάτος,
τη συχνότητα και τη γωνία φάσης του. Στο πεδίο συχνοτήτων, το ηµιτονικό σήµα
αναπαριστάται γραφικά από το φάσµα συχνοτήτων του σήµατος, ή απλώς το φάσµα
του σήµατος.
Το φάσµα συχνοτήτων αποτελείται από δύο διαγράµµατα. Το πρώτο είναι ένα διάγραµµα του πλάτους του σήµατος ως προς τη συχνότητά του και ονοµάζεται φάσµα
πλάτους του σήµατος. Το δεύτερο είναι ένα διάγραµµα της γωνίας φάσης του σήµατος ως προς τη συχνότητά του και ονοµάζεται φάσµα φάσης.
Όπως θα δούµε στις επόµενες ενότητες (2.2.2 και 2.2.3), ο παραπάνω ορισµός του
φάσµατος δεν περιορίζεται µόνο στα ηµιτονικά σήµατα, αλλά επεκτείνεται για το
σύνολο των περιοδικών και µη περιοδικών σηµάτων.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 2.2
Σκιαγραφήστε την κυµατοµορφή και το φάσµα πλάτους των ηµιτονικών σηµάτων
x1(t) = sin(2πt)
x2 ( t ) =

1
sin( 20pt )
4
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™¯‹Ì· 2.5

και του αθροίσµατός τους x(t) = x1(t) + x2(t).

Η κυµατοµορφή και το

Ας θεωρήσουµε ένα σύστηµα συντεταγµένων, όπου στον οριζόντιο άξονα έχουµε φάσµα πλάτους των
τις συχνότητες και στον κατακόρυφο άξονα τις τιµές πλάτους του σήµατος. Το φάσµα ηµιτονικών σηµάτων
πλάτους ενός ηµιτονικού σήµατος δηλώνεται µε ένα κατακόρυφο ευθύγραµµο τµήµα, (α), (β): x1(t) =
ύψους ίσου µε το πλάτος του σήµατος, το οποίο τέµνει τον άξονα των συχνοτήτων sin(2πt), (γ), (δ):
στο σηµείο εκείνο που αντιστοιχεί στη συχνότητα του σήµατος (βλέπε σχήµατα
2.5.β και 2.5.δ για τα σήµατα x1(t) και x2(t) αντίστοιχα).

1

4

sin(20pt ) ,

και (ε), (στ): x(t) =

x1(t) + x2(t).

1,5
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1
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Το φάσµα πλάτους του σύνθετου σήµατος x(t) , που είναι το άθροισµα των δύο ηµιτονικών σηµάτων, αποτελείται από δύο συνιστώσες, µία για κάθε ένα από τα ηµιτονικά σήµατα (βλέπε σχήµα 2.5.στ).
2.2.2 ™ÂÈÚ¤˜ Fourier

Ένα περιοδικό σήµα x(t) , µε βασική περίοδο T, µπορεί να παρασταθεί ως ένα άθροισµα ηµιτονικών σηµάτων, το οποίο ονοµάζεται σειρά Fourier. Η τριγωνοµετρική
µορφή της σειράς Fourier είναι η ακόλουθη:
x (t ) = A0 +

•

Â ( A cos(2π nft ) + B sin(2π nft ))
n

n

(2.3)

n =1

όπου f = 1

T

είναι η συχνότητα του περιοδικού σήµατος, και
A0 =
An =

2
T

Bn =

2
T

Ú

1
T

Ú

T

x (t )dt

0

T

x (t )cos( 2 π nft )dt

0

Ú

T

x (t )sin( 2 π nft )dt

0

Μία εναλλακτική µορφή της σειράς Fourier είναι η ακόλουθη:
x ( t ) = C0 +

•

ÂC

n cos

n =1

(2π nft - q )
n

(2.4)

όπου οι όροι C0, Cn και θn σχετίζονται µε τα A0, An και Bn µε τις ακόλουθες σχέσεις
C0 = A0
Cn =

An2 + Bn2

q n = tan -1

Bn
An

Έτσι, από τη σχέση (2.4), προκύπτει ότι το φάσµα πλάτους ενός περιοδικού σήµατος θα έχει τη µορφή του σχήµατος 2.6.α. Παρατηρούµε ότι, για κάθε φασµατική
συνιστώσα, έχει σχεδιαστεί ένα ευθύγραµµο τµήµα µε µήκος ίσο µε το φασµατικό
πλάτος. Φυσικά, για την πλήρη περιγραφή του σήµατος, απαιτείται να γνωρίζουµε
και το φάσµα φάσης του.
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Cn

(α)
…
f

0

2f

3f

™¯‹Ì· 2.6

nf

4f

(α) Το µονόπλευρο
φάσµα πλάτους
ενός περιοδικού
σήµατος.

Vn

(β)
…

…
–nf

–4f

–3f

–f

–2f

f

0

2f

3f

4f

nf

Η µιγαδική εκθετική αναπαράσταση της σειράς Fourier
Ένας άλλος τρόπος έκφρασης της σειράς Fourier ενός περιοδικού σήµατος x(t), µε
βασική περίοδο T, είναι η ακόλουθη µιγαδική εκθετική µορφή:
•

ÂVe

x (t ) =

j 2π nft

n

(2.5)

n = -•

όπου f = 1

είναι η συχνότητα του περιοδικού σήµατος. Τα Vn είναι γνωστά ως οι
T
µιγαδικοί συντελεστές Fourier και δίδονται από τη σχέση
Vn =

1
T

Ú

T

x (t )e - j 2 π nft dt

(2.6)

0

Οι µιγαδικοί συντελεστές Vn µπορούν να παρασταθούν ως εξής
Vn = Vn e jj n
Μία σηµαντική ιδιότητα που έχουν οι συντελεστές Vn και V–n, είναι το ότι ο ένας
είναι ο συζυγής µιγαδικός του άλλου, οπότε Vn = V- n .
Το διάγραµµα των Vn ως προς τη συχνότητα είναι το φάσµα πλάτους του σήµατος,
όταν αυτό περιγράφεται µε την εξίσωση (2.5). Ένα παράδειγµα αυτής της µορφής
του φάσµατος πλάτους δίδεται στο σχήµα 2.6.β. Αντίστοιχα, το διάγραµµα των φn
ως προς τη συχνότητα µας δίδει το φάσµα φάσης του σήµατος.

(β) Το αµφίπλευρο
φάσµα πλάτους
ενός περιοδικού
σήµατος.
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Μονόπλευρο και αµφίπλευρο φάσµα
Μπορεί να αποδειχθεί ότι οι συντελεστές Vn της εξίσωσης (2.5) σχετίζονται µε τους
συντελεστές Cn της εξίσωσης (2.4) ως ακολούθως:
V0 = C0
Vn =

Cn
2

Αν σκιαγραφήσουµε το φάσµα πλάτους για το σήµα x(t), όπως αυτό περιγράφεται στη
µιγαδική εκθετική εξίσωση (2.5), (βλέπε σχήµα 2.6.β) και το συγκρίνουµε µε το φάσµα
πλάτους του σχήµατος 2.6.α, τότε παρατηρούµε ότι, εκτός από τη φασµατική γραµµή
στη συχνότητα 0 (όπου V0 = C0 ), κάθε άλλη φασµατική γραµµή στη συχνότητα f του
σχήµατος 2.6.α αντικαθίσταται µε δύο φασµατικές γραµµές µισού πλάτους, µία στη
συχνότητα f και µία στη συχνότητα –f. Το φάσµα πλάτους του σχήµατος 2.6.α καλείται µονόπλευρο φάσµα, ενώ το φάσµα πλάτους 2.6.β καλείται αµφίπλευρο φάσµα. Συνήθως, στη θεωρία επικοινωνιών χρησιµοποιείται η αµφίπλευρη αναπαράσταση του
φάσµατος για την περιγραφή ενός σήµατος στο χώρο των συχνοτήτων.
ÕÛÎËÛË ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 2.3
Σκιαγραφήστε το αµφίπλευρο φάσµα πλάτους του περιοδικού σήµατος x(t) που
απεικονίζεται στο σχήµα 2.7.
x(t)
™¯‹Ì· 2.7

Το περιοδικό σήµα
x(t) για την Άσκηση
Αυτοαξιολόγησης
2.3.

A

0T
4

T

t

2.2.3 √ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌﬁ˜ Fourier

Ο µετασχηµατισµός Fourier αποτελεί µία γενίκευση της σειράς Fourier για µη περιοδικά σήµατα.
Έστω το µη περιοδικό σήµα x(t). Τότε, ο µετασχηµατισµός Fourier του x(t), ο οποίος συµβολίζεται µε F, δίδεται από τη σχέση
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•

[ ] Ú x(t )e

X ( f ) = F x (t ) =

- j 2π ft

dt

(2.7)

-•

Ο αντίστροφος µετασχηµατισµός Fourier του X(f), ο οποίος συµβολίζεται µε F–1,
δίδεται από τη σχέση

[

•

] Ú X ( f )e

x (t ) = F -1 X ( f ) =

j 2π ft

df

(2.8)

-•

Έτσι, σε αντιστοιχία µε τις σειρές Fourier, απεικονίζουµε το φάσµα πλάτους του
σήµατος x(t) ως µία γραφική παράσταση του φασµατικού πλάτους X ( f ) ως προς
τη συχνότητα f. Στο σχήµα 2.8 απεικονίζεται το αµφίπλευρο φάσµα πλάτους ενός
µη περιοδικού σήµατος x(t). Παρατηρείστε ότι σ’ αυτό το σήµα δεν υπάρχουν
φασµατικές συνιστώσες πέρα από τη συχνότητα fx. Ένα τέτοιο σήµα ονοµάζεται
σήµα περιορισµένου εύρους ζώνης.
™¯‹Ì· 2.8

X(f)
X(0)

–fx

0

fx

f

Το αµφίπλευρο
φάσµα πλάτους ενός
µη περιοδικού
σήµατος χωρίς
φασµατικές συνιστώσες πέρα από τη
συχνότητα fx.

ÕÛÎËÛË ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 2.4
Σκιαγραφήστε το αµφίπλευρο φάσµα πλάτους ενός παλµού x(t) που ορίζεται από
τη σχέση
ÏÔ1
x (t ) = Ì
ÓÔ0

t <a
t >a

2.2.4 ªÂÙ·ÙﬁÈÛË Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜

Κατά την επεξεργασία σηµάτων στα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα, συναντούµε
συχνά τη µετατόπιση ενός σήµατος από µία περιοχή του πεδίου συχνοτήτων σε µία
άλλη. Ας θεωρήσουµε ένα σήµα περιορισµένου εύρους, οι συχνότητες του οποίου
περιορίζονται στην περιοχή [f1, f2]. Ως µετατόπιση φάσµατος ή µετατόπιση συχνότητας ονοµάζουµε τη διαδικασία αντικατάστασης του πρωτότυπου σήµατος µε ένα νέο
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σήµα, του οποίου η φασµατική περιοχή περιορίζεται στο διάστηµα [f 1¢, f 2¢]. Φυσικά,
απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή της διαδικασίας µετατόπισης φάσµατος
ενός σήµατος είναι η εξασφάλιση της δυνατότητας πιστής αναπαραγωγής του αρχικού σήµατος.
¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· 2.1
Αναφέρετε ένα πεδίο εφαρµογής της µετατόπισης φάσµατος ενός σήµατος.

Μία µέθοδος µετατόπισης φάσµατος
Μπορούµε να µετατοπίσουµε ένα σήµα σε µία νέα φασµατική περιοχή πολλαπλασιάζοντάς το µε ένα βοηθητικό ηµιτονοειδές σήµα.
Συγκεκριµένα, αν πολλαπλασιάσουµε το αρχικό σήµα x(t) µε µία ηµιτονοειδή κυµατοµορφή συχνότητας fc, τότε θα λάβουµε το εξής γινόµενο
v (t ) = x (t )cos 2 π f ct =

1
1
x (t )e j 2 pf c t + x (t )e - j 2 pf c t
2
2

(2.9)

O µετασχηµατισµός Fourier του αρχικού σήµατος ισούται µε
X( f ) =

Ú

•

-•

x (t )e - j 2π ft dt ,

και έστω ότι η αµφίπλευρη φασµατική απεικόνιση του πλάτους του σήµατος αυτού
απεικονίζεται στο σχήµα 2.9.α.
Ας υπολογίσουµε τώρα το µετασχηµατισµό Fourier του γινοµένου v(t). Θα έχουµε
V( f ) =

Ú

•

-•

v (t )e - j 2 pft dt =

¤ V( f ) =

1
2

Ú

•

-•

Ê1
ˆ
1
j 2 pf c t
+ x (t )e - j 2 pf c t ˜e - j 2 pft dt ¤
Á x (t )e
-• Ë 2
2
¯

Ú

•

x (t )e - j 2 p ( f - f c )t dt +

¤ V( f ) =

(

)

1
2

Ú

•

-•

(

x (t )e - j 2 p ( f + f c )t dt ¤

1
1
X f - fc + X f + fc
2
2

)

(2.10)

Από τη σχέση (2.10) παρατηρούµε ότι το φασµατικό διάγραµµα του αρχικού σήµατος αντικαθίσταται από δύο διαγράµµατα της ίδιας µορφής. Το ένα από αυτά είναι
µετατοπισµένο στην κατεύθυνση των θετικών συχνοτήτων κατά ποσότητα fc και το
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άλλο είναι µετατοπισµένο στην κατεύθυνση των αρνητικών συχνοτήτων κατά την
ίδια ποσότητα. Επίσης, το πλάτος του καθενός από τα δύο νέα φασµατικά διαγράµµατα ισούται µε το µισό του πλάτους του φασµατικού διαγράµµατος του αρχικού
σήµατος (βλέπε σχήµα 2.9.β).
X(f)

(α)

X(0)
™¯‹Ì· 2.9

–fx

fx

Το αµφίπλευρο

f

φάσµα πλάτους
(α) ενός αρχικού

(β)
V(f)

σήµατος x(t),
1
2 X(0)

1
2 X(0)

(β) του γινοµένου
του x(t) επί µιας
ηµιτονοειδούς
κυµατοµορφής

–fc –fx

–fc

–fc +fx

0

fc –fx

fc

fc +fx

συχνότητας fc.

Η λειτουργία του πολλαπλασιασµού ενός σήµατος µε ένα βοηθητικό ηµιτονοειδές
σήµα ονοµάζεται µίξη. Το βοηθητικό ηµιτονοειδές σήµα αναφέρεται συχνά ως σήµα
µίξης ή ως φέρον σήµα (carrier). Επίσης, η φασµατική περιοχή που καταλαµβάνει
το αρχικό σήµα ονοµάζεται περιοχή συχνοτήτων βασικής ζώνης ή απλά βασική ζώνη
(baseband). Έτσι, το αρχικό σήµα θα το συναντούµε συχνά στη βιβλιογραφία και
ως σήµα βασικής ζώνης.
ÕÛÎËÛË ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 2.5
Έστω το σήµα βασικής ζώνης x(t) = Axcos 2π fxt. Σκιαγραφήστε το αµφίπλευρο
φάσµα πλάτους του γινοµένου του σήµατος x(t) επί το φέρον σήµα Accos 2π fct.

Ανάκτηση του σήµατος βασικής ζώνης
Πώς ανακτούµε το σήµα που έχει µετατοπιστεί έξω από τη βασική του ζώνη µέσω
πολλαπλασιασµού µε ένα ηµιτονικό σήµα συχνότητας fc;
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Μία απλή τεχνική ανάστροφης µετατόπισης είναι ο επαναπολλαπλασιασµός του
σήµατος µε το φέρον ηµιτονικό σήµα συχνότητας fc. Χρησιµοποιώντας την τριγωνοµετρική ταυτότητα cos2 q =

(

( x(t )cos 2pf t ) cos 2pf t = x(t )cos
c

)

1
1 + cos 2q , µπορούµε εύκολα να δούµε ότι
2
c

=

2

Ê1 1
ˆ
2pf ct = x (t )Á + cos 4pf ct ˜ =
Ë2 2
¯

x (t ) x (t )
+
cos 4π f ct
2
2

Παρατηρούµε ότι το αρχικό σήµα x(t) επανεµφανίζεται. Αυτή η µέθοδος ανάκτησης
εµφανίζει διάφορα σηµαντικά µειονεκτήµατα κατά την εφαρµογή της σε πραγµατικά τηλεπικοινωνιακά συστήµατα. Συνοπτικά, θα αναφέρουµε µερικά από αυτά:
• Κατά την ανάστροφη µετατόπιση, εκτός από το ανακτηµένο σήµα βασικής ζώνης,
λαµβάνουµε και ένα άλλο δευτερεύον σήµα, του οποίου το φάσµα εκτείνεται στην
περιοχή από 2fc – fx έως 2fc + fx. Για να µην επικαλύπτονται τα φάσµατα του
σήµατος βασικής ζώνης και του δευτερεύοντος σήµατος, θα πρέπει fc >> fx.
• Το βοηθητικό σήµα στο σηµείο ανάκτησης θα πρέπει να είναι πλήρως συγχρονισµένο µε το φέρον σήµα στο σηµείο του πρώτου πολλαπλασιασµού. Αν το βοηθητικό σήµα στο σηµείο ανάκτησης έχει συχνότητα fc + ∆f, τότε το ανακτηµένο
σήµα βασικής ζώνης είναι ανάλογο της ποσότητας x(t) cos2π ∆ft. Έτσι, αν το ∆f
είναι συγκρίσιµο ή µεγαλύτερο από τη συχνότητα του σήµατος βασικής ζώνης fx,
τότε το αποτέλεσµα είναι συνήθως µη αποδεκτό. Αυτό το φαινόµενο εµφανίζεται συχνά επειδή, τηρώντας τον περιορισµό fc >> fx, µία µικρή ποσοστιαία αλλαγή της fc προκαλεί ένα ∆f συγκρίσιµο της συχνότητας fx.
• Αρκετές φορές, η ύπαρξη ενός κοινού βοηθητικού σήµατος δεν είναι εφικτή. Σ’ αυτές
τις περιπτώσεις, στο σηµείο ανάκτησης του σήµατος βασικής ζώνης, θα πρέπει να
δηµιουργηθεί εκ νέου το σύγχρονο βοηθητικό σήµα. Αυτό απαιτεί την εφαρµογή
πολύπλοκων µεθόδων και τη χρήση δαπανηρού εξοπλισµού, γεγονός που αποτελεί
προφανές µειονέκτηµα της ανωτέρω τεχνικής ανάκτησης του σήµατος βασικής ζώνης.
2.3 º›ÏÙÚ·

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
Όταν θα έχετε µελετήσει αυτήν την ενότητα, θα µπορείτε να:
• προσδιορίσετε τη βασική λειτουργία ενός φίλτρου,
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• περιγράψετε τις τέσσερις κατηγορίες ιδανικών φίλτρων,
• αναφέρετε το χαρακτηριστικό των ιδανικών φίλτρων το οποίο τα καθιστά µη πραγµατοποιήσιµα και να εξηγήσετε την επίδρασή του στη λειτουργία του φίλτρου.
Ένας θεµελιώδης ορισµός στην επεξεργασία σηµάτων είναι το «σύστηµα». Το σύστηµα είναι ένα µαθηµατικό µοντέλο µιας φυσικής διεργασίας η οποία συσχετίζει το σήµα
εισόδου (ή αλλιώς σήµα διέγερσης) µε το σήµα εξόδου (ή σήµα απόκρισης). Εάν x(t)
και y(t) είναι τα σήµατα εισόδου και εξόδου ενός συστήµατος αντίστοιχα, τότε το
σύστηµα µπορεί να γίνει αντιληπτό σαν η διαδικασία µετασχηµατισµού του x(t) σε y(t).
Το φίλτρο είναι ένα σύστηµα το οποίο επιδρά µε προκαθορισµένο τρόπο στο φάσµα
του σήµατος εισόδου. Συγκεκριµένα, το φίλτρο τροποποιεί τα πλάτη των φασµατικών
συνιστωσών του σήµατος εισόδου ή ακόµα και τις εξαλείφει. Η συµπεριφορά του
περιγράφεται µαθηµατικά από µία συνάρτηση της συχνότητας, η οποία καλείται απόκριση συχνότητας του φίλτρου και συµβολίζεται µε H(f).
2.3.1 π‰·ÓÈÎ¿ º›ÏÙÚ·

Ως ιδανικά χαρακτηρίζονται τα φίλτρα εκείνα που επιτρέπουν την αυτούσια διέλευση µέρους του φάσµατος του σήµατος εισόδου που βρίσκεται σε µία προκαθορισµένη περιοχή συχνοτήτων, ενώ αντίθετα µηδενίζουν το υπόλοιπο φάσµα που βρίσκεται εκτός της περιοχής. Η περιοχή των συχνοτήτων, τις οποίες επιτρέπει το φίλτρο να περάσουν, ονοµάζεται ζώνη διέλευσης, ενώ η περιοχή συχνοτήτων, στις οποίες απαγορεύεται η διέλευση, ονοµάζεται ζώνη αποκοπής.
Οι πιο συχνοί τύποι ιδανικών φίλτρων είναι οι ακόλουθοι.
Ιδανικό Βαθυπερατό φίλτρο
Το ιδανικό βαθυπερατό φίλτρο (low–pass filter – LPF) επιτρέπει τη διέλευση χαµηλών συχνοτήτων ενώ αποκόπτει τις υψηλές. Συγκεκριµένα, προσδιορίζεται από την
ακόλουθη σχέση
ÏÔ1
H( f ) = Ì
ÔÓ0

f < fc
f > fc

Η απόκριση ενός βαθυπερατού φίλτρου απεικονίζεται στο σχήµα 2.10.α.
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™¯‹Ì· 2.10

Η µορφή απόκρισης των ιδανικών φίλτρων.
(α) Βαθυπερατό
φίλτρο.
(β) Υψιπερατό
φίλτρο.
(γ) Ζωνοπερατό
φίλτρο.
(δ) Ζωνοφρακτικό φίλτρο.

H(f)

(α)

H(f)

(β)

1
–fc

1
fc

0

H(f)

(γ)

–fc

f

0

f

H(f)

(δ)
1

1
–f2 –f1

fc

0

f1

f2

f

–f2 –f1

0

f1

f2

f

Ιδανικό Υψιπερατό φίλτρο
Ένα ιδανικό υψιπερατό φίλτρο (high–pass filter – HPF) προσδιορίζεται από την ακόλουθη σχέση
ÏÔ0
H( f ) = Ì
ÔÓ1

f < fc
f > fc

και η απόκρισή του απεικονίζεται στο σχήµα 2.10.β.
Ιδανικό Ζωνοπερατό φίλτρο
Ένα ιδανικό ζωνοπερατό φίλτρο (bandpass filter – BPF) προσδιορίζεται από την ακόλουθη σχέση
Ï1
H( f ) = Ì
Ó0

f1 < f < f 2
αλλιώς

και η απόκρισή του απεικονίζεται στο σχήµα 2.10.γ.
Ιδανικό Ζωνοφρακτικό φίλτρο
Ένα ιδανικό ζωνοφρακτικό φίλτρο (bandstop filter – BSF) προσδιορίζεται από την
ακόλουθη σχέση
Ï0
H( f ) = Ì
Ó1

f1 < f < f 2
αλλιώς

και η απόκρισή του απεικονίζεται στο σχήµα 2.10.δ.
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2.3.2 ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ º›ÏÙÚ·

Τα ιδανικά φίλτρα δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε υπαρκτά υλικά, γι’ αυτό
και αναφέρονται συχνά και ως µη πραγµατοποιήσιµα φίλτρα. Συγκεκριµένα, η οξεία
αποκοπή που εµφανίζουν τα ιδανικά φίλτρα δεν είναι εφικτή.
Τα πραγµατικά φίλτρα εµφανίζουν µία µεταβατική ζώνη µεταξύ της ζώνης διέλευσης και της ζώνης αποκοπής, στην οποία η απόκριση του φίλτρου µειώνεται σταδιακά µέχρι το µηδενισµό της. Έτσι, η απόκριση ενός πραγµατικού φίλτρου έχει τη
µορφή του σχήµατος 2.11.
H(f)
1

™¯‹Ì· 2.11

f1
0
Zώνη Mεταβατική
ζώνη
αποκοπής

f

f2
Zώνη διέλευσης

Mεταβατική
ζώνη

Zώνη
αποκοπής

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 2.3
Ένα παράδειγµα φίλτρου είναι το κύκλωµα που απεικονίζεται στο σχήµα 2.12.α.
Επειδή, για την κατασκευή του, χρησιµοποιούνται µία αντίσταση και ένας πυκνωτής, το φίλτρο αυτό αποκαλείται συνήθως φίλτρο RC.
Αρχικά θα υπολογίζουµε τη σχέση µεταξύ του σήµατος εξόδου y(t) και του σήµατος
εισόδου x(t). Εφαρµόζοντας το νόµο του Kirchhoff στο κύκλωµα RC του σχήµατος
2.12.α θα έχουµε
x(t) = Ri(t) + y(t)

(2.11)

Επίσης, η ένταση i(t) και η τάση y(t) σχετίζονται ως εξής
i( t ) = C

dy( t )
dt

Αντικαθιστώντας τη σχέση (2.12) στην εξίσωση (2.11) θα έχουµε

(2.12)

Η µορφή
απόκρισης ενός
πραγµατικού
φίλτρου.
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RC

dy (t )
+ y (t ) = x (t )
dt

(2.13)

H(f)
1

R
+
x(t)

+
i(t)

C

–

™¯‹Ì· 2.12

1/÷2

y(t)
–

–f0

(α) το φίλτρο RC και
(β) η απόκρισή του.

(α)

0

f0

f

(β)

Έχει αποδειχθεί ότι στα γραµµικά και χρονικά αµετάβλητα συστήµατα[1] µε συνάρτηση µεταφοράς H(f), οι µετασχηµατισµοί Fourier της εισόδου και της εξόδου (εφόσον υπάρχουν) συνδέονται µεταξύ τους µε τη σχέση
Y(f) = H(f) X(f)
Εφαρµόζοντας το µετασχηµατισµό Fourier και στα δύο µέρη της εξίσωσης (2.13)
µπορούµε να υπολογίσουµε την απόκριση H(f) του φίλτρου RC:
H( f ) =

Y(f )
1
1
=
=
X ( f ) 1 + j 2 π fRC 1 + j f f 0

(2.14)

όπου f0 = 1/(2πRC). Έτσι, το πλάτος της απόκρισης |H( f )| του φίλτρου ισούται µε
H( f ) =

1
1
=
1
1 + j f f0 È
2˘ 2
1 + f f0
ÍÎ
˙˚

(

(2.15)

)

και το διάγραµµά της απεικονίζεται στο σχήµα 2.12.β, όπου και παρατηρούµε ότι το

[1] Εάν συµβολίσουµε µε T το µετασχηµατισµό του σήµατος εισόδου x(t) σε σήµα εξόδου y(t),
δηλαδή y(t) = T x(t), τότε:
•

Έστω ότι y1(t) = T x1(t) και y2(t) = T x2(t). Ένα σύστηµα θα λέγεται γραµµικό, εάν ικανοποιεί
τη συνθήκη T{α1x1(t) + α2x2(t)} = α1y1(t) + α2y2(t), για οποιαδήποτε σήµατα x1(t) και x2(t) και
για οποιεσδήποτε σταθερές α1 και α2.

•

Ένα σύστηµα θα λέγεται χρονικά αµετάβλητο, εάν ικανοποιεί τη συνθήκη T{x(t – τ)} = y(t – τ),
για οποιαδήποτε τ.

2.4 £√ƒÀµ√™

φίλτρο RC συµπεριφέρεται σαν ένα βαθυπερατό φίλτρο. Στη συχνότητα f0, η απόκριση πλάτους έχει πέσει στην τιµή 1 2 = 0.707 , που αντιστοιχεί σε µείωση 3 dB
από την τιµή της στη συχνότητα f = 0. Η συχνότητα f0 προσδιορίζει τη ζώνη διέλευσης του φίλτρου RC και συχνά αναφέρεται ως η συχνότητα 3 dB του φίλτρου.
2.4 £ﬁÚ˘‚Ô˜

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
Όταν θα έχετε µελετήσει αυτήν την ενότητα, θα µπορείτε να :
• ορίσετε το θόρυβο στα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα και να τον κατηγοριοποιήσετε ως προς τις πηγές προέλευσής του,
• περιγράψετε δύο παραµέτρους µέτρησης της επίδρασης του θορύβου στην απόδοση των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων,
• ορίσετε το λευκό θόρυβο και να αναφέρετε τα δύο σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του.
Η απόδοση των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων υποβαθµίζεται από την ύπαρξη ενός
ανεπιθύµητου, µη προβλέψιµου σήµατος, το οποίο ονοµάζεται «θόρυβος». Το αποτέλεσµα της επίδρασης του θορύβου στα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα είναι η αλλοίωση του µεταβιβαζόµενου σήµατος, η οποία µε τη σειρά της οδηγεί στην εσφαλµένη
αναπαραγωγή του αρχικού σήµατος στον προορισµό του. Για παράδειγµα, στην τηλεφωνική συνοµιλία ο θόρυβος γίνεται συνήθως αντιληπτός σαν ένας ασθενής συριστικός ήχος («σφύριγµα»), ο οποίος σαφώς υποβιβάζει την ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας.
Εκτός από το θόρυβο, σφάλµατα στη µετάδοση του σήµατος προκαλούνται και από
δύο άλλα φαινόµενα, τα οποία είναι γνωστά ως εξασθένηση και παραµόρφωση. Η
απώλεια µέρους της ισχύος του σήµατος οφείλεται στην αντίσταση του υλικού από το
οποίο είναι κατασκευασµένο το µέσο µετάδοσης. Επίσης, η παραµόρφωση του σήµατος µπορεί να οφείλεται, είτε στη διαφορετική ταχύτητα µε την οποία µεταδίδονται οι
διάφορες συχνότητες από τις οποίες αποτελείται ένα σήµα, είτε στον περιορισµό του
πλάτους των φασµατικών συνιστωσών του σήµατος λόγω του περιορισµένου εύρους
ζώνης που διαθέτει το µέσο µετάδοσης. Και στις δύο περιπτώσεις, το εύρος της παραµόρφωσης ενός σήµατος εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά κατασκευής του µέσου
µετάδοσης.
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2.4.1 ∂›‰Ë ıÔÚ‡‚Ô˘

Το θόρυβο µπορούµε να τον θεωρήσουµε ως µία τυχαία διεργασία, η οποία συντίθεται από ένα πλήθος ασυσχέτιστων σηµάτων διαφορετικής προέλευσης. Ανάλογα
µε την πηγή προέλευσης, µπορούµε να κατατάξουµε τα σήµατα θορύβου σε δύο γενικές κατηγορίες: στον τεχνητό θόρυβο και στο φυσικό θόρυβο.
Ο τεχνητός θόρυβος προέρχεται από διάφορες γειτνιάζουσες ηλεκτρικές συσκευές,
όπως π.χ., ηλεκτρικοί µετασχηµατιστές, ηλεκτρικοί κινητήρες, αναφλέξεις, φώτα
φθορισµού, ποµποί telex, κ.ά. Η αρνητική επίδραση αυτού του θορύβου αντιµετωπίζεται εξοπλίζοντας κατάλληλα τις ηλεκτρικές συσκευές µε καταστολείς θορύβου.
Επιπρόσθετα, µπορούµε να προφυλάξουµε τα ενσύρµατα µέσα µετάδοσης θωρακίζοντας κατάλληλα το εξωτερικό τους περίβληµα.
Ο θόρυβος που προέρχεται από διάφορα φυσικά φαινόµενα ονοµάζεται φυσικός
θόρυβος και διακρίνεται σε δύο κύριες κατηγορίες: στον ουράνιο θόρυβο και στον
κυκλωµατικό θόρυβο.
Ο ουράνιος θόρυβος προέρχεται αφενός από τις φυσικές ηλεκτρικές διαταραχές της
ατµόσφαιρας (και καλείται ατµοσφαιρικός θόρυβος), αφετέρου από την ενέργεια που
ακτινοβολούν ο Ήλιος και οι αστέρες λόγω των πολύ υψηλών θερµοκρασιών τους
(και καλείται ηλιακός – κοσµικός θόρυβος). Ο ουράνιος θόρυβος έχει επίδραση
κυρίως στις ασύρµατες τηλεπικοινωνίες και συνήθως αντιµετωπίζεται µε κατάλληλο προσανατολισµό της κεραίας του δέκτη, έτσι ώστε να αποφεύγει τις πηγές της
κοσµικής ακτινοβολίας.
Ο κυκλωµατικός θόρυβος πηγάζει από την τυχαία κίνηση των ελεύθερων ηλεκτρονίων στις διατάξεις του τηλεπικοινωνιακού συστήµατος, οπότε και καλείται θερµικός θόρυβος. Επίσης, κυκλωµατικός θόρυβος προκύπτει και από ένα φαινόµενο που
σχετίζεται µε τη ροή ρεύµατος διαµέσου ηµιαγωγικών επαφών. Συγκεκριµένα, το
χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της εισόδου δύο διαδοχικών φορέων φορτίου, ηλεκτρονίων ή οπών, σ’ ένα ενεργό στοιχείο του τηλεπικοινωνιακού συστήµατος δεν είναι σταθερό αλλά υπόκειται σε µία τυχαία στατιστική διακύµανση. Αυτή
η τυχαιότητα δηµιουργεί ένα νέο τύπο θορύβου που ονοµάζεται θόρυβος βολής.
Η παρουσία θορύβου είναι πιο σηµαντικό πρόβληµα στα ασύρµατα συστήµατα επικοινωνίας παρά στα ενσύρµατα συστήµατα. Σε γενικές γραµµές, η επίδραση του
εξωγενούς θορύβου είναι αντιστρόφως ανάλογη της συχνότητας. ∆ηλαδή, σε χαµηλές συχνότητες, όπως π.χ., τα 300 kHz, ο τεχνητός και ο ουράνιος θόρυβος έχουν
πολύ σηµαντικότερη επίδραση απ’ ό,τι σε υψηλές συχνότητες, όπως π.χ., τα 300
MHz. Στις υψηλές συχνότητες, ο κυκλωµατικός θόρυβος αποκτά πολύ µεγαλύτερη
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σηµασία απ’ ό,τι στις χαµηλές συχνότητες, καθώς αυξάνεται σηµαντικά η επίδρασή
του στην ποιότητα αναπαραγωγής του αρχικού σήµατος. Ενδεικτικά αναφέρουµε
ότι, στις δορυφορικές επικοινωνίες, τα κυκλώµατα του δέκτη τοποθετούνται σε εγκαταστάσεις µε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες, προσπαθώντας έτσι να ελέγξουν και να
ελαχιστοποιήσουν την επίδραση του θερµικού θορύβου.
Ο θόρυβος µπορεί να προστίθεται στο αρχικό µας σήµα, οπότε ονοµάζεται προσθετικός θόρυβος. Επίσης, ο θόρυβος µπορεί να πολλαπλασιάζει το σήµα µας, όποτε
τότε έχουµε το φαινόµενο της διάλειψης.
Η ανάπτυξη προηγµένων τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος είναι η κύρια
τάση που επικρατεί για την µείωση της επίδρασης του θορύβου. Μία εναλλακτική
προσέγγιση αποτελεί η χρήση των οπτικών ινών, µίας τεχνολογίας που είναι πολύ
λιγότερο ευάλωτη στο θόρυβο.
2.4.2 ¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘

Το εύρος επίδρασης του θορύβου στην απόδοση των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων µετριέται συνήθως µε το λόγο σήµατος προς θόρυβο (ή αλλιώς, σηµατοθορυβικό λόγο) και µε την πυκνότητα φασµατικής ισχύος.
Πριν όµως προχωρήσουµε στον ορισµό αυτών των παραµέτρων µέτρησης της επίδρασης του θορύβου, απαιτείται να γνωρίζουµε τη µέση ισχύ ενός σήµατος.
Η µέση ισχύς
Αν σκεφτούµε το σήµα x(t) ως την τάση στα άκρα µιας αντίστασης R = 1 Ohm, τότε
γνωρίζουµε από τη Φυσική ότι η στιγµιαία τιµή ισχύος του, p(t), δίδεται από τη σχέση
p(t ) =

x 2 (t )
= x 2 (t )
R

Αν συµβολίσουµε µε pdfx(x) τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του x(t), τότε η
µέση ισχύς, Px, του σήµατος θα δίδεται από τη σχέση

[

] Ú

Px = E x 2 (t ) =

•

-•

x 2 pdf x ( x )dx

(2.16)

[]

όπου ο τελεστής E ◊ συµβολίζει τη µέση τιµή.
Ο παραπάνω ορισµός αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία και ως µέση κανονικοποιηµένη ισχύς, επειδή χρησιµοποιήθηκε η παραδοχή ότι η αντίσταση είναι 1 Ohm.
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Ο σηµατοθορυβικός λόγος
Ο λόγος σήµατος προς θόρυβο ορίζεται ως το πηλίκο της µέσης ισχύος του σήµατος, S, δια τη µέση ισχύ του θορύβου που το συνοδεύει, N. Συνήθως, ο σηµατοθορυβικός λόγος εκφράζεται σε dB, δηλαδή
ÊSˆ
SNR = 10 log10 Á ˜
ËN¯

(2.17)

Αξίζει να παρατηρήσουµε ότι ο λόγος σήµατος προς θόρυβο ορίζεται σε διάφορα
σηµεία του τηλεπικοινωνιακού συστήµατος και έχει διαφορετικές τιµές σε κάθε ένα
από αυτά. Συνήθως, ο προσδιορισµός του σηµατοθορυβικού λόγου γίνεται στην είσοδο και στην έξοδο του δέκτη.
Η πυκνότητα φασµατικής ισχύος
Ας εισάγουµε αρχικά την έννοια της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης, Rxx (τ), ενός σήµατος x(t), η οποία ορίζεται από την ακόλουθη σχέση:

[

]

Rxx (t ) = E x (t ) x (t + t )

(2.18)

Η πυκνότητα φασµατικής ισχύος (power spectral density) ενός σήµατος x(t) ορίζεται
ως ο µετασχηµατισµός Fourier της συνάρτησης αυτοσυσχέτισής του Rxx (τ), δηλαδή
S xx ( f ) =

Ú

•

-•

Rxx (t )e - j 2 pft dt

(2.19)

Αυτή η παράµετρος χρησιµοποιείται συχνά για να περιγράφει την κατανοµή της
ισχύος του θορύβου στις διάφορες συχνότητες και είναι εύκολο να δειχθεί, ότι η ολοκλήρωσή της µας δίδει τη µέση ισχύ του σήµατος, δηλαδή

Ú

•

-•

[

]

S xx ( f )df = Rxx (0 ) = E x 2 (t )

(2.20)

2.4.3 §Â˘Îﬁ˜ ıﬁÚ˘‚Ô˜

Ένα σήµα x(t) θα καλείται λευκός θόρυβος, εάν η πυκνότητα φασµατικής ισχύος του,
Sxx (f), παραµένει σταθερή για κάθε συχνότητα (βλέπε Σχήµα 2.13.α) και ορίζεται
από τη σχέση
S xx ( f ) =

h
2

"f

(2.21)

2.4 £√ƒÀµ√™

61

όπου ο παράγοντας 2 συµπεριλήφθηκε για να υποδηλώσουµε ότι χρησιµοποιήθηκε
η αµφίπλευρη αναπαράσταση φάσµατος.
Rxx(τ)

Sxx(f)
η
2

™¯‹Ì· 2.13

η
δ (τ)
2

f

0

0

(α)

f

(β)

Αν εφαρµόσουµε τον αντίστροφο µετασχηµατισµό Fourier στην εξίσωση (2.21), τότε
υπολογίζουµε τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης του λευκού θορύβου, Rxx (τ), η οποία
απεικονίζεται στο Σχήµα 2.13.β και δίδεται από τη σχέση
h

Rxx (t ) =

d (t )
(2.22)
2
όπου µε δ(τ) συµβολίζουµε τη µοναδιαία κρουστική συνάρτηση, ή αλλιώς συνάρτη-

ση ∆έλτα[2].
Από την εξίσωση (2.22) συµπεραίνουµε ότι δύο οποιαδήποτε δείγµατα ενός λευκού
θορύβου, τα οποία λαµβάνονται σε διαφορετικές χρονικές στιγµές, είναι ασυσχέτιστα και κατά συνέπεια ανεξάρτητα.
Ως στοχαστικό σήµα, ο λευκός θόρυβος έχει κατανοµή Gauss[3] µε µηδενική µέση
τιµή. Παραδείγµατα λευκού θορύβου αποτελούν ο θερµικός θόρυβος και ο ηλιακός
– κοσµικός θόρυβος. Ο λευκός θόρυβος είναι προσθετικής µορφής και συνήθως θεωρούµε ότι συνοδεύει το σήµα στην είσοδο του δέκτη. Στην πράξη, θεωρούµε ότι η
[2] Η µοναδιαία κρουστική συνάρτηση δ(t) χρησιµοποιείται συχνά στην ανάλυση συστηµάτων
και ορίζεται ως εξής:

Ï0

d (t) = Ì

tπ0

Ó• t = 0

και

Ú

•

-•

d ( t ) dt =

Ú

0

0

-

+

d ( t ) dt = 1

.

[3] Μία τυχαία µεταβλητή, X, θα λέµε ότι έχει κατανοµή Gauss, εάν η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, fX(x), είναι της µορφής f X ( x) =

1

e

- ( x - m)

2

2π σ

τη µέση τιµή και τη διασπορά της µεταβλητής αντίστοιχα.

(2s )
2

, όπου µε µ και σ2 συµβολίζουµε

(α) η φασµατική
πυκνότητα ισχύος
και (β) η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης
του λευκού
θορύβου.
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πυκνότητα φασµατικής ισχύος του λευκού θορύβου παραµένει σταθερή για ένα µεγάλο εύρος συχνοτήτων και µηδενίζεται µετά από κάποια συχνότητα. Έτσι, η ισχύς του
δεν είναι άπειρη, όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση της σχέσης (2.21).
Φιλτραρισµένος λευκός θόρυβος
Ας θεωρήσουµε ένα ιδανικό ζωνοπερατό φίλτρο µε κεντρική συχνότητα fc και εύρος
ζώνης ∆f. Αν η είσοδος σ’ αυτό το φίλτρο είναι ένας λευκός θόρυβος µε πυκνότητα
φασµατικής ισχύος ίση µε η/2, τότε η έξοδός του, y(t), είναι επίσης µία Gaussian διαδικασία µε µηδενική µέση τιµή και µε πυκνότητα φασµατικής ισχύος όπως δείχνει
το Σχήµα 2.14.
Αν το εύρος ζώνης ∆f είναι πολύ µικρό συγκρινόµενο µε τη συχνότητα fc, τότε ο φιλτραρισµένος θόρυβος y(t) ονοµάζεται θόρυβος στενής ζώνης (narrowband noise) και
έχει αποδειχθεί (βλέπε στο βιβλίο του Shanmugam (1979), σελ. 114) ότι µπορεί να
εκφραστεί µε την ακόλουθη ορθογώνια µορφή
y(t) = yc(t) cos2πfct – ys(t) sin2πfct

(2.23)

όπου yc(t) και ys(t) είναι τυχαίες Gaussian διαδικασίες µε µηδενική µέση τιµή, ασυσχέτιστες µεταξύ τους, για τις οποίες ισχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες

[

]

2
2
E ÈÍ y c (t )˘˙ = E ÈÍ y s (t )˘˙ = E y 2 (t )
˚
Î
˚
Î

(2.24)

και
Sy

c

yc

Ïh,
(f)=Ì
Ó0,

f £ Df 2

(2.25)

αλλού

Από την εξίσωση (2.25) παρατηρούµε ότι οι φασµατικές συνιστώσες του yc(t) βρίσκονται συγκεντρωµένες στην περιοχή È- Df , Df ˘ . Ίδια µορφή µε την S y c y c ( f )
Í 2 2 ˙
Î
˚
έχει και η πυκνότητα φασµατικής ισχύος του ys(t).
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Syy(f)
™¯‹Ì· 2.14

∆f

∆f

η
2
f

–fc

0

fc

Η φασµατική
πυκνότητα ισχύος
ενός φιλτραρισµένου
λευκού θορύβου.

ÕÛÎËÛË ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 2.6
Συµπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις, διαγράφοντας τις ακατάλληλες επιλογές.
Λάβετε υπόψη ότι µπορεί να είναι σωστές περισσότερες από µία επιλογές.
1. Το εύρος της επίδρασης του θορύβου στην απόδοση ενός ενσύρµατου τηλεπικοινωνιακού συστήµατος [ εξαρτάται | δεν εξαρτάται ] από τα χαρακτηριστικά κατασκευής του µέσου µετάδοσης. Το ίδιο ισχύει και µε το φαινόµενο της [
εξασθένησης | παραµόρφωσης ] του µεταδιδόµενου σήµατος.
2. Ο [ ουράνιος | κυκλωµατικός | φυσικός | τεχνητός | θερµικός ] θόρυβος έχει
επίδραση κυρίως στις ασύρµατες επικοινωνίες και µπορεί να αντιµετωπιστεί µε
τον κατάλληλο προσανατολισµό των κεραιών.
3. Η επίδραση του κυκλωµατικού θορύβου στην απόδοση των υψίσυχνων ασύρµατων τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων είναι [ µεγαλύτερη | µικρότερη ] απ’
ό,τι στα αντίστοιχα συστήµατα χαµηλών συχνοτήτων.
4 Η τεχνολογία των οπτικών ινών [ είναι | δεν είναι ] ευάλωτη στις εξωτερικές
ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές.
5 Ο σηµατοθορυβικός λόγος [ παραµένει | δεν παραµένει ] σταθερός καθόλη τη
διαδροµή του µεταδιδόµενου σήµατος µέσα στο τηλεπικοινωνιακό σύστηµα.
6 Ο λευκός θόρυβος είναι ένας [ προσθετικός | πολλαπλασιαστικός ] θόρυβος
κατανοµής [ Gauss | κανονικής | εκθετικής ] µε [µηδενική | πεπερασµένη |
άπειρη] µέση τιµή και [ µηδενική | πεπερασµένη | άπειρη ] ισχύ.
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™‡ÓÔ„Ë
• Εάν ένα σήµα ορίζεται σε συγκεκριµένες διακριτές χρονικές στιγµές, τότε ονοµάζεται
σήµα διακριτού χρόνου. Στην αντίθετη περίπτωση, καλείται σήµα συνεχούς χρόνου.
• Εάν ένα σήµα λαµβάνει τιµές από ένα πεπερασµένο σύνολο διακριτών τιµών, τότε
ονοµάζεται ψηφιακό σήµα. Στην περίπτωση που λαµβάνει τιµές από ένα συνεχές
πεδίο τιµών, τότε καλείται αναλογικό σήµα.
• Εάν σ’ ένα σήµα µπορούµε να διακρίνουµε ένα τµήµα του, το οποίο επαναλαµβάνεται αυτούσιο καθόλη τη διάρκεια ζωής του σήµατος και το σήµα αποτελείται αποκλειστικά από την αλληλουχία αυτών των τµηµάτων, τότε αυτό το σήµα ονοµάζεται περιοδικό.
• Το ηµιτονικό σήµα είναι ένα περιοδικό, αναλογικό σήµα συνεχούς χρόνου, το οποίο
συναντάµε συχνά στα ηλεκτροµαγνητικά µέσα µετάδοσης ως φέρον σήµα.
• Ένα σήµα περιγράφεται στο χώρο των συχνοτήτων από το φάσµα του. Συνήθως χρησιµοποιούµε την αµφίπλευρη αναπαράσταση του φάσµατος αντί για την µονόπλευρη.
• Η ανάλυση των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων στο χώρο των συχνοτήτων γίνεται συχνά χρησιµοποιώντας τις σειρές Fourier (για τα περιοδικά σήµατα) και το
µετασχηµατισµό Fourier (για τα µη περιοδικά σήµατα).
• Η µετατόπιση ενός σήµατος από µία περιοχή του πεδίου συχνοτήτων σε µία άλλη
είναι µία λειτουργία µε πολλές εφαρµογές στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Μία απλή
τεχνική µετατόπισης φάσµατος είναι ο πολλαπλασιασµός του σήµατος µε ένα βοηθητικό ηµιτονοειδές σήµα.
• Τα ιδανικά φίλτρα είναι συστήµατα που επιτρέπουν την αυτούσια διέλευση µέρους
του φάσµατος του σήµατος εισόδου, ενώ αντίθετα µηδενίζουν το υπόλοιπο φάσµα.
Στην πράξη όµως, τα φίλτρα δεν µπορούν να επιτύχουν το χαρακτηριστικό της οξείας αποκοπής του φάσµατος που διαθέτουν τα ιδανικά φίλτρα. Έτσι, εµφανίζουν
µία µεταβατική ζώνη µεταξύ της ζώνης διέλευσης και της ζώνης αποκοπής.
• Οι πιο συχνοί τύποι φίλτρων είναι: το βαθυπερατό, το υψιπερατό, το ζωνοπερατό
και το ζωνοφρακτικό φίλτρο.
• Ο θόρυβος, µαζί µε την εξασθένιση και την παραµόρφωση, προκαλούν την αλλοίωση του µεταδιδόµενου σήµατος.
• Ο θόρυβος είναι, είτε εξωγενής (τεχνητός, ατµοσφαιρικός, ηλιακός – κοσµικός
θόρυβος), είτε εσωτερικά προερχόµενος από τα κυκλώµατα ποµπού και δέκτη (θερµικός και θόρυβος βολής).

™YNOæH

• Το εύρος της επίδρασης του θορύβου στην απόδοση ενός τηλεπικοινωνιακού
συστήµατος µετριέται συνήθως µε το σηµατοθορυβικό λόγο και µε την πυκνότητα
φασµατικής ισχύος.
• Ο λευκός θόρυβος χρησιµοποιείται συχνά στην ανάλυση των τηλεπικοινωνιακών
συστηµάτων για να περιγράψει τον προσθετικό θόρυβο του καναλιού µετάδοσης.
Ένα κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει σταθερή πυκνότητα φασµατικής
ισχύος για κάθε συχνότητα. Επίσης, δύο οποιαδήποτε δείγµατα ενός λευκού θορύβου, τα οποία λαµβάνονται σε διαφορετικές χρονικές στιγµές, είναι ασυσχέτιστα.
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Υπάρχει µεγάλο πλήθος κειµένων που διαπραγµατεύονται τα Σήµατα και Συστήµατα.
Από τα ελληνικά κείµενα, µία πολύ καλή εισαγωγική κάλυψη του αντικειµένου γίνεται στα Κεφάλαια 1, 2 και 3 του βιβλίου των Κωνσταντίνου, Καψάλη και Κωττή
(1995) και στο Κεφάλαιο 2 του βιβλίου του Shanmugam, το οποίο έχει µεταφραστεί
στα Ελληνικά από τον Κ. Καρούµπαλο (1979).
Από τα ξενόγλωσσα κείµενα, συνοπτικά και ευανάγνωστα, µε πλήθος παραδειγµάτων, είναι τα βιβλία των Hsu (1995) και Karu (1995). Πολύ καλογραµµένο είναι επίσης και το βιβλίο του Lathi (1998), που διαπραγµατεύεται βασικά ζητήµατα πάνω
στην Επεξεργασία Σήµατος και στην ανάλυση Γραµµικών Συστηµάτων. Τα Σήµατα
και τα Φάσµατα παρουσιάζονται αναλυτικά και µε πιο µαθηµατικό τρόπο απ’ ό,τι σ’
αυτό το κείµενο, στο Κεφάλαιο 2 του βιβλίου του Couch (1997). Επιπλέον, µία εξαιρετική αναφορά αποτελεί το βιβλίο του Papoulis (1997), το οποίο διαπραγµατεύεται
θέµατα από το χώρο της Ανάλυσης Σηµάτων από µία αυστηρά µαθηµατική σκοπιά.
Με την επίδραση του θορύβου στις αναλογικές και ψηφιακές επικοινωνίες ασχολείται ο Carlson στο βιβλίο του (1986), για το οποίο αναµένεται να εκδοθεί µία νέα βελτιωµένη έκδοση προς τα τέλη του 2001. Με την απόδοση των συστηµάτων επικοινωνιών και των δικτύων υπολογιστών παρουσία θορύβου ασχολείται επίσης και ο
Mischa Schwartz (1990). Τέλος, µία εισαγωγή σε σύγχρονες τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος, µε σκοπό τη µείωση της επίδρασης του θορύβου στις ψηφιακές
επικοινωνίες, δίδεται ικανοποιητικά στο βιβλίο του Vaseghi (2000).
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McGraw – Hill. ISBN 0070306419. (1995).
[4] Zoher Z. Karu. «Signals and Systems Made Ridiculously Simple». ZiZi Press.
ISBN 0964375214. (1995).
[5] B. P. Lathi. «Signal Processing and Linear Systems». Berkeley Cambridge Press.
ISBN 0941413357. (1998).
[6] Leon W. Couch II. «Digital and Analog Communication Systems». Fifth Edition.
Prentice – Hall, Inc. ISBN 0135990289. (1997).
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Σ’ αυτό το Κεφάλαιο θα γνωρίσουµε τις βασικότερες τεχνικές µετάδοσης ενός αναλογικού σήµατος, εστιάζοντας την προσοχή µας σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου το
σήµα µεταδίδεται µέσα από ένα κανάλι, το οποίο επιτρέπει τη διέλευση συγκεκριµένης περιοχής συχνοτήτων.

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
Όταν θα έχετε µελετήσει αυτό το κεφάλαιο, θα µπορείτε να :
• ορίσετε την επικοινωνία βασικής ζώνης και την επικοινωνία ζώνης διέλευσης,
• περιγράψετε το σύστηµα επικοινωνίας βασικής ζώνης και να προσδιορίσετε την
επίδραση του θορύβου στην απόδοσή του,
• ορίσετε τη γραµµική και τη γωνιακή διαµόρφωση, βασικές τεχνικές της επικοινωνίας ζώνης διέλευσης,
• αναφέρετε τις τρεις βασικές τεχνικές γραµµικής διαµόρφωσης και να προσδιορίσετε την επίδραση του θορύβου στην απόδοσή τους,
• αναφέρετε τις δύο βασικές τεχνικές γωνιακής διαµόρφωσης και να περιγράψετε
την επίδραση του θορύβου στην απόδοσή τους,
• περιγράψετε µία τεχνική για την ταυτόχρονη µετάδοση διαφόρων µηνυµάτων πάνω
από το ίδιο κανάλι επικοινωνίας.

ŒÓÓÔÈÂ˜ ÎÏÂÈ‰È¿
• αποδιαµορφωτής περιβάλλουσας
• γραµµική διαµόρφωση

• διαµόρφωση πλευρικής ζώνης µε
κατάλοιπο (VSB)

• γωνιακή διαµόρφωση

• διαµόρφωση συχνότητας (FM)

• δείκτης διαµόρφωσης ΑΜ

• διαµόρφωση φάσης (PM)

• διαµόρφωση διπλο – πλευρικής ζώνης
(DSB)

• επικοινωνία βασικής ζώνης

• διαµόρφωση µονο – πλευρικής ζώνης
(SSB)

• πολυπλεξία µε διαίρεση συχνότητας
(FDM)

• διαµόρφωση πλάτους (AM)

• σύγχρονη αποδιαµόρφωση

• επικοινωνία ζώνης διέλευσης
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∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜
Έστω ότι θέλουµε να µεταβιβάσουµε την πληροφορία που εµπεριέχεται σ’ ένα σήµα
περιορισµένου εύρους ζώνης x(t), το οποίο θα ονοµάζουµε "σήµα µηνύµατος". Το
φάσµα συχνοτήτων που καταλαµβάνει το σήµα χαρακτηρίζεται συνοπτικά ως η βασική ζώνη.
Αν το κανάλι µετάδοσης έχει τέτοια κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά
τα οποία επιτρέπουν τη διέλευση των συχνοτήτων της βασικής ζώνης, τότε το σήµα
µηνύµατος µπορεί να µεταδοθεί αυτούσιο, προσαρµόζοντας στις άκρες του καναλιού
τις κατάλληλες συσκευές ποµπού και δέκτη. Μία τέτοια µεταβίβαση σήµατος αναφέρεται σαν επικοινωνία βασικής ζώνης (baseband communication).
Όµως, τα περισσότερα πραγµατικά κανάλια επικοινωνίας (π.χ., οι τηλεφωνικές γραµµές, τα ασύρµατα ή τα δορυφορικά κανάλια) συνήθως επιτρέπουν τη διέλευση µίας
συγκεκριµένης περιοχής συχνοτήτων, ορίζοντας έτσι την επικοινωνία ζώνης διέλευσης
(bandpass communication). Έτσι, απαιτείται µία µετατόπιση του φάσµατος του σήµατος σε εκείνη την περιοχή συχνοτήτων που είναι κατάλληλη για τη µετάδοση µέσω του
καναλιού. Αυτή η µετατόπιση επιτυγχάνεται µέσω της διαµόρφωσης. Γενικά, ορίζουµε
ως διαµόρφωση (modulation) τη διαδικασία εκείνη κατά την οποία κάποια από τα χαρακτηριστικά του φέροντος σήµατος του καναλιού µεταβάλλονται σύµφωνα µε το σήµα
µηνύµατος. Το αποτέλεσµα της διαµόρφωσης αναφέρεται ως το διαµορφωµένο σήµα.
Τα πλεονεκτήµατα της διαµόρφωσης
Εκτός από την αναγκαία προσαρµογή του σήµατος µηνύµατος στο κανάλι µετάδοσης,
η χρήση του διαµορφωµένου σήµατος για τη µεταβίβαση πληροφορίας εµφανίζει και
τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα:
• ∆υνατότητα πολυπλεξίας. Ας σκεφτούµε αρχικά το παράδειγµα της ραδιοφωνίας. Το
σήµα µηνύµατος του κάθε ραδιοφωνικού σταθµού καταλαµβάνει τη βασική ζώνη από
0 έως 20 kHz. Εάν οι σταθµοί εξέπεµπαν χωρίς διαµόρφωση, τότε θα υπήρχε πλήρης επικάλυψη των σηµάτων τους, µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή η διακριτή
ακρόασή τους. Γι’ αυτό το λόγο, σε κάθε σταθµό εκχωρείται από µία διαφορετική
φέρουσα συχνότητα, γύρω από την οποία εκπέµπουν το κατάλληλα διαµορφωµένο
σήµα τους. Αυτή η τεχνική ονοµάζεται πολυπλεξία στο χώρο των συχνοτήτων και
εφαρµόζεται επίσης στην τηλεφωνία µεγάλων αποστάσεων, στην τηλεόραση, κ.ά.
• Μείωση του απαιτούµενου µήκους κεραίας. Για την αποτελεσµατική εκποµπή και
λήψη ενός ηλεκτροµαγνητικού σήµατος στην ασύρµατη επικοινωνία, οι διαστάσεις
των κεραιών πρέπει να είναι της ίδιας τάξης µεγέθους µε το µήκος κύµατος του
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µεταδιδόµενου σήµατος. Έτσι, για την αποτελεσµατική µετάδοση ενός σήµατος 1 kHz
είναι αναγκαία κεραία µήκους 300 km περίπου… Αν όµως το σήµα µηνύµατος αποτυπωθεί σ’ ένα φέρον σήµα συχνότητας 100 MHz, τότε η αναγκαία κεραία δε θα
ξεπερνά το ένα µέτρο.
• Προσαρµογή στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των διατάξεων επεξεργασίας σήµατος. Πολύ συχνά συναντούµε σύνθετες διατάξεις επεξεργασίας σήµατος, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για βέλτιστη λειτουργία και απόδοση σε µία
συγκεκριµένη φασµατική περιοχή. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, το σήµα µηνύµατος
οδηγείται προς επεξεργασία µε την κατάλληλη διαµόρφωση, έτσι ώστε το φάσµα
του να εµπίπτει στην περιοχή συχνοτήτων της διάταξης.
• Περιορισµό της επίδρασης του θορύβου. Οι επιπτώσεις του θορύβου στην απόδοση του τηλεπικοινωνιακού συστήµατος µπορούν να περιοριστούν µε τη χρήση
κατάλληλων τύπων διαµόρφωσης. Η προσφερόµενη ανοχή στο θόρυβο από αυτές
τις τεχνικές έχει συνήθως ως αντίτιµο την αύξηση του απαιτούµενου εύρους ζώνης
για τη µετάδοση.
Στην πρώτη Ενότητα του Κεφαλαίου παρουσιάζουµε συνοπτικά τα συστήµατα επικοινωνίας βασικής ζώνης και ορίζουµε ένα πλαίσιο µελέτης της επίδρασης του θορύβου στα συστήµατα αυτά. Η µελέτη αυτή βασίζεται σ’ ένα πλήθος παραδοχών, οι
οποίες απλουστεύουν σηµαντικά το πρόβληµα, αλλά ταυτόχρονα µας δίδουν τη δυνατότητα συγκριτικής θεώρησης της επίδρασης του θορύβου στα συστήµατα βασικής
ζώνης και στα συστήµατα αναλογικής διαµόρφωσης, που εξετάζονται στις υπόλοιπες
Ενότητες του Κεφαλαίου.
Στη δεύτερη Ενότητα ασχολούµαστε µε τα συστήµατα γραµµικής διαµόρφωσης, στα
οποία το σήµα µηνύµατος µεταδίδεται µεταβάλλοντας κατάλληλα το πλάτος του φέροντος σήµατος. Παρουσιάζουµε τις τρεις κύριες τεχνικές γραµµικής διαµόρφωσης και
εστιάζουµε την προσοχή µας στον προσδιορισµό του απαιτούµενου εύρους ζώνης µετάδοσης και της απαιτούµενης µέσης ισχύος εκποµπής και στη µελέτη της επίδρασης του
προσθετικού θορύβου στην απόδοση των αντίστοιχων συστηµάτων επικοινωνίας.
Στην τρίτη Ενότητα παρουσιάζουµε συνοπτικά τη γωνιακή διαµόρφωση, η οποία
εµφανίζει βελτιωµένο σηµατοθορυβικό λόγο στον προορισµό συγκρινόµενη µε τις
τεχνικές γραµµικής διαµόρφωσης.
Τέλος, στην τέταρτη Ενότητα ορίζουµε την πολυπλεξία µε διαίρεση συχνότητας, µία
τεχνική που βοηθά στην ταυτόχρονη µετάδοση διαφόρων µηνυµάτων πάνω από ένα
µόνο κανάλι επικοινωνίας.
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3.1 ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‚·ÛÈÎ‹˜ ˙ÒÓË˜

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
Όταν θα έχετε µελετήσει αυτήν την ενότητα, θα µπορείτε να:
• ορίσετε το σύστηµα επικοινωνίας βασικής ζώνης,
• προσδιορίσετε τα συστατικά τµήµατα ενός συστήµατος βασικής ζώνης και να αναφέρετε τις λειτουργίες τους,
• περιγράψετε µε αδρές γραµµές ένα πλαίσιο µελέτης της επίδρασης του θορύβου
στα συστήµατα βασικής ζώνης και αναλογικής διαµόρφωσης.
Στα συστήµατα επικοινωνίας βασικής ζώνης, το σήµα µηνύµατος µεταδίδεται αυτούσιο χωρίς καµία διαµόρφωση. Στο σχήµα 3.1 απεικονίζεται ένα απλό αναλογικό
σύστηµα βασικής ζώνης. Οι συσκευές ποµπού και δέκτη εκτελούν απλώς τις κατάλληλες λειτουργίες φιλτραρίσµατος και, προαιρετικά, ενισχύουν το σήµα.
θόρυβος καναλιού
n(t)

x(t)
Sx

ποµπός
LPF

κανάλι

Σ

yi(t)
Si, Ni

δέκτης
LPF

yo(t)
So, No

™¯‹Ì· 3.1

Ένα σύστηµα επικοινωνίας
βασικής ζώνης.

3.1.1 √ ıﬁÚ˘‚Ô˜ ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‚·ÛÈÎ‹˜ ˙ÒÓË˜

Σ’ αυτήν την παράγραφο θα επιχειρήσουµε να καταγράψουµε την επίδραση του
θορύβου στα συστήµατα βασικής ζώνης, ορίζοντας ένα κατάλληλο πλαίσιο µελέτης.
Τα εξαγόµενα αποτελέσµατα θα χρησιµοποιηθούν ως µέτρο σύγκρισης της επίδρασης του θορύβου στα συστήµατα αναλογικής διαµόρφωσης που παρουσιάζουµε σ’
αυτό το Κεφάλαιο.
Έστω λοιπόν ένα σήµα µηνύµατος x(t), µε µηδενική µέση τιµή και µε µέση ισχύ ίση
µε Sx, το οποίο µεταδίδεται µέσω ενός ενθόρυβου καναλιού (βλέπε Σχήµα 3.1). Το
σήµα x(t) θεωρούµε ότι είναι περιορισµένου εύρους ζώνης και έστω fx η µέγιστη
συχνότητα του σήµατος. Επίσης, θεωρούµε ότι το κανάλι έχει ιδανικά χαρακτηριστικά και κατά συνέπεια δεν εισάγει παραµόρφωση στην επικοινωνία, πέρα από την
καθυστέρηση µετάδοσης. Έτσι, στην είσοδο του δέκτη θα έχουµε το σήµα µηνύµατος αναµεµειγµένο µε τον προσθετικό θόρυβο.
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Στα συστήµατα βασικής ζώνης, ο δέκτης είναι ένα βαθυπερατό φίλτρο, το οποίο επιτρέπει τη διέλευση του σήµατος µηνύµατος, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει την επίδραση
του θορύβου, απορρίπτοντας όλες εκείνες τις φασµατικές συνιστώσες του θορύβου
που βρίσκονται έξω από το φάσµα του σήµατος. Θεωρούµε ότι το βαθυπερατό φίλτρο είναι ιδανικό µε συχνότητα αποκοπής ίση µε fx.
Αν ο δέκτης δεν έχει στοιχεία µε µη γραµµική συµπεριφορά, τότε η έξοδός του, yo(t),
δίδεται από τη σχέση
yo(t) = xo(t) + no(t) = x(t – td) + no(t)

(3.1)

όπου xo(t) και no(t) είναι το σήµα εξόδου και ο θόρυβος αντίστοιχα και td είναι η χρονική καθυστέρηση που εισάγεται στο σήµα µηνύµατος κατά τη µεταφορά του.
Η µέση ισχύς του σήµατος εξόδου, So, θα είναι

[

] Ú

2
S o = E ÈÍ x o (t )˘˙ = E x 2 (t - t d ) =
˚
Î

fx

- fx

S xx ( f )df = S x = Si

(3.2)

όπου µε Sxx συµβολίζουµε τη φασµατική πυκνότητα ισχύος και µε Si την ισχύ του
µεταδιδόµενου σήµατος στην είσοδο του δέκτη.
Επίσης, η µέση ισχύς του θορύβου στην έξοδο του δέκτη, No, είναι
2
N o = E ÈÍno (t )˘˙ =
˚
Î

Ú

fx

- fx

S nn ( f )df

(3.3)

Εάν ο θόρυβος που προστίθεται κατά τη µετάδοση είναι ο λευκός θόρυβος µε Snn =
η/2, τότε
No =

fx

h

- fx

2

Ú

df =

h

2

(f

x

)

- ( - f x ) = hf x

(3.4)

Οπότε, ο σηµατοθορυβικός λόγος στην έξοδο του συστήµατος δίδεται από τη σχέση
ÊSˆ
So
S
S
= x = i
Á ˜ =
Ë N ¯ o N o hf x hf x

(3.5)

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 3.1
Οι παραδοχές που θεωρήσαµε στο παραπάνω πλαίσιο µελέτης, απλουστεύουν πολύ
τον υπολογισµό του σηµατοθορυβικού λόγου. Στα πραγµατικά συστήµατα επικοινωνίας, οι ανωτέρω παραδοχές παύουν να ισχύουν, γεγονός που καθιστά το πρόβληµα µελέτης της επίδρασης του θορύβου πολύπλοκο και δύσκολο και, µάλλον,
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ακατάλληλο γι’ αυτό το εισαγωγικό κείµενο.
Ως ένα απλό παράδειγµα, ας υπολογίσουµε τη µέση ισχύ του θορύβου στην έξοδο
του συστήµατος βασικής ζώνης του Σχήµατος 3.1, όταν ο δέκτης δεν είναι ένα ιδανικό βαθυπερατό φίλτρο αλλά ένα φίλτρο RC (βλέπε Eνότητα 2.3.2) µε συχνότητα
3 dB ίση µε f0 = 8 kHz. Ο προσθετικός θόρυβος είναι ένας λευκός θόρυβος µε η/2 =
10–9 watt ανά hertz (W/Hz).
Το φίλτρο RC είναι ένα γραµµικό και χρονικά αµετάβλητο σύστηµα. Σ’ αυτά τα
συστήµατα, αν συµβολίσουµε µε H(f) την απόκρισή τους και µε x(t) και y(t) την είσοδο και έξοδό τους αντίστοιχα, τότε µπορεί να αποδειχθεί ότι ισχύει η ακόλουθη σχέση
2

S yy ( f ) = H ( f ) S xx ( f )

(3.6)

όπου µε Syy (f) και Sxx (f) συµβολίζουµε τη φασµατική πυκνότητα ισχύος του σήµατος εισόδου και εξόδου αντίστοιχα.
Η µέση ισχύς θορύβου στην έξοδο του συστήµατος, No, ισούται µε
2
N o = E ÈÍno (t )˘˙ =
˚
Î

•

ÚS

no no

( f )df

(3.7)

-•

Εφαρµόζοντας τη σχέση (3.6) στη σχέση (3.7), και χρησιµοποιώντας την εξίσωση
(2.15), έχουµε
•

No =

Ú H( f )

2

•

S nn ( f )df =

-•

Ú H( f )

-•

Κάνοντας αλλαγή µεταβλητών x ∫
µε τελικά ότι
No =

h

2

f 0 π = 10 -9

2

h

2

df =

h

•

2 Ú 1+ ( f / f )
1

2

f
και σηµειώνοντας ότι
f0

Ú

•

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
Όταν θα έχετε µελετήσει αυτήν την ενότητα, θα µπορείτε να:
• ορίσετε τη γραµµική διαµόρφωση,

(3.8)

1
dx = π , έχου2
-• 1 + x

W
¥ 8 ◊10 3 Hz ¥ π = 25.13 µW.
Hz

3.2 ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÚ·ÌÌÈÎ‹˜ ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË˜

df

0

-•
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• αναφέρετε τους τρεις κύριους τύπους γραµµικής διαµόρφωσης και, για κάθε έναν
από αυτούς, να περιγράψετε µε αδρές γραµµές τη διαδικασία της διαµόρφωσης και
της αποδιαµόρφωσης,
• εξηγήσετε τις απαιτήσεις του κάθε τύπου διαµόρφωσης σε εύρος ζώνης µετάδοσης
και σε µέση ισχύ εκποµπής,
• προσδιορίσετε την επίδραση του προσθετικού θορύβου στην απόδοση του τηλεπικοινωνιακού συστήµατος, για κάθε τύπο γραµµικής διαµόρφωσης.
Ας θεωρήσουµε ένα κανάλι επικοινωνίας, στο οποίο η πληροφορία µεταδίδεται µε
τη χρήση ενός ηµιτονικού φέροντος της µορφής Accos2πfct. Ένας τρόπος µετατόπισης του φάσµατος του σήµατος µηνύµατος στην περιοχή συχνοτήτων, που είναι κατάλληλη για τη µετάδοση µέσω του καναλιού, είναι η γραµµική διαµόρφωση.
Στη γραµµική διαµόρφωση, το διαµορφωµένο φέρον το παριστάνουµε µε
xc(t) = A(t) cos2πfct

(3.9)

όπου το πλάτος A(t) του φέροντος συνδέεται γραµµικά µε το σήµα µηνύµατος x(t).
Υπάρχουν οι ακόλουθοι τρεις κύριοι τύποι γραµµικής διαµόρφωσης, οι οποίοι διαφέρουν στον τρόπο που συνδέονται τα φάσµατα των A(t) και x(t) µεταξύ τους:
• η διαµόρφωση διπλο–πλευρικής ζώνης (double–sideband – DSB),
• η διαµόρφωση πλάτους (amplitude modulation – AM) και
• η διαµόρφωση µονο–πλευρικής ζώνης (single–sideband – SSB).
3.2.1 ¢È·ÌﬁÚÊˆÛË ‰ÈÏÔ–ÏÂ˘ÚÈÎ‹˜ ˙ÒÓË˜ (DSB)

Στη διαµόρφωση διπλο – πλευρικής ζώνης το πλάτος του διαµορφωµένου φέροντος,
A(t), είναι ανάλογο του σήµατος µηνύµατος x(t), δηλαδή
xDSB(t) = x(t) cos2πfct

(3.10)

όπου, χωρίς βλάβη της γενικότητας, υποθέσαµε ότι η σταθερά της αναλογικότητας
είναι ίση µε 1.
∆ηµιουργία του σήµατος DSB
Από τη σχέση (3.10) παρατηρούµε ότι η διαµόρφωση DSB είναι απλά ένας πολλαπλασιασµός του φέροντος cos2πfct µε το σήµα µηνύµατος x(t).
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cos 2π fct

(α)

t

x(t)

(β)

t

™¯‹Ì· 3.2

Η διαµόρφωση
διπλο – πλευρικής
ζώνης στο πεδίο
του χρόνου
(α) το φέρον σήµα,
(β) το σήµα
µηνύµατος, και
(γ) το διαµορφωµένο
σήµα.

x(t) cos 2π fct

(γ)

t

Στο Σχήµα 3.2 δίδεται ένα παράδειγµα της διαµόρφωσης DSB στο πεδίο του χρόνου. Συγκεκριµένα, στο Σχήµα 3.2.α απεικονίζεται το φέρον σήµα, στο Σχήµα 3.2.β
το σήµα µηνύµατος και στο Σχήµα 3.2.γ το διαµορφωµένο σήµα.
Τη λειτουργία της δηµιουργίας του σήµατος DSB, η οποία αναφέρεται συχνά και ως
µίξη, την έχουµε παρουσιάσει στην Ενότητα 2.2.4. Εκεί, έχουµε αποδείξει ότι το
φάσµα του διαµορφωµένου σήµατος δίδεται από τη σχέση
X DSB ( f ) =

(

)

(

1
1
X f - fc + X f + fc
2
2

)

(3.11)

όπου τα X(f – fc) και X(f + fc) είναι το φάσµα του σήµατος µηνύµατος, το οποίο µετατοπίστηκε γύρω από τις συχνότητες fc και – fc αντίστοιχα.
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Στο Σχήµα 3.3 απεικονίζονται τα φάσµατα του σήµατος µηνύµατος και του διαµορφωµένου σήµατος. Το µέρος του φάσµατος του διαµορφωµένου σήµατος που βρίσκεται πάνω από τη συχνότητα fc ονοµάζεται πάνω πλευρική ζώνη, ενώ το µέρος που
βρίσκεται κάτω από τη συχνότητα fc ονοµάζεται κάτω πλευρική ζώνη.
X(f)
™¯‹Ì· 3.3

(α)
–fx

f

fx

0

XDSB(f)

(β)

πάνω πλευρική
ζώνη
κάτω πλευρική
ζώνη
–fc

κάτω πλευρική
ζώνη
πάνω πλευρική
ζώνη
0

fc

f

Στα συστήµατα αναλογικής διαµόρφωσης, η συχνότητα του φέροντος, fc, είναι συνήθως πολύ µεγαλύτερη από τη µέγιστη συχνότητα µέχρι την οποία εκτείνεται το
φάσµα του σήµατος µηνύµατος, fx, δηλαδή
fc >> fx

(3.12)

Αποδιαµόρφωση του σήµατος DSB
Εάν δεχτούµε ότι το κανάλι µετάδοσης είναι ιδανικό, τότε ένας απλός τρόπος ανάκτησης του σήµατος µηνύµατος από το διαµορφωµένο σήµα xDSB(t) είναι µε τον πολλαπλασιασµό του xDSB(t) µε ένα τοπικό ηµιτονικό σήµα cos2πfct (βλέπε Ενότητα 2.2.4).
Στη συνέχεια, το παράγωγο σήµα το περνάµε διαµέσου ενός βαθυπερατού φίλτρου,
αποκόβοντας έτσι όλες τις ανεπιθύµητες συχνότητες που βρίσκονται εκτός του
φάσµατος του σήµατος µηνύµατος.
Η βασική δυσκολία υλοποίησης αυτής της µεθόδου αποδιαµόρφωσης έγκειται στο
γεγονός ότι το ηµιτονικό σήµα στον αποδιαµορφωτή πρέπει να είναι πλήρως συγχρονισµένο µε το φέρον σήµα στο σηµείο της διαµόρφωσης. Γι’ αυτό και αυτή η
µέθοδος ονοµάζεται σύγχρονη ή σύµφωνη αποδιαµόρφωση. Αυτή η απαίτηση του
συγχρονισµού δεν είναι εύκολο να ικανοποιηθεί στα πραγµατικά συστήµατα και η

Η διαµόρφωση
διπλο – πλευρικής
ζώνης στο πεδίο
των συχνοτήτων
(α) το φάσµα
του σήµατος
µηνύµατος και
(β) το φάσµα του
διαµορφωµένου
σήµατος.
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έλλειψή της οδηγεί σε παραµόρφωση του σήµατος µηνύµατος. Μία σχηµατική αναπαράσταση του σύγχρονου αποδιαµορφωτή δίδεται στο Σχήµα 3.4.

xDSB(t)

¥

d(t)

y(t)
LPF

™¯‹Ì· 3.4

Ο σύγχρονος
αποδιαµορφωτής.

cos 2π fct

ÕÛÎËÛË ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 3.1
Αποδείξτε ότι, χρησιµοποιώντας τη διαµόρφωση DSB και τη σύγχρονη αποδιαµόρφωση, µπορούµε να ανακτήσουµε πλήρως το σήµα µηνύµατος στην έξοδο του
συστήµατος επικοινωνίας. Η απόδειξη να δοθεί (α) στο πεδίο του χρόνου και (β)
στο πεδίο συχνοτήτων.

Ο θόρυβος στα συστήµατα µε διαµόρφωση διπλο–πλευρικής ζώνης
Στο Σχήµα 3.5 απεικονίζεται ένα σύστηµα επικοινωνίας µε διαµόρφωση διπλο –
πλευρικής ζώνης. Για τον προσδιορισµό της επίδρασης του θορύβου σ’ αυτό το
σύστηµα αποδεχόµαστε τις ίδιες υποθέσεις µε τη µελέτη του θορύβου στα συστήµατα βασικής ζώνης (βλέπε Ενότητα 3.1).
Αυτό που πρέπει να παρατηρήσουµε αρχικά είναι η παρεµβολή ενός ιδανικού ζωνοπερατού φίλτρου (BPF) πριν από τον σύγχρονο αποδιαµορφωτή. Το εύρος ζώνης του
φίλτρου BPF είναι 2fx, µε κεντρική συχνότητα fc, και χρησιµοποιείται για να περιορίσει την ισχύ του θορύβου που µπαίνει στον αποδιαµορφωτή.
Το φίλτρο BPF επιτρέπει την αυτούσια διέλευση του σήµατος xDSB(t) και περιορίζει
το φάσµα του θορύβου σε µία στενή ζώνη εύρους 2fx, η οποία είναι πολύ µικρή
συγκρινόµενη µε τη κεντρική συχνότητα fc. Έτσι, η έξοδος του φίλτρου BPF είναι
yi(t) = xDSB(t) + ni(t)

(3.13)

όπου ni(t) είναι ένας θόρυβος στενής ζώνης, ο οποίος µπορεί να εκφραστεί µε την
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Ac cos 2π fct

θόρυβος καναλιού
n(t)

x(t)
Sx

¥

xDSB(t)

Σ

κανάλι

xDSB(t) + n(t)

διαµορφωτής

yi(t)
BPF
Si, Ni

¥

yo(t)
LPF
So, No

2cos 2π fct
αποδιαµορφωτής
™¯‹Ì· 3.5

ακόλουθη µορφή (βλέπε Ενότητα 2.4.3)
ni(t) = nc(t) cos2πfct – ns(t) sin2πfct

(3.14)

Συνδυάζοντας τις σχέσεις (3.13) και (3.14), έχουµε
yi(t) = [Acx(t) + nc(t)] cos2πfct – ns(t) sin2πfct

(3.15)

Η έξοδος του αποδιαµορφωτή yo(t) είναι
yο(t) = Acx(t) + nc(t) = xo(t) + no(t)

(3.16)

όπου xo(t) = Acx(t) και no(t) = nc(t) (η απόδειξη της σχέσης (3.16) αφήνεται ως άσκηση αυτοαξιολόγησης).
Για να υπολογίσουµε το σηµατοθορυβικό λόγο στην έξοδο του συστήµατος, θα πρέπει να υπολογίσουµε τη µέση ισχύ του σήµατος εξόδου xo(t) και τη µέση ισχύ του
θορύβου no(t). Έχουµε λοιπόν

Ένα σύστηµα
επικοινωνίας µε
διαµόρφωση
διπλο – πλευρικής
ζώνης.
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[

]

2
2
2
2
S o = E ÈÍ x o (t )˘˙ = E ÈÍ Ac x 2 (t )˘˙ = Ac E x 2 (t ) = Ac S x
˚
Î
˚
Î

(3.17)

και, από τη σχέση (2.24),
2
2
2
N o = E ÈÍno (t )˘˙ = E ÈÍnc (t )˘˙ = E ÈÍni (t )˘˙ = 2hf x
˚
Î
˚
Î
˚
Î

(3.18)

(η απόδειξη της τελευταίας εξίσωσης στη σχέση (3.18) αφήνεται ως άσκηση αυτοαξιολόγησης). Οπότε, ο σηµατοθορυβικός λόγος στην έξοδο του συστήµατος δίδεται από τη σχέση
ÊSˆ
So
A S
= c x
Á ˜ =
2hf x
Ë N ¯ o No
2

(3.19)

Αν θελήσουµε να εκφράσουµε το σηµατοθορυβικό λόγο συναρτήσει της µέσης
ισχύος του µεταδιδόµενου σήµατος στην είσοδο του δέκτη, Si, θα έχουµε
1 2
2
Si = E ÈÍ xDSB (t )˘˙ = Ac S x
˚ 2
Î

(3.20)

Οπότε, από τις εξισώσεις (3.19) και (3.20) έχουµε
ÊSˆ
Si
Á ˜ =
Ë N ¯ o hf x

(3.21)

ÊSˆ
Συγκρίνοντας το λόγο Á ˜ για το σύστηµα DSB µε τον αντίστοιχο λόγο στο σύστηµα
Ë N ¯o
βασικής ζώνης (βλέπε εξίσωση (3.5)), παρατηρούµε ότι είναι οι ίδιοι.
ÕÛÎËÛË ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 3.2
Αποδείξτε την ορθότητα των σχέσεων (3.16) και (3.18).

3.2.2 ¢È·ÌﬁÚÊˆÛË Ï¿ÙÔ˘˜ (AM)

Ένα σήµα διαµορφωµένο κατά πλάτος έχει την ακόλουθη µορφή
xAM(t) = Ac[1 + x(t)] cos2πfct = A(t) cos2πfct

(3.22)

όπου x(t) είναι το σήµα µηνύµατος και Ac ,fc είναι το πλάτος και η συχνότητα του
φέροντος σήµατος αντίστοιχα. Η συνάρτηση A(t) ονοµάζεται η περιβάλλουσα του
διαµορφωµένου σήµατος.
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Ac cos 2π fct

Ac
(α)

t

x(t)

(β)

t

Ac [1 + x(t)]cos 2π fct

™¯‹Ì· 3.6

Ac
(γ)

t

∆ηµιουργία του σήµατος AM
Ένα σήµα AM δηµιουργείται µε την προσθήκη ενός ισχυρού φέροντος σ’ ένα σήµα DSB.
Στο σχήµα 3.6 δίδεται ένα παράδειγµα της διαµόρφωσης AM στο πεδίο του χρόνου.
Παρατηρούµε ότι η περιβάλλουσα A(t) του διαµορφωµένου σήµατος έχει την ίδια
µορφή µε το σήµα µηνύµατος x(t). Αυτήν την ιδιότητα δεν τη συναντούµε στη διαµόρφωση DSB (βλέπε σχήµα 3.2) και είναι πολύ σηµαντική, καθώς οδηγεί στην
εύκολη ανάκτηση του σήµατος µηνύµατος µε τη βοήθεια απλών διατάξεων αποδιαµόρφωσης.

Η διαµόρφωση
πλάτους στο πεδίο
του χρόνου
(α) το φέρον σήµα,
(β) το σήµα
µηνύµατος και
(γ) το διαµορφωµένο σήµα.
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Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο µετασχηµατισµός Fourier της συνάρτησης z(t) = 1 ισούται µε
Z( f ) =

Ú

•

-•

e - j 2π ft dt = d ( f )

όπου µε δ(◊) συµβολίζουµε τη µοναδιαία κρουστική συνάρτηση, τότε είναι εύκολο
να δείξετε ότι το φάσµα του σήµατος AM δίδεται από την ακόλουθη σχέση
X AM ( f ) =

[ (

)

)]

(

[(

) (

1
1
Ac X f - f c + X f + f c + Ac d f - f c + d f + f c
2
2

)]

(3.23)

X(f)

(α)
™¯‹Ì· 3.7

Η διαµόρφωση
πλάτους στο πεδίο
των συχνοτήτων
(α) το φάσµα
του σήµατος
µηνύµατος και
(β) το φάσµα του
διαµορφωµένου
σήµατος.

–fx

0

1
A δ(f + fc)
2 c

f

fx

XAM(f)

1
A δ(f – fc)
2 c

(β)
–fc

0

fc

f

Στο Σχήµα 3.7 απεικονίζονται τα φάσµατα του σήµατος µηνύµατος και του διαµορφωµένου σήµατος. Παρατηρούµε ότι το φάσµα του σήµατος AM είναι πανοµοιότυπο µε το φάσµα του σήµατος DSB, διαφέροντας µόνο στην προσθήκη της φασµατικής συνιστώσας του φέροντος.
ÕÛÎËÛË ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 3.3
Υποθέστε ότι µία ραδιοφωνική εκποµπή δηµιουργεί σήµα φάσµατος από 0 έως 15
kHz και εκπέµπεται µε την κατάλληλη διαµόρφωση AM. Εάν ένας σταθµός εκπέµπει στα 1 MHz, δηλαδή η συχνότητα της φέρουσας είναι 1 MHz, τότε προσδιορίστε τις συχνότητες στις οποίες µπορούν να εκπέµπουν οι γειτονικοί του σταθµοί
χωρίς να έχουµε υπερκάλυψη των φασµάτων τους.

3 . 2 ™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ° ƒ∞ ª ª π ∫ ∏ ™ ¢ π ∞ ª √ ƒ º ø ™ ∏ ™

83

∆είκτης ∆ιαµόρφωσης
Το µοναδικό χαρακτηριστικό του σήµατος AM να «φέρει» το σήµα µηνύµατος στην
περιβάλλουσά του δεν υπάρχει πάντα. Για να ισχύει θα πρέπει το A(t) να µη λαµβάνει αρνητική τιµή, δηλαδή θα πρέπει |x(t)| < 1. Όταν το A(t) γίνεται αρνητικό, τότε
έχουµε παραµόρφωση της περιβάλλουσας και, κατά συνέπεια, εσφαλµένη ανάκτηση του σήµατος µηνύµατος.
xAM(t)
µ<1

(α)

t

xAM(t)
µ>1
™¯‹Ì· 3.8

(β)

t

(α) ένα σήµα διαµορφωµένο κατά πλάτος,
έτσι ώστε η περιβάλλουσά του να έχει την
ίδια µορφή µε το σήµα µηνύµατος και
(β) ένα υπερδιαµορφωµένο σήµα, στο οποίο
διακρίνεται η παραµόρφωση
της περιβάλλουσάς του.

Η ύπαρξη ή η απουσία αυτού του χαρακτηριστικού επισηµαίνεται από το δείκτη διαµόρφωσης µ που ορίζεται ως
µ=

{ }
{ }
max{ A(t )} + min{ A(t )}
max A(t ) - min A(t )

(3.24)

Όταν µ > 1, τότε έχουµε παραµόρφωση της περιβάλλουσας και το µεταδιδόµενο
σήµα είναι υπερδιαµορφωµένο. Για παράδειγµα, στο Σχήµα 3.8 διακρίνουµε ένα
σήµα διαµορφωµένο κατάλληλα για εύκολη ανάκτηση του σήµατος µηνύµατος (µ < 1)
και ένα υπερδιαµορφωµένο σήµα (µ > 1).
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Αποδιαµόρφωση του σήµατος AM
Όπως στα σήµατα DSB, έτσι και στα σήµατα AM, µπορούµε να ανακτήσουµε το
σήµα µηνύµατος µε τη σύγχρονη αποδιαµόρφωση, µε όλους τους περιορισµούς και
τα µειονεκτήµατα που αυτή συνεπάγεται.
Αν όµως αξιοποιήσουµε το χαρακτηριστικό της περιβάλλουσας, τότε µπορούµε εύκολα και αποδοτικά να ανακτήσουµε το σήµα µηνύµατος χρησιµοποιώντας το απλό
κύκλωµα του Σχήµατος 3.9.α, το οποίο καλείται αποδιαµορφωτής περιβάλλουσας.
D

(α)

+
Φέρον διαµορφωµένο
κατά πλάτος

R

C

Tάση πυκνωτή
–

™¯‹Ì· 3.9

Αποδιαµορφωτής
περιβάλλουσας
σηµάτων AM
(α) το κύκλωµά
του και
(β) η πριονωτή
κυµατοµορφή της
εξόδου του αποδιαµορφωτή, η
οποία προσεγγίζει
την περιβάλλουσα
του διαµορφωµένου φέροντος.

Tάση πυκνωτή
Φέρον
Περιβάλλουσα
φέροντος
(β)

t

Ο αποδιαµορφωτής περιβάλλουσας αποτελείται από µία δίοδο, µία αντίσταση και
ένα πυκνωτή. Εκτός από τη δοµή του και η λειτουργία του είναι πολύ απλή (βλέπε
Σχήµα 3.9.β). Συγκεκριµένα, η δίοδος αποκόβει τους αρνητικούς παλµούς του σήµατος AM. Όταν η τιµή του σήµατος AM είναι µεγαλύτερη από τη στιγµιαία τάση του
πυκνωτή C, τότε ο πυκνωτής φορτίζεται µέχρι τη µέγιστη τιµή του σήµατος AM.
Όταν το σήµα AM φτάσει στο µέγιστο και αρχίσει να πέφτει, τότε ο πυκνωτής αρχίζει να εκφορτίζεται µέσω της αντίστασης R, ακολουθώντας την εκθετική καµπύλη
εκφόρτισης ενός πυκνωτή µέσω µιας αντίστασης. Ο ρυθµός εκφόρτισης του πυκνωτή είναι µικρότερος από το ρυθµό µείωσης του σήµατος AM και έτσι, πριν ο πυκνω-
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τής εκφορτιστεί αρκετά, φθάνει ο επόµενος κύκλος του διαµορφωµένου φέροντος.
Ο πυκνωτής επαναφορτίζεται στη µέγιστη τιµή του σήµατος και η διαδικασία φόρτισης – εκφόρτισης του πυκνωτή επαναλαµβάνεται.
Αποτέλεσµα της παραπάνω λειτουργίας είναι το ότι η τάση του πυκνωτή παρακολουθεί την περιβάλλουσα του διαµορφωµένου φέροντος και δίδει σαν έξοδο του
συστήµατος µία πριονωτή κυµατοµορφή, η οποία προσεγγίζει το αρχικό σήµα µηνύµατος. Η ακρίβεια της προσέγγισης ρυθµίζεται µε την επιλογή των τιµών R, C. Υπό
ιδανικές συνθήκες, η έξοδος του αποδιαµορφωτή, z(t), θα είχε τη µορφή
z(t) = Ac + Acx(t)

(3.25)

Τον πρώτο όρο του αθροίσµατος (3.25), ο οποίος έχει σταθερή τιµή και ονοµάζεται
συνιστώσα DC, µπορούµε εύκολα να τον αποµακρύνουµε χρησιµοποιώντας απλές
διατάξεις, όπως για παράδειγµα ένα µετασχηµατιστή.
Ο αποδιαµορφωτής περιβάλλουσας δεν απαιτεί την ύπαρξη συγχρονισµένου σήµατος τοπικού ταλαντωτή. Η κατασκευή του είναι απλή και οικονοµική και αυτός είναι
ο κύριος λόγος που η διαµόρφωση AM έχει ευρεία εφαρµογή στις τηλεπικοινωνίες,
όπως π.χ., στη ραδιοφωνία.
Ο θόρυβος στα συστήµατα AM µε σύγχρονο αποδιαµορφωτή
Το σύστηµα επικοινωνίας AM µε σύγχρονο αποδιαµορφωτή είναι παρόµοιο µε αυτό
του συστήµατος DSB που παρουσιάζεται στο Σχήµα 3.5 µε τις ακόλουθες δύο διαφορές: (α) στο διαµορφούµενο σήµα προστίθεται και το φέρον και (β) ο αποδιαµορφωτής είναι εξοπλισµένος µ’ έναν καταστολέα της συνιστώσας DC.
Ο τρόπος υπολογισµού του σηµατοθορυβικού λόγου στην έξοδο ενός συστήµατος
AM µε σύγχρονο αποδιαµορφωτή είναι παρόµοιος µ’ αυτόν για τα συστήµατα DSB
που παρουσιάσαµε στην Ενότητα 3.2.1 και αφήνεται στον αναγνώστη ως άσκηση
αυτοαξιολόγησης.
ÕÛÎËÛË ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 3.4
Υπολογίστε το σηµατοθορυβικό λόγο στην έξοδο ενός συστήµατος AM µε σύγχρονο αποδιαµορφωτή και συγκρίνετέ τον µε τον αντίστοιχο λόγο στα συστήµατα DSB.
Ο θόρυβος στα συστήµατα AM µε αποδιαµορφωτή περιβάλλουσας
Στα συστήµατα επικοινωνίας AM, το σήµα µηνύµατος ανακτάται συνήθως µε τη
χρήση ενός αποδιαµορφωτή περιβάλλουσας. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, είναι βολικό
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να θεωρούµε ότι το µεταδιδόµενο σήµα xAM(t) έχει τη µορφή
xAM(t) = Ac[1 + µx(t)]cos2πfct

(3.26)

όπου το µ είναι ο δείκτης διαµόρφωσης του συστήµατος. ∆εχόµαστε ότι |x(t)| £ 1 και
ότι το εκπεµπόµενο σήµα δεν είναι υπερδιαµορφωµένο (µ < 1).
Με βάση τα παραπάνω, η είσοδος στον αποδιαµορφωτή είναι
yi (t ) = x AM (t ) + ni (t ) =

( A [1 + µx(t )] + n (t )) cos 2 f t
c

c

c

n s (t ) sin 2 f ct (3.27)

Στην παρούσα ανάλυση, για µαθηµατική διευκόλυνση, θα χρησιµοποιήσουµε µιγαδικούς αριθµούς και τα αντίστοιχα διανυσµατικά διαγράµµατα (διανύσµατα
phasors)[1]. Έστω λοιπόν ο µιγαδικός αριθµός
y(t) = Ac[1 + µx(t)] + nc(t) + jns(t)

(3.28)

του οποίου το διανυσµατικό διάγραµµα απεικονίζεται στο Σχήµα 3.10. Είναι εύκολο να δείξουµε ότι

[

yi (t ) = Re y (t )e j 2π f c t

]

(3.29)

όπου µε την έκφραση Re[z] συµβολίζουµε το πραγµατικό µέρος του µιγαδικού αριθµού z. Από το σχήµα 3.10 βλέπουµε ότι το σήµα yi(t) µπορεί να γραφεί ως
yi(t) = v(t) cos[2πfct + f(t)]

(3.30)

όπου
v (t ) =

( A [1 + µx(t )] + n (t ))

2

c

c

2

+ n s (t )

(3.31)

και

f (t ) = tan -1

n s (t )
Ac 1 + µx (t ) + nc (t )

[

]

(3.32)

Εκ κατασκευής, η έξοδος του αποδιαµορφωτή περιβάλλουσας θα είναι ανάλογη του
v(t). Η σχέση (3.31) απλοποιείται σηµαντικά εάν δεχτούµε ότι το εκπεµπόµενο σήµα
είναι είτε πολύ ισχυρότερο, είτε πολύ ασθενέστερο από το θόρυβο.
[1] Η συνάρτηση Aejθ απεικονίζεται στο µιγαδικό επίπεδο ως ένα διάνυσµα που έχει µήκος A και
γωνία θ, η οποία µετριέται από τον άξονα των πραγµατικών µε φορά αντίθετη των δεικτών
του ρολογιού. Αν θ = 2πfc , τότε το διάνυσµα περιστρέφεται στην αντιωρολογιακή κατεύθυνση µε γωνιακή ταχύτητα fc.
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Im y

™¯‹Ì· 3.10

Το διανυσµατικό
διάγραµµα για τη
διαµόρφωση πλάτους, όταν η ισχύς
του εκπεµπόµενου
σήµατος είναι
πολύ µεγαλύτερη
από την ισχύ του
θορύβου.

y(t)
f(t)

ns(t)
Re y
Ac [1 + µx(t)]

nc(t)

Η περίπτωση του ισχυρού σήµατος συγκριτικά µε το θόρυβο:
Στην περίπτωση που η ισχύς του σήµατος είναι πολύ µεγαλύτερη από την ισχύ του
θορύβου, περιµένουµε να ισχύει ότι Ac[1 + µx(t)] >> ni(t) τον περισσότερο χρόνο
και, κατά συνέπεια, Ac [1 + µx(t)] >> nc(t) και ns(t). Τότε, µπορούµε να προσεγγίσουµε την περιβάλλουσα v(t) µε
v(t) ª Ac[1 + µx(t)] + nc(t)

(3.33)

Η συνιστώσα DC του v(t), η οποία οφείλεται στο Ac, αποκόπτεται από κατάλληλο
καταστολέα DC. Έτσι, στην έξοδο του συστήµατος, έχουµε το ακόλουθο σήµα
yo(t) = Ac µx(t) + nc(t) = xo(t) + no(t)
Ακολουθώντας τα ίδια βήµατα ανάλυσης µ’ αυτά για το σύστηµα AM µε σύγχρονο
αποδιαµορφωτή (βλέπε άσκηση αυτοαξιολόγησης 3.4), µπορούµε να αποδείξουµε
ότι ο σηµατοθορυβικός λόγος στην έξοδο του συστήµατος δίδεται από τη σχέση
ÊSˆ
So
Ac µ 2 S x Si - Pc
=
=
=
Á ˜
2hf x
hf x
Ë N ¯ o No
2

(3.34)

όπου Si είναι η µέση ισχύς του εκπεµπόµενου σήµατος και Pc η ισχύς του φέροντος.
Συγκρίνοντας τις σχέσεις (3.34) και (3.59) παρατηρούµε ότι, για (S/N)i >> 1, η απόδοση του συστήµατος AM µε αποδιαµορφωτή φέρουσας είναι ίδια µε την απόδοση
συστήµατος AM µε σύγχρονο αποδιαµορφωτή.
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Η περίπτωση του ασθενούς σήµατος συγκριτικά µε το θόρυβο:
Στην περίπτωση που η ισχύς του σήµατος είναι πολύ µικρότερη από την ισχύ του
θορύβου, τότε η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική (βλέπε το αντίστοιχο διανυσµατικό διάγραµµα του Σχήµατος 3.11). Το σήµα που προκύπτει κυριαρχείται από
το σήµα θορύβου και, όπως παρατηρούµε στο Σχήµα 3.11, µπορούµε να το προσεγγίσουµε ως εξής
v(t) ª vn(t) + Ac[1 + µx(t)] cosfn(t)

(3.35)

όπου vn(t) και fn(t) είναι η περιβάλλουσα και η φάση του θορύβου ni(t) αντίστοιχα.

Im y

Ac [1 + µx(t)]cosfn(t)
fn(t)

™¯‹Ì· 3.11

Το διανυσµατικό
διάγραµµα για τη
διαµόρφωση πλάτους, όταν η ισχύς
του εκπεµπόµενου
σήµατος είναι
πολύ µικρότερη
από την ισχύ του
θορύβου.

Ac [1 + µx(t)]

vn(t)
ns(t)

v(t)
fn(t)

nc(t)

Re y

Από τη σχέση (3.35) παρατηρούµε ότι η έξοδος του αποδιαµορφωτή δεν είναι πλέον
ανάλογη του σήµατος µηνύµατος x(t). Αντίθετα, ο κύριος όρος του αθροίσµατος
(3.35) είναι η συνιστώσα του θορύβου, ενώ η συνιστώσα του σήµατος είναι πολλαπλασιασµένη µ’ ένα θόρυβο της µορφής cosfn(t), ο οποίος είναι τυχαίος. Σ’ αυτήν
την περίπτωση, το σήµα µηνύµατος είναι πλέον αδύνατον να ανακτηθεί.
Η απώλεια του σήµατος µηνύµατος, όταν το εκπεµπόµενο σήµα έχει πολύ µικρότερη
τιµή από την ισχύ του προσθετικού θορύβου, ονοµάζεται φαινόµενο κατωφλίου. Το
κατώφλι είναι εκείνη η τιµή, κάτω από την οποία η απόδοση του συστήµατος AM
καταρρέει. Αντίθετα, πάνω από την τιµή κατωφλίου, η παραµόρφωση του διαµορφωµένου σήµατος λόγω του θορύβου δεν επηρεάζει σηµαντικά την ανάκτηση του σήµατος µηνύµατος. Έχει αποδειχθεί ότι το φαινόµενο κατωφλίου εµφανίζεται όταν ο σηµατοθορυβικός λόγος στην είσοδο του αποδιαµορφωτή είναι περίπου 10 dB ή λιγότερο.
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ÕÛÎËÛË ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 3.5
Έστω ένα σήµα µηνύµατος x(t), µε εύρος ζώνης στα fx = 4 kHz και µε συνάρτηση
πυκνότητας πιθανότητας
Ï1 - x ,
pdf x ( x ) = Ì
Ó0,

x <1
αλλού

Επιθυµούµε να µεταδώσουµε το σήµα µηνύµατος µέσω ενός συστήµατος AM µε
αποδιαµορφωτή περιβάλλουσας και µε δείκτη διαµόρφωσης µ = 1. Αν στο κανάλι
µετάδοσης υπάρχει προσθετικός λευκός θόρυβος µε φασµατική πυκνότητα ισχύος
η/2 = 10–9 W/Hz, τότε υπολογίστε την ελάχιστη τιµή του πλάτους του φέροντος,
Ac, έτσι ώστε (S/N)ο ≥ 30 dB.
3.2.3 ¢È·ÌﬁÚÊˆÛË ÌÔÓÔ–ÏÂ˘ÚÈÎ‹˜ ˙ÒÓË˜ (SSB)

Ένα από τα σηµαντικά µειονεκτήµατα της διαµόρφωσης διπλο – πλευρικής ζώνης
(DSB) και της διαµόρφωσης πλάτους (AM) είναι η σπατάλη εύρους ζώνης, καθώς
απαιτούν για την εκποµπή διπλάσιο εύρος ζώνης απ’ αυτό που καταλαµβάνει το
σήµα µηνύµατος.
Ένα σήµα µπορεί να περιγραφεί πλήρως, είτε από την πάνω, είτε από την κάτω πλευρική ζώνη του φάσµατός του. Τα συστήµατα επικοινωνίας DSB και AM διατηρούν
και τις δύο πλευρικές ζώνες του σήµατος µηνύµατος κατά τη µετάδοσή του. Όµως,
το απαιτούµενο εύρος ζώνης κατά τη µετάδοση θα µπορούσε να περιοριστεί στο
µισό, εάν το σύστηµα επικοινωνίας καταργούσε µία από τις δύο πλευρικές ζώνες του
σήµατος µηνύµατος. Αυτό ακριβώς κάνει το σύστηµα επικοινωνίας µε διαµόρφωση
µονο – πλευρικής ζώνης (SSB).
∆ηµιουργία του σήµατος SSB
Ένα σήµα SSB µπορούµε να το δηµιουργήσουµε ακολουθώντας τα εξής δύο βήµατα: (α) δηµιουργούµε αρχικά ένα σήµα DSB και (β) αποκόβουµε στη συνέχεια µία
από τις πλευρικές του ζώνες χρησιµοποιώντας το κατάλληλο ζωνοπερατό φίλτρο.
Στο σχήµα 3.12 απεικονίζεται παραστατικά, στο πεδίο των συχνοτήτων, η διαδικασία δηµιουργίας ενός σήµατος SSB. Παρατηρήστε ότι το φίλτρο BPF πρέπει να έχει
οξεία αποκοπή, πράγµα που είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.
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X(f)

(α)
–fx

0

f

fx

XDSB(f)

(β)
–fc

™¯‹Ì· 3.12

Η διαδικασία
δηµιουργίας ενός
σήµατος SSB στο
πεδίο των συχνοτήτων (α) το σήµα
µηνύµατος, (β) το
αντίστοιχο σήµα
DSB, (γ) το ιδεατό
ζωνοπερατό φίλτρο αποκοπής της
κάτω πλευρικής
ζώνης και (δ) το
σήµα SSB που
προκύπτει.

0

fc

f

fc

f

fc

f

HBPF(f)
1
(γ)
–fc

0

XSSB(f)

(δ)
–fc

0

Αποδιαµόρφωση του σήµατος SSB
Όπως και στα συστήµατα DSB, έτσι και συστήµατα SSB, µπορούµε να ανακτήσουµε το σήµα µηνύµατος χρησιµοποιώντας ένα σύγχρονο αποδιαµορφωτή. Με
άλλα λόγια πολλαπλασιάζοντας το διαµορφωµένο σήµα µε ένα τοπικό φέρον και
περνώντας στη συνέχεια το σήµα γινοµένου από το κατάλληλο βαθυπερατό φίλτρο.
Στο σχήµα 3.13 παρουσιάζεται η σύγχρονη αποδιαµόρφωση ενός σήµατος SSB στο
πεδίο των συχνοτήτων.
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XSSB(f)
(α)

–fc

f

fc

0

™¯‹Ì· 3.13

XSSB(f)cos2π fct
LPF

(β)
–2fc

–fc

fc

0

2fc

f

Yo(f)
(γ)

f

0

Η σύγχρονη
αποδιαµόρφωση
ενός σήµατος SSB
στο πεδίο των
συχνοτήτων
(α) το σήµα SSB,
(β) το σήµα SSB
πολλαπλασιασµένο
µ’ ένα τοπικό φέρον
και
(γ) το σήµα που λαµβάνουµε στην έξοδο
του συστήµατος.

ÕÛÎËÛË ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 3.6
Στο Σχήµα 3.14 παρουσιάζεται ένα σύστηµα επικοινωνίας SSB µε σύγχρονη αποδιαµόρφωση. Συµπληρώστε τα κενά (α) – (θ) επιλέγοντας από τις ακόλουθες τιµές:
n(t),
xDSB(t),

xSSB(t),

cos2π(2fc)t,

xAM(t),

xAM(t) + n(t),

xDSB(t) + n(t),

LPF,

HPF,

BPF,
sin2πfct,

cos2πfct,

BSF,

xSSB(t) + n(t)
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(α)?
θόρυβος καναλιού
(ε)?

x(t)

¥

(β)?

(δ)?
(γ)?

(στ)?

Σ

κανάλι

διαµορφωτής

yi(t)
(ζ)?

¥

yo(t)
(θ)?

™¯‹Ì· 3.14

Το σύστηµα
επικοινωνίας για
την Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 3.6.

(η)?
αποδιαµορφωτής

Ο θόρυβος στα συστήµατα µε διαµόρφωση µονο–πλευρικής ζώνης
Ακολουθώντας τη διαδικασία υπολογισµού του σηµατοθορυβικού λόγου στην έξοδο ενός
συστήµατος DSB και για τα συστήµατα SSB, µπορούµε εύκολα να αποδείξουµε ότι
ÊSˆ
Si
Á ˜ =
Ë N ¯ o hf x

(3.36)

Η σχέση (3.36) µας υποδεικνύει ότι, για δεδοµένη ισχύ εκποµπής, η απόδοση του
συστήµατος SSB είναι ίδια µε αυτή των συστηµάτων DSB και βασικής ζώνης. Όµως,
στη διαµόρφωση SSB έχουµε εξοικονοµήσει το µισό εύρος ζώνης από ό,τι στη διαµόρφωση DSB.
∆ιαµόρφωση πλευρικής ζώνης µε κατάλοιπο
Στις προηγούµενες παραγράφους είδαµε ότι µε τη διαµόρφωση SSB έχουµε εξοικο-

3 . 2 ™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ° ƒ∞ ª ª π ∫ ∏ ™ ¢ π ∞ ª √ ƒ º ø ™ ∏ ™

93

νόµηση εύρους ζώνης κατά τη µετάδοση και σηµατοθορυβικό λόγο ισάξιο ή καλύτερο από τις άλλες διαµορφώσεις που έχουµε γνωρίσει µέχρι τώρα. Αυτά τα πλεονεκτήµατα όµως συνοδεύονται από µία σηµαντική αύξηση της πολυπλοκότητας των
κυκλωµάτων του διαµορφωτή και αποδιαµορφωτή.
Χαλαρώνοντας τον περιορισµό του ιδεατού ζωνοπερατού φίλτρου στο διαµορφωτή
και επιτρέποντας τη µερική κατάργηση της µιας πλευρικής ζώνης, αντί για την πλήρη
εξάλειψή της, µπορούµε να επιτύχουµε ένα σηµαντικό περιορισµό της απαιτούµενης κυκλωµατικής πολυπλοκότητας. Αυτή η τεχνική ονοµάζεται διαµόρφωση πλευρικής ζώνης µε κατάλοιπο (vestigial–sideband – VSB), ακριβώς γιατί αφήνει κατάλοιπα από τη δεύτερη πλευρική ζώνη.
Η αποδιαµόρφωση ενός σήµατος VSB επιτυγχάνεται, είτε µε τη βοήθεια ενός σύγχρονου αποδιαµορφωτή, είτε µε αποδιαµορφωτή περιβάλλουσας. Η διαµόρφωση
VSB συναντάται συχνά σε πλήθος εµπορικών εφαρµογών, όπως π.χ., η τηλεόραση
και η τηλεοµοιοτυπία (facsimile).
ÕÛÎËÛË ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 3.7
Έστω ότι θέλουµε να µεταδώσουµε ένα σήµα φωνής, µε εύρος ζώνης 10 kHz, και
επίσης, ότι θέλουµε ο σηµατοθορυβικός λόγος στην έξοδο του συστήµατος να ισούται µε 40 dB. Υποθέτουµε ότι το κανάλι έχει ιδανικά χαρακτηριστικά, ενώ υπάρχει σ’ αυτό ένας προσθετικός λευκός θόρυβος µε φασµατική πυκνότητα ισχύος η/2
= 10–9 W/Hz.
Οι επιλογές σε συστήµατα επικοινωνίας που έχουµε είναι: (α) σύστηµα DSB, (β)
σύστηµα AM και (γ) σύστηµα SSB.
Ποιο από τα τρία συστήµατα θα επιλέγατε, εάν το κριτήριο επιλογής ήταν: (α) το
µικρότερο απαιτούµενο εύρος ζώνης εκποµπής και (β) η µικρότερη απαιτούµενη
ισχύς εκποµπής;
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3.3 ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁˆÓÈ·Î‹˜ ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË˜

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
Όταν θα έχετε µελετήσει αυτήν την ενότητα, θα µπορείτε να:
• ορίσετε τη γωνιακή διαµόρφωση και να αναφέρετε τους δύο κύριους τύπους γωνιακής διαµόρφωσης,
• περιγράψετε τη µορφή που έχει το φάσµα ενός γωνιακά διαµορφωµένου σήµατος,
• εξηγήσετε τις απαιτήσεις του κάθε τύπου διαµόρφωσης σε εύρος ζώνης µετάδοσης
και σε µέση ισχύ εκποµπής,
• προσδιορίσετε την επίδραση του προσθετικού θορύβου στην απόδοση του συστήµατος γωνιακής διαµόρφωσης.
Στη γωνιακή διαµόρφωση, το διαµορφωµένο σήµα έχει τη µορφή
xc(t) = Ac cos[2πfct + f(t)]

(3.37)

όπου Accos2πfct είναι το φέρον του καναλιού και η φασµατική γωνία f(t) είναι συνάρτηση του σήµατος µηνύµατος x(t).
Στα συστήµατα γραµµικής διαµόρφωσης που παρουσιάσαµε στην Ενότητα 3.2, η διαµόρφωση µετέβαλλε το πλάτος του φέροντος ανάλογα µε το σήµα µηνύµατος. Σ’ αυτά
τα συστήµατα, το φάσµα του διαµορφωµένου σήµατος είναι βασικά το µετατοπισµένο φάσµα του σήµατος µηνύµατος και το εύρος ζώνης εκποµπής δεν υπερβαίνει το
διπλάσιο του εύρους ζώνης του µηνύµατος.
Στα συστήµατα γωνιακής διαµόρφωσης παύουν να ισχύουν οι παραπάνω ιδιότητες.
Συγκεκριµένα, οι φασµατικές συνιστώσες του διαµορφωµένου σήµατος δε σχετίζονται µε απλό τρόπο µε το φάσµα του σήµατος µηνύµατος και επίσης το απαιτούµενο
εύρος ζώνης εκποµπής είναι συνήθως κατά πολύ µεγαλύτερο από το εύρος ζώνης του
σήµατος µηνύµατος. Αυτά τα µειονεκτήµατα αντισταθµίζονται µε τη βελτιωµένη απόδοση των συστηµάτων γωνιακής διαµόρφωσης παρουσία θορύβου.
Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι γωνιακής διαµόρφωσης, οι οποίοι διαφέρουν στη σχέση
µεταξύ των f(t) και x(t):
• η διαµόρφωση φάσης (phase modulation – PM) και
• η διαµόρφωση συχνότητας (frequency modulation – FM).
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3.3.1 °ˆÓÈ·Î¿ ‰È·ÌÔÚÊˆÌ¤Ó· Û‹Ì·Ù·

Η εξίσωση (3.37) µπορεί να γραφεί ως
xc(t) = Ac cosθ(t)

(3.38)

όπου θ(t) = ωct + f(t) και ωc = 2πfc
Για το διαµορφωµένο σήµα xc(t), ορίζουµε τη στιγµιαία συχνότητά του, ωi(t), ως
w i (t ) =

dq ( t )
df ( t )
= wc +
dt
dt

(3.39)

Οι συναρτήσεις f(t) και df(t) / dt είναι γνωστές ως η στιγµιαία απόκλιση φάσης και
η στιγµιαία απόκλιση συχνότητας του xc(t) αντίστοιχα.
∆ιαµόρφωση φάσης
Στη διαµόρφωση φάσης, η στιγµιαία απόκλιση φάσης του διαµορφωµένου σήµατος
είναι ανάλογη του σήµατος µηνύµατος, δηλαδή

f(t) = kpx(t)

(3.40)

όπου kp είναι η σταθερά απόκλισης φάσης.
Οπότε, µπορούµε να εκφράσουµε το γωνιακά, κατά φάση, διαµορφωµένο σήµα ως

[

]

x PM (t ) = Ac cos w ct + k p x (t )

(3.41)

∆ιαµόρφωση συχνότητας
Στη διαµόρφωση συχνότητας, η στιγµιαία απόκλιση συχνότητας του διαµορφωµένου σήµατος είναι ανάλογη του σήµατος µηνύµατος, δηλαδή
df (t )
= k f x (t ) ¤ f (t ) = k f
dt

t

Ú x ( λ ) dλ

(3.42)

-•

όπου kf είναι η σταθερά απόκλισης συχνότητας και δεχόµαστε ότι τη στιγµή t = – •
η γωνία f(– •) είναι µηδενική.
Οπότε, µπορούµε να εκφράσουµε το γωνιακά, κατά συχνότητα, διαµορφωµένο σήµα ως
È
xFM (t ) = Ac cos Íw ct + k f
Î

˘
x ( λ )dλ ˙
-•
˚

Ú

t

(3.43)
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Στο Σχήµα 3.15 απεικονίζονται τα σήµατα AM, FM και PM που δηµιουργούνται για
τη µετάδοση ενός ηµιτονικού σήµατος µηνύµατος. Παρατηρούµε ότι το πλάτος του διαµορφωµένου φέροντος FM και του PM είναι πάντοτε σταθερό. Επίσης, παρατηρούµε
ότι οπτικά δεν µπορούµε να διακρίνουµε την κυµατοµορφή FM από αυτήν της PM.

x(t)

φέρον

xAM(t)

xFM(t)

t

t

t

t

™¯‹Ì· 3.15

Τα σήµατα AM,
FM και PM που
δηµιουργούνται
για τη µετάδοση
ενός ηµιτονικού
σήµατος
µηνύµατος.

xPM(t)

t
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ÕÛÎËÛË ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 3.8
Έστω δύο σήµατα µηνύµατος x1(t) και x2(t), και έστω xc (t) και xc (t) είναι δύο δια1

2

µορφωµένα σήµατα που αντιστοιχούν στα x1(t) και x2(t) αντίστοιχα.
Εάν η διαµόρφωση είναι η DSB, αποδείξτε ότι το σήµα µηνύµατος x1(t) + x2(t) θα
δηµιουργήσει ένα διαµορφωµένο σήµα ίσο µε το xc (t) + xc (t). Εξετάστε αν αυτή
1

2

η ιδιότητα ισχύει και στη περίπτωση της διαµόρφωσης PM.

3.3.2 ∆Ô Ê¿ÛÌ· ÂÓﬁ˜ ÁˆÓÈ·Î¿ ‰È·ÌÔÚÊˆÌ¤ÓÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜

Το γωνιακά διαµορφωµένο σήµα της σχέσης (3.38) µπορούµε να το εκφράσουµε σε
εκθετική µορφή ως

[

j w t +f ( t )) ˘
= Re Ace jw c t e jf ( t )
x c (t ) = Re È Ace ( c
˙˚
ÍÎ

x
Γνωρίζοντας ότι e =

•

Â k! x
1

k

=1 + x +

k =0

ανάλογα τον όρο e

jf ( t )

]

(3.44)

1 2 1 3
x + x + L , και αναπτύσσοντας
2!
3!

, η σχέση (3.44) γίνεται

È
Ê
ˆ˘
f 2 (t )
f n (t )
x c (t ) = Re Í Ace jw c t Á1 + jf (t ) +L+ jn
+ L˜ ˙ =
2!
n!
Ë
¯ ˙˚
ÍÎ
Ê
ˆ
f 2 (t )
f 3 (t )
= Ac Á cos w ct - f (t )sin w ct cos w ct +
sin w ct + L˜
2!
3!
Ë
¯

(3.45)

Από τη σχέση (3.45) παρατηρούµε ότι το γωνιακά διαµορφωµένο σήµα αποτελείται
από το φέρον συν ένα άπειρο άθροισµα από ηµιτονικά σήµατα µεταβαλλόµενου πλάτους, όπως τα f(t)sinωct, f2(t)cosωct, f3(t)sinωct, κοκ.
Κατά συνέπεια, το φάσµα του γωνιακά διαµορφωµένου σήµατος θα αποτελείται από
τη φασµατική συνιστώσα του φέροντος και από τα φάσµατα των σηµάτων f(t), f2(t),

f3(t), … κεντραρισµένα ως προς ωc.
Από τα παραπάνω, είναι ξεκάθαρο ότι το φάσµα του γωνιακά διαµορφωµένου σήµατος δεν σχετίζεται µε το φάσµα του σήµατος µηνύµατος µε τον απλό τρόπο που
συναντήσαµε στα γραµµικά διαµορφωµένα σήµατα.
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3.3.3 ¢È·ÌﬁÚÊˆÛË ÙﬁÓÔ˘

Όπως είδαµε στην Ενότητα 3.3.2, η ακριβής περιγραφή του φάσµατος ενός σήµατος γωνιακά διαµορφωµένου είναι σύνθετη. Και η ανάλυση της συµπεριφοράς του
είναι πολύπλοκη εξαιτίας της απουσίας της γραµµικής ιδιότητας.
Τα πράγµατα όµως απλουστεύονται σηµαντικά στην ειδική περίπτωση όπου το σήµα
µηνύµατος είναι ηµιτονικό (ή αλλιώς τόνος). Έτσι, σ’ αυτήν την Ενότητα θα αναλύσουµε τη συµπεριφορά ενός σήµατος γωνιακά διαµορφωµένου από ένα ηµιτονικό σήµα
και στη συνέχεια θα προσπαθήσουµε να γενικεύσουµε τα εξαγόµενα αποτελέσµατα.
∆είκτης διαµόρφωσης
Αν το σήµα µηνύµατος x(t) είναι ηµιτονικό, δηλαδή x(t) = Ax cosωxt, τότε η στιγµιαία απόκλιση φάσης του διαµορφωµένου σήµατος είναι
Ïk p Ax cos w x t
Ô
f (t ) = Ì k f Ax
Ô w sin w x t
Ó x

για PM
για FM

(3.46)

όπου για την εξαγωγή της σχέσης για την FM χρησιµοποιήσαµε την ταυτότητα

Ú cos axdx = a sin ax .
1

Για την περίπτωση FM, το διαµορφωµένο σήµα γίνεται
xFM(t) = Ac cos[ωct + βsinωxt]
όπου β=

k f Ax
wx

(3.47)

. Η παράµετρος β ονοµάζεται δείκτης διαµόρφωσης και παριστάνει

τη µέγιστη φασµατική απόκλιση που προκαλεί ο τόνος που διαµορφώνει.
Αντίστοιχα, για την περίπτωση PM, µπορείτε εύκολα να δείξετε ότι ο δείκτης διαµόρφωσης ισούται µε β = kpAx.
Ο δείκτης διαµόρφωσης β ορίζεται µόνο για διαµόρφωση τόνου και µία εναλλακτική έκφρασή του είναι η
β=

Dw
wx

=

{

max w i - w c
wx

}

(3.48)

όπου ∆ω είναι η µέγιστη απόκλιση συχνότητας του γωνιακά διαµορφωµένου σήµατος.
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Εύρος ζώνης του σήµατος γωνιακά διαµορφωµένου µε τόνο
Στην Ενότητα 3.3.2 είδαµε ότι το φάσµα ενός γωνιακά διαµορφωµένου σήµατος αποτελείται από το άπειρο άθροισµα επιµέρους φασµάτων και έτσι φαίνεται να έχει άπειρη έκταση.
Στην περίπτωση του σήµατος γωνιακά διαµορφωµένου µε τόνο έχει αποδειχθεί ότι
ένα µεγάλο µέρος της ισχύος του βρίσκεται συγκεντρωµένο σε ένα πεπερασµένο
εύρος συχνοτήτων, για οποιοδήποτε δείκτη διαµόρφωσης β (για την απόδειξη, ο αναγνώστης παραπέµπεται στο βιβλίο του Shanmugam (1979), Κεφάλαιο 6). Συγκεκριµένα, έχει αποδειχθεί ότι το 98% της ισχύος του βρίσκεται στο εύρος ζώνης
W ª 2(β + 1)ωx

(3.49)

Επίσης, πειραµατικά αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει ουσιαστική παραµόρφωση στο σήµα µηνύµατος εάν το σήµα που εκπέµπεται περιέχει το 98% ή
περισσότερο της ισχύος του γωνιακά διαµορφωµένου σήµατος.
Εύρος ζώνης του σήµατος γωνιακά διαµορφωµένου µε τυχαίο σήµα
Για ένα σήµα µηνύµατος πεπερασµένου εύρους ζώνης fx µπορούµε να ορίσουµε το
λόγο απόκλισης, D, ως
D=

Df
fx

(3.50)

όπου ∆f = max{|fi – fc|} είναι η µέγιστη απόκλιση συχνότητας του γωνιακά διαµορφωµένου σήµατος.
Παρατηρούµε ότι ο λόγος απόκλισης D είναι ανάλογος του δείκτη διαµόρφωσης β
(βλέπε σχέση (3.48)). Χρησιµοποιώντας το D στη θέση του β στην σχέση (3.49)
έχουµε
WFM ª 2(D + 1) fx = 2(∆f + fx)

(3.51)

Η σχέση (3.51), που είναι γενικά αποδεκτή, αναφέρεται ως κανόνας του Carson και
εκφράζει το απαιτούµενο εύρος ζώνης ενός γωνιακά διαµορφωµένου σήµατος.
Παρατηρούµε ότι το γωνιακά διαµορφωµένο σήµα απαιτεί, για τη µετάδοσή του,
εύρος ζώνης ίσο µε το διπλάσιο του αθροίσµατος της µέγιστης απόκλισης συχνότητας συν το εύρος ζώνης του σήµατος µηνύµατος.
Εάν D << 1, τότε το σήµα FM χαρακτηρίζεται ως στενής ζώνης και το απαιτούµε-
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νο εύρος ζώνης του είναι ίσο µε 2fx, δηλαδή ίδιο µε το εύρος ζώνης του σήµατος DSB
και AM. Εάν D >> 1, τότε το σήµα FM χαρακτηρίζεται ως ευρείας ζώνης και το
απαιτούµενο εύρος ζώνης του είναι ίσο µε 2∆f.
ÕÛÎËÛË ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 3.9
Έστω ένα σήµα FM διαµορφωµένο µε ηµιτονικό σήµα συχνότητας fx = 1 kHz. Εάν
το σήµα FM είναι της µορφής
xFM(t) = 10cos[ωct + 3sin ωxt],
υπολογίστε το απαιτούµενο εύρος ζώνης του, W. Πώς µεταβάλλεται το W όταν η
συχνότητα fx (α) διπλασιαστεί και (β) µειωθεί στο µισό;

3.3.4 √ ıﬁÚ˘‚Ô˜ ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁˆÓÈ·Î‹˜ ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË˜

Στην Ενότητα 3.3.1 είδαµε ότι ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της γωνιακής διαµόρφωσης είναι το ότι δεν µεταβάλλει το πλάτος του διαµορφωµένου σήµατος. Κατά
συνέπεια, η ισχύς του εκπεµπόµενου σήµατος στα συστήµατα γωνιακής διαµόρφωσης είναι ανεξάρτητη του σήµατος µηνύµατος και συγκεκριµένα ισούται µε 1 Ac2 ,
2
όπου Ac είναι το πλάτος του φέροντος.
Αναλύοντας τη συµπεριφορά των συστηµάτων επικοινωνίας PM και FM, µέσα στο
πλαίσιο µελέτης της επίδρασης του θορύβου που χρησιµοποιήσαµε στις προηγούµενες Ενότητες του Κεφαλαίου, µπορεί να αποδειχθεί ότι ο σηµατοθορυβικός λόγος
στην έξοδο των συστηµάτων δίδεται από τις σχέσεις
για PM:

Ê S ˆ Ê 2 ˆ Ê Si ˆ
Á ˜ = Ë k p ¯ Sx Á
˜
Ë N¯o
Ë hf x ¯

(3.52)

2

για FM:

Ê Si ˆ
Ê Df ˆ
Ê Sˆ
Á ˜ = 3Á ˜ S x Á
˜
Ë N ¯ o Ë fx ¯
Ë hf x ¯

(3.53)

όπου fx και Sx είναι το εύρος ζώνης και η µέση ισχύς του σήµατος µηνύµατος αντίστοιχα, Si είναι η µέση ισχύς εκποµπής, kp είναι η σταθερά απόκλισης φάσης και ∆f
είναι η µέγιστη απόκλιση συχνότητας του γωνιακά διαµορφωµένου σήµατος. Για
την απόδειξη των σχέσεων (3.52) και (3.53), ο αναγνώστης παραπέµπεται στο βιβλίο
του Shanmugam (1979), Κεφάλαιο 7.
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Από τις σχέσεις (3.52) και (3.53) παρατηρούµε ότι ο σηµατοθορυβικός λόγος στην
έξοδο των συστηµάτων µπορεί να αυξάνεται τροποποιώντας ανάλογα τα χαρακτηριστικά του διαµορφωτή (το kp για το PM και το ∆f για το FM), χωρίς να αυξάνεται
η ισχύς του εκπεµπόµενου σήµατος. Αυτή η ιδιότητα δεν υπάρχει στα συστήµατα
γραµµικής διαµόρφωσης. Βέβαια, αυτό που πληρώνουµε στην προκειµένη περίπτωση είναι η αύξηση του απαιτούµενου εύρους ζώνης για το διαµορφωµένο σήµα.
ÕÛÎËÛË ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 3.10
Έστω ένα σήµα µηνύµατος x(t) πεπερασµένου εύρους ζώνης fx = 15 kHz, µέσης
ισχύος Sx = 1/2 W και µε |x(t)| £ 1, το οποίο µεταδίδεται µέσω ενός καναλιού µε
προσθετικό λευκό θόρυβο φασµατικής πυκνότητας ισχύος η/2 = 10–10 W/Hz. Κατά
τη µετάδοση το σήµα εξασθενίζει κατά 50 dB. Εάν θέλουµε ο σηµατοθορυβικός
λόγος στην έξοδο του συστήµατος να είναι µεγαλύτερος από 40 dB, τότε υπολογίστε το απαιτούµενο εύρος ζώνης µετάδοσης, W και την απαιτούµενη ισχύ εκποµπής, ST, για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α)για διαµόρφωση DSB,
(β) για διαµόρφωση AM µε αποδιαµορφωτή περιβάλλουσας και δείκτη διαµόρφωσης µ = 1,
(γ) για διαµόρφωση PM µε kp = 3 και
(δ) για διαµόρφωση FM µε δείκτη απόκλισης D = 5.

3.4 ¶ÔÏ˘ÏÂÍ›· ÌÂ ‰È·›ÚÂÛË Û˘¯ÓﬁÙËÙ·˜

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
Όταν θα έχετε µελετήσει αυτήν την ενότητα, θα µπορείτε να :
• ορίσετε την πολυπλεξία µε διαίρεση συχνότητας,
• περιγράψετε µε αδρές γραµµές τον τρόπο λειτουργίας της πολυπλεξίας µε διαίρεση συχνότητας,
• αναφέρετε ένα πρόβληµα που συναντάται συχνά στην πολυπλεξία µε διαίρεση
συχνότητας και να προσδιορίσετε έναν τρόπο επίλυσής του.
Ως πολυπλεξία (multiplexing) ορίζεται εκείνη η τεχνική κατά την οποία δύο ή περισ-
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σότερα σήµατα µηνύµατος συνδυάζονται σ’ ένα σύνθετο σήµα µε σκοπό την ταυτόχρονη µετάδοσή τους από ένα κοινό κανάλι.
Υπάρχουν δύο βασικές τεχνικές πολυπλεξίας: η πολυπλεξία µε διαίρεση συχνότητας
(frequency division multiplexing – FDM) και η πολυπλεξία µε διαίρεση χρόνου (time
division multiplexing – TDM). Στην πολυπλεξία FDM, τα σήµατα µηνύµατος διαχωρίζονται µεταξύ τους στο πεδίο των συχνοτήτων, ενώ στην πολυπλεξία TDM, τα
σήµατα µηνύµατος διαχωρίζονται µεταξύ τους στο πεδίο του χρόνου. Την πολυπλεξία TDM θα την παρουσιάσουµε στο Κεφάλαιο 5.
Η βασική ιδέα λειτουργίας της πολυπλεξίας FDM παρουσιάζεται στο σχήµα 3.16. Έστω
τρία σήµατα µηνύµατος πεπερασµένου εύρους ζώνης (x1(t), x2(t), x3(t)), τα οποία θέλουµε να µεταδώσουµε ταυτόχρονα πάνω από το ίδιο κανάλι βασικής ζώνης. Για να το επιτύχουµε αυτό, µετατοπίζουµε το φάσµα του κάθε σήµατος µηνύµατος γύρω από τις τρεις
διαφορετικές συχνότητες fc , fc , fc , αντίστοιχα. Οι τιµές των fc , fc , fc έχουν επιλεγεί
1
2
3
1
2
3
κατάλληλα, έτσι ώστε να µην υπάρχει επικάλυψη των φασµάτων των σηµάτων µηνύµατος. Στο παράδειγµα του Σχήµατος 3.16 χρησιµοποιήσαµε τη διαµόρφωση DSB για
τη µετατόπιση φάσµατος. Οποιαδήποτε άλλη τεχνική διαµόρφωσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µετατόπιση, αρκεί να µην επικαλύπτονται τα επιµέρους φάσµατα.
Βέβαια, η µέθοδος που χρησιµοποιείται συχνότερα είναι η SSB (γιατί άραγε;).
x1(t)

X1(f)

BPF

fc1

f

Σ

κανάλι

BPF

f
™¯‹Ì· 3.16

Η πολυπλεξία µε
διαίρεση συχνότητας (FDM).

x2(t)

fc 2

x3(t)

X3(f)

LPF

fc2

f

x1(t)

fc 1

x2(t)

X2(f)

LPF

BPF

LPF

fc3

x3(t)

fc 3

0

fc1

fc2

fc3

f

Το πολυπλεγµένο σήµα µεταδίδεται απευθείας πάνω από το κανάλι βασικής ζώνης.
Στο άκρο του παραλήπτη χρησιµοποιούµε αρχικά ζωνοπερατά φίλτρα για να χωρίσουµε τα σήµατα xc (t), xc (t), xc (t) και κατόπιν τη σύγχρονη αποδιαµόρφωση για να
1
2
3
ανακτήσουµε τα σήµατα µηνύµατος.
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Εκτός από το σύστηµα βασικής ζώνης, µπορούµε επίσης να χρησιµοποιήσουµε οποιοδήποτε τύπο διαµόρφωσης για τη µετάδοση του πολυπλεγµένου σήµατος. Απλώς θα
πρέπει να παρεµβάλουµε το αντίστοιχο ζευγάρι διαµορφωτή – αποδιαµορφωτή, πριν
και µετά από το κανάλι µετάδοσης αντίστοιχα.
Ένα από τα προβλήµατα που συναντώνται συχνά στην τεχνική FDM είναι η ανεπιθύµητη σύζευξη ενός σήµατος µηνύµατος µ’ ένα άλλο, η οποία καλείται διαφωνία
(crosstalk). Αυτό οφείλεται, σε µεγάλο βαθµό, στο µη ιδανικό φιλτράρισµα των ζωνοπερατών φίλτρων του προορισµού. Για να το αντιµετωπίσουµε, συνήθως εισάγουµε
ζώνες προστασίας µεταξύ των φασµάτων των σηµάτων µηνύµατος, µέσα στις οποίες προσαρµόζονται τα µεταβατικά τµήµατα των φίλτρων, πληρώνοντας έτσι το τίµηµα του αυξηµένου εύρους ζώνης του πολυπλεγµένου σήµατος.
Η πολυπλεξία FDM χρησιµοποιείται ευρέως στην τηλεφωνία, στη ραδιοφωνία και
στην τηλεόραση. Για παράδειγµα, µέχρι 600 σήµατα οµιλίας (200 Hz έως 3,2 kHz)
µπορούν να πολυπλεχθούν για µετάδοση πάνω από ένα κοινό οµοαξονικό καλώδιο
εύρους ζώνης 2,5 MHz, χρησιµοποιώντας διαµόρφωση SSB µε φέρουσες που απέχουν µεταξύ τους 4 kHz .
ÕÛÎËÛË ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 3.11
Προσδιορίστε την ορθότητα των παρακάτω προτάσεων εξηγώντας την επιλογή σας.
Σωστό

Λάθος

Το σύστηµα επικοινωνίας βασικής ζώνης εµφανίζει
τη µικρότερη πολυπλοκότητα των απαραίτητων διατάξεων για
την υλοποίησή του.

❏

❏

∆εν µπορούµε να ανακτήσουµε το σήµα µηνύµατος από ένα
υπερδιαµορφωµένο φέρον AM.

❏

❏

Το φαινόµενο κατωφλίου δεν εµφανίζεται όταν χρησιµοποιείται
σύµφωνη αποδιαµόρφωση.
❏

❏

Στα συστήµατα γωνιακής διαµόρφωσης είναι δυνατή
η ανταλλαγή του απαιτούµενου εύρους ζώνης για το
διαµορφωµένο σήµα µε το σηµατοθορυβικό λόγο στην έξοδο
του συστήµατος.

❏

❏

Το ελάχιστο εύρος ζώνης ενός σήµατος FDM είναι ίσο µε
το άθροισµα των ευρών ζωνών όλων των σηµάτων µηνυµάτων. ❏

❏
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™‡ÓÔ„Ë
• Στην επικοινωνία βασικής ζώνης το σήµα µηνύµατος µεταδίδεται αυτούσιο, ενώ στην
επικοινωνία ζώνης διέλευσης, το φάσµα του σήµατος µηνύµατος µετατοπίζεται στην
περιοχή συχνοτήτων που είναι κατάλληλη για τη µετάδοση µέσω του καναλιού.
• ∆ιαµόρφωση είναι η διαδικασία εκείνη κατά την οποία κάποια από τα χαρακτηριστικά του φέροντος µεταβάλλονται σύµφωνα µε το σήµα µηνύµατος.
• Στη γραµµική διαµόρφωση, το σήµα µηνύµατος µεταδίδεται µεταβάλλοντας κατάλληλα το πλάτος του φέροντος.
• Οι τρεις βασικοί τύποι γραµµικής διαµόρφωσης είναι η διαµόρφωση διπλο – πλευρικής ζώνης (DSB), η διαµόρφωση πλάτους (AM) και η διαµόρφωση µονο – πλευρικής ζώνης (SSB).
• Στην διαµόρφωση DSB, το πλάτος του διαµορφωµένου φέροντος είναι ανάλογο
του σήµατος µηνύµατος.
• Το σήµα AM προκύπτει µε την προσθήκη ενός ισχυρού φέροντος σ’ ένα σήµα DSB.
Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό του είναι ότι φέρει τη µορφή του σήµατος µηνύµατος στην περιβάλλουσά του, γεγονός που οδηγεί στην απλή αποδιαµόρφωσή του.
• Στη διαµόρφωση SSB, το σύστηµα επικοινωνίας καταργεί µία από τις δύο πλευρικές ζώνες του σήµατος µηνύµατος και έτσι περιορίζει στο µισό την απαίτηση
εύρους ζώνης συγκρινόµενη µε τη διαµόρφωση DSB και AM.
• Με δεδοµένη ισχύ εκποµπής και µε ιδανικό κανάλι µετάδοσης, ο σηµατοθορυβικός λόγος στην έξοδο ενός συστήµατος AM είναι µικρότερος από τον αντίστοιχο
λόγο στα συστήµατα DSB και SSB.
• Στη γωνιακή διαµόρφωση, το σήµα µηνύµατος µεταδίδεται µεταβάλλοντας κατάλληλα τη γωνία του φέροντος. Το πλάτος του διαµορφωµένου φέροντος παραµένει
σταθερό.
• Οι δύο βασικοί τύποι γωνιακής διαµόρφωσης είναι η διαµόρφωση φάσης (PM)
και η διαµόρφωση συχνότητας (FM).
• Το φάσµα του γωνιακά διαµορφωµένου σήµατος αποτελείται από τη φασµατική
συνιστώσα του φέροντος και από ένα άπειρο άθροισµα επιµέρους φασµάτων σηµάτων που εκφράζονται ως συναρτήσεις της στιγµιαίας απόκλισης φάσης. Κατά συνέπεια το φάσµα του εµφανίζεται άπειρο και υπερβαίνει το διπλάσιο του εύρους
ζώνης του µηνύµατος.

™YNOæH

• Στα συστήµατα γωνιακής διαµόρφωσης είναι δυνατή η ανταλλαγή του απαιτούµενου εύρους ζώνης για το διαµορφωµένο σήµα µε το σηµατοθορυβικό λόγο στην
έξοδο του συστήµατος.
• Πολυπλεξία είναι εκείνη η τεχνική κατά την οποία δύο ή περισσότερα µηνύµατα
συνδυάζονται σ’ ένα σύνθετο σήµα µε σκοπό την ταυτόχρονη µετάδοσή τους από
ένα κοινό κανάλι.
• Στην πολυπλεξία µε διαίρεση συχνότητας, τα σήµατα µηνύµατος διαχωρίζονται
µεταξύ τους στο πεδίο των συχνοτήτων.
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µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·

Τα ελληνικά κείµενα που βασιστήκαµε για την περιγραφή των τεχνικών αναλογικής
διαµόρφωσης ήταν το Κεφάλαια 6 του βιβλίου του Shanmugam, το οποίο έχει µεταφραστεί στα Ελληνικά από τον Κ. Καρούµπαλο (1979), τα Κεφάλαια 3 και 4 του
βιβλία του Taub και Schilling, µε απόδοση στα Ελληνικά των κ.κ. Τσίρη και Κουκουρλή (1995).
Τα αντίστοιχα ξενόγλωσσα κείµενα ήταν τα Κεφάλαια 6 – 8 του βιβλίου του Carlson
(1986), το Κεφάλαιο 5 του Couch (1997) και το Κεφάλαιο 4 του βιβλίου του
Schwartz (1990).
Για τον προσδιορισµό της επίδρασης του θορύβου βασιστήκαµε στα κείµενα του
Shanmugam (1979) (Κεφάλαιο 7) και του Hsu (1993) (έβδοµο Κεφάλαιο επίσης).
Αξίζει να αναφέρουµε ότι δεν ασχοληθήκαµε καθόλου µε θέµατα κυκλωµατικής
πολυπλοκότητας για την υλοποίηση του κάθε τύπου διαµόρφωσης. Για τον αναγνώστη που ενδιαφέρεται, µία άριστη εισαγωγική αναφορά σ’ αυτό το θέµα νοµίζουµε ότι αποτελεί το βιβλίο του Shanmugam (1979).
[1] K. Sam Shanmugam. «Ψηφιακά και Αναλογικά Συστήµατα Επικοινωνίας».
Μετάφραση: Κ. Καρούµπαλου. Εκδόσεις Γ. Πνευµατικού. (1979).
[2] H. Taub, D. Schilling. «Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα». Μετάφραση: Γ. Τσίρη,
Σ. Κουκουρλή. Εκδόσεις Α. Τζιόλα. (1995).
[3] A. Bruce Carlson. «Communication Systems: An Introduction to Signals and
Noise in Electrical Communication». 3rd edition. McGraw – Hill. ISBN 0 – 07
– 009960. (1986).
[4] Leon W. Couch II. «Digital and Analog Communication Systems». Fifth Edition.
Prentice – Hall, Inc. ISBN 0 – 13 – 599028 – 9. (1997).
[5] Mischa Schwartz. «Information Transmission, Modulation and Noise». 4th
edition. McGraw – Hill. ISBN 0 – 07 – 055909 – 0. (1990).
[6] Hwei P. Hsu. «Schaum’s outline of theory and problems of analog and digital
communications». McGraw – Hill. ISBN 0 – 07 – 030636 – 2. (1993).
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Σε αυτό το κεφάλαιο θα γνωρίσουµε τις βασικές τεχνικές παλµικής διαµόρφωσης,
τους τρόπους δηλαδή µετατροπής αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό.

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
Όταν θα έχετε µελετήσει αυτό το κεφάλαιο, θα µπορείτε να:
• αιτιολογήσετε την ανάγκη µετατροπής ενός συνεχούς αναλογικού σήµατος σε διακριτό,
• περιγράψετε µε αδρές γραµµές την πράξη και τους κανόνες της δειγµατοληψίας,
• προσδιορίσετε τις τρεις κύριες λειτουργίες της παλµοκωδικής διαµόρφωσης,
• αιτιολογήσετε γιατί η µετάδοση αναλογικού σήµατος µε χρήση συστήµατος παλµοκωδικής διαµόρφωσης προσδίδει µεγαλύτερη ανοχή στον εξωτερικό θόρυβο,
• περιγράψετε σε αδρές γραµµές τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά της διαµόρφωσης ∆έλτα.

ŒÓÓÔÈÂ˜ ÎÏÂÈ‰È¿
• ανοµοιόµορφη κβάντιση

• θεώρηµα δειγµατοληψίας

• διαµόρφωση ∆έλτα

• κβάντιση

• διαµόρφωση παλµών κατά εύρος
(PWM)

• οµοιόµορφη κβάντιση

• διαµόρφωση παλµών κατά πλάτος
(PAM)
• διαµόρφωση παλµών κατά θέση
(PPM)
• διάστηµα Nyquist
• διαφορική παλµοκωδική διαµόρφωση (DPCM)

• παλµοκωδική διαµόρφωση (PCM)
• προσαρµοστική διαµόρφωση ∆έλτα
(ADM)
• συµπιεστής–αποσυµπιεστής
(COMPressor–expANDER,
compander)
• υπερφόρτωση κλίσης

∞

§

∞

π

√

108

K E º A § A I O 4 : M ∂ ∆∞ ƒ √ ¶ ∏ A ¡ ∞ § √ ° π ∫ √ À ™ ∏ ª ∞∆ √ ™ ™ ∂ æ ∏ º π ∞ ∫ √

∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜
Όπως είδαµε στο εισαγωγικό 1ο Κεφάλαιο, τα ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήµατα
παρουσιάζουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα, έναντι των αντίστοιχων αναλογικών συστηµάτων, στους τοµείς της αξιοπιστίας, της απόδοσης, της ασφάλειας και της οικονοµίας.
Τα φυσικά σήµατα, όπως, π.χ., η φωνή, ο ήχος ή η εικόνα, είναι αναλογικά. Για να
µπορέσουµε να χρησιµοποιήσουµε τα ψηφιακά συστήµατα για τη µετάδοσή τους, θα
πρέπει να τα µετατρέψουµε σε ψηφιακά σήµατα.
Συνήθως τα φυσικά αναλογικά σήµατα λαµβάνουν τιµές καθ’ όλη τη διάρκειά τους.
Μια πρωταρχική πράξη προς την ψηφιοποίησή τους είναι η µετατροπή τους σε αναλογικά σήµατα διακριτού χρόνου. Μ’ αυτή τη λειτουργία ασχολούµαστε στην Ενότητα 4.1.
Η µετατροπή αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό καλείται συχνά µετατροπή A/D
(Analog to Digital conversion) ή ψηφιακή παλµική διαµόρφωση.
∆ύο είναι οι κύριες τεχνικές παλµικής διαµόρφωσης: η παλµοκωδική διαµόρφωση
(Pulse Code Modulation – PCM) και η διαµόρφωση ∆έλτα. Τη διαµόρφωση PCM
την περιγράφουµε στην Ενότητα 4.2, ενώ παρουσιάζουµε τη διαµόρφωση ∆έλτα και
µια παραλλαγή της, την προσαρµοστική διαµόρφωση ∆έλτα, στην Ενότητα 4.3.
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4.1 MÂÙ·ÙÚÔ‹ ·Ó·ÏÔÁÈÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÛÂ ‰ÈaÎÚÈÙﬁ

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
Όταν θα έχετε µελετήσει αυτή την ενότητα, θα µπορείτε να:
• περιγράψετε πώς µετατρέπουµε ένα αναλογικό σήµα από συνεχούς χρόνου σε διακριτού χρόνου,
• διατυπώσετε το θεώρηµα της δειγµατοληψίας και να επιχειρηµατολογήσετε για τη
χρησιµότητά του,
• προσδιορίσετε σε αδρές γραµµές την πράξη της φυσικής δειγµατοληψίας,
• περιγράψετε δύο απλούς τρόπους µετάδοσης ενός διακριτού σήµατος.
Τα αναλογικά σήµατα λαµβάνουν τιµές καθ’ όλη τη διάρκειά τους και όχι µόνο σε
συγκεκριµένες χρονικές στιγµές στον άξονα του χρόνου. Για την ψηφιοποίησή τους,
το πρώτο βήµα που πρέπει να εκτελέσουµε είναι η µετατροπή τους σε διακριτά. Το
διακριτό σήµα, ή αλλιώς σήµα διακριτού χρόνου, λαµβάνει τιµές µόνο σε συγκεκριµένες χρονικές στιγµές.
Η µετατροπή ενός αναλογικού σήµατος σε διακριτό διενεργείται µε τη δειγµατοληψία, όπου σε συγκεκριµένες χρονικές στιγµές σταχυολογούνται δείγµατα του σήµατος. Η πληροφορία που εµπεριέχεται στα ληφθέντα δείγµατα θα πρέπει να είναι ικανή
για την ακριβή επαναδόµηση του αναλογικού σήµατος στον προορισµό του. Η διαδικασία λήψης των δειγµάτων βασίζεται στο θεώρηµα της δειγµατοληψίας.
4.1.1 £ÂÒÚËÌ· ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜

Με το θεώρηµα της δειγµατοληψίας µπορούµε να προσδιορίσουµε τον ελάχιστο
ρυθµό λήψης δειγµάτων από ένα σήµα συνεχούς χρόνου, έτσι ώστε αυτό να µπορεί
να ανακτηθεί πλήρως στον προορισµό του.
Ας θεωρήσουµε ένα σήµα περιορισµένου εύρους ζώνης, το οποίο συµβολίζουµε µε
x(t). Υπενθυµίζουµε ότι, καθώς είναι σήµα µε περιορισµένο εύρος ζώνης, οι συχνότητές του θα φράσσονται από µία µέγιστη συχνότητα, την οποία συµβολίζουµε µε fx.
Έστω ότι το σήµα δειγµατοληπτείται κάθε T χρονικές µονάδες (π.χ. δευτερόλεπτα),
λαµβάνοντας έτσι το διακριτό σήµα x(nT), n = 1, 2, 3, …
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Θεώρηµα 4.1
Ένα συνεχές σήµα περιορισµένου εύρους ζώνης x(t), µε µέγιστη συχνότητα fx, µπορεί να ανακτηθεί πλήρως από τα δείγµατά του x(nT), n = 1, 2, 3, …, εάν αυτά λαµβάνονται περιοδικά και η περίοδος δειγµατοληψίας ικανοποιεί τη σχέση T £

1
.
2 fx

Η µέγιστη περίοδος δειγµατοληψίας Ts = 1/(2fx) ονοµάζεται και διάστηµα ή περίοδος Nyquist.
Επίσης, γνωρίζοντας ότι η συχνότητα δειγµατοληψίας ισούται µε την αντίστροφη
τιµή της περιόδου δειγµατοληψίας, από το Θεώρηµα 4.1 προκύπτει ότι, για να ανακατασκευάσουµε πλήρως ένα συνεχές σήµα περιορισµένου εύρους ζώνης, θα πρέπει να λαµβάνουµε τουλάχιστον δύο δείγµατα κατά τη διάρκεια της περιόδου που
αντιστοιχεί στη φασµατική συνιστώσα της υψηλότερης συχνότητας. Η ελάχιστη
συχνότητα δειγµατοληψίας fs = 2fx ονοµάζεται και ρυθµός ή συχνότητα Nyquist.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 4.1
Το ανθρώπινο αυτί µπορεί να αντιληφθεί ήχους στο φάσµα συχνοτήτων από 50 Hz
έως 20.000 Hz.
Στα σύγχρονα συστήµατα αποθήκευσης και αναπαραγωγής ποιοτικού ήχου (π.χ.
στους ψηφιακούς µουσικούς δίσκους, Compact Disks – CDs) ο ρυθµός δειγµατοληψίας είναι 44.100 δείγµατα ανά δευτερόλεπτο. Με αυτό το ρυθµό δειγµατοληψίας,
ο οποίος είναι υπερδιπλάσιος από τη µέγιστη συχνότητα που αντιλαµβάνεται το
ανθρώπινο αυτί, επιτυγχάνεται η ακριβής αναπαραγωγή του ήχου.
Η πράξη της δειγµατοληψίας στο πεδίο του χρόνου
Στο Σχήµα 4.1 απεικονίζεται η πράξη της δειγµατοληψίας στο πεδίο του χρόνου.
Ας θεωρήσουµε το σήµα περιορισµένου εύρους ζώνης x(t) που απεικονίζεται στο
διάγραµµα 4.1.α και τη σειρά στιγµιαίων παλµών δ(t) του διαγράµµατος 4.1.β. Οι
παλµοί αυτοί έχουν απειροστό εύρος dt και εµφανίζονται περιοδικά κάθε Ts δευτερόλεπτα. Επειδή στην πράξη τόσο στενοί παλµοί δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν, αυτή η δειγµατοληψία ονοµάζεται ιδανική ή στιγµιαία δειγµατοληψία. Το
διακριτό σήµα xs(t) = x(nT), n = 1, 2, …, που προκύπτει από την ιδανική δειγµατοληψία του αρχικού σήµατος, απεικονίζεται στο διάγραµµα 4.1.γ.
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3Ts

4Ts

5Ts

6Ts

7Ts

t
™¯‹Ì· 4.1

Η πράξη της δειγµατοληψίας στο πεδίο
του χρόνου: (α) το
xs(t)

αρχικό σήµα x(t),
(β) µια σειρά στιγµιαίων παλµών δ(t), µε
περίοδο Ts δευτερό-

(γ)

0

t

λεπτα, και (γ) το διακριτό σήµα xs(t) =

x(nTs), n = 1, 2, …,
που προκύπτει από τη
δειγµατοληψία.

Η πράξη της δειγµατοληψίας στο πεδίο συχνοτήτων
Στο Σχήµα 4.2 απεικονίζεται η πράξη της δειγµατοληψίας στο πεδίο συχνοτήτων.
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ζώνη προστασίας

™¯‹Ì· 4.2

Xs(f)

Η πράξη της δειγµατοληψίας στο πεδίο
συχνοτήτων:

(β)

(α) το φάσµα X ( f )
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(β) το φάσµα Xs ( f )
του σήµατος xs(t),

Xs(f)

που προκύπτει από
τη δειγµατοληψία,
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όταν fs > 2 fx, και
(γ) το φάσµα Xs ( f ),

–4fs

–3fs

–2fs

όταν fs < 2fx

–fs

0

fs

2fs

3fs

Xs(f) όταν fs < 2fx

Ας θεωρήσουµε ότι το φάσµα X( f ) του αρχικού σήµατος έχει τη µορφή του διαγράµµατος 4.2.α. Παρατηρήστε ότι το φάσµα είναι περιορισµένο µέχρι τη συχνότητα fx.
Εάν το σήµα δειγµατοληπτηθεί µε ρυθµό µεγαλύτερο από 2fx , τότε το φάσµα του
σήµατος xs(t), που προκύπτει από τη δειγµατοληψία, αποτελείται από περιοδικές
επαναλήψεις του X( f ) (βλέπε διάγραµµα 4.2.β). Ας συµβολίσουµε µε Xs ( f ) το φάσµα
του σήµατος xs(t). Γνωρίζοντας το Xs ( f ), µπορούµε να ανακτήσουµε το X( f ) και,
κατά συνέπεια, το x(t), µε την απλή διέλευση του σήµατος xs(t) από ένα βαθυπερατό φίλτρο, το οποίο αφήνει να περάσουν µόνο οι φασµατικές συνιστώσες που βρίσκονται στην περιοχή [– fx , fx].
Όµως, τα πραγµατικά φίλτρα δεν είναι ιδανικά, δηλαδή δεν εµφανίζουν µια απείρως
οξεία αποκοπή. Γι’ αυτό το λόγο, η συχνότητα δειγµατοληψίας δεν επιλέγεται ακριβώς διπλάσια της µέγιστης συχνότητας του σήµατος fx, αλλά κάπως µεγαλύτερη.
Έτσι, δηµιουργείται µια ζώνη προστασίας στην περιοχή (fx, fs – fx), η οποία απορροφά την εξασθένηση του φίλτρου.
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Εάν ο ρυθµός δειγµατοληψίας είναι µικρότερος από 2fx, τότε παρατηρείται µια µερική επικάλυψη των ολισθηµένων συνιστωσών του X( f ) (βλέπε διάγραµµα 4.2.γ).
Από το φάσµα του σήµατος της δειγµατοληψίας δεν µπορούµε πλέον να ανακτήσουµε το φάσµα του αρχικού σήµατος και, κατά συνέπεια, ούτε και το αρχικό σήµα.
ÕÛÎËÛË ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 4.1
Στις τηλεφωνικές γραµµές το σήµα φωνής φράσσεται άνω από τη µέγιστη συχνότητα fx = 3,3 kHz. Εάν η δειγµατοληψία γίνεται µε ρυθµό fs = 8 kHz, τότε µπορούµε
να ανακτήσουµε το αρχικό σήµα από τα δείγµατά του; Απορροφάται η εξασθένηση του φίλτρου αποκοπής σ’ αυτή τη δειγµατοληψία;

4.1.2 º˘ÛÈÎ‹ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·

Το πρόβληµα µε την ιδανική δειγµατοληψία που απεικονίζεται στο Σχήµα 4.1 είναι
ότι δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν στην πράξη παλµοί µε απειροστό εύρος. Έτσι,
η δειγµατοληψία πραγµατοποιείται µε παλµούς που έχουν κάποιο πεπερασµένο χρονικό εύρος τ. Αυτή η δειγµατοληψία ονοµάζεται φυσική δειγµατοληψία και απεικονίζεται στο Σχήµα 4.3.
Έστω το αρχικό σήµα περιορισµένου εύρους ζώνης x(t) του διαγράµµατος 4.3.α. Η
συνάρτηση δειγµατοληψίας s(t) υλοποιείται µε παλµούς πεπερασµένης διάρκειας τ, οι
οποίοι εµφανίζονται περιοδικά κάθε Ts δευτερόλεπτα (βλέπε διάγραµµα 4.3.β). Το
σήµα xs(t), που προκύπτει από τη φυσική δειγµατοληψία, απεικονίζεται στο διάγραµµα 4.3.γ. Παρατηρήστε ότι τα δείγµατα δεν έχουν σταθερό πλάτος, αλλά ακολουθούν τη µεταβολή του αρχικού σήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια του παλµού τ. Συνήθως όµως είναι προτιµητέα τα δείγµατα σταθερού πλάτους. Έτσι, στην πράξη συναντάµε φυσικούς δειγµατολήπτες που διατηρούν σταθερή την αρχική τιµή πλάτους του
δείγµατος καθ’ όλη τη διάρκεια του παλµού (βλέπε το σήµα x¢s(t) στο Σχήµα 4.3.δ).
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Φυσική δειγµατοληψία:
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ÕÛÎËÛË ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 4.2
Στο Σχήµα 4.4 δίδεται µια σχηµατική αναπαράσταση ενός φυσικού δειγµατολήπτη
µε διακόπτη. Ο διακόπτης, που διακρίνεται µέσα στο σύννεφο, υλοποιεί τη συνάρτηση δειγµατοληψίας s(t). Συγκεκριµένα, ο διακόπτης αλλάζει θέση µεταξύ των
δύο επαφών 1 και 2. Η επαφή 2 είναι γειωµένη.
Συµπληρώστε τα κενά (α), (β), (γ) και (δ) στο Σχήµα 4.4. Οι τιµές των (γ) και (δ)
αντιστοιχούν στο χρόνο παραµονής του διακόπτη στις επαφές 2 και 1 αντίστοιχα,
ενώ τα (α) και (β) αντιστοιχούν στην είσοδο και στην έξοδο του δειγµατολήπτη,
αντίστοιχα.

s(t)

(δ)?
1

(γ)?
2

(α)?

(β)?
™¯‹Ì· 4.4

Φυσικός
δειγµατολήπτης
µε διακόπτη

¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· 4.1
Μπορούµε να θεωρήσουµε ένα διακριτό σήµα ως µια ακολουθία αριθµών, όπου ο
κάθε αριθµός αντιπροσωπεύει την τιµή του αρχικού αναλογικού σήµατος στην κάθε
χρονική στιγµή δειγµατοληψίας. Έτσι, το διακριτό σήµα µπορεί να µεταδοθεί ως
µια ακολουθία παλµών, όπου κάθε παλµός αντιστοιχεί στην τιµή του σήµατος.
Αυτό που χρειάζεται είναι να µεταβάλλουµε κάποιο χαρακτηριστικό του παλµού
ανάλογα µε την προς µετάδοση τιµή του σήµατος.
Προσδιορίστε τρία τέτοια χαρακτηριστικά του παλµού µετάδοσης και σκιαγραφήστε την αντίστοιχη διαµόρφωση των παλµών.
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4.2 ∏ ¶·ÏÌÔÎˆ‰ÈÎ‹ ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
Όταν θα έχετε µελετήσει αυτή την ενότητα, θα µπορείτε να:
• προσδιορίσετε τις τρεις κύριες λειτουργίες της παλµοκωδικής διαµόρφωσης,
• ορίσετε την κβάντιση και να αναφέρετε τον κύριο λόγο που υπαγορεύει τη χρησιµοποίησή της,
• περιγράψετε µε αδρές γραµµές τις δύο µεθόδους κβάντισης και να τις συγκρίνετε
µεταξύ τους,
• αιτιολογήσετε την ανάγκη κωδικοποίησης των κβαντισµένων δειγµάτων.
Η παλµοκωδική διαµόρφωση (Pulse Code Modulation – PCM) αποτελεί µια από τις
κύριες τεχνικές µετατροπής αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό. Οι βασικές λειτουργίες
της απεικονίζονται συνοπτικά στο Σχήµα 4.6.
αναλογικό
σήµα

PCM
∆ειγµατοληψία

Kβάντιση

Kωδικοποίηση

™¯‹Ì· 4.6

Οι βασικές
λειτουργίες της
παλµοκωδικής
διαµόρφωσης
PCM

Όπως είδαµε στην Ενότητα 4.1, µε την πράξη της δειγµατοληψίας µετατρέπουµε το
αρχικό αναλογικό σήµα από συνεχούς χρόνου σε διακριτού χρόνου. Στη συνέχεια, η
κβάντιση ασχολείται µε τα δείγµατα του σήµατος και, συγκεκριµένα, τα µετατρέπει
από δείγµατα συνεχούς πλάτους σε δείγµατα διακριτού πλάτους. Με άλλα λόγια, µε
την κβάντιση αναπαριστούµε τις τιµές του αναλογικού σήµατος µε ένα πεπερασµένο
σύνολο τιµών, τις οποίες ονοµάζουµε στάθµες. Η αντιστοίχιση της κάθε στάθµης µε
έναν κώδικα ονοµάζεται κωδικοποίηση.
4.2.1 ∫‚¿ÓÙÈÛË

Ας θεωρήσουµε ένα σήµα περιορισµένου εύρους ζώνης x(t). Εφαρµόζοντας την
πράξη της δειγµατοληψίας σ’ αυτό, λαµβάνουµε το διακριτό σήµα xs(t) = x(nT), n =
1, 2, …, όπου Ts είναι η περίοδος δειγµατοληψίας.
Κατά την κβάντιση του σήµατος οι τιµές xs(nTs) µετατρέπονται σε µία από τις Q επιτρεπόµενες τιµές m1, m2, …, mQ, δίδοντας έτσι την ακολουθία παλµών xq (nTs). Τελικά, το εξαγόµενο σήµα από τον κβαντιστή είναι η ακόλουθη κυµατοµορφή

4.2 ∏ ¶∞§ª√∫√¢π∫∏ ¢π∞ª√ƒºø™∏

xq(t) = xq(nTs),
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nTs £ t < (n + 1)Ts,

n=1, 2, …

Ένα παράδειγµα της κβάντισης δίδεται στο Σχήµα 4.7. Όπως παρατηρούµε, το πεδίο
τιµών του αρχικού σήµατος έχει διαιρεθεί στις εξής επτά ζώνες: (– •, x1], (x1, x2], …,
(x5, x6], (x6, +•) Σε κάθε ζώνη έχουµε αντιστοιχίσει και από µία τιµή, δηλαδή τις τιµές
m1, m2, …, m7, αντίστοιχα. Όταν δειγµατοληπτούµε το αρχικό σήµα, η τιµή του µετατρέπεται σε µία από τις τιµές m1, m2, …, m7, ανάλογα µε τη ζώνη τιµών στην οποία
βρίσκεται. Π.χ., το δείγµα του σήµατος που λαµβάνουµε την 6η περίοδο δειγµατοληψίας (xs(6Ts)) βρίσκεται µέσα στη ζώνη (x5, x6]. Οπότε, η τιµή του δείγµατος µετατρέπεται σε xq(6Ts) = m6, εισάγοντας έτσι ένα σφάλµα κβάντισης ίσο µε xs(6Ts) – m6.
Τέλος, για το χρονικό διάστηµα από τη στιγµή λήψης του έκτου δείγµατος µέχρι πριν
από τη λήψη του έβδοµου δείγµατος το εξαγόµενο σήµα ισούται µε m6. Έτσι, µε τη
διαδικασία της κβάντισης λαµβάνουµε µια καλή προσέγγιση του αρχικού σήµατος.

ÕÛÎËÛË ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 4.3
Για να βελτιώσουµε την προσέγγιση του αρχικού σήµατος, θα πρέπει:
(α)Να µειώσουµε το πλήθος των σταθµών κβάντισης.
(β) Να µειώσουµε το εύρος των ζωνών διαµοιρασµού του πεδίου τιµών του σήµατος, αυξάνοντας έτσι το πλήθος τους.
(γ) Να αυξήσουµε το ρυθµό δειγµατοληψίας.
(δ) Να εκτελέσουµε και τις τρεις παραπάνω ενέργειες ταυτόχρονα.
Ποια από τις παραπάνω τέσσερις επιλογές είναι η σωστή;
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Πραγµατική τιµή
του σήµατος

m7

xq(t)

x6
Σφάλµα κβάντισης
m6

Kβαντισµένη τιµή
του σήµατος
x(t)

x5
m5

xq(6Ts)

xs(6Ts)

x4
m4
x3

0

Ts

2Ts

3Ts

4Ts

5Ts

6Ts

7Ts

t

m3
x2
m2
x1
m1
™¯‹Ì· 4.7

Η πράξη της κβάντισης: το αρχικό σήµα x(t) µετατρέπεται στην κυµατοµορφή xq(t). Τα ενδιάµεσα βήµατα της λειτουργίας είναι η δειγµατοληψία και η αντιστοίχιση των τιµών σε µία από τις επιτρεπόµενες στάθµες m1, m2, …
(µε εξαγόµενα τα σήµατα xs(nTs) και xq(nTs), αντίστοιχα).

Μεγαλύτερη ανοχή σε θόρυβο
Σύµφωνα µε όσα αναφέραµε στην προηγούµενη παράγραφο, αν εφαρµόσουµε την
κβάντιση, το αρχικό σήµα δεν µπορεί να ανακατασκευαστεί πλήρως στον προορισµό του, αλλά µόνο να προσεγγιστεί. Η ακρίβεια αυτής της προσέγγισης εξαρτάται
από τον αριθµό των σταθµών κβάντισης που χρησιµοποιήσαµε.
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Όµως, τι είναι αυτό που κερδίζουµε µε την εφαρµογή της κβάντισης; Ποιος είναι ο
κύριος λόγος που υπαγορεύει τη χρησιµοποίησή της; Συνοπτικά, η απάντηση βρίσκεται στο ότι τα συστήµατα που εφαρµόζουν την τεχνική της κβάντισης εµφανίζουν µεγαλύτερη ανοχή στον εξωτερικό προσθετικό θόρυβο. Αυτή η ανοχή παρουσιάζεται στο Παράδειγµα 4.2 και στο Σχήµα 4.8.

m5
m4
m3
m2
m1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(α)

(β)

Σφάλµα στη στάθµη

Mεγάλη έξαρση θορύβου
m5

m5

m4

m4

m3

m3

m2

m2

m1

m1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(γ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(δ)

™¯‹Ì· 4.8

Η ανοχή του κβαντισµένου σήµατος στον εξωτερικό προσθετικό θόρυβο: (α) το αρχικό σήµα, (β) το κβαντισµένο σήµα πριν από τη µετάδοση, (γ) το σήµα που λαµβάνεται από τον παραλήπτη, στο οποίο έχει προστεθεί
ο εξωτερικός θόρυβος, και (δ) το σήµα µετά τον επανακβαντισµό, στο οποίο εµφανίζεται σφάλµα λόγω της
υψηλής στάθµης θορύβου.
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¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 4.2
Ας θεωρήσουµε το αρχικό σήµα του Σχήµατος 4.8.α. Στο αρχικό σήµα εφαρµόζουµε την τεχνική της κβάντισης, χρησιµοποιώντας πέντε στάθµες, και λαµβάνουµε έτσι
το κβαντισµένο σήµα του Σχήµατος 4.8.β.
Το σήµα αυτό µεταδίδεται διαµέσου ενός φυσικού µέσου. Κατά τη µετάδοση προστίθεται στο σήµα ένας θόρυβος (π.χ., από τα κυκλώµατα του επικοινωνιακού συστήµατος, από εξωγενείς παρεµβολές κ.ά.), µε αποτέλεσµα ο παραλήπτης να λαµβάνει
ένα σήµα της µορφής του Σχήµατος 4.8.γ.
Το σήµα στον προορισµό του επανακβαντίζεται, δηλαδή οι τιµές του µετατρέπονται
σε µία από τις επιτρεπόµενες στάθµες κβάντισης. Έτσι, αν ο προσθετικός θόρυβος
είναι µικρότερος από το ήµισυ του εύρους της ζώνης κβάντισης, τότε δεν επηρεάζει
καθόλου το µεταδιδόµενο σήµα. Στις χρονικές στιγµές όµως που ο προσθετικός
θόρυβος είναι µεγαλύτερος από το ήµισυ του εύρους της ζώνης κβάντισης, τότε το
µεταδιδόµενο σήµα αλλοιώνεται (π.χ., στα Σχήµατα 4.8.γ και 4.8.δ παρατηρήστε τη
µορφή του σήµατος τη χρονική στιγµή 3).
ÕÛÎËÛË ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 4.4
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
Σωστό

Λάθος

Η εξασθένηση του σήµατος κατά τη µετάδοσή του µπορεί
να αντιµετωπιστεί µε τον επανακβαντισµό του στον προορισµό.

❏

❏

Η αύξηση του αριθµού των σταθµών κβάντισης οδηγεί
σε µείωση του θορύβου κβάντισης.

❏

❏

Η αύξηση του αριθµού των σταθµών κβάντισης εξασθενεί
την ανοχή του συστήµατος στον εξωτερικό θόρυβο.

❏

❏

Αν τοποθετήσουµε τη στάθµη κβάντισης στο κατώτατο
σηµείο της αντίστοιχης ζώνης κβάντισης, αντί για το
µέσο της, τότε βελτιώνουµε την ανοχή του συστήµατος
στις αλλοιώσεις κατά τη µετάδοση.

❏

❏
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4.2.2 √ÌÔÈﬁÌÔÚÊË Î‚¿ÓÙÈÛË

Αυτό που δεν έχουµε αναφέρει µέχρι τώρα είναι ο τρόπος µε τον οποίο επιλέγουµε
τις ζώνες και τις στάθµες κβάντισης. Γενικά, υπάρχουν δύο µέθοδοι κβάντισης: η
οµοιόµορφη κβάντιση και η ανοµοιόµορφη κβάντιση.
Στην οµοιόµορφη κβάντιση, το πεδίο τιµών του αρχικού σήµατος διαµοιράζεται σε
διαστήµατα ίσου εύρους, τα οποία ονοµάζουµε και ζώνες κβάντισης. Όταν η τιµή
του σήµατος είναι εντός των ορίων µιας ζώνης κβάντισης, τότε ως κβαντισµένη τιµή
του λαµβάνουµε το µέσο του αντίστοιχου διαστήµατος.
Συνάρτηση πυκνότητας
πιθανότητας του σήµατος x(t)

∆

∆

∆

∆

™¯‹Ì· 4.9

m4

Παράδειγµα
οµοιόµορφης
κβάντισης σε 4
στάθµες εύρους ∆

a

b
x0

m1

x1

x2

m2

m3

x3

x4

x

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 4.3
Στο Σχήµα 4.9 απεικονίζεται η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του αρχικού
σήµατος x(t). Παρατηρούµε ότι η ελάχιστη και η µέγιστη τιµή του ισούνται µε a και
b, αντίστοιχα. Αν συµβολίσουµε µε Q το πλήθος των ζωνών κβάντισης, τότε το εύρος
της ζώνης οµοιόµορφης κβάντισης ∆ θα είναι ίσο µε

D=

b-a
Q

Έτσι, η έξοδος του κβαντιστή xq(t) θα περιγράφεται από την ακόλουθη σχέση:
xq(t) = mi αν xi – 1 < x(t) £ xi
όπου
xi = a + i∆
και
mi =

xi -1 + xi
,
2

i = 1, 2,K, Q
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Έχουµε ήδη αναφέρει ότι το σφάλµα κβάντισης περιορίζεται όταν αυξάνουµε το πλήθος των ζωνών κβάντισης. Ειδικά για την οµοιόµορφη κβάντιση, έχει δειχθεί ότι το
µέσο τετραγωνικό σφάλµα κβαντισµού δίδεται από τη σχέση
2
D2
E È x (t ) - x q (t ) ˘ =
ÎÍ
˚˙ 12

(

)

Για την απόδειξη της παραπάνω σχέσης ο αναγνώστης παραπέµπεται στο βιβλίο των
Taub και Schilling (1995), σελ. 223.
ÕÛÎËÛË ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 4.5
Έστω το αναλογικό σήµα x(t) µε πεδίο τιµών το [–1, 1] και συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας
f (x) = 1 – |x|,

–1 £ x £ 1

Κβαντίζουµε το σήµα οµοιόµορφα, χρησιµοποιώντας δύο ζώνες κβαντισµού µε
στάθµες στα ± 0,5 Volt. Υπολογίστε το µέσο τετραγωνικό σφάλµα κβαντισµού.
4.2.3 ∞ÓÔÌÔÈﬁÌÔÚÊË Î‚¿ÓÙÈÛË

Η οµοιόµορφη κβάντιση δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις αποτελεσµατική. Για
παράδειγµα, έχει παρατηρηθεί ότι στην οµιλία εµφανίζονται συνήθως σήµατα µικρού
πλάτους και σπανιότερα σήµατα µεγάλου πλάτους. Στην οµοιόµορφη κβάντιση όµως
τα σήµατα µικρού πλάτους θα έχουν µεγαλύτερο θόρυβο κβάντισης σε σχέση µε τα
σήµατα µεγάλου πλάτους (…Γιατί άραγε; Μπορείτε να το αποδείξετε;…). Έτσι, λοιπόν, µε το σχεδιασµό της οµοιόµορφης κβάντισης ευνοούνται τα δείγµατα µεγάλου
πλάτους, τα οποία εµφανίζονται αραιά στο σύστηµά µας. Ταυτόχρονα όµως, δεν
έχουµε την αντίστοιχη ευνοϊκή αντιµετώπιση και στα δείγµατα µικρού πλάτους, παρ’
όλο που αυτά έχουν τη µεγαλύτερη πιθανότητα εµφάνισης.
Για την αντιµετώπιση αυτού του φαινοµένου, και υπό τον περιορισµό του σταθερού
πλήθους ζωνών κβάντισης, χρησιµοποιείται η ανοµοιόµορφη κβάντιση. Στο Σχήµα
4.10 δίδουµε ένα παράδειγµα ανοµοιόµορφης κβάντισης για ένα σήµα Gaussian. Η
βασική της ιδέα είναι πολύ απλή. Το πεδίο τιµών του αρχικού σήµατος διαµοιράζεται σε διαστήµατα µεταβλητού εύρους (∆i). Τα ακραία σηµεία των ζωνών κβάντισης
(xi) και η αντίστοιχη στάθµη εξόδου του κβαντιστή (mi) επιλέγονται έτσι ώστε να
ελαχιστοποιείται η επίδραση του θορύβου κβάντισης. Συνήθως η αντικειµενική
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συνάρτηση της αντίστοιχης βελτιστοποίησης είναι ο µέσος λόγος σήµατος προς ™¯‹Ì· 4.10
θόρυβο κβάντισης, όπου οι τιµές των ζωνών κβάντισης σταθµίζονται ως προς η Παράδειγµα
συχνότητα εµφάνισης των δειγµάτων που περιλαµβάνουν.
Συνάρτηση πυκνότητας
πιθανότητας του σήµατος x(t)

∆1

m1

∆2

x1

∆3

m2

x2

∆4

m3

x3

∆5

m4 x4 m5 x5

∆6

m6

ανοµοιόµορφης
κβάντισης για σήµα
Gaussian. Το πεδίο
τιµών του σήµατος
είναι (– •, + •)
και διαµοιράζεται
σε 8 στάθµες µεταβλητού εύρους.

∆7

x6

m7

∆8

x7 m8 x

ÕÛÎËÛË ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 4.6
Ας θεωρήσουµε ξανά το αναλογικό σήµα x(t) µε πεδίο τιµών το [– 1,1] και συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας
–1 £ x £ 1

f (x) = 1 – |x|

Τώρα όµως εφαρµόζουµε ανοµοιόµορφη κβάντιση, χρησιµοποιώντας πάλι τις δύο
ζώνες κβαντισµού [–1, 0] και [0, 1]. Οι στάθµες κβαντισµού m1 και m2 επιλέγονται έτσι ώστε P(–1 £ x £ m1) = P(m1 £ x £ 0) και P(0 £ x £ m2 ) = P(m2 £ x £ 1),
αντίστοιχα.
Υπολογίστε το µέσο τετραγωνικό σφάλµα κβαντισµού και συγκρίνετέ το µε την
αντίστοιχη τιµή της οµοιόµορφης κβάντισης (βλέπε Άσκηση αυτοαξιολόγησης 4.5).

Συµπίεση – αποσυµπίεση
Στην πράξη, η ανοµοιόµορφη κβάντιση υλοποιείται συµπιέζοντας αρχικά το σήµα
και κατόπιν κβαντίζοντάς το οµοιόµορφα.
Η συµπίεση ουσιαστικά είναι η εφαρµογή ενός µη γραµµικού µετασχηµατισµού
y(t) = g(x(t))
ο οποίος µετατρέπει το σήµα εισόδου x(t) σε ένα άλλο σήµα y(t), το οποίο είναι οµοι-

K E º A § A I O 4 : M ∂ ∆∞ ƒ √ ¶ ∏ A ¡ ∞ § √ ° π ∫ √ À ™ ∏ ª ∞∆ √ ™ ™ ∂ æ ∏ º π ∞ ∫ √

124

όµορφα κατανεµηµένο. Στη συνέχεια, το σήµα y(t) κβαντίζεται οµοιόµορφα και
µεταδίδεται. Στον παραλήπτη κόµβο χρησιµοποιείται µια διάταξη αντίστροφη του
συµπιεστή (compressor), η οποία ονοµάζεται αποσυµπιεστής (expander). Ο µετασχηµατισµός που υλοποιείται κατά την αποσυµπίεση (g–1) αποκαθιστά τις κβαντισµένες τιµές του αρχικού σήµατος x(t). Το σύστηµα συµπιεστή – αποσυµπιεστή αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία και ως compander (COMPressor – expANDER).
Η συνάρτηση µεταφοράς ενός συµπιεστή απεικονίζεται παραστατικά στο Σχήµα
4.11. Παρατηρήστε ότι τα ανοµοιόµορφα διαστήµατα του σήµατος εισόδου µετασχηµατίζονται σε οµοιόµορφα διαστήµατα κατά την έξοδο.
Έξοδος y
ymax
∆
y4
∆
y3
xmin

x1
∆1

∆
∆4

x2
∆2

∆3
∆

x3

∆5
x4

Eίσοδος

∆6
x5

xmax

x

y2
∆
™¯‹Ì· 4.11

y1

Η συνάρτηση
µεταφοράς ενός
συµπιεστή

∆
ymin

Πολύ συχνά, οι συµπιεστές – αποσυµπιεστές χρησιµοποιούν λογαριθµική συµπίεση
µε τέτοιον τρόπο, ώστε οι στάθµες να πυκνώνουν στην αρχή και να αραιώνουν όλο
και περισσότερο προς την κορυφή των τιµών του σήµατος εισόδου x(t). Συγκεκριµένα, δύο είναι οι νόµοι λογαριθµικής συµπίεσης που χρησιµοποιούνται: ο νόµος
συµπίεσης µ, µε εφαρµογή σε Αµερική και Ιαπωνία, και ο νόµος συµπίεσης Α, µε
εφαρµογή στην Ευρώπη. Αυτοί οι νόµοι συµπίεσης ορίζονται από τις ακόλουθες εξισώσεις, αντίστοιχα:
Ê
x ˆ
log Á1 + µ
x max ˜¯
Ë
y=
log(1 + µ )
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Ô
x
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Ô
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£
Ô 1 + log A
x max
A
Ô
y =Ì
Ô
Ê
x ˆ
Ô1 + log Á A
˜
Ë x max ¯
1
x
Ô
£
£1
,
Ô
1 + log A
A x max
Ó
Οι δύο νόµοι συµπίεσης έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να προκύπτει σταθερός λόγος
σήµατος προς θόρυβο κβάντισης, σχεδόν ανεξάρτητος από τη στατιστική του σήµατος εισόδου. Συνήθως οι τιµές που χρησιµοποιούνται κατά την υλοποίηση των νόµων
συµπίεσης µ και Α είναι µ=255 και Α=87,6 αντίστοιχα.
4.2.4 ∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË

Στην παλµοκωδική διαµόρφωση, το αρχικό αναλογικό σήµα, αφού δειγµατοληπτηθεί
και κβαντιστεί, εισέρχεται στην τρίτη φάση επεξεργασίας, που είναι η κωδικοποίηση.
Σ’ αυτή τη φάση κάθε κβαντισµένη στάθµη αναπαρίσταται µε έναν κωδικό αριθµό.
Έτσι, αυτό που µεταδίδεται δεν είναι η ίδια η στάθµη, αλλά ο αντίστοιχος κωδικός
αριθµός. Για τη βέλτιστη αναπαράσταση των σταθµών κβάντισης µε κωδικές λέξεις
µπορούν να χρησιµοποιηθούν προηγµένες τεχνικές κωδικοποίησης πηγής, οι οποίες
οδηγούν σε ελαχιστοποίηση της µεταδιδόµενης κυκλοφορίας. Το ζήτηµα της κωδικοποίησης πηγής το θίξαµε περιληπτικά στο εισαγωγικό 1ο Κεφάλαιο του βιβλίου.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 4.4
Στο Σχήµα 4.12 απεικονίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της παλµοκωδικής διαµόρφωσης.
Θεωρούµε ότι το αρχικό αναλογικό σήµα x(t) λαµβάνει τιµές στο πεδίο [–4, 4]. Το
σήµα δειγµατοληπτείται µε περίοδο δειγµατοληψίας Ts δευτερόλεπτα και έτσι λαµβάνουµε το διακριτό σήµα xs(t) = x(nTs), n = 1, 2, ….
Στη συνέχεια, το διακριτό σήµα εισέρχεται σε έναν οµοιόµορφο κβαντιστή 16 βαθµίδων. Το εύρος της κάθε ζώνης κβάντισης είναι ίσο µε 0,5 Volts. Έτσι, τα άκρα των
ζωνών κβάντισης βρίσκονται στα –4, –3,5, –3, …, 3, 3,5, 4 Volts και οι στάθµες κβάντισης θα είναι –3,75, –3,25, –2,75, …, 2,75, 3,25, 3,75 Volts. Το εξαγόµενο κβαντισµένο σήµα το συµβολίζουµε µε xq(t).
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4
15
14
x(t)

3
13
12
2
11
10
1
9
8
0
7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

t/Ts

6
–1
5
4
™¯‹Ì· 4.12

Ένα παράδειγµα
παλµοκωδικής
διαµόρφωσης.
Οι κωδικοί αριθµοί των σταθµών
απεικονίζονται
στο δεκαδικό
σύστηµα.

–2
3
2
–3
1
0
–4

Kωδικός αριθµός για τις στάθµες
Tάση εισόδου

Σε κάθε στάθµη κβάντισης έχουµε αντιστοιχίσει αυθαίρετα έναν από τους αριθµούς
στάθµης 0, 1, 2, …, 15. Στον Πίνακα 4.1 απεικονίζονται οι τιµές που λαµβάνουν τα
δείγµατα του Σχήµατος 4.12 σε κάθε φάση της παλµοκωδικής διαµόρφωσης. Οι
αριθµοί στάθµης απεικονίζονται και στο δυαδικό κώδικα.
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¶›Ó·Î·˜ 4.1

Οι τιµές που λαµβάνουν τα δείγµατα του Σχήµατος 4.12 σε κάθε φάση της παλµοκωδικής διαµόρφωσης
Αριθµός
δείγµατος

xs(t)

xq(t)

Αριθµός
στάθµης

∆υαδική τιµή
αριθµού στάθµης

0

1,3

1,25

10

1010

1

2,3

2,25

12

1100

2

2,7

2,75

13

1101

3

3,2

3,25

14

1110

4

1,45

1,25

10

1010

5

– 0,9

– 0,75

6

0110

6

– 1,7

– 1,75

4

0100

7

0,3

0,25

8

1000

8

0,7

0,75

9

1001

9

0,7

0,75

9

1001

10

1,6

1,75

11

1011

11

2,8

2,75

13

1101

12

1,7

1,75

11

1011

Τελικά, αυτό που µεταδίδεται δεν είναι η στάθµη κβαντισµού, αλλά ο αντίστοιχος
κωδικός αριθµός στάθµης. Έτσι, στο παράδειγµά µας, ο ρυθµός µετάδοσης του σήµατος θα είναι ίσος µε 4

1
bits/sec.
Ts

Επειδή στην παλµοκωδική διαµόρφωση µεταδίδονται πλήθος ψηφίων για κάθε δείγµα του αναλογικού σήµατος, το εύρος ζώνης του σήµατος PCM είναι µεγαλύτερο
από το εύρος ζώνης του αναλογικού σήµατος.
Συγκεκριµένα, εάν L είναι το πλήθος των σταθµών κβάντισης, τότε το κάθε δείγµα
αντιστοιχίζεται σε log2 L ψηφία. Οπότε, εάν fs είναι η συχνότητα δειγµατοληψίας,
τότε ο ρυθµός µετάδοσης πληροφορίας θα είναι ίσος µε fs log2 L bits/sec. Επειδή στα
δυαδικά συστήµατα τα κανάλια βασικής ζώνης µπορούν να µεταφέρουν µέχρι 2
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bits/sec/Hz, το απαιτούµενο εύρος ζώνης, BPCM, του σήµατος PCM εκφράζεται από
τον τύπο
BPCM ≥

1
f s log 2 L
2

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 4.5
Στην αναλογική τηλεφωνική επικοινωνία το σήµα φωνής φράσσεται άνω από τη
µέγιστη συχνότητα fx = 3,3 kHz, χωρίς να υπάρχει σηµαντική αλλοίωση στα χαρακτηριστικά του κατά τη µετάδοση. Εάν θέλουµε να µεταδώσουµε ψηφιακά το σήµα
οµιλίας χρησιµοποιώντας την παλµοκωδική διαµόρφωση, τότε το σήµα δειγµατοληπτείται µε ρυθµό fs = 8 kHz και κβαντίζεται σε 256 στάθµες πριν από τη µετάδοσή του. Το εύρος ζώνης που απαιτείται για τη µετάδοση µε διαµόρφωση PCM είναι
1
8 log 2 256
KHz ¤ BPCM ≥ 32 kHz
2
Παρατηρούµε ότι το απαιτούµενο εύρος ζώνης µε χρήση PCM είναι σηµαντικά αυξηµένο σε σχέση µε τα 3,3 kHz του εύρους ζώνης του σήµατος φωνής.
BPCM ≥

ÕÛÎËÛË ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 4.7
Έστω το αναλογικό σήµα x(t) µε πεδίο τιµών το [–V, V] και οµοιόµορφη πυκνότητα πιθανότητας. Το σήµα έχει περιορισµένο εύρος ζώνης µέχρι 15 kHz, δειγµατοληπτείται στους 50 kHz, κβαντίζεται οµοιόµορφα και τα δείγµατά του µεταδίδονται µε χρήση συστήµατος PCM.
(α) Ποιο πρέπει να είναι το πλήθος των σταθµών κβάντισης έτσι ώστε ο λόγος
σήµατος προς θόρυβο κβαντισµού να είναι τουλάχιστον 40 dB; Ο λόγος σήµατος
προς θόρυβο κβαντισµού ορίζεται ως το πηλίκο της µέσης ισχύος του σήµατος διά
το µέσο τετραγωνικό σφάλµα κβαντισµού και δίδεται από τη σχέση

SNR =

(

(

)

2
E È x (t ) ˘
ÍÎ
˙˚

)

2
E È x (t ) - x q (t ) ˘
˙˚
ÎÍ

όπου µε xq(t) συµβολίζονται οι κβαντισµένες τιµές του σήµατος.
(β) Ποιες είναι οι απαιτήσεις του συστήµατος σε εύρος ζώνης;
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ÕÛÎËÛË ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 4.8
Το παρακάτω κείµενο περιγράφει τις λειτουργίες ενός συστήµατος PCM. Συµπληρώστε τα κενά επιλέγοντας από τις λέξεις ή φράσεις που παρατίθενται στο τέλος
της άσκησης.
«Το αναλογικό σήµα x(t) περνάει αρχικά από ένα φίλτρο διέλευσης χαµηλών
συχνοτήτων,

ώστε

να

περιοριστεί

του,

__________________

και

__________________. Τα δείγµατα που προκύπτουν οδηγούνται στον
__________________. Τα κβαντισµένα __________________ οδηγούνται στον
__________________,

ο

οποίος

αντιστοιχίζει

κάθε

δείγµα

σε

µια

__________________, παράγοντας έτσι την παλµοσειρά PCM.
Κατά τη µετάδοση προστίθεται __________________ στο µεταδιδόµενο σήµα.
Όταν το ψηφιακά κωδικοποιηµένο σήµα PCM φτάσει στο δέκτη, το πρώτο πράγµα που πρέπει να γίνει είναι να __________________ το σήµα από τον εξωτερικό
θόρυβο. Αυτό γίνεται πάλι µε τη χρήση ενός __________________. Όσο το πλάτος του θορύβου είναι __________________ από το µισό του εύρους της ζώνης
κβάντισης, ο θόρυβος __________________ στην έξοδο του κβαντιστή.
Στην έξοδο του κβαντιστή του δέκτη εµφανίζεται το αναγεννηµένο και απαλλαγµένο από θόρυβο σήµα PCM, το οποίο και οδηγείται στον __________________,
ο οποίος πραγµατοποιεί µια __________________ λειτουργία από τον κωδικοποιητή.

Η

έξοδος

του

αποκωδικοποιητή

είναι

ένα

κβαντισµένο

__________________, το οποίο στη συνέχεια περνάει από ένα φίλτρο χαµηλών
συχνοτήτων, έτσι ώστε να απορριφθούν τυχόν ανεπιθύµητες συχνότητες. Το αναλογικό σήµα x¢(t) που προκύπτει στην έξοδο του φίλτρου είναι µια
__________________ του αρχικού σήµατος εισόδου x(t). Η διαφορά τους οφείλεται στο __________________ και στον __________________».
διαχωρίζω, δειγµατοληπτώ, παρόµοια, µεγαλύτερος, εµφανίζω, δειγµατολήπτης, δείγµα, θόρυβος κβάντισης, ταύτιση, αποκωδικοποιητής, µηδενικός
θόρυβος, σήµα PAM, ταυτίζω, δεκαδικός αριθµός, ανάλογη, σήµα, πιστή αντιγραφή, κβαντιστής, αρνητικός θόρυβος, ίσος, εξωτερικός θόρυβος, προσέγγιση, αντίστροφη, κωδικοποιητής, σήµα PWM, δυαδική κωδική λέξη, µικρότερος, προσθέτω, µηδενίζω, εύρος ζώνης, ρυθµός µετάδοσης
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4.3 ∏ ¢È·ÌﬁÚÊˆÛË ¢¤ÏÙ·

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
Όταν θα έχετε µελετήσει αυτήν την ενότητα, θα µπορείτε να:
• αναφέρετε δύο τεχνικές που περιορίζουν το πλήθος των εκπεµποµένων bits ανά
δείγµα, σε σχέση µε την παλµοκωδική διαµόρφωση,
• περιγράψετε σε αδρές γραµµές τη λειτουργία της διαµόρφωσης ∆έλτα,
• προσδιορίσετε τρία προβλήµατα που συναντάµε στη διαµόρφωση ∆έλτα τα οποία οδηγούν σε υποβάθµιση της προσέγγισης του αρχικού αναλογικού σήµατος στην έξοδο,
• περιγράψετε πώς µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τη γρήγορη µεταβολή του σήµατος εισόδου στη διαµόρφωση ∆έλτα.
∆ιάφορες τεχνικές έχουν προταθεί και υλοποιηθεί για να περιορίσουν το πλήθος των
bits που εκπέµπονται για κάθε δείγµα του αναλογικού σήµατος.
Μια από αυτές είναι η διαφορική παλµοκωδική διαµόρφωση (Differential PCM –
DPCM), η οποία εκπέµπει τις διαφορές στάθµης των διαδοχικών δειγµάτων αντί της
απόλυτης τιµής τους. Έτσι, αντί για 8 bits, που εκπέµπονται συνήθως για κάθε δείγµα του σήµατος στη συµβατική PCM, η διαφορική PCM υλοποιείται εκπέµποντας 4
bits ανά δείγµα. Αυτή η τεχνική είναι αποδοτική όταν δεν υπάρχουν µεγάλες διαφορές σε γειτονικά δείγµατα, όπως, π.χ., κατά την εκποµπή ενός τηλεοπτικού δελτίου
ειδήσεων, και συγκεκριµένα κατά την εκφώνηση των ειδήσεων, όπου οι µεταβολές
στα γειτονικά καρέ προκαλούνται µόνο από τις κινήσεις του προσώπου του τηλεπαρουσιαστή. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι και οι διαφορές µεταξύ διαδοχικών δειγµάτων σε κοινά σήµατα οµιλίας δεν είναι πολύ µεγάλες, και έτσι η διαφορική PCM
είναι ικανή να χρησιµοποιηθεί για την ψηφιακή µετάδοσή τους.
Μια άλλη προηγµένη τεχνική είναι η διαµόρφωση ∆έλτα, η οποία χρησιµοποιεί κώδικα του ενός µόνο bit για την ψηφιακή µετάδοση αναλογικών σηµάτων.
4.3.1 √È ‚·ÛÈÎ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙË˜ ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË˜ ¢¤ÏÙ·

Η βασική ιδέα της διαµόρφωσης ∆έλτα είναι η εξής: αντί, για κάθε δείγµα, να αποστέλλουµε πληροφορία για το πλάτος του σήµατος, στέλνουµε πληροφορία για τη
µεταβολή της στάθµης του. Συγκεκριµένα, για κάθε δείγµα του αναλογικού σήµατος εκπέµπεται ένα bit που υποδηλώνει αν το συγκεκριµένο δείγµα είναι µεγαλύτερο ή µικρότερο από το προηγούµενό του. Στον παραλήπτη κόµβο, το εξαγόµενο
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σήµα αυξοµειώνεται βηµατικά κατά ένα προκαθορισµένο διάστηµα ∆, ανάλογα µε
την τιµή του σήµατος εισόδου στον αποδιαµορφωτή ∆έλτα.
Στο Σχήµα 4.13 απεικονίζονται συνοπτικά οι λειτουργίες της διαµόρφωσης ∆έλτα.
Το αρχικό αναλογικό σήµα προς µετάδοση είναι το x(t), το σήµα που εξάγεται τελιŸ

κά στον παραλήπτη κόµβο είναι το x (t) και η δυαδική κυµατοµορφή που µεταδίδεται οδηγείται από τους παλµούς τους σήµατος y(t).
Ÿ

Στο παράδειγµα του Σχήµατος 4.13, η προσέγγιση x (t) είναι αρχικά µικρότερη του
αναλογικού σήµατος x(t). Κατά συνέπεια, ο πρώτος παλµός του y(t) θα έχει θετική
Ÿ

τιµή, γεγονός που οδηγεί στην αύξηση του x (t) κατά µία βαθµίδα µεταβολής µε πλάτος ∆. Αυτό επαναλαµβάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του διαστήµατος εκκίνησης και
Ÿ

µέχρις ότου το x (t) ξεπεράσει το x(t), δηλαδή µέχρι το πέµπτο βήµα. Από το έκτο
βήµα και µέχρι το ένατο βήµα, όπου το x(t) δεν εµφανίζει σηµαντικές µεταβολές, το
Ÿ

x (t) παρουσιάζει µια συµπεριφορά παρακολούθησης του σήµατος, µε διαδοχικές
αυξοµειώσεις της τιµής του.

Παρακολούθηση

x(t)

∆ιάστηµα
εκκίνησης
Yπερφόρτωση
κλίσης

∆
x(t)

∆
y(t)

Ts

–∆

t
™¯‹Ì· 4.13

Η διαµόρφωση ∆έλτα απαιτεί µικρότερους ρυθµούς µετάδοσης από την παλµοκω- Ένα παράδειγµα
δική διαµόρφωση για τη µεταφορά ενός αναλογικού σήµατος. Επίσης, επειδή ο αλγό- της διαµόρφωσης
ριθµος ∆έλτα είναι εξαιρετικά απλός, τα κυκλώµατα που απαιτούνται για τη δια- ∆έλτα.
µόρφωση, µετάδοση και αποδιαµόρφωση είναι πολύ απλούστερα από τα αντίστοιχα κυκλώµατα της παλµοκωδικής διαµόρφωσης.
Όµως, αυτό που πρέπει να παρατηρήσουµε είναι ότι η έξοδος του συστήµατος διαφέρει σηµαντικά από το αρχικό αναλογικό σήµα κατά τη διάρκεια του διαστήµατος
εκκίνησης. Επίσης, και κατά τη διάρκεια των διαστηµάτων παρακολούθησης η έξο-
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δος του συστήµατος εµφανίζει µεταβολές που δεν υπάρχουν στο αρχικό αναλογικό
σήµα εισόδου. Οι µεταβολές αυτές οφείλονται στη βηµατική προσέγγιση του αρχικού σήµατος και καλούνται βηµατικός θόρυβος. Τέλος, ένα ακόµα σηµαντικό πρόβληµα που συναντάµε στη διαµόρφωση ∆έλτα είναι η υπερφόρτωση κλίσης.
4.3.2 ÀÂÚÊﬁÚÙˆÛË ÎÏ›ÛË˜

Όταν το αναλογικό σήµα εισόδου µεταβάλλεται γρηγορότερα απ’ ό,τι µπορεί να παρακολουθήσει ο διαµορφωτής ∆έλτα, τότε η προσέγγιση του αρχικού σήµατος δεν είναι
ικανοποιητική. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται υπερφόρτωση κλίσης (slope overload).
Η υπερφόρτωση κλίσης δεν εξαρτάται από το πλάτος του σήµατος αλλά από την
κλίση του, απ’ όπου και η ονοµασία του. Το πρόβληµα της υπερφόρτωσης κλίσης
απεικονίζεται στο Σχήµα 4.14. Παρατηρούµε ότι και στις δύο περιπτώσεις του Σχήµατος το σήµα εισόδου µεταβάλλεται από µια κατώτερη τιµή σε µια ανώτερη. Στην
περίπτωση (α), ο διαµορφωτής ∆ µπορεί να παρακολουθήσει τη µεταβολή. Στην
περίπτωση (β) όµως, όπου το σήµα µεταβάλλεται µε µεγαλύτερο ρυθµό, η έξοδος
του συστήµατος ∆έλτα δεν προσεγγίζει ικανοποιητικά το αρχικό σήµα.
∆
™¯‹Ì· 4.14

Το πρόβληµα
της υπερφόρτωσης
κλίσης λόγω γρήγορης µεταβολής
του σήµατος

x2(t)

x1(t)

x1(t)

(α)

x2(t)

(β)

Η υπερφόρτωση κλίσης µπορεί να αντιµετωπιστεί είτε µε αύξηση του ρυθµού δειγµατοληψίας είτε µε αύξηση του βήµατος µεταβολής ∆.
4.3.3 ∏ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎ‹ ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË ¢¤ÏÙ·

Για να αντιµετωπιστεί η παραµόρφωση λόγω υπερφόρτωσης κλίσης, επινοήθηκε και
χρησιµοποιείται µια παραλλαγή της διαµόρφωσης ∆έλτα, η οποία είναι γνωστή ως
προσαρµοστική διαµόρφωση ∆έλτα (Adaptive Delta Modulation – ADM).
Στη διαµόρφωση ADM το πλάτος του βήµατος µεταβολής δεν είναι σταθερό, αλλά
αυξάνεται στα σηµεία όπου το αρχικό αναλογικό σήµα παρουσιάζει µεγάλη κλίση.
Συγκεκριµένα, ο διαµορφωτής ADM διατηρεί σταθερό το βήµα µεταβολής όταν στη
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µεταδιδόµενη δυαδική παλµοσειρά υπάρχουν συχνές εναλλαγές bit µε τιµές 0 και 1,
γεγονός που υποδηλώνει την ικανοποιητική προσέγγιση του αρχικού σήµατος. Αν,
όµως, εµφανιστούν πολλά συνεχόµενα 0 ή 1, τότε αυτό σηµαίνει ότι έχει υπάρξει
µεγάλη µεταβολή στο αρχικό σήµα. Σ’ αυτή την περίπτωση ο διαµορφωτής ADM
αυξάνει αυτόµατα το βήµα µεταβολής, µέχρις ότου προσεγγιστεί ικανοποιητικά το
αρχικό σήµα. Στη συνέχεια, το βήµα µεταβολής µειώνεται πάλι στην αρχική του τιµή,
προσπαθώντας έτσι να διατηρηθεί σε χαµηλά επίπεδα ο βηµατικός θόρυβος.
Στο Σχήµα 4.15 απεικονίζεται παραστατικά το πλεονέκτηµα της διαµόρφωσης ADM
Ÿ
έναντι της διαµόρφωσης ∆έλτα. Όπως παρατηρούµε, το σήµα εξόδου x (t), το οποίο
έχει παραχθεί µε χρήση συστήµατος ADM, προσεγγίζει πολύ καλύτερα το αρχικό
Ÿ
σήµα x(t) απ’ ό,τι το σήµα x ¢(t), που έχει παραχθεί µε χρήση διαµόρφωσης ∆έλτα.

x(t)
x(t)

x'(t)
™¯‹Ì· 4.15

∆0

Ένα παράδειγµα
που απεικονίζει
την καλύτερη
απόκριση
της προσαρµοστικής διαµόρφωσης
∆έλτα συγκριτικά
µε τη διαµόρφωση
∆έλτα
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™‡ÓÔ„Ë
• Η µετατροπή ενός συνεχούς αναλογικού σήµατος σε διακριτό είναι το πρώτο βήµα
προς την ψηφιοποίησή τους.
• Το θεώρηµα της δειγµατοληψίας προσδιορίζει τον ελάχιστο ρυθµό λήψης δειγµάτων από ένα συνεχές σήµα, έτσι ώστε αυτό να µπορεί να ανακτηθεί πλήρως στον
προορισµό του.
• Στην πράξη, η δειγµατοληψία πραγµατοποιείται µε παλµούς που έχουν κάποιο
περιορισµένο χρονικό εύρος. Το πλάτος του παλµού είτε διατηρείται σταθερό καθ’
όλη τη διάρκειά του είτε ακολουθεί τη µεταβολή του σήµατος.
• Η παλµοκωδική διαµόρφωση (PCM) αποτελεί µια από τις κύριες τεχνικές µετατροπής αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό. Οι βασικές λειτουργίες της είναι: η δειγµατοληψία, η κβάντιση και η κωδικοποίηση.
• Η κβάντιση περιορίζει τις τιµές που µπορούν να λάβουν τα δείγµατα του σήµατος σε
ένα πεπερασµένο και προκαθορισµένο σύνολο τιµών, τις οποίες ονοµάζουµε στάθµες. Η αντιστοιχία της κάθε στάθµης µε έναν κώδικα ονοµάζεται κωδικοποίηση.
• Μετά τη κβάντιση, το σήµα δεν µπορεί να ανακατασκευαστεί πλήρως στον προορισµό του, αλλά µόνο να προσεγγιστεί.
• Τα συστήµατα που εφαρµόζουν την τεχνική της κβάντισης εµφανίζουν µεγαλύτερη
ανοχή στον εξωτερικό προσθετικό θόρυβο.
• Υπάρχουν δύο µέθοδοι κβάντισης: η οµοιόµορφη και η ανοµοιόµορφη. Η ανοµοιόµορφη κβάντιση περιορίζει την αρνητική επίπτωση του θορύβου κβάντισης.
• Στην πράξη, η ανοµοιόµορφη κβάντιση υλοποιείται συµπιέζοντας αρχικά το σήµα
και κατόπιν κβαντίζοντάς το οµοιόµορφα.
• Το πλήθος των bits που εκπέµπονται για κάθε δείγµα του αναλογικού σήµατος µπορεί να περιοριστεί µε χρήση της διαφορικής παλµοκωδικής διαµόρφωσης ή της
διαµόρφωσης ∆έλτα.
• Στη διαµόρφωση ∆έλτα δεν εκπέµπεται πληροφορία για το πλάτος του σήµατος
αλλά για τη µεταβολή της στάθµης του.
• Τρία είναι τα προβλήµατα στη διαµόρφωση ∆έλτα που οδηγούν στην υποβάθµιση
της ποιότητας µετάδοσης: το αρχικό διάστηµα εκκίνησης, ο βηµατικός θόρυβος
και η υπερφόρτωση κλίσης.
• Η υπερφόρτωση κλίσης µπορεί να αντιµετωπιστεί µε την προσαρµοστική διαµόρφωση ∆έλτα, όπου το πλάτος του βήµατος µεταβολής δεν είναι σταθερό, αλλά
αυξάνεται ανάλογα µε την κλίση του αρχικού σήµατος.

B I N § I O ° PA º I A
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Το υλικό που παρουσιάζεται σ’ αυτό το Κεφάλαιο βασίστηκε κυρίως στα βιβλία του
Taub και Schilling, µε απόδοση στα ελληνικά των κ.κ. Τσίρη και Κουκουρλή (1995),
του Shanmugam, το οποίο έχει µεταφραστεί στα ελληνικά από τον Κ. Καρούµπαλο
(1979) και των Κωνσταντίνου, Καψάλη και Κωττή (1995).
Επίσης, τα θέµατα της δειγµατοληψίας και της παλµοκωδικής διαµόρφωσης παρουσιάζονται αναλυτικά, µε αρκετά λεπτοµερή µαθηµατική προσέγγιση, στα βιβλία των
Glover και Grant (1998) και Lathi (1998).
Όλα τα παραπάνω βιβλία δεν ασχολούνται καθόλου µε θέµατα σχεδιασµού και υλοποίησης κυκλωµάτων για τη µετατροπή αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό. Τέτοιες αναφορές αποτελούν τα βιβλία των Daugherty (1994), Hoeschele (1994) και Demler (1991).
Τέλος, µια λιγότερο τεχνική, αλλά αρκετά περιεκτική, παρουσίαση των τεχνικών διαµόρφωσης δίδεται στο βιβλίο των Α. Αλεξόπουλου και Γ. Λαγογιάννη (1997).
[1] H. Taub, D. Schilling. «Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα». Μετάφραση: Γ. Τσίρη,
Σ. Κουκουρλή. Εκδόσεις Α. Τζιόλα. (1995).
[2] K. Sam Shanmugam. «Ψηφιακά και Αναλογικά Συστήµατα Επικοινωνίας».
Μετάφραση: Κ. Καρούµπαλου. Εκδόσεις Γ. Πνευµατικού. (1979).
[3] Φ. Κωνσταντίνου, Χ. Καψάλης, Π. Κωττής. «Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες».
Εκδόσεις Παπασωτηρίου. (1995).
[4] Ian Glover and Peter Grant. «Digital Communications». Prentice – Hall, Inc.
ISBN 0 – 13 – 565391 – 6. (1998).
[5] B. P. Lathi. «Modern Digital and Analog Communications Systems». Oxford
University Press. ISBN 0195110099. (1998).
[6] Kevin M. Daugherty. «Analog to Digital Conversion: A Practical Approach».
McGraw – Hill. ISBN 0070156751. (1994).
[7] David F. Hoeschele. «Analog – to – Digital and Digital – to – Analog Conversion
Techniques». John Wiley & Sons. ISBN 0471571474. (1994).
[8] Michael Demler. «High – Speed Analog – to – Digital Conversion». Academic
Press. ISBN 0122090489. (1991).
[9] Άρης Αλεξόπουλος και Γιώργος Λαγογιάννης. «Τηλεπικοινωνίες και ∆ίκτυα
Υπολογιστών». Τέταρτη Έκδοση. ISBN 960 – 220 – 086 – 3. (1997).
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Σ’ αυτό το Κεφάλαιο θα γνωρίσουµε τις βασικότερες τεχνικές µετάδοσης ενός ψηφιακού σήµατος, επικεντρώνοντας την προσοχή µας στις λειτουργίες των συστηµάτων
βασικής ζώνης και στις τεχνικές ψηφιακής διαµόρφωσης φέροντος, που χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση ψηφιακής πληροφορίας µέσα από κανάλια ζώνης διέλευσης.

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
Όταν θα έχετε µελετήσει αυτό το κεφάλαιο, θα µπορείτε να:
• ορίσετε πέντε τουλάχιστον τύπους κωδικοποίησης ψηφιακών δεδοµένων και να
επιχειρηµατολογήσετε σχετικά µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά τους,
• εξηγήσετε γιατί αλλοιώνονται οι τετραγωνικοί παλµοί κατά τη µετάδοσή τους µέσα
από κανάλι επικοινωνίας βασικής ζώνης,
• περιγράψετε ένα σύστηµα µετάδοσης ψηφιακών δεδοµένων σε βασική ζώνη και
να προσδιορίσετε ένα τρόπο αντιµετώπισης της αλλοίωσης των µεταδιδόµενων
παλµών,
• ορίσετε τη διαδικασία διαµόρφωσης ενός ψηφιακού σήµατος και να προσδιορίσετε τη χρησιµότητά της,
• αναφέρετε τις τρεις βασικές τεχνικές ψηφιακής διαµόρφωσης και να περιγράψετε
µε αδρές γραµµές τις αντίστοιχες διαδικασίες διαµόρφωσης και αποδιαµόρφωση,
• περιγράψετε µία τεχνική για την ταυτόχρονη µετάδοση ψηφιακών δεδοµένων πάνω
από το ίδιο κανάλι επικοινωνίας.

ŒÓÓÔÈÂ˜ ÎÏÂÈ‰È¿
• διαµόρφωση µε κλείδωµα µεταλλαγής πλάτους (ASK)

• διασυµβολική παρεµβολή

• διαµόρφωση µε κλείδωµα µεταλλαγής συχνότητας (FSK)

• εξισωτής

• διαµόρφωση µε κλείδωµα µεταλλαγής φάσης (PSK)

• µονοπολική κωδικοποίηση

• διπολική κωδικοποίηση

• επαναφορά στο µηδέν
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• πολυπλεξία µε διαίρεση χρόνου
(TDM)

• ρυθµός συµβόλου (baud rate)
• φίλτρο ανορθωµένου συνηµίτονου

• πολυσταθµική κωδικοποίηση
• ρυθµός µετάδοσης πληροφορίας
(bit rate)

• ψηφιακή διαµόρφωση
• ψηφιακός κώδικας µετάδοσης

∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜
Πώς µεταδίδεται ένα ψηφιακό σήµα; Σ’ αυτήν την ερώτηση, συχνά έρχεται στο µυαλό
µας η εικόνα όπου µία ακολουθία τετραγωνικών κυµατοµορφών (ή αλλιώς παλµών),
οι οποίες αναπαριστούν τα δυαδικά ψηφία 0 και 1 του σήµατος, διέρχονται αυτούσιες διαµέσου του ενσύρµατου ή ασύρµατου καναλιού επικοινωνίας. Στην πραγµατικότητα όµως αυτό συµβαίνει σπάνια, γι’ αυτό και χρησιµοποιούνται διάφορες τεχνικές για τη µετάδοση ενός ψηφιακού σήµατος. Οι πιο γνωστές από αυτές τις τεχνικές
µετάδοσης παρουσιάζονται συνοπτικά στο Κεφάλαιο αυτό.
Στην πρώτη Ενότητα παρουσιάζουµε πέντε γνωστούς και ευρύτατα χρησιµοποιούµενους τρόπους κωδικοποίησης της ψηφιακής πληροφορίας σε σήµα, οι οποίοι αναφέρονται συχνά στη βιβλιογραφία ως ψηφιακοί κώδικες µετάδοσης. Στη συνέχεια αναλύουµε τα κριτήρια επιλογής του καταλληλότερου τύπου κωδικοποίησης µε βάση τα
χαρακτηριστικά µιας υλοποιούµενης εφαρµογής. Στην Ενότητα αυτή καταλήγουµε µε
τον ορισµό της πολυσταθµικής κωδικοποίησης της ψηφιακής πληροφορίας, στην
οποία, σε κάθε εναλλαγή στάθµης του µεταδιδόµενου σήµατος, µπορεί να αποστέλλεται πλήθος δυαδικών ψηφίων και όχι µόνο ένα.
Στη δεύτερη Ενότητα ασχολούµαστε µε τα συστήµατα µετάδοσης ψηφιακών δεδοµένων σε βασική ζώνη, στα οποία οι τετραγωνικοί παλµοί αλλοιώνονται κατά τη διέλευσή τους από το κανάλι επικοινωνίας, λόγω των κατασκευαστικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του. Εισάγουµε την έννοια της διασυµβολικής παρεµβολής, η
ύπαρξη της οποίας υποβιβάζει την αξιοπιστία της µετάδοσης, και παρουσιάζουµε µία
τεχνική διαµόρφωσης των παλµών για το µηδενισµό της. Τέλος, παρουσιάζουµε περιγραφικά τα δοµικά στοιχεία ενός συστήµατος βασικής επικοινωνίας για µετάδοση
ψηφιακών δεδοµένων, αναφέροντας συνοπτικά τις λειτουργίες τους.
Στην Τρίτη Ενότητα περιγράφουµε συνοπτικά τις τεχνικές ψηφιακής διαµόρφωσης
φέροντος, οι οποίες χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση ψηφιακού σήµατος πάνω από
κανάλια επικοινωνίας που επιτρέπουν τη διέλευση συγκεκριµένης ζώνης συχνοτήτων.
Αρχικά παρουσιάζουµε τις τεχνικές ASK, FSK και PSK, οι οποίες µεταβάλλουν το πλάτος, τη συχνότητα και τη φάση του φέροντος σήµατος αντίστοιχα, και στη συνέχεια

∂ π ™ ∞ ° ø ° π ∫ ∂ ™ ¶ ∞ ƒ∞∆ ∏ ƒ ∏ ™ ∂ π ™

αναφέρουµε τον τρόπο λειτουργίας της πολυσταθµικής PSK, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αυξήσει το ρυθµό µετάδοσης πληροφορίας.
Τέλος, στην τέταρτη Ενότητα ορίζουµε την πολυπλεξία µε διαίρεση χρόνου, µία τεχνική µε την οποία µπορούµε να συνδυάσουµε δύο ή περισσότερες ακολουθίες ψηφιακών δεδοµένων σ’ ένα σύνθετο σήµα, µε σκοπό την ταυτόχρονη µετάδοσή τους πάνω
από ένα µόνο κανάλι επικοινωνίας.
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5.1 æËÊÈ·ÎÔ› ÎÒ‰ÈÎÂ˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
Όταν θα έχετε µελετήσει αυτήν την ενότητα, θα µπορείτε να:
• διακρίνετε τους τύπους δυαδικής κωδικοποίησης των δεδοµένων σε δύο µεγάλες
κατηγορίες, ανάλογα µε το πλήθος των σταθµών τάσης που χρησιµοποιούν για την
αναπαράσταση των δυαδικών ψηφίων,
• ορίσετε έξι γνωστούς και ευρύτατα χρησιµοποιούµενους τύπους κωδικοποίησης,
• αναφέρετε πέντε τουλάχιστον κριτήρια επιλογής του κατάλληλου τύπου κωδικοποίησης,
• περιγράψετε την πολυσταθµική κωδικοποίηση και να αιτιολογήσετε την ύπαρξή της.
Υπάρχει µεγάλη ποικιλία στη µορφή των τετραγωνικών κυµατοµορφών – παλµών
που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη µετάδοση ψηφιακής πληροφορίας. Η επιλογή του κατάλληλου ζευγαριού παλµών για την αναπαράσταση των δυαδικών
ψηφίων 0 και 1 ορίζει έναν τύπο κωδικοποίησης της ψηφιακής πληροφορίας, ο οποίος συχνά συναντάται στη βιβλιογραφία ως "ψηφιακός κώδικας µετάδοσης".
Η κωδικοποίηση της ψηφιακής πληροφορίας δεν περιορίζεται στην αποστολή µόνο
ενός δυαδικού ψηφίου ανά εναλλαγή στάθµης του µεταδιδόµενου σήµατος, αλλά µπορεί να επεκταθεί και στη µαζική αποστολή ακολουθίας ψηφίων ανά εναλλαγή. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση έχουµε την πολυσταθµική κωδικοποίηση της πληροφορίας.
5.1.1 ∆‡ÔÈ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜

Οι τύποι κωδικοποίησης διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες, ανάλογα µε το
πλήθος των σταθµών τάσης, εκτός της µηδενικής, που χρησιµοποιούνται για την
αναπαράσταση των δυαδικών ψηφίων. Έτσι, έχουµε:
(α) τη µονοπολική (unipolar) κωδικοποίηση, όπου, εκτός από τη µηδενική στάθµη
µετάδοσης, χρησιµοποιείται και µία ακόµη. Έτσι, το ένα δυαδικό ψηφίο (π.χ., το 0)
υποδηλώνεται µε την απουσία παλµού, ενώ το άλλο δυαδικό ψηφίο (π.χ., το 1) αναπαρίσταται µε την παρουσία παλµού (βλέπε σχήµα 5.1.α).
(β) τη διπολική (bipolar) κωδικοποίηση, όπου το ένα δυαδικό ψηφίο (π.χ., το 1) αναπαρίσταται µε ένα παλµό g1(t) και το άλλο δυαδικό ψηφίο (π.χ., το 0) µε τον διαµετρικά αντίθετό του g0(t) = – g1(t) (βλέπε σχήµα 5.1.β). Έτσι, εκτός από τη µηδενική στάθµη µετάδοσης, χρησιµοποιούνται δύο ακόµη στάθµες, µία θετική και µία αρνητική.
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Στο σχήµα 5.2 απεικονίζονται διάφοροι γνωστοί και ευρύτατα χρησιµοποιούµενοι
τύποι κωδικοποίησης. Συγκεκριµένα, για κάθε τύπο κωδικοποίησης, παρουσιάζονται η µορφή των παλµών αναπαράστασης των δυαδικών ψηφίων και το αντίστοιχο φάσµα τους, ενώ µε T0 συµβολίζεται η διάρκεια του κάθε ψηφίου. Στην πρώτη
περίοδο του σχήµατος των παλµών έχει αντιστοιχηθεί το δυαδικό ψηφίο 0 και στη
δεύτερη το ψηφίο 1. Οι τύποι κωδικοποίησης που απεικονίζονται στο σχήµα 5.2 δεν
αποτελούν µία εκτενή λίστα αναφοράς, καθώς υπάρχουν πολλές ακόµα διαφορετικές µορφές κωδικοποίησης.
Μονοπολική µη επαναφορά στο µηδέν – Unipolar Non Return to Zero (NRZ)
Στην κωδικοποίηση unipolar NRZ, το δυαδικό ψηφίο 1 αναπαρίσταται µε τη µετάδοση ενός παλµού σταθερού πλάτους καθόλη τη διάρκεια του ψηφίου, ενώ το δυαδικό ψηφίο 0 αναπαρίσταται µε την απουσία παλµού (βλέπε σχήµα 5.2.α).
Ο χαρακτηρισµός NRZ υποδηλώνει ότι το πλάτος του παλµού παραµένει σταθερό
καθόλη τη διάρκεια του ψηφίου.
Μονοπολική επαναφορά στο µηδέν – Unipolar Return to Zero (RZ)
Στην κωδικοποίηση unipolar RZ, το δυαδικό ψηφίο 1 αναπαρίσταται µε τη µετάδοση ενός θετικού παλµού ο οποίος επιστρέφει στη µηδενική στάθµη πριν από το τέλος
της διάρκειας του ψηφίου, ενώ το δυαδικό ψηφίο 0 αναπαρίσταται µε την απουσία
παλµού (βλέπε σχήµα 5.2.β).
∆ιπολική µη επαναφορά στο µηδέν – Bipolar Non Return to Zero (NRZ)
Στην κωδικοποίηση bipolar NRZ, τα δυαδικά ψηφία αναπαρίστανται µε διαµετρικά
αντίθετους παλµούς, το πλάτος των οποίων παραµένει σταθερό καθόλη τη διάρκεια

(α) Μονοπολική
και
(β) διπολική
κωδικοποίηση της
ψηφιακής
πληροφορίας σε
δυαδικό σήµα.
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™¯‹Ì· 5.2

0

Έξι ευρύτατα χρησιµοποιούµενοι τύποι κωδικοποίησης. (α) µονοπολική µη επαναφορά στο µηδέν, (β) µονοπολική
επαναφορά στο µηδέν, (γ) διπολική µη επαναφορά στο µηδέν, (δ) διπολική επαναφορά στο µηδέν, (ε) αντιστροφή
εναλλασσόµενου σηµείου µε επαναφορά στο µηδέν και (στ) κωδικοποίηση Manchester.
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του ψηφίου. Στο δυαδικό ψηφίο 1 αντιστοιχεί ο θετικός παλµός, ενώ στο δυαδικό
ψηφίο 0 ο αρνητικός (βλέπε σχήµα 5.2.γ).
∆ιπολική επαναφορά στο µηδέν – Bipolar Return to Zero (RZ)
Στην κωδικοποίηση bipolar RZ, τα δυαδικά ψηφία 1 και 0 αναπαρίστανται µε θετικό και αρνητικό παλµό αντίστοιχα, διαµετρικά αντίθετους µεταξύ τους, το πλάτος
των οποίων επιστρέφει στο µηδέν πριν από το τέλος της διάρκειας του ψηφίου (βλέπε
σχήµα 5.2.δ).
Αντιστροφή εναλλασσόµενου σηµείου µε επαναφορά στο µηδέν – Alternate
Mark Inversion Return to Zero (AMI–RZ)
Στην κωδικοποίηση AMI – RZ, το δυαδικό ψηφίο 0 αναπαρίσταται µε την απουσία
παλµού. Το δυαδικό ψηφίο 1 αναπαρίσταται µε θετικούς και αρνητικούς παλµούς,
οι οποίοι µεταδίδονται κατ’ εναλλαγή. Οι θετικοί και αρνητικοί παλµοί του ψηφίου
1 έχουν, κατ’ απόλυτη τιµή, το ίδιο πλάτος και επιστρέφουν στη µηδενική στάθµη
πριν από το τέλος της διάρκειας του ψηφίου (βλέπε σχήµα 5.2.ε).
Κωδικοποίηση Manchester
Στην κωδικοποίηση Manchester, ο χρόνος µετάδοσης του κάθε ψηφίου χωρίζεται σε
δύο ίσα διαστήµατα. Για το δυαδικό ψηφίο 1, στο πρώτο µισό της διάρκειας του
ψηφίου µεταδίδεται ένας θετικός παλµός, ενώ στο δεύτερο µισό µεταδίδεται ένας
αρνητικός παλµός, διαµετρικά αντίθετος του προηγουµένου. Για το δυαδικό ψηφίο
0, η πολικότητα αυτών των παλµών αντιστρέφεται (βλέπε σχήµα 5.2.στ).
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 5.1
Έστω ότι θέλουµε να µεταδώσουµε τη δυαδική πληροφορία 10110001. Στο σχήµα
5.3 απεικονίζονται οι παλµοί που αποστέλλονται στο κανάλι µετάδοσης, για κάθε
έναν από τους έξι τύπους κωδικοποίησης που αναφέραµε στην Ενότητα 5.1.2.
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1
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0

0

0

1

∆ιαδική πληροφορία

(α) unipolar NRZ

(β) unipolar RZ

(γ) bipolar NRZ

(δ) bipolar RZ

™¯‹Ì· 5.3

Οι παλµοί που
αποστέλλονται για
τη µετάδοση της
δυαδικής ακολουθίας 10110001,
για κάθε έναν από
τους έξι τύπους
κωδικοποίησης
του σχήµατος 5.2.

(ε) AMI–RZ

(στ) Manchester
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ÕÛÎËÛË ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 5.1
Έστω η δυαδική ακολουθία 11100101. Σχεδιάστε τους παλµούς µετάδοσης για τους
εξής τύπους κωδικοποίησης:
(α)Unipolar NRZ
(β) Bipolar RZ
(γ) AMI – RZ
(δ) Manchester
Επίσης, αξιολογήστε τους παραπάνω τύπους κωδικοποίησης ως προς τη δυνατότητα εξαγωγής πληροφορίας χρήσιµης για το συγχρονισµό αποστολέα και παραλήπτη κόµβου.

ÕÛÎËÛË ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 5.2
Έστω η δυαδική ακολουθία 10011010, η οποία µεταδίδεται διαµέσου ενός ενθόρυβου καναλιού χρησιµοποιώντας την κωδικοποίηση bipolar RZ. Λόγω του θορύβου,
ο παλµός που αντιστοιχεί στο πέµπτο ψηφίο αλλάζει πολικότητα (από θετικός γίνεται αρνητικός παλµός). Θα εντοπιστεί αυτό το σφάλµα στον παραλήπτη κόµβο;
Τι γίνεται στην περίπτωση όπου η κωδικοποίηση είναι AMI – RZ; ∆ικαιολογήστε
την απάντησή σας.

5.1.2 ∂ÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘ Ù‡Ô˘ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜

Στις µέρες µας, δεν υπάρχει ένας τύπος κωδικοποίησης που να έχει επικρατήσει
καθολικά. Αντιθέτως, ανάλογα µε το είδος της υλοποιούµενης εφαρµογής, επιλέγεται και ο κατάλληλος τύπος κωδικοποίησης.
Όπως είδαµε στην Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 5.1, οι τεχνικές επαναφοράς στο µηδέν
(RZ) έχουν το πλεονέκτηµα της ευκολίας εξαγωγής σήµατος χρονισµού σε σχέση µε
τις τεχνικές NRZ. Το τίµηµα για την παροχή αυτής της ευκολίας είναι ότι τα σήµατα RZ καταλαµβάνουν µεγαλύτερο εύρος ζώνης συχνοτήτων απ’ ό,τι τα σήµατα
NRZ. Συγκεκριµένα, αν θεωρήσουµε ότι η διάρκεια του παλµού στα σήµατα RZ
είναι ίση µε το µισό της διάρκειας του δυαδικού ψηφίου, τότε το εύρος ζώνης συχνοτήτων που καταλαµβάνουν είναι το διπλάσιο των αντίστοιχων σηµάτων NRZ (βλέπε
τα διαγράµµατα φάσµατος στο σχήµα 5.2).
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Και τα δύο ειδών µονοπολικά σήµατα (NRZ και RZ) εµφανίζουν µη µηδενική µέση
τιµή, ιδιότητα που χαρακτηρίζεται µε τον όρο συνιστώσα συνεχούς ή συνιστώσα DC
του σήµατος. Αυτή η ιδιότητα είναι ορατή στο φάσµα του µονοπολικού σήµατος µε
την ύπαρξη της κατακόρυφης γραµµής στη µηδενική συχνότητα (βλέπε σχήµατα
5.2.α και 5.2.β). Στην περίπτωση που ο αποστολέας και ο παραλήπτης συνδέονται
απευθείας µεταξύ τους, π.χ., µε καλώδια χαλκού, χωρίς να µεσολαβούν άλλες διατάξεις, τότε η ύπαρξη της συνεχούς συνιστώσας δε δηµιουργεί πρόβληµα στην επικοινωνία. Αν όµως η µετάδοση του σήµατος γίνεται διαµέσου συνδέσεων που περιλαµβάνουν ηλεκτρικές διατάξεις, όπως π.χ., µετασχηµατιστές ή πυκνωτές, οι οποίοι άγουν µόνο κατά την εναλλαγή του σήµατος, τότε έχουµε παραµόρφωση των
µεταδιδόµενων παλµών. Συνήθως, αυτή η παραµόρφωση έχει τη µορφή της εκθετικής εξασθένησης του πλάτους του παλµού (βλέπε σχήµα 5.4). Όπως µπορούµε να
παρατηρήσουµε στο σχήµα 5.4, ειδικά για την περίπτωση της κωδικοποίησης
unipolar NRZ και στην περίπτωση των πολλών συνεχόµενων θετικών παλµών,
παρουσιάζεται το φαινόµενο «κάµψης» του σήµατος, όπου το σήµα κινδυνεύει να
γίνει µη αξιοποιήσιµο. Η κωδικοποίηση unipolar NRZ, παρά τους σοβαρούς περιορισµούς της, χρησιµοποιείται ευρέως στη σειριακή επικοινωνία τύπου RS – 232 και
στην αποθήκευση δεδοµένων στους σκληρούς δίσκους υπολογιστών, κυρίως γιατί
είναι πολύ εύκολο να υλοποιηθεί.
™¯‹Ì· 5.4

Παράδειγµα της
παραµόρφωσης
σήµατος µε συνιστώσα συνεχούς,
όταν αυτό µεταδίδεται διαµέσου
συνδέσεων που
περιλαµβάνουν
ηλεκτρικές διατάξεις, όπως π.χ.,
επαναλήπτες, αναµεταδότες, µετασχηµατιστές ή
πυκνωτές.
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(α)

(β)

Στα φάσµατα των κωδικοποιήσεων AMI – RZ και Manchester (σχήµατα 5.2.ε και
5.2.στ) παρατηρούµε ότι δεν υπάρχουν συνιστώσες στη περιοχή γύρω από το 0 Hz.
Αυτή η ιδιότητα καθιστά τις κωδικοποιήσεις AMI – RZ και Manchester ικανές για
µετάδοση δεδοµένων πάνω από γραµµές εξοπλισµένες µε επαναλήπτες, αναµετα-
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δότες και άλλες ηλεκτρικές διατάξεις. Η κωδικοποίηση Manchester χρησιµοποιείται ευρέως στα τοπικά δίκτυα τύπου Ethernet, το περιορισµένο µήκος των οποίων
επιλύει το πρόβληµα εξασθένησης των υψηλών συχνοτήτων που εµφανίζονται στα
σήµατα αυτά.
Τέλος, όπως είδαµε στην Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 5.2, µόνο η κωδικοποίηση AMI
– RZ διαθέτει έναν, περιορισµένων δυνατοτήτων, µηχανισµό εντοπισµού σφαλµάτων µετάδοσης. Το τίµηµα για την ύπαρξη αυτής της δυνατότητας είναι η αυξηµένη
πολυπλοκότητα στην υλοποίηση, τόσο του αποστολέα, όσο και του παραλήπτη κόµβου. Παραλλαγές της κωδικοποίησης AMI – RZ (B8ZS και HDB3) υλοποιούνται
στα ψηφιακά συστήµατα µεταφοράς δεδοµένων T1 και E1, τα οποία χρησιµοποιούνται συνήθως για τη διασύνδεση αποµακρυσµένων εγκαταστάσεων µε τα δίκτυα
κορµού σε Αµερική και Ευρώπη αντίστοιχα.
Συνοψίζοντας, η επιλογή του κατάλληλου ζευγαριού παλµών για την αναπαράσταση των
δυαδικών ψηφίων 0 και 1 βασίζεται σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:
1. το εύρος ζώνης συχνοτήτων που καταλαµβάνει,
2. την ύπαρξη ή την απουσία συνιστώσας συνεχούς (DC),
3. την ευκολία εξαγωγής σήµατος χρονισµού,
4. την ύπαρξη ή όχι της δυνατότητας εντοπισµού σφαλµάτων µετάδοσης,
5. την ανοχή στο θόρυβο και
6. την πολυπλοκότητα υλοποίησης του κωδικοποιητή και του αποκωδικοποιητή.

ÕÛÎËÛË ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 5.3
Προσδιορίστε την ορθότητα των παρακάτω προτάσεων εξηγώντας την επιλογή σας.
Σωστό Λάθος
Η κωδικοποίηση AMI – RZ εµφανίζει συνιστώσα συνεχούς.

❏

❏

Η κωδικοποίηση Manchester παρουσιάζει µεγαλύτερη ανοχή
στο θόρυβο, σε σχέση µε την κωδικοποίηση unipolar NRZ.

❏

❏

Οι κωδικοποιήσεις unipolar NRZ και bipolar NRZ απαιτούν
για τη µετάδοσή τους διπλάσιο εύρος ζώνης συχνοτήτων
από τις αντίστοιχες κωδικοποιήσεις RZ.

❏

❏
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Τα ψηφιακά σήµατα που προκύπτουν µε χρήση παλµών NRZ
είναι ευαίσθητα σε χαµηλόσυχνες παρεµβολές, ενώ δεν ισχύει
το ίδιο µε τα σήµατα που προκύπτουν µε την κωδικοποίηση
Manchester.

❏

❏

Πολλές τεχνικές εντοπισµού σφαλµάτων µετάδοσης
χρησιµοποιούν επιπρόσθετα ψηφία ελέγχου, τα οποία
ενσωµατώνονται στην ακολουθία των ψηφίων δεδοµένων.
Το ίδιο συµβαίνει και στην κωδικοποίηση AMI – RZ.

❏

❏

Όταν ένας ψηφιακός κώδικας µετάδοσης περιέχει συνιστώσα
συνεχούς, τότε δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί από ένα
τηλεπικοινωνιακό σύστηµα το οποίο δεν µεταδίδει σωστά
τις χαµηλές συχνότητες.

❏

❏

Ο µικρός αριθµός εναλλαγών στάθµης αποτελεί ένα σηµαντικό
µειονέκτηµα της κωδικοποίησης unipolar NRZ.

❏

❏

5.1.3 ¶ÔÏ˘ÛÙ·ıÌÈÎ‹ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË

Μέχρι τώρα, στους ψηφιακούς κώδικες που έχουµε παρουσιάσει, κάθε παλµός µετάδοσης αντιστοιχούσε σε ένα µόνο δυαδικό ψηφίο. Ανάλογα αν είχαµε επιλέξει τη
µονοπολική ή τη διπολική κωδικοποίηση, υπήρχαν µία ή δύο στάθµες τάσης, εκτός
της µηδενικής, αντίστοιχα.
Γιατί όµως να περιορίσουµε το πλήθος των σταθµών που χρησιµοποιούµε σε δύο;
Θεωρητικά, θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε ένα οποιοδήποτε πλήθος σταθµών τάσης, αυξάνοντας έτσι δραµατικά την απόδοση του τηλεπικοινωνιακού µας
συστήµατος. Για παράδειγµα, αν χρησιµοποιήσουµε τέσσερις διαφορετικές στάθµες
(εκτός της µηδενικής), τότε θα µπορούµε να κωδικοποιήσουµε δύο ψηφία σε κάθε
µία στάθµη (00 " 1η στάθµη, 01 " 2η στάθµη, 10 " 3η στάθµη και 11 " 4η στάθµη). Μ’ αυτό τον τρόπο, σε κάθε αλλαγή στάθµης, θα µεταδίδουµε δύο ψηφία πληροφορίας αντί για ένα ψηφίο που µεταδίδαµε στη δυαδική κωδικοποίηση, αποστέλλοντας έτσι τη διπλάσια ποσότητα δεδοµένων στο ίδιο χρονικό διάστηµα. Επίσης,
αν χρησιµοποιούσαµε 1024 διαφορετικές στάθµες τάσης, θα µεταδίδαµε log2 1024
= 10 ψηφία σε κάθε εναλλαγή στάθµης. Ενώ, αν χρησιµοποιούσαµε 1.048.576 διαφορετικές στάθµες, θα βελτιώναµε την απόδοση της µετάδοσης κατά 20 φορές σε
σχέση µε τους δυαδικούς κώδικες !.
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Στην πράξη όµως, το πλήθος των διαφορετικών σταθµών που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε περιορίζεται από την ικανότητα του δέκτη να διακρίνει αυτές τις στάθµες, η οποία µε τη σειρά της εξαρτάται από το επίπεδο του θορύβου που υπάρχει στο
κανάλι µετάδοσης, αλλά και από το βαθµό παραµόρφωσης που επιτυγχάνεται από
τα κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του καναλιού. Για παράδειγµα,
οι σύγχρονες συσκευές διαµόρφωσης – αποδιαµόρφωσης (ή αλλιώς διαποδιαµορφωτές ή, συχνότερα, modems), που χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο
διαµέσου των απλών τηλεφωνικών γραµµών, αξιοποιούν µέχρι και 1024 διαφορετικές στάθµες για την κωδικοποίηση των δεδοµένων, ενώ οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας χρησιµοποιούν µόνο δύο ή τέσσερις διαφορετικές στάθµες, γιατί λειτουργούν σε περιβάλλοντα µε πολύ ισχυρότερη παρουσία θορύβου.
Με την εισαγωγή της πολυσταθµικής ή Μ–αδικής κωδικοποίησης (όπου Μ είναι το
πλήθος των χρησιµοποιούµενων σταθµών τάσης), θα πρέπει να αποσαφηνίσουµε
δύο όρους που χρησιµοποιούνται συχνά για το χαρακτηρισµό της απόδοσης ενός
τηλεπικοινωνιακού συστήµατος.
Ως ρυθµός µετάδοσης πληροφορίας (information transmit rate) ορίζεται το πλήθος των
δυαδικών ψηφίων πληροφορίας που µεταδίδονται στη µονάδα του χρόνου. Η µονάδα
µέτρησής του είναι τα bits/second (bps) και τα πολλαπλάσιά του (kbps, Mbps, Gbps).
Ως σύµβολο στην πολυσταθµική κωδικοποίηση, νοείται η ακολουθία των δυαδικών
ψηφίων που αποστέλλεται σε κάθε εναλλαγή στάθµης του σήµατος. Π.χ., στην τετραδική κωδικοποίηση, το σύµβολο έχει µήκος δύο ψηφίων, ενώ στην οκταδική έχει
µήκος τριών ψηφίων. Ως ρυθµός συµβόλου (symbol rate ή baud rate) ορίζεται ο ρυθµός εναλλαγής συµβόλων στο κανάλι µετάδοσης και δεν είναι απαραίτητα ίσος µε
το ρυθµό µετάδοσης πληροφορίας. Η µονάδα µέτρησής του είναι το baud, που ορίζεται ως σύµβολα ανά δευτερόλεπτο.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 5.2
Στα δίκτυα ISDN και συγκεκριµένα στη βασική σύνδεση (BRI – 160 kbps), υλοποιείται η κωδικοποίηση 2B1Q, η οποία αποτελεί µία τετραδική κωδικοποίηση,
δηλαδή σε κάθε εναλλαγή στάθµης µεταφέρονται δύο ψηφία. Το ζεύγος των µεταδιδόµενων ψηφίων αποτελεί ένα σύµβολο της κωδικοποίησης.
Η 2B1Q είναι επίσης διαφορική κωδικοποίηση. Αυτό τον όρο τον συναντάµε πρώτη
φορά και σηµαίνει ότι κατά τον καθορισµό της στάθµης εκποµπής για τη µετάδοση
ενός συµβόλου λαµβάνεται υπόψη και η στάθµη της κυµατοµορφής του προηγούµενου συµβόλου. Συγκεκριµένα, στον Πίνακα 5.1 παρουσιάζεται ο τρόπος καθορι-
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σµού της στάθµης εκποµπής ενός συµβόλου, ενώ στο σχήµα 5.5 απεικονίζεται η
µεταδιδόµενη κυµατοµορφή 2B1Q για τη δυαδική ακολουθία 11010011.
¶›Ó·Î·˜ 5.1

Η διαφορική κωδικοποίηση 2B1Q
στάθµη προηγούµενου
συµβόλου

τρέχον σύµβολο

στάθµη τρέχοντος
συµβόλου

+1 ή +3

00
01
10
11

+1
+3
–1
–3

–1 ή –3

00
01
10
11

–1
–3
+1
+3

1

(α)

+3

+1

(β)
™¯‹Ì· 5.5

Η κυµατοµορφή
2B1Q που αναπτύσσεται κατά τη
µετάδοση της ακολουθίας δυαδικών
ψηφίων
11010011.

–1

–3

1

0

1

0

0

1

1

0
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Τέλος, επειδή σε κάθε εναλλαγή στάθµης µεταδίδονται 2 ψηφία, ο ρυθµός συµβόλου της σύνδεσης BRI – ISDN είναι ίσος µε 80 kbaud.
ÕÛÎËÛË ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 5.4
Ένας κατασκευαστής διαποδιαµορφωτών ισχυρίζεται ότι η συσκευή του αξιοποιεί 1024 διαφορετικές στάθµες για την κωδικοποίηση των δεδοµένων και µπορεί να
µεταδίδει την πληροφορία αξιόπιστα πάνω από τηλεφωνικές γραµµές µε ρυθµό
4000 baud. (α) Υπολογίστε το ρυθµό µετάδοσης πληροφορίας που επιτυγχάνει αυτή
η συσκευή. (β) Πόσες θα πρέπει να είναι οι διαφορετικές στάθµες κωδικοποίησης,
έτσι ώστε να µεταδίδεται η πληροφορία στο µισό χρόνο;

5.2 EÈÎÔÈÓˆÓ›· ‚·ÛÈÎ‹˜ ˙ÒÓË˜

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
Όταν θα έχετε µελετήσει αυτήν την ενότητα, θα µπορείτε να:
• περιγράψετε το πώς και γιατί αλλοιώνονται οι παλµοί κατά τη µετάδοσή τους µέσω
ενός καναλιού επικοινωνίας βασικής ζώνης,
• ορίσετε τη διασυµβολική παρεµβολή και να περιγράψετε έναν τρόπο αντιµετώπισής της,
• προσδιορίσετε τη χρησιµότητα των παλµών ανορθωµένου συνηµίτονου και να εξηγήσετε γιατί η χρήση τους βοηθά στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των µικρών
αποκλίσεων στο χρονισµό του δέκτη µε τον αποστολέα,
• αναφέρετε τα δοµικά στοιχεία ενός συστήµατος µετάδοσης ψηφιακών δεδοµένων
σε βασική ζώνη.
Στη µέχρι τώρα θεώρησή µας για τη µετάδοση ψηφιακής πληροφορίας, έχουµε υποθέσει ότι οι παλµοί µεταδίδονται ως τετραγωνικές κυµατοµορφές, οι οποίες δεν υφίστανται καµία αλλοίωση κατά τη διέλευσή τους από το κανάλι επικοινωνίας βασικής
ζώνης. Στην πράξη όµως αυτό δε συµβαίνει, καθώς κάθε κανάλι επικοινωνίας επιτρέπει τη διέλευση πεπερασµένου εύρους συχνοτήτων, λόγω των κατασκευαστικών
και λειτουργικών χαρακτηριστικών του.
5.2.1 ¢È·Û˘Ì‚ÔÏÈÎ‹ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹

Αν αναλύσουµε κατά Fourier ένα ψηφιακό σήµα, θα δούµε ότι το φάσµα του αποτελείται από άπειρες συνιστώσες, το πλάτος των οποίων µειώνεται όσο αυξάνεται η
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συχνότητα. Η θέση και η πυκνότητα των φασµατικών συνιστωσών εξαρτάται από
τη συγκεκριµένη διάταξη των δυαδικών ψηφίων του σήµατος, αλλά µπορεί να αποδειχθεί (Bateman, 1999) ότι το φάσµα ενός ψηφιακού σήµατος φράσσεται από µία
περιβάλλουσα της µορφής |sinc (x)|, όπου η συνάρτηση sinc (x) ορίζεται ως το πηλίκο sin( π x )

πx

(βλέπε σχήµατα 5.6.α και 5.6.β).

τ

f = 1/τ

A

Η αποκοπή των
υψηλών συχνοτήτων κατά τη µετάδοση ενός ψηφιακού σήµατος, έχει
σαν αποτέλεσµα
την αποµάκρυνση
των κατακόρυφων
παρυφών των
παλµών και την
εξάπλωσή τους.

f

t

™¯‹Ì· 5.6

f = 2/τ

(β)

(α)

τ

περιοχή διέλευσης συχνοτήτων
του καναλιού επικοινωνίας

A

t
(γ)

f
(δ)

Αν, λόγω κατασκευής, το µέσο µετάδοσης περιορίζει το εύρος των συχνοτήτων που
µπορούν να διέλθουν από αυτό, τότε οι υψηλές συχνότητες του ψηφιακού σήµατος
αποκόβονται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την εξοµάλυνση του σήµατος, η οποία είναι
ορατή µε την αποµάκρυνση των κατακόρυφων παρυφών και γενικότερα µε το
«άπλωµα» των παλµών (βλέπε σχήµατα 5.6.γ και 5.6.δ). Βέβαια, ο περιορισµός του
εύρους ζώνης συχνοτήτων του σήµατος µπορεί να είναι και επιθυµητός από το σχεδιαστή του τηλεπικοινωνιακού συστήµατος για λόγους απόδοσης, οικονοµίας ή
ακόµα και ασφάλειας.
Τι πρόβληµα δηµιουργείται όταν απλώνονται οι παλµοί
Η εξάπλωση των παλµών κατά τη µετάδοσή τους διαµέσου ενός καναλιού µε πεπερασµένο εύρος ζώνης συχνοτήτων προκαλεί την αλληλοεπικάλυψη των γειτονικών
παλµών, η οποία ονοµάζεται διασυµβολική παρεµβολή (intersymbol interference –
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ISI) και µπορεί να προκαλέσει την εµφάνιση σφαλµάτων µετάδοσης.
Ας παρατηρήσουµε το σχήµα 5.7.α. Εκεί, ένας θετικός παλµός εύρους Ts αποστέλλεται προς µετάδοση διαµέσου ενός καναλιού επικοινωνίας, το οποίο αποκόβει τις
υψηλές συχνότητες του σήµατος. Ο εκπεµπόµενος παλµός απλώνεται χρονικά κατά
τη µετάδοσή του και καλύπτει µέρος των χρονικών διαστηµάτων που αντιστοιχούν
στα γειτονικά του ψηφία (προηγούµενο και επόµενο). Στο σχήµα αυτό, µε διακεκοµµένες γραµµές έχουµε συµβολίσει τη χρονική στιγµή όπου ο δέκτης λαµβάνει
δείγµατα του σήµατος για να προσδιορίσει την τιµή του αντίστοιχου ψηφίου. Φυσικά, αυτές οι διακεκοµµένες γραµµές απέχουν µεταξύ τους χρόνο ίσο µε Ts.
Ας παρατηρήσουµε τώρα το σχήµα 5.7.β, όπου αποστέλλεται για µετάδοση η ακολουθία παλµών 1011. Η τιµή που εξάγει ο δέκτης από το λαµβανόµενο σήµα τη δεύτερη χρονική στιγµή δειγµατοληψίας και η οποία αντιστοιχεί στο δυαδικό ψηφίο 0,
δεν είναι µηδενική. Αυτή η ύπαρξη µη µηδενικής τάσης δυσκολεύει την ορθή επιλογή µεταξύ των δυαδικών ψηφίων και µπορεί να οδηγήσει σε εσφαλµένη αναγνώριση.

0

0

Η διασυµβολική
παρεµβολή δηµιουργείται από την εξάπλωση των παλµών
κατά τη µετάδοσή
τους διαµέσου ενός
καναλιού µε πεπερασµένο εύρος ζώνης
συχνοτήτων και µπορεί να προκαλέσει
την εσφαλµένη αναγνώριση της εκπεµπόµενης ακολουθίας παλµών.

Λαµβανόµενο σήµα

Eκπεµπόµενη
ακολουθία παλµών
1

™¯‹Ì· 5.7

0

(α)
0



t

0

t

0

t

διασυµβολική παρεµβολή
1

0

1

1

Ts

t

(β)
0

0

t
Ts

0

t
Ts
Σηµεία δειγµατοληψίας
(στον δέκτη)
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ÕÛÎËÛË ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 5.5
Στο σχήµα 5.7, αν αντί για τη δυαδική κωδικοποίηση της ψηφιακής πληροφορίας
είχαµε µία πολυσταθµική κωδικοποίηση, πιστεύετε ότι η διασυµβολική παρεµβολή θα επηρέαζε περισσότερο ή λιγότερο αρνητικά την αξιοπιστία της µετάδοσης;

5.2.2 ¢È·ÌﬁÚÊˆÛË ·ÏÌÒÓ ÁÈ· ÌË‰ÂÓÈÎ‹ ‰È·Û˘Ì‚ÔÏÈÎ‹ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹

Αν µπορούσαµε να διαµορφώσουµε κατάλληλα τους εκπεµπόµενους παλµούς έτσι ώστε
αυτοί να παρουσιάζουν µικρή διασυµβολική παρεµβολή, τότε θα µπορούσαµε να ελέγξουµε και την αρνητική επίδραση που αυτή επιφέρει στην αξιοπιστία της µετάδοσης.
Στο σχήµα 5.8.α απεικονίζεται µία µορφή παλµού που εµφανίζει µηδενική διασυµβολική παρεµβολή και η οποία ορίζεται από τη σχέση
h(t ) =

(

)

1 sin π t Ts
1
= sinc t Ts
Ts π t Ts
Ts

( )

(5.1)

όπου Ts είναι η διάρκεια του ψηφίου ή συµβόλου. Αυτή η κυµατοµορφή αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία ως παλµός sinc.
Ο παλµός sinc δηµιουργείται εάν περάσουµε έναν κρουστικό παλµό από ένα ιδανικό
βαθυπερατό φίλτρο, του οποίου η απόκριση συχνότητας απεικονίζεται στο σχήµα 5.8.β.
Μία σηµαντική ιδιότητα του σήµατος h(t), είναι το ότι αυτό διέρχεται από το µηδέν
σε όλες τις χρονικές στιγµές που είναι πολλαπλάσιες του Ts, εκτός από τη χρονική
στιγµή 0. Κατά συνέπεια, εάν οι παλµοί µορφοποιηθούν σύµφωνα µε τη σχέση (5.1),
τότε δεν παρατηρείται το φαινόµενο της διασυµβολικής παρεµβολής, καθώς απέχουν µεταξύ τους χρονικές αποστάσεις ίσες µε ακέραια πολλαπλάσια του Ts. Αυτή
η ιδιότητα απεικονίζεται στο παράδειγµα του σχήµατος 5.8.γ., όπου οι bipolar NRZ
παλµοί της ακολουθίας 1101 διαµορφώνονται κατά τη µετάδοσή τους ως παλµοί
sinc. Παρατηρούµε ότι, τις χρονικές στιγµές της δειγµατοληψίας του λαµβανόµενου
σήµατος, δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη των γειτονικών παλµών.
∆ιαµορφώνοντας λοιπόν τη µεταδιδόµενη ακολουθία παλµών ως κυµατοµορφές sinc,
µηδενίζουµε τη διασυµβολική παρεµβολή. Αυτό µπορούµε να το επιτύχουµε επιλέγοντας κατάλληλα το µέσο µετάδοσης έτσι ώστε αυτό να ενεργεί ως το ιδανικό βαθυπερατό φίλτρο του σχήµατος 5.8.β. Αυτή η τεχνική είναι γνωστή στη βιβλιογραφία
ως φιλτράρισµα Nyquist.
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h(t)

H(f)

1
Ts
1

–2Ts

–Ts 0 Ts

2Ts

t

–

(α)

1
2Ts

1
2Ts

0

f

(β)
1

1

0

1

™¯‹Ì· 5.8

t

Ts

Ts

Ts
(γ)

(α) Ο παλµός sinc
δηµιουργείται εάν
περάσουµε έναν κρουστικό παλµό από το
ιδανικό βαθυπερατό
φίλτρο (β). (γ) Εάν
διαµορφώσουµε τη
µεταδιδόµενη ακολουθία συµβόλων µε παλµούς sinc, τότε, τις
χρονικές στιγµές δειγµατοληψίας του λαµβανόµενου σήµατος,
δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη των γειτονικών παλµών.

ÕÛÎËÛË ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 5.6
Αναφέρατε δύο περιορισµούς που καθιστούν προβληµατική την υλοποίηση της
τεχνικής του φιλτραρίσµατος Nyquist.

5.2.3 º›ÏÙÚ· ·ÓÔÚıˆÌ¤ÓÔ˘ Û˘ÓËÌ›ÙÔÓÔ˘

Ένα φίλτρο που χρησιµοποιείται συχνά για τη διαµόρφωση παλµών στα συστήµατα µετάδοσης δεδοµένων βασικής ζώνης είναι το φίλτρο ανορθωµένου συνηµίτονου
(raised – cosine filter). Η απόκριση συχνότητας ενός τέτοιου φίλτρου είναι συµµετρική ως προς τα 0 Hz και µηδενίζεται σταδιακά, µε µία καµπύλη µορφής συνηµίτονου. Συγκεκριµένα, εάν Ts είναι η διάρκεια του ψηφίου κατά την κωδικοποίηση
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της πληροφορίας, τότε η απόκριση συχνότητας ενός φίλτρου ανορθωµένου συνηµίτονου περιγράφεται από την ακόλουθη σχέση
Ï
Ô1
Ô
È πT Ê
1-a ˆ˘
Ô
H ( f ) = Ìcos2 Í s Á f ˜˙
2Ts ¯ ˚
Î 2a Ë
Ô
Ô
Ô0
Ó

1-a
2Ts
1-a
1+a
£ f £
για
2Ts
2Ts
1+a
για f ≥
2Ts
για 0 £ f £

(5.2)

όπου ο συντελεστής α καθορίζει την κλίση του κατερχόµενου τµήµατος συνηµιτονικής µορφής του H( f ) και λαµβάνει τιµές από το πεδίο [0,1].
Παίρνοντας τον αντίστροφο µετασχηµατισµό Fourier για την H( f ), µπορούµε να υπολογίσουµε ότι η απόκριση του φίλτρου σ’ έναν κρουστικό παλµό δίδεται από τη σχέση
h(t ) =

(

)

(
(

)

È
˘
1 Ê sin π t Ts ˆ Í cos a π t Ts ˙
˜
Á
Ts Ë π t Ts ¯ Í1 - 2at T 2 ˙
s
Î
˚

)

(5.3)

H(f)

h(t)

1,0

1
Ts

–

1
2Ts

α = 1/2

α = 1/2
α=1

0,5
–

α=0

1
Ts

α=0

0

1
2Ts

1 f
Ts

(α)

α=1

–2Ts

–Ts 0

Ts

2Ts

t

(β)

™¯‹Ì· 5.9

(α) Η απόκριση
συχνότητας ενός
φίλτρου ανορθωµένου συνηµίτονου,
για τρεις διαφορετικές τιµές του συντελεστή α, και (β) η
απόκριση του φίλτρου σ’ έναν κρουστικό παλµό.

Στο σχήµα 5.9 απεικονίζονται τα διαγράµµατα των H( f ) και h(t) για τρεις διαφορετικές τιµές του συντελεστή α. Παρατηρήστε ότι για α = 0, το φίλτρο ανορθωµένου
συνηµίτονου συµπεριφέρεται σαν ένα ιδανικό βαθυπερατό φίλτρο. Όσο µεγαλώνει
η τιµή του συντελεστή α, τόσο µεγαλύτερο είναι και το εύρος συχνοτήτων στις οποίες επιτρέπεται η διέλευση από το φίλτρο. Το απαιτούµενο εύρος ζώνης W, το οποίο
χρειάζεται για την παραγωγή ενός παλµού h(t) µε µηδενική διασυµβολική παρεµβολή, δίδεται από τη σχέση
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W=

1+a
Hz
Ts

(5.4)

Η ελάχιστη τιµή του απαιτούµενου εύρους ζώνης W είναι ίση µε 1
στη τιµή του είναι ίση µε 2

Ts

Ts

, ενώ η µέγι-

.

Επίσης, παρατηρήστε ότι το σήµα h(t) διέρχεται από το µηδέν σε όλες τις χρονικές
στιγµές nTs , n = ±1, ±2, …, για οποιαδήποτε τιµή του συντελεστή α, εξασφαλίζοντας έτσι µηδενική επίδραση από τη διασυµβολική παρεµβολή. Όµως, όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του α, τόσο ταχύτερη είναι η εξασθένηση των διακυµάνσεων του
παλµού. Και η εξασθένηση των διακυµάνσεων είναι σηµαντική, καθώς περιορίζει
τις αρνητικές επιδράσεις από την αστοχία συγχρονισµού. Για παράδειγµα, παρατηρώντας στο σχήµα 5.9.β µπορούµε να εξάγουµε το συµπέρασµα ότι οι µικρές αποκλίσεις στο χρονισµό του παλµού µε α = 1 θα προκαλέσουν µικρότερη διασυµβολική παρεµβολή απ’ ό,τι στον παλµό µε α = 1/2.
ÕÛÎËÛË ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 5.7
Έστω ότι θέλουµε να µεταφέρουµε πληροφορία διαµέσου ενός συστήµατος βασικής ζώνης µε ρυθµό 115 kbps, διαµορφώνοντας τους παλµούς ως ανορθωµένου
συνηµίτονου. Εάν ο συντελεστής διαµόρφωσης α είναι ίσος µε 0.75, υπολογίστε
το εύρος ζώνης συχνοτήτων που επιτρέπει το κανάλι διέλευσης.
Επίσης, ποια θα πρέπει να είναι η τιµή του συντελεστή α, έτσι ώστε να µειώσουµε κατά 20% το απαιτούµενο εύρος ζώνης του καναλιού;

5.2.4 ™‡ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜ „ËÊÈ·Î‹˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÛÂ ‚·ÛÈÎ‹ ˙ÒÓË

Τα δοµικά στοιχεία ενός συστήµατος µετάδοσης ψηφιακής πληροφορίας σε βασική
ζώνη απεικονίζονται στο σχήµα 5.10. Η ακολουθία των δυαδικών δεδοµένων εισέρχεται σε µία γεννήτρια παλµών, η οποία δηµιουργεί την αντίστοιχη κυµατοµορφή
τετραγωνικών παλµών. Οι παλµοί µεταδίδονται µέσω ενός καναλιού µετάδοσης, µε
απόκριση HC( f ), όπου και προστίθεται ένας τυχαίος θόρυβος.
Στο άκρο του δέκτη, το ληφθέν σήµα διαφέρει σηµαντικά από την αρχική κυµατοµορφή τετραγωνικών παλµών, κυρίως λόγω της διασυµβολικής παρεµβολής και της
προσθήκης θορύβου. Στη συνέχεια, το ληφθέν αναλογικό σήµα δειγµατοληπτείται
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από έναν µετατροπέα αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό και έτσι αναδηµιουργείται η
αρχική ακολουθία δυαδικών δεδοµένων. Οι χρονικές στιγµές της δειγµατοληψίας
καθορίζονται βάσει ενός σήµατος χρονισµού, το οποίο συνήθως δηµιουργείται από
το ίδιο το ληφθέν σήµα.
θόρυβος καναλιού

παλµοί ρολογιού

είσοδος

Γεννήτρια
παλµών

A

φίλτρο εκποµπής

κανάλι

HT(f)

HC(f)

Σ

φίλτρο λήψης
έξοδος
HR(f)

Mετατροπέας A/D

B
παλµοί ρολογιού
Kύκλωµα
ανάκτησης ρολογιού
H συνολική απόκριση µεταξύ των σηµείων A και B
πρέπει να είναι της µορφής ανορθωµένου συνηµίτονου
™¯‹Ì· 5.10

Τα δοµικά στοιχεία
ενός συστήµατος
µετάδοσης ψηφιακής
πληροφορίας σε
βασική ζώνη.

Για να επιτύχουµε µηδενική διασυµβολική παρεµβολή, γνωρίζουµε ότι η συνολική
απόκριση του συστήµατος µετάδοσης θα πρέπει να είναι της µορφής ανορθωµένου
συνηµίτονου. Με δεδοµένη την απόκριση του καναλιού επικοινωνίας, θα πρέπει να
τοποθετήσουµε στο σύστηµά µας επιπρόσθετα φίλτρα, έτσι ώστε να επιτύχουµε την
επιθυµητή συνολική απόκριση.
Η προσθήκη φίλτρου στη συσκευή εκποµπής του σήµατος είναι συνήθως επιβεβληµένη για την προσαρµογή του σήµατος στο επιθυµητό εύρος ζώνης του καναλιού επικοινωνίας. Επίσης, η ύπαρξη ενός φίλτρου στη συσκευή λήψης είναι συνήθως χρήσιµη, καθώς αποµακρύνει τον ανεπιθύµητο προσθετικό θόρυβο που βρίσκεται εκτός
της ζώνης συχνοτήτων του εκπεµπόµενου σήµατος.
Για τους παραπάνω λόγους, ένα σύστηµα µετάδοσης βασικής ζώνης είναι συνήθως
εξοπλισµένο µε φίλτρα εκποµπής και λήψης, οι αποκρίσεις των οποίων έχουν επι-

5.3 æ∏ºπ∞∫∏ ¢π∞ª√ƒºø™∏ º∂ƒ√¡∆√™

λεγεί κατάλληλα, έτσι ώστε η συνολική απόκριση του συστήµατος να έχει µορφή
ανορθωµένου συνηµίτονου. Με άλλα λόγια το γινόµενο HT( f ) HC( f ) HR( f ) ισούται
µε το δεύτερο σκέλος της εξίσωσης (5.2).
Αν δεν γνωρίζουµε πλήρως τα χαρακτηριστικά του καναλιού ή αν αυτά αλλάζουν
στο χρόνο, τότε µία συνήθης πρακτική είναι η παρεµβολή ενός ρυθµιζόµενου εξισωτικού φίλτρου, ή αλλιώς εξισωτή (equalizer), µεταξύ του καναλιού και του φίλτρου λήψης, το οποίο αντισταθµίζει τις µεταβολές των παραµέτρων του καναλιού.
Εξισωτές συναντούµε συχνά σε συστήµατα επικοινωνίας πάνω από τηλεφωνικές
γραµµές, τα χαρακτηριστικά των οποίων δεν είναι από πριν γνωστά. Σ’ αυτά τα
συστήµατα, κατά την αρχική φάση εγκαθίδρυσης της επικοινωνίας, ο ποµπός και ο
δέκτης ανταλλάσσουν κάποιες προκαθορισµένες ακολουθίες παλµών δοκιµής, υπολογίζοντας έτσι την απόκριση του καναλιού και ρυθµίζοντας ανάλογα την απόκριση του εξισωτή.
5.3 æËÊÈ·Î‹ ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË Ê¤ÚÔÓÙÔ˜

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
Όταν θα έχετε µελετήσει αυτήν την ενότητα, θα µπορείτε να:
• ορίσετε τη διαδικασία διαµόρφωσης ενός ψηφιακού σήµατος και να προσδιορίσετε τη χρησιµότητά της,
• αναφέρετε τους τρεις κύριους τύπους ψηφιακής διαµόρφωσης και, για κάθε έναν
από αυτούς, να περιγράψετε µε αδρές γραµµές τη διαδικασία της διαµόρφωσης και
αποδιαµόρφωσης,
• περιγράψετε την τεχνική ψηφιακής διαµόρφωσης µε την οποία µπορούµε να αυξήσουµε το ρυθµό µετάδοσης πληροφορίας, κρατώντας ταυτόχρονα σταθερό το ρυθµό
συµβόλου.
Όπως έχουµε ήδη αναπτύξει στο Κεφάλαιο 3, σε πολλά κανάλια επικοινωνίας είναι
απαραίτητη η µετατόπιση του φάσµατος του αρχικού σήµατος σε εκείνη την περιοχή
συχνοτήτων που είναι κατάλληλη για τη µετάδοση µέσω του καναλιού. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη διαµόρφωση του φέροντος σήµατος του καναλιού.
Ειδικά για την περίπτωση του δυαδικού ψηφιακού σήµατος, η διαδικασία διαµόρφωσης αντιστοιχεί µε τη µεταγωγή των χαρακτηριστικών του φέροντος σήµατος µεταξύ δύο διακριτών τιµών που αντιπροσωπεύουν τα ψηφία 0 και 1. Ανάλογα µε το χαρακτηριστικό του φέροντος που µεταβάλλεται (πλάτος, συχνότητα ή φάση), οι τεχνικές
ψηφιακής διαµόρφωσης φέροντος διακρίνονται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:
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• διαµόρφωση µε κλείδωµα µεταλλαγής πλάτους (Amplitude Shift Keying – ASK)
• διαµόρφωση µε κλείδωµα µεταλλαγής συχνότητας (Frequency Shift Keying – FSK) και
• διαµόρφωση µε κλείδωµα µεταλλαγής φάσης (Phase Shift Keying – PSK).
Οι τεχνικές αυτές είναι παρόµοιες µε τις τεχνικές που χρησιµοποιούνται στα αναλογικά συστήµατα επικοινωνίας και συγκεκριµένα µε τις διαµορφώσεις AM, FM και
PM αντίστοιχα (βλέπε Ενότητες 3.2 και 3.3).
5.3.1 ¢È·ÌﬁÚÊˆÛË ÌÂ ÎÏÂ›‰ˆÌ· ÌÂÙ·ÏÏ·Á‹˜ Ï¿ÙÔ˘˜

Έστω ότι το φέρον σήµα σ’ ένα κανάλι επικοινωνίας ζώνης διέλευσης είναι της µορφής Accos2πfct. Στη διαµόρφωση µε κλείδωµα µεταλλαγής πλάτους (Amplitude Shift
Keying – ASK), το τελικό διαµορφωµένο φέρον xc(t) εκφράζεται ως εξής
Ï A cos 2π f ct
x c (t ) = Ì c
Ó0

1

0

1

1

για το δυαδικ ό ψηφίο 1
για το δυαδικ ό ψηφίο 0

0

1

0

(5.5)

1

(α)
t

(β)

™¯‹Ì· 5.11

Η διαµόρφωση µε
κλείδωµα µεταλλαγής πλάτους
(ASK) στο πεδίο
του χρόνου (α) η
προς µετάδοση
ακολουθία δυαδικών δεδοµένων
και (β) το διαµορφωµένο φέρον.

∆ηλαδή, το ψηφίο 1 αναπαρίσταται µε την παρουσία του φέροντος σήµατος, ενώ το
ψηφίο 0 αναπαρίσταται µε την απουσία φέροντος (βλέπε σχήµα 5.11). Ένα διαµορφωµένο σήµα ASK αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία και ως σήµα OOK (On Off
Keying), ονοµασία την οποία προφανώς οφείλει στην ιδιότητα της παρουσίας – απουσίας φέροντος που διαθέτει.
∆ιαµόρφωση του σήµατος ASK
Το διαµορφωµένο σήµα ASK µπορεί εύκολα να δηµιουργηθεί χρησιµοποιώντας έναν
ηµιτονικό ταλαντωτή για τη δηµιουργία του φέροντος σήµατος και έναν διακόπτη,
ο οποίος ανοιγοκλείνει σύµφωνα µε την ακολουθία των µεταδιδόµενων δυαδικών
ψηφίων (βλέπε σχήµα 5.12).
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φέρον σήµα
1
διαµορφωµένο φέρον ASK
0
™¯‹Ì· 5.12

∆ιαµορφωτής
σήµατος ASK.

Αποδιαµόρφωση του σήµατος ASK
Για την ανάκτηση της αρχικής ακολουθίας δυαδικών δεδοµένων από ένα διαµορφωµένο σήµα ASK µπορούµε να αξιοποιήσουµε και τις δύο τεχνικές που χρησιµοποιούνται στα συστήµατα αναλογικής επικοινωνίας AM (βλέπε ενότητα 3.2). ∆ηλαδή, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και τη σύγχρονη ή σύµφωνη αποδιαµόρφωση
αλλά και τον αποδιαµορφωτή περιβάλλουσας, ο οποίος υπερτερεί στο γεγονός ότι,
στον δέκτη, δεν απαιτεί την ύπαρξη σήµατος τοπικού ταλαντωτή συγχρονισµένου
µε το λαµβανόµενο φέρον.
Ts
t = nTs
BPF
διαµορφωµένο
φέρον ASK

αποδιαµορφωτής
περιβάλλουσας

∆ιάταξη
κατωφλίου

ανακτώµενο
δυαδικό σήµα
™¯‹Ì· 5.13

Τα δοµικά στοιχεία ενός αποδιαµορφωτή ASK απεικονίζονται στο σχήµα 5.13. Το
ζωνοπερατό φίλτρο BPF χρησιµοποιείται για την αποκοπή των ανεπιθύµητων συχνοτήτων που συνοδεύουν το διαµορφωµένο φέρον κατά την άφιξή του στον δέκτη. Ο
αποδιαµορφωτής περιβάλλουσας παράγει µία πριονωτή κυµατοµορφή, η οποία προσεγγίζει το αρχικό σήµα. Αυτή η κυµατοµορφή δειγµατοληπτείται κάθε Ts δευτερόλεπτα και µία διάταξη αποφασίζει για την τιµή του εξαγόµενου ψηφίου, ανάλογα
µε το αν η δειγµατοληπτηθείσα τιµή του σήµατος είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη από
µία τιµή κατωφλίου (τιµή 1 ή 0 αντίστοιχα). Φυσικά η διάρκεια του κάθε ψηφίου
είναι ίση µε Ts.
Στα ενθόρυβα κανάλια επικοινωνίας, ο θόρυβος συνήθως προστίθεται στο πλάτος
του µεταδιδόµενου σήµατος και προκαλεί εσφαλµένη αναγνώριση των δυαδικών
ψηφίων κατά την αποδιαµόρφωση. Γι’ αυτό το λόγο, η διαµόρφωση ASK δε χρησιµοποιείται συχνά σε περιβάλλοντα µε αυξηµένη παρουσία θορύβου, όπου χρησιµοποιούνται οι διαµορφώσεις FSK και PSK που θα παρουσιάσουµε στη συνέχεια. Αντί-

Αποδιαµορφωτής
σήµατος ASK, ο
οποίος υλοποιείται
µε βάση την τεχνική
της αποδιαµόρφωσης περιβάλλουσας.
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θετα, η διαµόρφωση ASK χρησιµοποιείται συχνά σε επικοινωνίες µέσω οπτικών
ινών, όπου η επίδραση του θορύβου είναι αµελητέα.
™¯‹Ì· 5.14

Η διαµόρφωση µε
κλείδωµα µεταλλαγής συχνότητας
(FSK) στο πεδίο
του χρόνου
(α) η προς µετάδοση ακολουθία δυαδικών δεδοµένων
και (β) το διαµορφωµένο φέρον.
1

5.3.2 ¢È·ÌﬁÚÊˆÛË ÌÂ ÎÏÂ›‰ˆÌ· ÌÂÙ·ÏÏ·Á‹˜ Û˘¯ÓﬁÙËÙ·˜

Στη διαµόρφωση µε κλείδωµα µεταλλαγής συχνότητας (Frequency Shift Keying –
FSK), το τελικό διαµορφωµένο φέρον xc(t) εκφράζεται ως εξής
Ï A cos 2 π f1t
x c (t ) = Ì c
Ó Ac cos 2 π f 0t

για το δυαδικ ό ψηφίο 1
για το δυαδικ ό ψηφίο 0

(5.6)

∆ηλαδή, για τη µετάδοση του ψηφίου 1 χρησιµοποιείται φέρον µε συχνότητα f1, ενώ
για το ψηφίο 0 χρησιµοποιείται φέρον µε διαφορετική συχνότητα f0 (βλέπε σχήµα 5.14).
0

1

1

0

1

0

1

(α)
t

(β)

∆ιαµόρφωση του σήµατος FSK
Το διαµορφωµένο σήµα FSK µπορεί εύκολα να δηµιουργηθεί χρησιµοποιώντας δύο
ηµιτονικούς ταλαντωτές, συχνότητας f1 και f0, και έναν διακόπτη, ο οποίος ανοιγοκλείνει σύµφωνα µε την ακολουθία των µεταδιδόµενων δυαδικών ψηφίων (βλέπε
σχήµα 5.15).
φέρον σήµα
συχνότητας f0

0
διαµορφωµένο φέρον FSK
1

™¯‹Ì· 5.15

∆ιαµορφωτής
σήµατος FSK.

φέρον σήµα
συχνότητας f1
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Αποδιαµόρφωση του σήµατος FSK
Μπορούµε να ανακτήσουµε την αρχική µας πληροφορία από ένα σήµα FSK χρησιµοποιώντας, είτε τη σύγχρονη αποδιαµόρφωση, είτε την ασύγχρονη µε αποδιαµορφωτή περιβάλλουσας.
BPF0

ENV0

κύκλωµα
σύγκρισης

διαµορφωµένο
φέρον FSK
BPF1

ανακτώµενο
δυαδικό σήµα

ENV1
™¯‹Ì· 5.16

Ένας ασύγχρονος αποδιαµορφωτής FSK απεικονίζεται στο σχήµα 5.16. Το λαµβανόµενο σήµα FSK περνά παράλληλα από δύο ζωνοπερατά φίλτρα BPF0 και BPF1,
τα οποία επιτρέπουν τη διέλευση συχνοτήτων γύρω από τις συχνότητες f0 και f1 αντίστοιχα. Μετά από κάθε φίλτρο BPFi , i = 0, 1, έχει τοποθετηθεί ένας αποδιαµορφωτής περιβάλλουσας ENVi , i = 0, 1 και οι έξοδοί τους οδηγούνται σ’ ένα κύκλωµα
σύγκρισης, το οποίο αποφασίζει για την τιµή του εξαγόµενου ψηφίου ανάλογα µε
τις τιµές των εισερχοµένων σηµάτων. Αν το σήµα που προέρχεται από τον αποδιαµορφωτή ENV0 είναι µεγαλύτερο από αυτό του ENV1, τότε το εξαγόµενο δυαδικό
ψηφίο είναι το 0, αλλιώς είναι το 1.
Ας δούµε τώρα τι γίνεται όταν µεταδίδεται το ψηφίο 0. Σ’ αυτήν την περίπτωση, το
λαµβανόµενο φέρον θα έχει συχνότητα f0 και κατά συνέπεια θα επιτρέπεται η διέλευσή του από το φίλτρο BPF0, ενώ θα αποκόβεται από το φίλτρο BPF1. Έτσι, πρακτικά θα εµφανίζεται σήµα µόνο στην έξοδο του αποδιαµορφωτή περιβάλλουσας
ENV0 και το κύκλωµα σύγκρισης θα αποφαίνεται ότι το ψηφίο που µεταδόθηκε είναι
το 0. Αντίστοιχη είναι η διαδικασία ανάκτησης του ψηφίου 1.
5.3.3 ¢È·ÌﬁÚÊˆÛË ÌÂ ÎÏÂ›‰ˆÌ· ÌÂÙ·ÏÏ·Á‹˜ Ê¿ÛË˜

Στη διαµόρφωση µε κλείδωµα µεταλλαγής φάσης (Phase Shift Keying – PSK), το τελικό διαµορφωµένο φέρον xc(t) εκφράζεται ως εξής

Ασύγχρονος
αποδιαµορφωτής
σήµατος FSK.
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Ï Ac cos 2 π f ct
Ô
x c (t ) = Ì
o
ÔÓ Ac cos 2 π f ct + 180 = - Ac cos 2 π f ct

(

1

0

1

για το δυαδικ ό ψηφίο 1

)

1

0

για το δυαδικ ό ψηφίο 0
1

0

(5.7)

1

(α)
t

(β)

™¯‹Ì· 5.17

Η διαµόρφωση
µε κλείδωµα
µεταλλαγής φάσης
(PSK) στο πεδίο
του χρόνου
(α) η προς µετάδοση
ακολουθία δυαδικών δεδοµένων και
(β) το διαµορφωµένο φέρον.

∆ηλαδή, για τη µετάδοση του ψηφίου 1 χρησιµοποιείται φέρον µε την ίδια συχνότητα αλλά µε αντίθετο πλάτος απ’ ό,τι στη µετάδοση του ψηφίου 0 (βλέπε σχήµα 5.17).
∆ιαµόρφωση του σήµατος PSK
Το διαµορφωµένο σήµα PSK µπορεί εύκολα να δηµιουργηθεί χρησιµοποιώντας ένα
διακόπτη αντιστροφής της φάσης του φέροντος σήµατος. Αν θεωρήσουµε ότι το δυαδικό ψηφίο 0 αναπαριστάται µε την τάση –1 V και το ψηφίο 1 µε την τάση +1 V,
τότε είναι εύκολο να αντιληφθούµε τη δηµιουργία ενός σήµατος PSK µε τη χρήση
ενός αναλογικού πολλαπλασιαστή. Ο πολλαπλασιαστής αυτός έχει δύο εισόδους:
έναν ηµιτονικό ταλαντωτή συχνότητας fc και την ακολουθία των δυαδικών ψηφίων.
Η έξοδός του είναι το διαµορφωµένο σήµα PSK.
Αποδιαµόρφωση του σήµατος PSK
Η αποδιαµόρφωση του σήµατος PSK µπορεί να γίνει µόνο σύγχρονα, δηλαδή απαιτείται στο δέκτη η ύπαρξη ενός τοπικού ηµιτονικού σήµατος, συγχρονισµένου κατά
συχνότητα και φάση µε το λαµβανόµενο φέρον.
Το λαµβανόµενο φέρον σήµα το πολλαπλασιάζουµε µε το τοπικό συγχρονισµένο
ηµιτονικό σήµα και διοχετεύουµε το γινόµενό τους σ’ ένα βαθυπερατό φίλτρο το
οποίο αποκόβει συχνότητες µεγαλύτερες του fc. Στη συνέχεια παρατηρούµε την έξοδο
του φίλτρου. Αν αυτή είναι θετική, τότε ο δέκτης συµπεραίνει ότι ο λαµβανόµενος
παλµός αντιστοιχεί στο δυαδικό ψηφίο 1. Αν η έξοδος του φίλτρου είναι αρνητική,
τότε το εξαγόµενο ψηφίο είναι το 0.
Ας ελέγξουµε την ορθότητα της παραπάνω διαδικασίας αποδιαµόρφωσης για την
περίπτωση που το µεταδιδόµενο ψηφίο είναι το 1. Το εξαγόµενο σήµα του πολλα-
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πλασιαστή θα είναι το εξής
Ac cos 2 π f c t ¥ cos 2 π f c t = Ac cos2 2 π f c t =

A
1 + cos 2 π 2 f t ) =
(
2
2

Ac

c

c

+

Ac
2

cos 2 π 2 f c t (5.8)

Από τη σχέση (5.8) παρατηρούµε ότι η έξοδος του πολλαπλασιαστή αναλύεται σε δύο
συνιστώσες. Η πρώτη είναι µία σταθερή θετική τάση

Ac
2

Volts, η οποία διέρχεται

από το βαθυπερατό φίλτρο, ενώ η δεύτερη συνιστώσα είναι ένα ηµιτονικό σήµα συχνότητας 2fc, η οποία και απορρίπτεται από το βαθυπερατό φίλτρο. Έτσι, η ύπαρξη αυτής
της θετικής τάσης στην έξοδο του φίλτρου µας οδηγεί στο ασφαλές συµπέρασµα ότι
το ψηφίο που µεταδόθηκε ήταν το ψηφίο 1. Με ανάλογο τρόπο µπορείτε να επιβεβαιώσετε, ότι η παρουσία αρνητικής τάσης αντιστοιχίζεται ορθώς στο ψηφίο 0.
PSK τεσσάρων φάσεων
Σ’ ένα σύστηµα µετάδοσης ψηφιακής πληροφορίας, µπορούµε να αυξήσουµε το
ρυθµό µετάδοσης πληροφορίας (bit rate), κρατώντας σταθερό το ρυθµό συµβόλου
(baud rate), χρησιµοποιώντας τεχνικές PSK πολλαπλών φάσεων.
Στην τεχνική PSK τεσσάρων φάσεων, η οποία είναι γνωστή και σαν τετραδική PSK
(Quadrature PSK – QPSK), τα ψηφία των δεδοµένων οµαδοποιούνται σε σύµβολα
των δύο ψηφίων. Σε κάθε σύµβολο αντιστοιχίζεται ένα φέρον σήµα µε διαφορετική
φάση. Για παράδειγµα, το διαµορφωµένο φέρον xc(t) µπορεί να πάρει τις ακόλουθες
τέσσερις διαφορετικές τιµές
Ï Ac cos
Ô
ÔÔ Ac cos
x c (t ) = Ì
Ô Ac cos
Ô
ÔÓ Ac cos
Ψηφιακή
είσοδος

00

(2π f t + 45 )
(2π f t + 135 )
(2π f t + 225 )
(2π f t + 315 )

11

o

c

o

c

o

c

o

c

01

για το σύµβολο 00
για το σύµβολο 01
για το σύµβολο 10

(5.9)

για το σύµβολο 11
10

00

11

™¯‹Ì· 5.18

A
Έξοδος
QPSK

t
45°

315°

135°

225°

45°

315°

Ένα παράδειγµα
διαµόρφωσης QPSK
(α) η προς µετάδοση
ακολουθία δυαδικών
δεδοµένων και
(β) το διαµορφωµένο φέρον
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Η έξοδος του ανωτέρω διαµορφωτή QPSK στο πεδίο του χρόνου για τη µετάδοση
της δυαδικής ακολουθίας 001101100011 απεικονίζεται στο σχήµα 5.18.
Με ανάλογο τρόπο µπορούµε να ορίσουµε τη διαµόρφωση PSK οκτώ φάσεων
(8PSK), όπου τα δεδοµένα οµαδοποιούνται σε σύµβολα εύρους τριών ψηφίων και
σε κάθε σύµβολο αντιστοιχίζεται φέρον που διαφέρει 45∞ κατά φάση από τα γειτονικά του σύµβολα, αλλά και γενικότερα οποιαδήποτε Μ – αδική διαµόρφωση PSK.
ÕÛÎËÛË ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ 5.8
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων.
(α) Στην ψηφιακή διαµόρφωση ___________ τροποποιείται η συχνότητα του
φέροντος του καναλιού επικοινωνίας και η ισοδύναµή της τεχνική αναλογικής
διαµόρφωσης είναι η ________.
(β) Ο αποδιαµορφωτής περιβάλλουσας χρησιµοποιείται ευρέως για την αποδιαµόρφωση ενός σήµατος _______ και ενός σήµατος ________, ενώ δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αποδιαµόρφωση ενός σήµατος _________.
(γ) Στη διαµόρφωση __________, για τη µετάδοση του ψηφίου 1 χρησιµοποιείται φέρον µε την ίδια συχνότητα αλλά µε αντίθετο πλάτος απ’ ό,τι στη µετάδοση του ψηφίου 0.
(δ) Στην _____________ PSK τα δεδοµένα οµαδοποιούνται σε σύµβολα εύρους
τεσσάρων ψηφίων και σε κάθε σύµβολο αντιστοιχίζεται φέρον που διαφέρει
_______ κατά φάση από τα γειτονικά του σύµβολα.

5.4 ¶ÔÏ˘ÏÂÍ›· ÌÂ ‰È·›ÚÂÛË ¯ÚﬁÓÔ˘

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
Όταν θα έχετε µελετήσει αυτήν την ενότητα, θα µπορείτε να:
• ορίσετε την πολυπλεξία µε διαίρεση χρόνου,
• περιγράψετε µε αδρές γραµµές τον τρόπο λειτουργίας της πολυπλεξίας µε διαίρεση χρόνου,
• αναφέρετε τρία πλεονεκτήµατα και δύο µειονεκτήµατα που εµφανίζει η τεχνική
πολυπλεξίας µε διαίρεση χρόνου.
Από την Ενότητα 3.4 γνωρίζουµε, ότι µε την πολυπλεξία µπορούµε να συνδυάσου-
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µε δύο ή περισσότερα σήµατα µηνύµατος σ’ ένα σύνθετο σήµα, µε σκοπό την ταυτόχρονη µετάδοσή τους από ένα κοινό κανάλι επικοινωνίας. Συγκεκριµένα, στην
πολυπλεξία µε διαίρεση συχνότητας (FDM), τα σήµατα µηνύµατος διαχωρίζονται
µεταξύ τους στο πεδίο των συχνοτήτων.
Υπάρχει όµως και η πολυπλεξία µε διαίρεση χρόνου (time division multiplexing –
TDM), στην οποία τα σήµατα µηνύµατος διαχωρίζονται µεταξύ τους στο πεδίο του
χρόνου. Η πολυπλεξία TDM είναι εφικτή µόνο, όταν ο ρυθµός µετάδοσης πληροφορίας που µπορεί να υποστηρίξει το κύριο κανάλι επικοινωνίας είναι ίσος ή µεγαλύτερος από το άθροισµα των ρυθµών πληροφορίας των επιµέρους σηµάτων.
Η βασική ιδέα λειτουργίας της πολυπλεξίας TDM παρουσιάζεται στο σχήµα 5.19,
όπου θέλουµε να µεταδώσουµε τα δεδοµένα από 24 διαφορετικές πηγές πληροφορίας διαµέσου ενός κοινού καναλιού επικοινωνίας.
Ο χρόνος διαιρείται σε χρονοθυρίδες, οι οποίες έχουν προκαθορισµένη σταθερή διάρ- ™¯‹Ì· 5.19
κεια. Η διάρκεια της κάθε χρονοθυρίδας ορίζεται έτσι ώστε να «χωράει» ένα ή περισΗ πολυπλεξία µε
σότερα ψηφία.
διαίρεση χρόνου
(TDM).
Σήµατα εισόδου

πλαίσιο
χρονοθυρίδα
bit

2
1

2

24

1

2

24

24

Σήµατα εξόδου

1
2

24

Kανάλια

Kανάλια

1
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Ας θεωρήσουµε αρχικά ότι όλες οι πηγές δηµιουργούν πληροφορία µε τον ίδιο
ρυθµό. Σε κάθε πηγή πληροφορίας αφιερώνεται και από µία χρονοθυρίδα. Ο πολυπλέκτης TDM σαρώνει κυκλικά όλες τις πηγές πληροφορίας και το σύνολο των χρονοθυρίδων που προκύπτει από µία πλήρη σάρωση σχηµατίζει ένα πλαίσιο µετάδοσης της πληροφορίας. Στο άκρο του δέκτη, το κάθε πλαίσιο της πληροφορίας αποπλέκεται και τα δεδοµένα αποστέλλονται στον κατάλληλο προορισµό τους. Όσον
αφορά τη θέση σάρωσης στην οποία πρέπει να βρίσκονται τόσο ο αποστολέας όσο
και ο παραλήπτης µιας συγκεκριµένης ακολουθίας δεδοµένων, είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχει ένα προς ένα αντιστοιχία µεταξύ τους. ∆ηλαδή αν µία πηγή πληροφορίας σαρώνεται τέταρτη από τον πολυπλέκτη TDM, τότε ο αντίστοιχος παραλήπτης της πληροφορίας πρέπει να έχει επίσης αντιστοιχηθεί στην τέταρτη χρονοθυρίδα κατά την εξαγωγή των δεδοµένων από το πλαίσιο.
Στην περίπτωση που οι ρυθµοί µετάδοσης πληροφορίας των πηγών είναι διαφορετικοί µεταξύ τους, τότε οι χρονοθυρίδες ενός πλαισίου διαµοιράζονται αναλογικά.
Για παράδειγµα, εάν σε µία πηγή πληροφορίας µε ρυθµό µετάδοσης 1200 bps εκχωρήσουµε µία χρονοθυρίδα ανά πλαίσιο, τότε στην πηγή πληροφορίας µε ρυθµό 4800
bps θα πρέπει να εκχωρήσουµε τέσσερις χρονοθυρίδες ανά πλαίσιο.
Το σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της πολυπλεξίας TDM είναι:
• ∆ιαφάνεια. Η ακολουθία των µεταδιδόµενων ψηφίων δεν υπόκειται σε καµία επεξεργασία και κατά συνέπεια διέρχεται χωρίς να αλλοιωθεί από το σύστηµα πολυπλεξίας TDM.
• Μηδενική καθυστέρηση. Επειδή προσωρινοί ενταµιευτές (buffers) χρησιµοποιούνται µόνο στον πολυπλέκτη (και αυτοί πολύ µικρού µεγέθους, της τάξεως ενός
ή δύο ψηφίων, για την υποστήριξη της κυκλικής σάρωσης), η πρόσθετη καθυστέρηση που παρεµβάλλεται κατά τη µετάδοση είναι αµελητέα.
• Αµοιβαία ανεξαρτησία των πηγών πληροφορίας. Αν κάποια πηγή µεταδώσει πληροφορία µε ρυθµό πολύ µεγαλύτερο από τον προσυµφωνηµένο, τότε αυτό δε θα
έχει καµία επίδραση στις άλλες πηγές πληροφορίας, παρά µόνο στον εαυτό της
(απώλεια δεδοµένων κατά τη µετάδοση).
Αντίθετα, τα σηµαντικότερα µειονεκτήµατα της πολυπλεξίας TDM είναι:
• Συγχρονισµός πολυπλέκτη – αποπλέκτη. Για την ακριβή οριοθέτηση των χρονοθυρίδων απαιτείται τέλειος συγχρονισµός µεταξύ πολυπλέκτη και αποπλέκτη,
κάτι που σε γενικές γραµµές είναι δύσκολο και δαπανηρό για να επιτευχθεί.
• Χαµηλή αξιοποίηση του καναλιού. Εκ κατασκευής, σε κάθε πηγή πληροφορίας
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αφιερώνεται µία ή περισσότερες χρονοθυρίδες ανά πλαίσιο, ανεξάρτητα από το
αν η πηγή έχει δεδοµένα προς µετάδοση ή όχι. Και επειδή στην πολυπλεξία TDM
δεν υπάρχει η δυνατότητα δυναµικής µεταβολής του προσυµφωνηµένου ρυθµού
µετάδοσης πληροφορίας των πηγών, τις ανεκµετάλλευτες χρονοθυρίδες δεν µπορεί να τις αξιοποιήσει άλλη πηγή, η οποία προσωρινά εµφανίζει περισσότερα
δεδοµένα προς µετάδοση απ’ όσα χωράνε στις χρονοθυρίδες της.
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™‡ÓÔ„Ë
• Ο δυαδικός κώδικας µετάδοσης ορίζει τα χαρακτηριστικά του ζευγαριού παλµών
που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αναπαράσταση των δυαδικών ψηφίων
0 και 1. Εάν ένας κώδικας ορίζεται µε περισσότερες από τρεις στάθµες εναλλαγής
του παλµού, τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µετάδοση ακολουθίας ψηφίων
ανά εναλλαγή.
• Οι τύποι κωδικοποίησης διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες, στη µονοπολική και στη διπολική κωδικοποίηση, ανάλογα µε το πόσες στάθµες, εκτός της µηδενικής, χρησιµοποιούνται για την αναπαράσταση των δυαδικών ψηφίων.
• Πέντε γνωστοί και ευρύτατα χρησιµοποιούµενοι ψηφιακοί κώδικες µετάδοσης
είναι: (α) µονοπολική µη επαναφορά στο µηδέν – unipolar NRZ, (β) µονοπολική
επαναφορά στο µηδέν – unipolar RZ, (γ) διπολική µη επαναφορά στο µηδέν –
bipolar NRZ, (δ) διπολική επαναφορά στο µηδέν – bipolar RZ, (ε) αντιστροφή
εναλλασσόµενου σηµείου µε επαναφορά στο µηδέν – AMI – RZ και (στ) κώδικας
Manchester.
• Η επιλογή ενός ψηφιακού κώδικα µετάδοσης βασίζεται στα εξής κριτήρια: (α) το
εύρος ζώνης συχνοτήτων που καταλαµβάνει, (β) την ύπαρξη ή την απουσία συνιστώσας DC, (γ) την ευκολία εξαγωγής σήµατος χρονισµού, (δ) τη δυνατότητα εντοπισµού σφαλµάτων µετάδοσης, (ε) την ανοχή στο θόρυβο και (στ) την πολυπλοκότητα υλοποίησης.
• Στην πράξη, οι παλµοί ενός ψηφιακού σήµατος δε µεταδίδονται ως τετραγωνικές
κυµατοµορφές πάνω από ένα κανάλι επικοινωνίας βασικής ζώνης, αλλά εξοµαλύνονται και απλώνονται στο χρόνο. Αυτό οφείλεται στο ότι το κανάλι αποκόβει
τις πολύ υψηλές συχνότητες του σήµατος, λόγω των κατασκευαστικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του.
• Ένα µειονέκτηµα της εξάπλωσης των παλµών είναι η αλληλοεπικάλυψη που προκαλείται στους γειτονικούς παλµούς, η οποία ονοµάζεται διασυµβολική παρεµβολή.
• Για το µηδενισµό της διασυµβολικής παρεµβολής στην ψηφιακή επικοινωνία βασικής ζώνης χρησιµοποιούνται συχνά φίλτρα στον ποµπό και στο δέκτη, τα οποία
ρυθµίζονται έτσι, ώστε η συνολική απόκριση του συστήµατος να είναι της µορφής
ανορθωµένου συνηµίτονου.
• Στη δυαδική διαµόρφωση φέροντος, η διαδικασία της διαµόρφωσης αντιστοιχεί
µε τη µεταγωγή των χαρακτηριστικών του φέροντος σήµατος µεταξύ δύο διακριτών τιµών που αντιπροσωπεύουν τα ψηφία 0 και 1.

™YNOæH

• Ανάλογα µε το χαρακτηριστικό του φέροντος που µεταβάλλεται (πλάτος, συχνότητα
ή φάση) διακρίνουµε τρεις κύριες κατηγορίες ψηφιακής διαµόρφωσης: (α) διαµόρφωση µε κλείδωµα µεταλλαγής πλάτους – ASK, (β) διαµόρφωση µε κλείδωµα µεταλλαγής συχνότητας – FSK και (γ) διαµόρφωση µε κλείδωµα µεταλλαγής φάσης – PSK.
• Στην ψηφιακή διαµόρφωση φέροντος, µπορούµε να αυξήσουµε το ρυθµό µετάδοσης πληροφορίας, κρατώντας σταθερό το ρυθµό συµβόλου, χρησιµοποιώντας πολυσταθµικές τεχνικές, όπως π.χ., την τετραδική PSK.
• Με την πολυπλεξία µε διαίρεση χρόνου (TDM) µπορούµε να µεταδώσουµε τα δεδοµένα από δύο ή περισσότερες διαφορετικές πηγές κυκλοφορίας πάνω από το ίδιο
κανάλι. Τα δεδοµένα των διαφορετικών πηγών διαχωρίζονται µεταξύ τους στο
πεδίο του χρόνου, καταλαµβάνοντας προκαθορισµένες χρονοθυρίδες.
• Η πολυπλεξία TDM χειρίζεται µε διαφανή τρόπο τα δεδοµένα, ενώ εισάγει αµελητέα καθυστέρηση κατά τη µετάδοσή τους. Βασικό µειονέκτηµά της αποτελεί ο
απαιτούµενος συγχρονισµός του πολυπλέκτη µε τον αποπλέκτη.
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µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·

Μία αναλυτική παρουσίαση των ψηφιακών κωδίκων µετάδοσης δίδεται στο 6ο Κεφάλαιο του βιβλίου των Glover και Grant (1998). Επίσης, οι κώδικες µετάδοσης περιγράφονται λεπτοµερειακά και αναλύονται ως προς την απόδοσή τους στο 3ο Κεφάλαιο του
βιβλίου του Couch (1997). Από τα ελληνικά κείµενα, οι κώδικες µετάδοσης περιγράφονται ικανοποιητικά στο βιβλίο των Α. Αλεξόπουλου και Γ. Λαγογιάννη (1997).
Για τα συστήµατα ψηφιακής µετάδοσης δεδοµένων, µία εξαιρετική αναφορά αποτελεί το βιβλίο του Proakis (1995). Ένα καλογραµµένο, αν και συνοπτικό, εισαγωγικό κείµενο για τα ψηφιακά συστήµατα επικοινωνίας είναι το βιβλίο του Bateman
(1999). Επίσης, πολύ χρήσιµα στην κατανόηση και την εµβάθυνση των σχετικών
εννοιών είναι τα κλασικά βιβλία των Shanmugam και Taub και Schilling, τα οποία
έχουν µεταφραστεί στα ελληνικά από τους Κ. Καρούµπαλο (1979) και κ.κ. Τσίρη
και Κουκουρλή (1995) αντίστοιχα.
Τέλος, για τον αναγνώστη που ενδιαφέρεται για τα προσαρµοστικά φίλτρα και τους
εξισωτές και τις εφαρµογές τους στα συστήµατα ψηφιακής µετάδοσης δεδοµένων,
παραπέµπουµε στο πολύ καλό κείµενο των Ifeachor και Jervis (1993).
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1.1
Στο Παράδειγµα 1.1 θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι δεν κωδικοποιούµε την τιµή της
στάθµης κβάντισης (π.χ. +5 Volt), αλλά τον προσδιοριστή της (π.χ. στάθµη Νο 1).
Για να αποκωδικοποιήσει η συσκευή DAC το ψηφιακό σήµα στα κβαντισµένα δείγµατα του αρχικού σήµατος, θα πρέπει να γνωρίζει τα εξής:
1. Το σχήµα κωδικοποίησης του προσδιοριστή της στάθµης κβάντισης (δηλαδή 000
Æ 0, 001 Æ 1, 010 Æ 2, …, 110 Æ 6).
2. Την τιµή της κάθε στάθµης κβάντισης (π.χ., η στάθµη µε προσδιοριστή 0 έχει
τιµή S0, η στάθµη Νο 1 έχει τιµή S1 κ.ο.κ.).
3.Το ρυθµό δειγµατοληψίας του αρχικού σήµατος, έτσι ώστε να µπορέσει να τοποθετήσει χρονικά τα ληφθέντα κβαντισµένα δείγµατα.
Αν δώσατε τις παραπάνω τρεις απαντήσεις, µπράβο σας! Αν όχι, τότε θα πρέπει να
µελετήσετε πάλι την Ενότητα 1.2 και το Παράδειγµα 1.1 και να ξαναπροσπαθήσετε.
1.2
Η επιλογή του κώδικα δυαδικής αναπαράστασης των συµβόλων µιας ψηφιακής ακολουθίας έχει άµεση επίπτωση στον όγκο της µεταβιβαζόµενης κυκλοφορίας.
Η ανάλυση του πλήθους των µεταβιβαζόµενων bits παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.7.
Π.χ., οι παύλες αναµένουµε να είναι συνολικά 5.000. Αν χρησιµοποιούσαµε τον
κώδικα A, ο οποίος αντιστοιχεί σταθερό πλήθος bits σε κάθε σύµβολο, το συνολικό
πλήθος bits που θα µεταβιβάζαµε για τα σύµβολα αυτά θα ήταν ίσο µε 10.000. Αν
χρησιµοποιούσαµε όµως τον κώδικα Β, το αντίστοιχο πλήθος των µεταβιβαζόµενων
bits θα ήταν το µισό, δηλαδή ίσο µε 5.000.
¶›Ó·Î·˜ 1.7

Ανάλυση του πλήθους των µεταβιβαζόµενων bits κατά τις δύο προτεινόµενες κωδικοποιήσεις δυαδικής αναπαράστασης για την Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 1.2
Σύµβολο

Συνολικό πλήθος
συµβόλων

Πλήθος bits κατά
την κωδικοποίηση Α

Πλήθος bits κατά
την κωδικοποίηση Β

.

3.000

6.000

6.000

-

5.000

10.000

5.000
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∞

1.500

3.000

4.500

‡

500

1.000

1.500

20.000

17.000

Συνολικό πλήθος µεταβιβαζόµενων bits

Έτσι, από τα στοιχεία του Πίνακα 1.7 παρατηρούµε ότι µε το πρώτο σχήµα κωδικοποίησης θα µεταβιβάζαµε συνολικά 20.000 bits, ενώ µε το δεύτερο θα µεταβιβάζαµε 17.000 bits, δηλαδή κατά 15% λιγότερη κυκλοφορία. Για να καταλάβετε τη
σπουδαιότητα αυτής της µείωσης, θεωρήστε ότι την επιτύχατε στη διεθνή γραµµή
επικοινωνίας της εταιρείας σας, η οποία κοστίζει 200.000 € ετησίως, και υπολογίσετε το οικονοµικό της αντίκτυπο. Άρα, θα επιλέγαµε τον κώδικα Β.
Αν αναλύσατε τη µεταβιβαζόµενη κυκλοφορία όπως στον Πίνακα 1.7, συγχαρητήρια! Αν όµως αντιµετωπίσατε δυσκολίες, «ξαναφρεσκάρετε» τις γνώσεις σας στη
Θεωρία Πιθανοτήτων, η οποία είναι χρήσιµη για τη συνέχεια. Έτσι, η επόµενη προσπάθειά σας θα είναι σίγουρα επιτυχηµένη.
Σε γενικές γραµµές, η πιθανότητα εµφάνισης ενός συµβόλου σε µια ψηφιακή ακολουθία λαµβάνεται σοβαρά υπόψη κατά την υιοθέτηση ενός σχήµατος δυαδικής αναπαράστασης. Η χρήση κωδίκων µεταβλητού µήκους µάς δίδει το πλεονέκτηµα της
µείωσης της µεταβιβαζόµενης κυκλοφορίας, εµφανίζει όµως το µειονέκτηµα της
πολυπλοκότερης αποκωδικοποίησης σε σχέση µε τους κώδικες σταθερού µεγέθους.
Π.χ., ενώ µε τον κώδικα Α ο αποκωδικοποιητής θα έπρεπε να ήταν απλώς εξοπλισµένος µε ένα µετρητή, ο οποίος θα διαχώριζε τα ζευγάρια των ληφθέντων bits, µε
τον κώδικα Β τα πράγµατα είναι πιο περίπλοκα. Εάν λάβει ένα 0, τότε αυτό αντιστοιχεί σε σύµβολο και προχωρά στον προσδιορισµό του επόµενου δείγµατος. Εάν
λάβει ένα 1, τότε θα πρέπει να ελέγξει και τον επόµενο παλµό – εάν αυτός είναι 0,
τότε έχει αναγνωρίσει ένα σύµβολο, αλλιώς θα πρέπει να ελέγξει και το µεθεπόµενο παλµό.
Ένα άλλο µειονέκτηµα των κωδίκων µεταβλητού µήκους είναι η µεγαλύτερη ευαισθησία στην παρουσία θορύβου. Έστω, π.χ., ότι η πηγή πληροφορίας στέλνει το
µήνυµα «- . ‡ ∞», το οποίο αντιστοιχεί στην ακολουθία 010111110. Εάν, λόγω του
θορύβου, το πρώτο bit αντιστραφεί (δηλ. από 0 " 1), τότε η λαµβανόµενη ακολουθία θα είναι 110111110. Αυτή όµως αναγνωρίζεται ως το µήνυµα «∞ ‡ ∞», το οποίο
είναι διαφορετικό από το αρχικό µήνυµα που έστειλε η πηγή. ∆υστυχώς, το σφάλµα µετάδοσης αλλοίωσε όλο το µεταβιβαζόµενο µήνυµα.
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1.3
Σωστό

Λάθος

✓
❏

❏

✓
❏

❏

✓
❏

❏

❏

✓
❏

Θα έχουµε περισσότερη κυκλοφορία προς µετάδοση.
Η οποία µάλιστα θα ισούται µε το πλήθος των bits ελέγχου
σφαλµάτων.
Θα πρέπει να αυξηθεί η υπολογιστική ισχύς στις συσκευές
του αποστολέα και του παραλήπτη.
Ο αποστολέας θα πρέπει να επεξεργάζεται τη µεταδιδόµενη
κυκλοφορία για να προσδιορίσει τις τιµές των bits ελέγχου,
ενώ ο παραλήπτης θα πρέπει να εκτελεί τις λειτουργίες
αναγνώρισης και διόρθωσης σφαλµάτων.
Θα πρέπει να αυξηθεί ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης
στις συσκευές του αποστολέα και του παραλήπτη.
Τα πρόσθετα bits ελέγχου σφαλµάτων προστίθενται είτε µετά
από µια οµάδα bits πληροφορίας προκαθορισµένου µήκους είτε
ανάµεσα στα bits της πληροφορίας µε έναν προκαθορισµένο
τρόπο ανάµειξης. Η τιµή που λαµβάνουν τα bits ελέγχου είναι
συνάρτηση των τιµών των bits πληροφορίας επί των οποίων
εφαρµόζεται η τεχνική ελέγχου. Συνεπώς, ένα πλήθος από bits
πληροφορίας θα πρέπει να φυλάσσεται προσωρινά στη συσκευή
αποστολέα µέχρις ότου προσδιοριστούν οι τιµές των αντιστοίχων
bits ελέγχου.
Ανάλογα, ένα πλήθος από bits θα πρέπει να αποθηκεύεται
προσωρινά στη συσκευή του παραλήπτη µέχρις ότου
εξακριβωθεί η ορθότητα της λαµβανόµενης κυκλοφορίας.
Τα πρόσθετα bits ελέγχου θα εισαγάγουν µεγαλύτερο βαθµό
πολυπλοκότητας στις λειτουργίες αποκρυπτογράφησης και
αποκωδικοποίησης πηγής.
Όπως παρατηρούµε στο Σχήµα 1.3, τα bits ελέγχου θα έχουν
αφαιρεθεί από τα bits κυκλοφορίας πριν αυτά µεταβιβαστούν
στις επόµενες λειτουργίες της συσκευής του παραλήπτη.
Συνεπώς, δε θα µπορούν να επηρεάσουν την πολυπλοκότητα
της αποκρυπτογράφησης και της αποκωδικοποίησης πηγής.
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2.1
Εφόσον τα σήµατα x1(t) και x2(t) είναι περιοδικά, µε βασικές περιόδους T1 και T2
αντίστοιχα, θα έχουµε:
x1(t) = x1(t + T1) = x1(t + mT1)
x2(t) = x2(t + T2) = x2(t + kT2)
όπου m, k είναι θετικοί ακέραιοι αριθµοί.
Έτσι,
x(t) = x1(t + mT1) + x2(t + kT2)
Για να είναι το σήµα x(t) περιοδικό, µε περίοδο T, θα πρέπει να ισχύει
x(t + T) = x1(t + T) + x2(t + T) = x1(t + mT1) + x2(t + kT2)
Έτσι, θα πρέπει να έχουµε
mT1 = kT2 = T ¤

T1 k
= = ρητός αριθµός
T2 m

Με άλλα λόγια, το άθροισµα δύο περιοδικών σηµάτων είναι περιοδικό σήµα µόνο
εάν ο λόγος των αντίστοιχων περιόδων µπορεί να εκφραστεί σαν ρητός αριθµός. Σ’
αυτήν την περίπτωση, η βασική περίοδος του σήµατος x(t) είναι το ελάχιστο κοινό
πολλαπλάσιο των T1 και T2.
Εάν ο λόγος T1 είναι άρρητος αριθµός, τότε τα σήµατα x1(t) και x2(t) δεν έχουν κοινή
T2
περίοδο και συνεπώς το άθροισµά τους x(t) δεν είναι περιοδικό σήµα.
Η απάντηση σ’ αυτήν την άσκηση προκύπτει απευθείας από τον ορισµό του περιοδικού σήµατος (Ενότητα 2.1.3). Αν εσείς δώσατε λανθασµένη απάντηση, τότε θα
σας πρότεινα να µελετήσετε ξανά την ενότητα 2.1 πριν προχωρήσετε παρακάτω.
2.2
(α)

x (t ) = sin

2π
1
t = cos( 2 π t - 90o )
3
3

∆ηλαδή, το σήµα x(t) είναι ένα ηµιτονικό σήµα , µε συχνότητα f = 1 . Οπότε, εξ
3
ορισµού, το σήµα x(t) είναι περιοδικό, µε περίοδο T = 1 = 3
f
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(β)
όπου x1 (t ) = cos
x2 (t ) = sin
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π
π
t + sin t = x1 (t ) + x2 (t )
3
4

π
1
t = cos 2 π t , είναι ένα περιοδικό σήµα, µε περίοδο T1 = 6, και
3
6

π
1
t = sin 2 π t , είναι ένα περιοδικό σήµα επίσης, µε περίοδο T2 = 8.
4
8

Επειδή ο λόγος

T1 6
= είναι ένας ρητός αριθµός, τότε, σύµφωνα µε το αποτέλεσµα
T2 8

της άσκησης αυτοαξιολόγησης 2.1, το άθροισµα x1(t) + x2(t) αποτελεί ένα περιοδικό σήµα µε βασική περίοδο το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των περιόδων T1 και T2,
δηλαδή T = 24.
x (t ) = cos t + sin 2t = x1 (t ) + x2 (t )

(γ)

όπου x1 (t ) = cos t = cos 2 π

1
t , είναι ένα περιοδικό σήµα, µε περίοδο T1 = 2π,
2π
1

και x2 (t ) = sin 2t = sin 2 π

t , είναι ένα περιοδικό σήµα επίσης, µε περίοδο

2π

T2 = 2 π .
Καθώς ο λόγος T1 = 2 είναι ένας άρρητος αριθµός, το σήµα x(t) αποτελεί ένα µη
T2
περιοδικό σήµα.
2.3
Από τη σχέση (2.6) έχουµε
Vn =

1
T

Ú

T

0

x (t )e - j 2 π nft dt =

A
T

Ú

T

4

e - j 2 π nft dt

0

Για n = 0, είναι V0 = A . Για όλα τα υπόλοιπα n ≠ 0. θα έχουµε
4
T

˘ 4 A 1
AÈ 1
Vn = Í
e - j 2 pnft ˙ =
T Î - j 2 π nf
T j 2 π nf
˚0
και επειδή f = 1 , θα έχουµε
T

- j 2 pnf T ˆ
Ê
4
Á1 - e
˜
Ë
¯
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Vn =

Vn =

A
T

1Tˆ
Ê
- j2π n
A
T 4 =
e
1
1 - e - j 2 pn 4 ¤
˜
Á
1Ë
j
n
π
2
¯
j 2π n
T

(

1

(

)

(

)

A - j 2 pn 8 j 2 pn 8
A - jpn 4 1 jpn 4
e
e
- e - j 2 pn 8 =
e
e
- e - jpn 4
πn
2j
j 2π n

Εφαρµόζοντας την τριγωνοµετρική ταυτότητα sin q =
Vn =

(

(

)

)

1 jq
e - e - jq , προκύπτει ότι
2j

)

A - jpn 4
A sin π n 4 - j pn 4
e
sin π n 4 ¤ Vn =
e
για n ≠ 0.
4 πn 4
πn

(

)

Οπότε
Vn =

(

)

A sin π n 4
για n ≠ 0.
4 πn 4

Παρατηρείστε ότι Vn = 0 για n = 4m, m = ±1, ±2,K
Έτσι, µε βάση τα παραπάνω, το αµφίπλευρο φάσµα πλάτους του περιοδικού σήµατος x(t) θα είναι της µορφής του σχήµατος 2.15.

Vn

A
4

™¯‹Ì· 2.15

Το αµφίπλευρο
φάσµα πλάτους
του περιοδικού
σήµατος x(t) για
την Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 2.3.

–4f

–f

f

4f

Η απάντηση αυτής της άσκησης προκύπτει µε απευθείας εφαρµογή της σχέσης (2.6),
απαιτώντας κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις µαθηµατικών (συγκεκριµένα, πάνω στα
ολοκληρώµατα και στις τριγωνοµετρικές ταυτότητες). Θα πρότεινα να φρεσκάρετε
τις γνώσεις σας πάνω σ’ αυτά τα θέµατα πριν προχωρήσετε στις επόµενες Ενότητες.
2.4
Η µορφή του σήµατος x(t) απεικονίζεται στο σχήµα 2.16.α. Επειδή το σήµα δεν είναι
περιοδικό, θα πρέπει να υπολογίσουµε το µετασχηµατισµό Fourier του σήµατος. Από
τη σχέση (2.7) θα έχουµε
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X( f ) =

Ú x(t )e

- j 2 π ft

a

dt =

Úe

- j 2 pft

-a

-•

dt =
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(

)

sin 2 π fa
1
e j 2 π fa - e - j 2 π fa = 2
¤
j 2π f
2π f

(

)

(

sin 2 π fa

¤ X ( f ) = 2a

2 π fa

)

Οπότε

™¯‹Ì· 2.16

X ( f ) = 2a

(

sin 2 π fa
2 π fa

)

Έτσι, το αµφίπλευρο φάσµα πλάτους του παλµού x(t) θα έχει τη µορφή του σχήµατος 2.16.β.
x(t)

2α

(α) η µορφή του
παλµού x(t) και
(β) το αµφίπλευρο
φάσµα πλάτους
του παλµού για
την Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 2.4

X(f)

1

–α

0

α

t

–

(α)

1
2α

0

1
2α

(β)

2.5
Αρχικά, θα σκιαγραφήσουµε το φάσµα του σήµατος βασικής ζώνης x(t). Χρησιµο-

(

)

1 jq
e + e - jq , εκφράζουµε το σήµα
2
σε µία άλλη µορφή, έτσι ώστε να ταιριάζει µε τη µιγαδική εκθετική αναπαράσταση
ποιώντας την τριγωνοµετρική ταυτότητα cos q =

σειράς Fourier (βλέπε σχέση (2.5)). Συγκεκριµένα, θα έχουµε:
x (t ) = Ax cos 2 π f x t =

(

Ax j 2 π f xt
e
+ e - j 2 π f xt
2

)

Βλέπουµε ότι το σήµα εκφράζεται συναρτήσει δύο µιγαδικών συντελεστών Fourier,
µε V1 = V-1 = Ax . Οπότε, η αµφίπλευρη φασµατική απεικόνιση του πλάτους του
2

1
α

3
2α

f
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σήµατος x(t) θα αποτελείται από δύο συνιστώσες και θα είναι της µορφής του σχήµατος 2.17.α.
Στη συνέχεια χρησιµοποιώντας την τριγωνοµετρική ταυτότητα
cos a cos β =

1
1
cos(a - β ) + cos(a + β ) , θα έχουµε για το γινόµενο:
2
2

v (t ) = x (t ) Ac cos 2 π f ct =
¤ v (t ) =

(

)

Ax Ac
cos 2 π ( f c - f x )t + cos 2 π ( f c + f x )t ¤
2

Ax Ac Ê j 2 π ( f c - f x )t
- j 2 π ( f c - f x )t
- j 2 π ( f c + f x )t ˆ
j2π f + f t
e
+e
+e ( c x) +e
Ë
¯
4

(2.26)

Από τη σχέση (2.26) προκύπτει ότι το αµφίπλευρο φάσµα πλάτους του γινοµένου
θα αποτελείται από τέσσερις συνιστώσες και θα είναι της µορφής του σχήµατος
2.17.β. Παρατηρήστε, ότι το φάσµα του αρχικού σήµατος έχει µετατοπιστεί κατά fc,
τόσο ως προς την κατεύθυνση των θετικών συχνοτήτων, όσο και ως προς την κατεύθυνση των αρνητικών συχνοτήτων και ταυτόχρονα το πλάτος της κάθε φασµατικής
συνιστώσας µειώθηκε στο µισό κάτι που άλλωστε περιµέναµε να συµβεί…
X(f)
™¯‹Ì· 2.17

Ax
2

(α)

Το αµφίπλευρο
φάσµα πλάτους
–fx

(α) του αρχικού

f

fx

ηµιτονικού σήµατος x(t) και
(β) του γινοµένου

V(f)
Ax Ac
4

(β)

του x(t) επί ένα
βοηθητικό ηµιτονικό φέρον σήµα .

–fc –fx

–fc

–fc +fx

0

fc –fx

fc

fc +fx

2.6
1. Το εύρος της επίδρασης του θορύβου στην απόδοση ενός ενσύρµατου τηλεπικοινωνιακού συστήµατος [ εξαρτάται | δεν εξαρτάται ] από τα χαρακτηριστικά
κατασκευής του µέσου µετάδοσης. Το ίδιο ισχύει και µε το φαινόµενο της [ εξασθένησης | παραµόρφωσης ] του µεταδιδόµενου σήµατος.
Όταν χρησιµοποιούµε ενσύρµατα µέσα µετάδοσης, µπορούµε να βελτιώσουµε την

∞¶∞¡∆∏™∂π™ ∞™∫∏™∂ø¡ ∞À∆√∞•π√§√°∏™∏™

απόδοση του τηλεπικοινωνιακού µας συστήµατος θωρακίζοντας κατάλληλα το µέσο,
έτσι ώστε αυτό να γίνει λιγότερο ευάλωτο στις εξωτερικές ηλεκτροµαγνητικές
παρεµβολές. Συνήθως, αυτή η θωράκιση επιτυγχάνεται µ’ ένα προστατευτικό µεταλλικό πλέγµα, γνωστό ως «µπλεντάζ», το οποίο περιβάλλει τους αγωγούς του µέσου
καθόλο το µήκος του. Επίσης, η εξασθένηση και η παραµόρφωση του µεταδιδόµενου σήµατος εξαρτώνται κυρίως από την ηλεκτρική αντίσταση και από την ελαστικότητα και πυκνότητα του µέσου µετάδοσης αντίστοιχα.
2. Ο [ ουράνιος | κυκλωµατικός | φυσικός | τεχνητός | θερµικός ] θόρυβος έχει
επίδραση κυρίως στις ασύρµατες επικοινωνίες και µπορεί να αντιµετωπιστεί µε
τον κατάλληλο προσανατολισµό των κεραιών.
Η σωστή απάντηση είναι ο ουράνιος θόρυβος, και πηγάζει κατευθείαν από τον ορισµό του. Ο φυσικός θόρυβος εµπεριέχει, εκτός από τον ουράνιο, και τον κυκλωµατικό θόρυβο γι’ αυτό και δεν µπορεί να θεωρηθεί ως σωστή απάντηση.
3. Η επίδραση του κυκλωµατικού θορύβου στην απόδοση των υψίσυχνων ασύρµατων τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων είναι [ µεγαλύτερη | µικρότερη ] απ’ ό,τι
στα αντίστοιχα συστήµατα χαµηλών συχνοτήτων.
Στην Ενότητα 2.4.1, έχουµε αναφέρει τον εµπειρικό κανόνα, ότι η επίδραση του
τεχνητού και του ουράνιου θορύβου είναι αντιστρόφως ανάλογη της συχνότητας
µετάδοσης. Έτσι, όσο αυξάνεται η συχνότητα, τόσο µειώνεται το ποσοστό επίδρασης του εξωγενούς θορύβου, ενώ παράλληλα αυξάνεται το ποσοστό επίδρασης του
κυκλωµατικού θορύβου.
4. Η τεχνολογία των οπτικών ινών [ είναι | δεν είναι ] ευάλωτη στις εξωτερικές ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές.
Καθώς τα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα οπτικών ινών βασίζονται στη µετάδοση
φωτός και όχι ηλεκτροµαγνητικού σήµατος, η απόδοσή τους δεν επηρεάζεται από
τις εξωτερικές ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές.
5. Ο σηµατοθορυβικός λόγος [ παραµένει | δεν παραµένει ] σταθερός καθόλη τη
διαδροµή του µεταδιδόµενου σήµατος µέσα στο τηλεπικοινωνιακό σύστηµα.
Κάθε τµήµα του τηλεπικοινωνιακού συστήµατος (π.χ., κυκλώµατα ποµπού και δέκτη,
κανάλι µετάδοσης) προσθέτει τον δικό του θόρυβο στο µεταδιδόµενο σήµα.
6. Ο λευκός θόρυβος είναι ένας [ προσθετικός | πολλαπλασιαστικός ] θόρυβος
κατανοµής [ Gauss | κανονικής | εκθετικής ] µε [µηδενική | πεπερασµένη |
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άπειρη] µέση τιµή και [ µηδενική | πεπερασµένη | άπειρη ] ισχύ.
Οι σωστές απαντήσεις πηγάζουν κατευθείαν από τον ορισµό του λευκού θορύβου.
Εδώ απλώς να υπενθυµίσουµε ότι η κατανοµή Gauss αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία και ως κανονική κατανοµή και ότι, καθώς δεν υπάρχει στην πράξη σήµα µε
άπειρη ισχύ, συχνά χαλαρώνουµε τον ορισµό του λευκού θορύβου, θεωρώντας ότι
η πυκνότητα φασµατικής ισχύος παραµένει σταθερή για µεγάλο εύρος συχνοτήτων
και µηδενίζεται µετά από κάποια συχνότητα.
Αν διαγράψατε όλες τις λανθασµένες επιλογές, τότε µπράβο σας ! Αν όχι, µην απογοητεύεστε. Μελετήστε προσεκτικά την Ενότητα 2.4 και προσπαθήστε ξανά. Είµαι
σίγουρος ότι την επόµενη φορά θα τα καταφέρετε.
3.1
(α) Ας θεωρήσουµε τη λειτουργία της σύγχρονης αποδιαµόρφωσης, όπως αυτή περιγράφεται στο Σχήµα 3.4. Η έξοδος του πολλαπλασιαστή είναι

[

]

d (t ) = x DSB (t )cos 2 π f ct = x (t )cos 2 π f ct cos 2 π f ct = x (t )cos2 2 π f ct ¤
¤ d (t ) =

1
1
x (t ) + x (t )cos 4 π f ct
2
2

λόγω της ταυτότητας cos2 q =

(

)

1
1 + cos 2q .
2

Περνώντας το σήµα d(t) από το βαθυπερατό φίλτρο που επιτρέπει τη διέλευση µόνο
του φάσµατος του σήµατος µηνύµατος, λαµβάνουµε στην έξοδο το σήµα
y (t ) =

1
x (t )
2

το οποίο στη συνέχεια ενισχύουµε (πολλαπλασιάζοντάς το επί 2) για να έχουµε την
πλήρη ανάκτηση του σήµατος µηνύµατος. Η ενίσχυση αυτή µπορεί να ενσωµατωθεί στην αρχική φάση της αποδιαµόρφωσης, δηλαδή το σήµα xDSB(t) να πολλαπλασιάζεται µε το ηµιτονικό σήµα 2cos2πfct.
(β) Οι λειτουργίες της διαµόρφωσης DSB και της σύγχρονης αποδιαµόρφωσης στο
χώρο των συχνοτήτων απεικονίζονται στο Σχήµα 3.17. Τα φασµατικά διαγράµµατα
XDSB(f) και D(f) εξηγούνται από τη σχέση (3.11). Είναι εύκολο να αποδείξετε ότι
D( f ) =

1
1
1
X ( f - 2 fc) + X ( f ) + X ( f + 2 fc)
4
2
4
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Η συχνότητα αποκοπής του βαθυπερατού φίλτρου, f0, πρέπει να είναι τέτοια, ώστε
να επιτρέπει µόνο τη διέλευση των συχνοτήτων του σήµατος µηνύµατος, δηλαδή
πρέπει fx < f0 < 2fc –fx. Στο τελευταίο διάγραµµα του Σχήµατος 3.17 έχουµε το φάσµα
του τελικού λαµβανοµένου σήµατος στην έξοδο, το οποίο παρατηρούµε ότι είναι
πανοµοιότυπο µε το φάσµα του σήµατος µηνύµατος.

X(f)

(α)
–fx

0

f

fx
XDSB(f)

(β)
–fc

f

fc

0
D(f)

(γ)
–2fc

–fc

fc

0

2fc

f

HLPF(f)
1
(δ)
f

0

Y(f) =

1
X(f)
2

(ε)
0

f

™¯‹Ì· 3.17

Οι λειτουργίες
της διαµόρφωσης
DSB και της σύγχρονης αποδιαµόρφωσης στο χώρο
των συχνοτήτων.
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Αν δώσατε απαντήσεις ίδιες µε τις παραπάνω, τότε είµαστε σε καλό δρόµο… Αν όχι,
θα πρότεινα να µελετήσετε ξανά τις Ενότητες 2.2.4 και 3.2.1 και να προσπαθήσετε
πάλι µ’ αυτή την άσκηση. Είµαι σίγουρος ότι την επόµενη φορά θα τα καταφέρετε.
3.2
(α) Πολλαπλασιάζοντας την είσοδο του αποδιαµορφωτή µε 2cos2πfct έχουµε
yi(t)2cos2πfct = 2[Ac x(t) + nc(t)] cos2 2πfct – ns(t) sin2πfct cos2πfct =
= Ac x(t) + nc(t) + [Ac x(t) + nc(t)]cos2π(2fc)t – ns(t) sin2π(2fc)t

(3.54)

Στη συνέχεια, περνάµε το παράγωγο σήµα από ένα ιδανικό βαθυπερατό φίλτρο µε
συχνότητα αποκοπής fx. Οι δύο τελευταίοι όροι του αθροίσµατος στη σχέση (3.54)
απορρίπτονται από το φίλτρο του αποδιαµορφωτή, ενώ το σήµα Acx(t) περνάει
αυτούσιο εξ ορισµού. Επίσης, από την εξίσωση (2.25) παρατηρούµε ότι οι φασµατικές συνιστώσες του nc(t) βρίσκονται συγκεντρωµένες στην περιοχή [– fx, fx], οπότε
και το σήµα nc(t) περνάει χωρίς παραµόρφωση από το φίλτρο του αποδιαµορφωτή.
Έτσι, η έξοδος yo(t) του συστήµατος περιγράφεται ορθώς από τη σχέση (3.16).
(β) Εξ ορισµού (βλέπε σχέση (2.20)) ισχύει ότι
2
E ÈÍni (t )˘˙ =
˚
Î

Ú

•

-•

S ni ni ( f )df = 2

Ú

fc + fx

h

fc - fx

2

df = 2

h

2

(f

c

)

+ f x - f c + f x = 2hf x

(3.55)

όπου η δεύτερη εξίσωση προκύπτει από τη µορφή της φασµατικής πυκνότητας
ισχύος του ni(t) (βλέπε Σχήµα 2.14).
Συνδυάζοντας τη σχέση (3.55) µε τη σχέση (2.24), προκύπτει ότι η σχέση (3.18) είναι
ορθή.
3.3
Από το Σχήµα 3.7 παρατηρούµε ότι το απαιτούµενο εύρος ζώνης για το διαµορφωµένο κατά πλάτος σήµα είναι 2fx και συγκεκριµένα εκτείνεται στην περιοχή [fc – fx ,
fc + fx], όπου fx είναι η µέγιστη φασµατική συνιστώσα του σήµατος µηνύµατος και
fc είναι η συχνότητα του φέροντος.
Με βάση τα παραπάνω, οι συχνότητες που καταλαµβάνει ο σταθµός που εκπέµπει
στα 1 MHz καταλαµβάνουν την περιοχή [985 kHz, 1015 kHz] . Για να µην υπάρχει
υπερκάλυψη µε τα φάσµατα των γειτονικών σταθµών, θα πρέπει αυτοί να εκπέµπουν
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στα 970 kHz και στα 1030 kHz, καταλαµβάνοντας έτσι µε τα φάσµατά τους τις
περιοχές [955 kHz, 985 kHz] και [1015 kHz, 1045 kHz] αντίστοιχα.
Αν δεν µπορέσατε να προσδιορίσετε τις σωστές συχνότητες εκποµπής των γειτονικών σταθµών, τότε θα πρότεινα να διαβάσετε πάλι όλη την ύλη του Κεφαλαίου 3
µέχρι την τρέχουσα άσκηση, αλλά και την ενότητα 2.2.4, πριν προχωρήσετε παρακάτω. Τα ζητήµατα που διαπραγµατεύονται είναι θεµελιώδη στις τηλεπικοινωνίες
και η κατανόησή τους απαραίτητη.
3.4
Ας θεωρήσουµε το σύστηµα επικοινωνίας του Σχήµατος 3.5 ως σύστηµα αναφοράς
για τις παραµέτρους που χρησιµοποιούνται στην επίλυση της άσκησης.
Το ζωνοπερατό φίλτρο, που βρίσκεται πριν από τον αποδιαµορφωτή, επιτρέπει την,
χωρίς παραµόρφωση, διέλευση του σήµατος xAM(t) και περιορίζει τον προσθετικό
λευκό θόρυβο στον θόρυβο στενής ζώνης ni(t). Έτσι, το φίλτρο DBF παράγει το σήµα
yi(t) = xAM(t) + ni(t) = (Ac[1 + x(t)] + nc(t)) cos2πfct – ns(t)sin2πfct

(3.56)

Το σήµα yi(t) περνάει από το ιδανικό βαθυπερατό φίλτρο LPF, το οποίο αποκόβει
όλες τις συχνότητες που βρίσκονται εκτός της περιοχής [– fx, fx], και από τον καταστολέα DC, ο οποίος αποκόβει τη σταθερά Ac. Ως αποτέλεσµα έχουµε το ακόλουθο
σήµα στην έξοδο του συστήµατος
yo(t) = Acx(t) + nc(t) = xo(t) + no(t)
Η ισχύς So , εκφραζόµενη συναρτήσει της µέσης ισχύος του σήµατος Sx, η ισχύς No
και ο λόγος τους είναι οι ίδιες µε τις αντίστοιχες παραµέτρους στο σύστηµα DSB
(βλέπε εξισώσεις (3.17), (3.18) και (3.19) αντίστοιχα).
Η µέση ισχύς του σήµατος στην είσοδο του δέκτη, Si, είναι

(

)

2
1 2
2
Si = E ÈÍ x AM (t )˘˙ = Ac E È 1 + x (t ) ˘
˚ 2
Î
ÎÍ
˚˙

(3.57)

και, καθώς θεωρήσαµε ότι το σήµα x(t) έχει µηδενική µέση τιµή,
Si =
Οπότε,

(

1 2
Ac 1 + S x
2

)

(3.58)
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2

ÊSˆ
So
=
Á ˜ =
2hf x
Ë N ¯ o No

2
Ac S x

A
Si - c
2 = Si - Pc
=
hf x
hf x

(3.59)

2

όπου µε Pc = Ac

συµβολίζουµε την ισχύ του φέροντος.
2

Συγκρίνοντας τη σχέση (3.59) µε τη σχέση (3.21), παρατηρούµε ότι ο σηµατοθορυβικός λόγος στα συστήµατα AM µε σύγχρονη αποδιαµόρφωση είναι µικρότερος από
τον αντίστοιχο λόγο στα συστήµατα DSB και η µείωση αυτή οφείλεται στην παρουσία του φέροντος στο διαµορφωµένο σήµα. Έτσι, για δεδοµένη ισχύ εκποµπής, βλέπουµε ότι η απόδοση στα συστήµατα DSB είναι καλύτερη από ό,τι στα συστήµατα
AM µε σύγχρονο αποδιαµορφωτή.
3.5
Η µέση ισχύς του σήµατος µηνύµατος, Sx , είναι

[

•

] Úx

S x = E x (t ) =
2

1

2

Ú

pdf x ( x )dx = 2 x 2 (1 - x )dx = 2

-•

0

1 1
=
12 6

Από τη σχέση (3.34) έχουµε
2 1
2
2
Ac
ÊSˆ
Ac µ 2 S x
Ac
6
=
=
Á ˜ =
2hf x
Ë N ¯o
4 10 -9 4 10 3
96 10 -6

( )( )

( )

Θέλουµε
2
Ê
Ac
10 log10 Á
Á 96 10 -6
Ë

( )

2
ˆ
Ac
2
≥ 10 3 ¤ Ac ≥ 96 10 -3 ¤ Ac ≥ 31 mV
˜ ≥ 30 ¤
6
˜
96 10
¯

( )

( )

Αν υπολογίσατε την ίδια ελάχιστη τιµή για το Ac, τότε είµαστε σε καλό δρόµο. Η άσκηση όµως δεν τελειώνει εδώ…. Και αυτό γιατί, ενώ χρησιµοποιήσαµε τη σχέση (3.34),
δεν έχουµε ελέγξει τη δυνατότητα εφαρµογής της. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να ελέγξουµε εάν στη συγκεκριµένη εφαρµογή εµφανίζεται το φαινόµενο κατωφλίου ή όχι.
Στην ενότητα 3.2.2 έχουµε αναφέρει ότι το φαινόµενο κατωφλίου εµφανίζεται όταν
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1 2 Ê 1ˆ
1 2
Ac Á1 + ˜
+
A
S
1
c
x
2
ÊSˆ
Ë 6¯
Si
2
= 10 ¤
= 10 ¤
= 10 ¤
Á ˜ =
9
2hf x
Ë N ¯ i Ni
4 10 4 10 3

(

( ) 67 ¤ A = 16, 56 mV

¤ Ac = 32 10 -5
2

)

( )( )

c

Τα 16,56 mV αποτελούν την τιµή κατωφλίου για το πλάτος του φέροντος. Οπότε,
επειδή στη συγκεκριµένη εφαρµογή πρέπει να εκπέµπουµε µε πλάτος φέροντος µεγαλύτερο ή ίσο των 31 mV, η χρήση της σχέσης (3.34) είναι επιτρεπτή.
Αν στην απάντηση που δώσατε εξετάσατε την περίπτωση της εµφάνισης του φαινοµένου κατωφλίου, τότε σας αξίζουν συγχαρητήρια !!! Αν όχι, µην απογοητεύεστε.
Αυτό είναι ένα λάθος που συµβαίνει συχνά.
3.6
Το σύστηµα επικοινωνίας SSB µε σύγχρονη αποδιαµόρφωση έχει τη µορφή του Σχήµατος 3.18.

cos 2π fct

θόρυβος καναλιού
n(t)

x(t)

¥

xSSB(t)

xDSB(t)
BPF

Σ

κανάλι

xSSB(t) + n(t)

διαµορφωτής

yi(t)
BPF

™¯‹Ì· 3.18

Ένα σύστηµα επικοινωνίας µε διαµόρφωση
µονο – πλευρικής ζώνης.

¥

yo(t)
LPF

cos 2π fct
αποδιαµορφωτής
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Αν δεν συµπληρώσατε σωστά το σχεδιάγραµµα του συστήµατος SSB, τότε θα πρότεινα να µελετήσετε πάλι την Ενότητα 3.2, αποφεύγοντας τις µαθηµατικές λεπτοµέρειες για τον προσδιορισµό της απόδοσης των συστηµάτων παρουσία θορύβου και
εστιάζοντας την προσοχή σας στον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων διαδικασιών.
3.7
Από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων για τον προσδιορισµό της επίδρασης του
θορύβου στην απόδοση των συστηµάτων επικοινωνίας που παρουσιάσαµε στην Ενότητα 3.2, µπορούµε να καταστρώσουµε τον ακόλουθο συγκεντρωτικό πίνακα.
¶›Ó·Î·˜ 3.1

Το απαιτούµενο εύρος ζώνης µετάδοσης, η µέση ισχύς σήµατος στην είσοδο του αποδιαµορφωτή και ο
σηµατοθορυβικός λόγος στην έξοδο για τα συστήµατα επικοινωνίας γραµµικής διαµόρφωσης.
σύστηµα

απαιτούµενο εύρος

µέση ισχύς σήµατος

σηµατοθορυβικός

επικοινωνίας

ζώνης µετάδοσης

στην είσοδο του

λόγος στην έξοδο

αποδιαµορφωτή Si

του συστήµατος (S/N)o

DSB

AM µε σύγχρονη
αποδιαµόρφωση

AM µε αποδιαµορφωτή

Si

2fx

1 2
Ac S x
2

hf x

2fx

1 2
Ac 1 + S x
2

(

Si - Ac 2
hf x

2fx

1 2
Ac 1 + µ 2 S x
2

fx

1 2
Ac S x
2

περιβάλλουσας, δείκτη

(

2

)

)

2

Si - Ac 2
hf x

διαµόρφωσης µ και
(S/N)i >> 1

SSB

Si
hf x

όπου x(t) είναι το σήµα µηνύµατος, µε εύρος ζώνης fx και µέση ισχύ Sx, Accos2πfct
είναι το φέρον σήµα του καναλιού επικοινωνίας και η/2 είναι η φασµατική πυκνότητα ισχύος του λευκού θορύβου που προστίθεται στο διαµορφωµένο σήµα κατά τη
µετάδοσή του διαµέσου του καναλιού.

∞¶∞¡∆∏™∂π™ ∞™∫∏™∂ø¡ ∞À∆√∞•π√§√°∏™∏™

189

(α) Από τη δεύτερη στήλη του Πίνακα 3.1, παρατηρούµε ότι το απαιτούµενο εύρος
ζώνης µετάδοσης στα συστήµατα DSB και AM είναι 2 ¥ 10kHz = 20 kHz, ενώ στο
σύστηµα SSB η απαίτηση αυτή µειώνεται στα 10 kHz.
Άρα, όταν το κριτήριο επιλογής είναι το µικρότερο απαιτούµενο εύρος ζώνης εκποµπής, θα επιλέξουµε το σύστηµα SSB.
(β) Εφόσον το κανάλι µετάδοσης είναι ιδανικό, δε θα εξασθενίζει το εκπεµπόµενο
σήµα και η ισχύς του θα είναι ίση µε την ισχύ του σήµατος στην είσοδο του αποδιαµορφωτή. Οπότε, θα επιλέξουµε τη διαµόρφωση µε το µικρότερο Si.
Για το σύστηµα DSB έχουµε
Si
Si
= 40 dB = 10 4 ¤
= 10 4 ¤ Si = 0, 2 W
hf x
2 10 9 10 4

( )( )

Ίδιο είναι και το αποτέλεσµα για το σύστηµα SSB. Για τα συστήµατα AM, έχουµε
2

Ac
2
2 = 10 4 ¤ S = 0, 2 + Ac W
i
hf x
2

Si -

(3.60)

Επειδή ο δεύτερος όρος του αθροίσµατος στη σχέση (3.60) είναι πάντοτε θετικός, η
απαιτούµενη ισχύς εκποµπής για τα συστήµατα AM είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη ισχύ στα συστήµατα DSB και SSB. Κατά συνέπεια, για το δεύτερο σκέλος
της άσκησης, θα επιλέγαµε ένα εκ των συστηµάτων DSB και SSB.
Η απάντηση αυτής της άσκησης δίδεται πολύ εύκολα µε απλή εφαρµογή των τύπων
του Πίνακα 3.1. Αν δε συναντήσατε δυσκολίες στην κατανόηση της κατάστρωσής
του, τότε µπορείτε άφοβα να συνεχίσετε στις επόµενες Ενότητες του Κεφαλαίου. Αν
όχι, τότε είναι καλό να καλύψετε τα κενά σας πριν προχωρήσετε, µελετώντας για µία
ακόµη φορά την Ενότητα 3.2.
3.8
Στην περίπτωση της διαµόρφωσης DSB έχουµε
x1 (t ) Æ
x2 (t ) Æ
x1 (t ) + x2 (t ) Æ

x c1 (t ) = x1 (t )cos w ct
x c2 (t ) = x2 (t )cos w ct
x c (t ) = x1 (t ) + x2 (t ) cos w ct

(

)

= x1 (t )cos w ct + x2 (t )cos w ct = x c1 (t ) + x c2 (t )
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Αυτή η ιδιότητα είναι η γραµµική ιδιότητα και γι’ αυτό άλλωστε η διαµόρφωση DSB
καλείται και γραµµική διαµόρφωση.
Στην περίπτωση της διαµόρφωσης PM έχουµε

[
[

]
]

x1 (t ) Æ

x c1 (t ) = Ac cos w ct + k p x1 (t )

Æ

x c2 (t ) = Ac cos w ct + k p x2 (t )

x2 (t )

x1 (t ) + x2 (t ) Æ

[

(

)]

x c (t ) = Ac cos w ct + k p x1 (t ) + x2 (t ) π x c1 (t ) + x c2 (t )

Οπότε, η γραµµική ιδιότητα παύει να ισχύει στα συστήµατα γωνιακής διαµόρφωσης, γι’ αυτό και συχνά καλούνται ως συστήµατα µη γραµµικής διαµόρφωσης. Η
απουσία της γραµµικής ιδιότητας αυξάνει σηµαντικά την πολυπλοκότητα των συστηµάτων γωνιακής διαµόρφωσης.
3.9
Από τη σχέση (3.47) προκύπτει ότι ο δείκτης διαµόρφωσης β είναι ίσος µε 3. Οπότε,
σύµφωνα µε τη σχέση (3.49), το απαιτούµενο εύρος ζώνης για το σήµα FM δίδεται
από τη σχέση
W ª 2(β + 1)fx = 2(3 + 1)1 = 8 kHz
(α) Έστω τώρα ότι διπλασιάζουµε τη συχνότητα fx. Ένα λάθος, που γίνεται συχνά
όταν θελήσουµε να υπολογίσουµε το απαιτούµενο εύρος ζώνης του νέου σήµατος
FM, είναι να θεωρήσουµε ότι ο δείκτης διαµόρφωσης β παραµένει σταθερός. Αυτό
όµως στην πραγµατικότητα δε συµβαίνει καθώς ο δείκτης διαµόρφωσης β είναι αντιστρόφως ανάλογος της συχνότητας fx. Υπενθυµίζουµε ότι b =

k f Ax

Αν συµβολίσουµε µε β¢ το νέο δείκτη διαµόρφωσης, τότε β ¢=

β 3
= και
2 2

wx

=

k f Ax
.
2π f x

Ê3 ˆ
W ¢ ª 2 β ¢+1 f x¢ = 2Á + 1˜ 2 = 10 kHz
Ë2 ¯

(

)

(β) Αντίστοιχα, στην περίπτωση που µειώσουµε τη συχνότητα fx στο µισό, έχουµε
β≤ = 6 και
W≤ ª 2(β≤ + 1) fx≤ = 2(6+1)(0,5) = 7 kHz
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3.10
Το καινούργιο στοιχείο που εισάγουµε σ’ αυτή την άσκηση είναι η εξασθένηση του
εκπεµπόµενου σήµατος κατά τη µετάδοση διαµέσου του καναλιού. Μέχρι τώρα, θεωρούσαµε ότι το κανάλι έχει ιδανικά χαρακτηριστικά και δε µειώνει την ισχύ του εκπεµπόµενου σήµατος.
(α) Για τη διαµόρφωση DSB, το απαιτούµενο εύρος ζώνης είναι
W = 2fx = 30 kHz
και

( )

ÊSˆ
Si
Si
=
≥ 40 dB = 10 4 ¤ Si ≥ 3 10 -2 W
Á ˜ =
10
3
h
N
f
Ë ¯o
2 10 15 10
x

(

) ( )

Επειδή το κανάλι εξασθενίζει το σήµα κατά 50 dB, η σχέση που συνδέει την ισχύ
του εκπεµπόµενου σήµατος, ST, µε την ισχύ του σήµατος στην είσοδο του αποδιαµορφωτή, Si, θα είναι
ST = Si (105) ≥ 3kW
(β) Για τη διαµόρφωση AM, έχουµε
W = 2fx = 30 kHz
και

ÊSˆ
Á ˜ =
Ë N¯o

Si -

Ac

hf x

2

Ac

2 = 2

2

Ac

2

µ Sx

hf x

=

(

2

2

2 10 -10

1

1

2

( )

A
2
≥ 40 dB = 104 ¤ c ≥ 6 10 -2 W
3
2
15 10

) ( )

Οπότε,

( )

ST = Si 105 =

(

)

1 2
1 23
Ac 1 + µ 2 S x = Ac ≥ 9 kW
2
2
2

(γ) Για τη διαµόρφωση PM, έχουµε ότι W ª 2(β + 1)fx, όπου β = kpAx και Ax είναι το
πλάτος του σήµατος µηνύµατος. Επειδή |x(t)| £ 1, θα είναι β = kp και
W ª 2(kp + 1)fx = 2(3 + 1) 15 kHz = 120 kHz
Επίσης,

æ∏ºπ∞∫∂™ E¶π∫√π¡ø¡π∂™

192

Ê
Si
ÊSˆ
Ê Si ˆ
2
2 Ê 1ˆ
=
=
3
k
S
Á ˜
˜
Á ˜ ÁÁ
p
xÁ
-10
Ë N¯o
Ë hf x ¯
Ë 2 ¯ Ë 2 10 15 103

( )

( )

(

) ( )

ˆ
2
4
-2
˜˜ ≥ 40 dB = 10 ¤ Si ≥ 10 W
3
¯

( )

και συνεπώς,
ST = Si(105) ≥ 667 W
(δ) Τέλος, για τη διαµόρφωση FM, έχουµε
W ª 2(D + 1)fx = 2(5 + 1)15 kHz = 180 kHz
και
Ê
Si
ÊSˆ
Ê Si ˆ
2
2 Ê 1ˆ
=
3
=
3
5
D
S
Á ˜
˜
Á ˜ ÁÁ
xÁ
-10
Ë N¯o
Ë hf x ¯
Ë 2 ¯ Ë 2 10 15 103

( )

(

) ( )

ˆ
2
4
10 -2 W
˜˜ ≥ 40 dB = 10 ¤ Si ≥
25
¯

( )

Συνεπώς,
ST = Si (105) ≥ 80 W
3.11
Σωστό

Λάθος

✓
❏

❏

❏

✓
❏

❏

✓
❏

Το σύστηµα επικοινωνίας βασικής ζώνης εµφανίζει
τη µικρότερη πολυπλοκότητα των απαραίτητων
διατάξεων για την υλοποίησή του.
Είναι σωστό, γιατί στα συστήµατα βασικής ζώνης δεν έχουµε
τις λειτουργίες της διαµόρφωσης και αποδιαµόρφωσης.
Αντίθετα, η µεγαλύτερη πολυπλοκότητα διατάξεων εµφανίζεται
στα SSB, γιατί χρειάζονται σύγχρονη αποδιαµόρφωση και
ιδεατό φίλτρο στο διαµορφωτή.
∆εν µπορούµε να ανακτήσουµε το σήµα µηνύµατος από
ένα υπερδιαµορφωµένο φέρον AM.
Είναι λάθος γιατί µπορούµε να το ανακτήσουµε µε σύγχρονη
αποδιαµόρφωση.
Το φαινόµενο κατωφλίου δεν εµφανίζεται όταν
χρησιµοποιείται σύµφωνη αποδιαµόρφωση.
Είναι σωστό εκ κατασκευής.
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Στα συστήµατα γωνιακής διαµόρφωσης είναι δυνατή
η ανταλλαγή του απαιτούµενου εύρους ζώνης για το
διαµορφωµένο σήµα µε το σηµατοθορυβικό λόγο
στην έξοδο του συστήµατος.
Προκύπτει απευθείας από τις σχέσεις (3.52) και (3.53).

✓
❏

❏

✓
❏

❏

Το ελάχιστο εύρος ζώνης ενός σήµατος FDM είναι ίσο
µε το άθροισµα των ευρών ζωνών όλων
των σηµάτων µηνυµάτων.
Είναι σωστό, αρκεί ο τύπος διαµόρφωσης να είναι
ο SSB και να µην υπάρχουν ζώνες προστασίας.

Αν επιλέξατε τη σωστή απάντηση για καθεµία πρόταση, τότε µπράβο σας, έχετε πιάσει το νόηµα της αναλογικής διαµόρφωσης !!!.
4.1
Σύµφωνα µε το θεώρηµα δειγµατοληψίας, για την ορθή επαναδόµηση του σήµατος
από δείγµατά του, θα πρέπει ο ρυθµός δειγµατοληψίας να είναι τουλάχιστον διπλάσιος της µέγιστης συχνότητας του σήµατος. Στην άσκησή µας, επειδή fs = 8 > 2 fx =
6,6 kHz, µπορούµε µε βεβαιότητα να απαντήσουµε ότι το αρχικό σήµα µπορεί να
ανακτηθεί από τα δείγµατά του.
Επίσης, επειδή ο ρυθµός δειγµατοληψίας είναι αυστηρά µεγαλύτερος από τη διπλάσια τιµή της µέγιστης συχνότητας, θα υπάρχει ζώνη προστασίας, το εύρος της οποίας θα ισούται µε fs – 2 fx = 1,4 kHz.
Η απάντηση αυτής της άσκησης προκύπτει µε απευθείας εφαρµογή του θεωρήµατος της δειγµατοληψίας. Αν δώσατε διαφορετική απάντηση, θα προτείναµε να µελετήσετε ξανά όλη την Υποενότητα 4.1.1.
4.2
Η είσοδος του δειγµατολήπτη είναι το αρχικό σήµα περιορισµένου εύρους ζώνης x(t)
και η έξοδός του το σήµα xs(t), που προκύπτει από τη φυσική δειγµατοληψία.
Όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη γειωµένη επαφή, τότε η έξοδος της συσκευής θα
έχει µηδενική τιµή. Όταν βρίσκεται όµως στην επαφή 1, τότε η έξοδος θα ισούται
µε την τιµή εισόδου, δηλαδή θα είναι το αρχικό µας σήµα.
Η συνάρτηση φυσικής δειγµατοληψίας ορίζεται από δύο τιµές: το εύρος των παλ-
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µών τ και την περίοδο εµφάνισης αυτών Ts.
Με βάση τα παραπάνω, δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσετε ότι στην επαφή 1 ο διακόπτης θα πρέπει να παραµένει χρόνο ίσο µε τ, ενώ στην επαφή 2 τον υπόλοιπο
χρόνο της περιόδου, που είναι ίσος µε Ts – τ.
Στο Σχήµα 4.16 δίδεται η ολοκληρωµένη σχηµατική αναπαράσταση του φυσικού
δειγµατολήπτη µε διακόπτη. Αν απαντήσατε σωστά, τότε µπράβο σας! Έχετε πιάσει
το νόηµα. Αν όχι, µην απογοητεύεστε… Προσπαθήστε πάλι, µετά από προσεκτική
µελέτη της Ενότητας 4.1.
τ
1

Ts – τ
2

x(t)

xs(t)

™¯‹Ì· 4.16

Φυσικός
δειγµατολήπτης µε
διακόπτη

4.3
Για να αυξήσουµε την ακρίβεια προσέγγισης του αρχικού σήµατος, αρκεί να µειώσουµε το σφάλµα κβάντισης που εισάγουµε. Αυτή τη µείωση την επιτυγχάνουµε
όταν ελαττώνουµε το διάστηµα κβάντισης, δηλαδή, µε άλλα λόγια, όταν αυξάνουµε το πλήθος των σταθµών κβάντισης.
Με βάση τα παραπάνω, η ορθή απάντηση είναι η (β). Η (α), η οποία είναι η αντίθετη
ενέργεια της (β), είναι εµφανώς λανθασµένη απάντηση. Λανθασµένη επίσης είναι και η
απάντηση (δ), καθώς υπαγορεύει την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο αντίθετων ενεργειών.
Σωστή όµως ενδέχεται να είναι και η απάντηση (γ), καθώς η εξαγόµενη κυµατοµορφή έχει έτσι περισσότερες επιλογές µετατροπής τιµής ανά µονάδα χρόνου. Πράγµατι, αν στη κβάντιση του Σχήµατος 4.7 λαµβάνουµε τα δείγµατα στο µισό χρόνο,
τότε η νέα εξαγόµενη κυµατοµορφή θα είναι µια καλύτερη προσέγγιση του αρχικού
σήµατος (συγκεκριµένα, η βελτίωση παρατηρείται στο χρονικό διάστηµα µεταξύ 3Ts
και 5Ts). Υπάρχει όµως κάποιο σηµείο στην αύξηση του ρυθµού δειγµατοληψίας
πέρα από το οποίο δεν παρατηρείται καµία βελτίωση στην προσέγγιση του αρχικού
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σήµατος. Συνήθως όµως, για λόγους εξοικονόµησης του εύρους ζώνης του καναλιού, τα συστήµατα PCM χρησιµοποιούν ρυθµούς δειγµατοληψίας µε τιµές ελάχιστα
µεγαλύτερες από το ρυθµό Nyquist.
4.4
Σωστό

Λάθος

✓
❏

❏

✓
❏

❏

✓
❏

❏

Η εξασθένηση του σήµατος κατά τη µετάδοσή του µπορεί
να αντιµετωπιστεί µε τον επανακβαντισµό του
στον προορισµό.
Για τον έλεγχο ορθότητας της πρότασης, αρκεί να σκεφτούµε
την εξασθένηση ως έναν αρνητικό προσθετικό θόρυβο.
Έτσι, λοιπόν, αν η εξασθένηση είναι µικρότερη από το ήµισυ
του εύρους της ζώνης κβάντισης, τότε αυτή η αλλοίωση
αντιµετωπίζεται µε τον επανακβαντισµό του σήµατος
στον προορισµό του.
Η αύξηση του αριθµού των σταθµών κβάντισης οδηγεί
σε µείωση του θορύβου κβάντισης.
Η πρόταση είναι σωστή και προκύπτει απευθείας από τον
ορισµό της τεχνικής κβάντισης, που παρουσιάσαµε
στην Υποενότητα 4.2.1.
Συγκεκριµένα, εάν συµβολίσουµε µε ∆ το εύρος της ζώνης
κβάντισης, τότε, εκ κατασκευής, το σφάλµα κβάντισης
είναι µικρότερο ή ίσο του ∆/2. Αυξάνοντας όµως το πλήθος
των ζωνών κβάντισης, µειώνουµε ταυτόχρονα το εύρος τους
– γεγονός που οδηγεί σε µείωση του σφάλµατος κβάντισης.
Η αύξηση του αριθµού των σταθµών κβάντισης εξασθενεί
την ανοχή του συστήµατος στον εξωτερικό θόρυβο.
Αυτό είναι σωστό, γιατί µε την αύξηση του αριθµού
των σταθµών κβάντισης µειώνεται το εύρος της κάθε ζώνης
κβάντισης και, κατά συνέπεια, µειώνεται το µέγεθος της έξαρσης
του θορύβου που µπορεί να απορροφηθεί.
Αν τοποθετήσουµε τη στάθµη κβάντισης στο κατώτατο
σηµείο της αντίστοιχης ζώνης κβάντισης, αντί για το µέσο της,
τότε βελτιώνουµε την ανοχή του συστήµατος
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στις αλλοιώσεις κατά τη µετάδοση.
Αυτό θα ήταν σωστό στην περίπτωση που οι αλλοιώσεις
προέρχονταν µόνο από θετικό προσθετικό θόρυβο, κάτι που
στην πραγµατικότητα δε συµβαίνει.

❏

✓
❏

4.5
Εφαρµόζοντας τον ορισµό της µέσης τιµής, θα έχουµε

[

] Ú

E ( x - x q )2 =

1

-1

( x - x q )2 f ( x )dx

Το ολοκλήρωµα του δεύτερου µέρους της εξίσωσης µπορούµε να το διασπάσουµε
στα ακόλουθα δύο τµήµατα:
I1 =

Ú

0

-1

( x - x q )2 f ( x )dx =

Ú

0

-1

1
( x + )2 (1 + x )dx
2

(επειδή xq = – 1/2 και |x| = – x για –1 £ x £ 0), και
I2 =

Ú

1

0

( x - x q )2 f ( x )dx =

1

Ú ( x - 2 ) (1 - x )dx
1

2

0

(επειδή xq =1/2 και x| = x για 0 £ x £ 1).
Αναπτύσσοντας τους δύο όρους I1 και I2, θα έχουµε:
I1 =

Ú

0

1
( x 2 + x + )(1 + x )dx =
-1
4
0

0

0

Ú

0

-1

( x 3 + 2 x2 +

5
1
x + )dx =
4
4

È x4 ˘
È x3 ˘
5 È x2 ˘
1 0
= Í ˙ + 2Í ˙ + Í ˙ + x =
-1
Î 4 ˚ -1
Î 3 ˚ -1 4 Î 2 ˚ -1 4
Ê
Ê
-1ˆ 5 Ê
1ˆ 1
2 5 1
1ˆ
= Á 0 - ˜ + 2Á 0 - ˜ + Á 0 - ˜ + 0 - ( -1) = - =
2¯ 4
3 8 24
4¯
3 ¯ 4Ë
Ë
Ë

[]

(

)

και αντίστοιχα
I2 =

Ú

1

1
( x 2 - x + )(1 - x )dx =
0
4
1

1

1

1

Ú (- x

3

0

+ 2 x2 -

5
1
x + )dx =
4
4

È x4 ˘
È x 3 ˘ 5 È x2 ˘ 1 1
= - Í ˙ + 2Í ˙ - Í ˙ + x =
0
Î 4 ˚0
Î 3 ˚0 4 Î 2 ˚0 4
Ê1 ˆ 5 Ê1
ˆ 1
Ê1
ˆ
2 5 1
= -Á - 0˜ + 2Á - 0˜ - Á - 0˜ + 1 - 0 = - =
3 8 24
Ë3 ¯ 4Ë2 ¯ 4
Ë4 ¯

[]

(

)
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Έτσι, το µέσο τετραγωνικό σφάλµα κβαντισµού θα ισούται µε

[

]

E ( x - x q )2 = I1 + I 2 =

1
12

Για να είµαστε και τυπικά σωστοί, θα πρέπει να ελέγξουµε εάν το ολοκλήρωµα της
συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας ισούται µε 1. Υπενθυµίζουµε ότι, εάν είναι
διαφορετικό της µονάδας, τότε η υπολογισθείσα µέση τιµή θα πρέπει να κανονικοποιηθεί, διαιρώντας τη µε το αποτέλεσµα του ολοκληρώµατος. Έτσι,
1

0

È
È
x2 ˘
x2 ˘
1
1
f ( x )dx = (1 + x )dx + (1 - x )dx = Í x + ˙ + Í x - ˙ = 1 - + 1 - = 1
-1
-1
0
2 ˚ -1 Î
2 ˚0
2
2
Î

Ú

1

Ú

0

Ú

1

Βέβαια, το ζητούµενο µέσο τετραγωνικό σφάλµα κβαντισµού θα µπορούσαµε να το
υπολογίσουµε και µε απευθείας εφαρµογή του τύπου που δίδεται στην Ενότητα 4.2.2.
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε και µόνοι σας ότι το αποτέλεσµα είναι το ίδιο.
Η παρούσα άσκηση απαιτούσε στοιχειώδεις γνώσεις σε ολοκληρώµατα και πιθανότητες. Αν δυσκολευτήκατε στην επίλυση της άσκησης ή στην κατανόηση της απάντησης, θα προτείναµε να ξαναφρεσκάρετε τις γνώσεις σας πάνω σ’ αυτά τα πεδία.
4.6
Θα υπολογίσουµε αρχικά τις τιµές των m1 και m2.
P ( -1 £ x £ m1 ) = P (m1 £ x £ 0 ) ¤

Ú

m1

-1

f ( x )dx =

Ú

0

m1

f ( x )dx ¤

m1

0

È
È
x2 ˘
x2 ˘
¤
(1 + x )dx = (1 + x )dx ¤ Í x + ˙ = Í x + ˙ ¤
-1
m1
2 ˚ -1 Î
2 ˚m
Î
1

Ú

m1

Ú

2

¤ m1 +

0

2

m1
1
m
1
2
- ( -1 + ) = -m1 - 1 ¤ m1 + 2m1 + = 0
2
2
2
2

Επιλύοντας την παραπάνω εξίσωση, βρίσκουµε ότι m1 = – 0.295. Η δεύτερη υπολογισθείσα τιµή (m1 = – 1.705) είναι εκτός ορίων και αγνοείται.
Αντίστοιχα, υπολογίζουµε ότι m2 = 0.295. Η ανοµοιόµορφη κβάντιση για το σήµα
της Άσκησης 4.6 απεικονίζεται παραστατικά στο Σχήµα 4.17.
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Συνάρτηση πυκνότητας
πιθανότητας του σήµατος x(t)

™¯‹Ì· 4.17

Η ανοµοιόµορφη
κβάντιση για το
σήµα της άσκησης
αυτοαξιολόγησης 4.6

∆1

∆2

m1

–1

m2

0

1

Το µέσο τετραγωνικό σφάλµα στην ανοµοιόµορφη κβάντιση θα ισούται

[

]

E ( x - x q )2 =

Ú

=

1

-1

( x - x q )2 f ( x ) dx =

Ú

0

-1

( x - m1 )2 (1 + x ) dx +

Ú ( x - m ) (1 - x )dx = ... = 0.057025
1

0

2

2

Παρατηρούµε ότι η υπολογισθείσα τιµή είναι µικρότερη από το µέσο τετραγωνικό
1
= 0.08333),
12
γεγονός που υποδηλώνει καλύτερη προσέγγιση του αρχικού σήµατος κατά την ξανασφάλµα της οµοιόµορφης κβάντισης της Άσκησης 4.5 (0.057025 <

κατασκευή του στον προορισµό.
4.7
(α) Εφόσον οι τιµές του σήµατος x(t) κατανέµονται οµοιόµορφα στην περιοχή [– V,
V], η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας θα είναι f ( x ) =

[ ]

1
. Οπότε:
2V

E x2 =
V

1
1 È x3 ˘
1 Ê V 3 ( -V ) 3 ˆ
1 2V 3 V 2
x f ( x )dx =
x
dx =
=
=
=
Í ˙
-V
-V
2V
2V Î 3 ˚ -V 2V ÁË 3
3 ˜¯ 2V 3
3

Ú

V

2

Ú

V

2

Επίσης, όπως είδαµε στην Υποενότητα 4.2.2, το µέσο τετραγωνικό σφάλµα κβαντισµού δίδεται από τη σχέση
2
D2
E È x - xq ˘ =
ÎÍ
˚˙ 12

(

)

όπου ∆ είναι το εύρος της ζώνης κβαντισµού. Εάν συµβολίσουµε µε L το πλήθος των
σταθµών κβάντισης, θα ισχύει
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LD = 2V ¤ D =

2V
L

Εφαρµόζοντας τα παραπάνω αποτελέσµατα, ο λόγος σήµατος προς θόρυβο θα είναι
ίσος µε
V2
SNR =

4V

3

2

= L2

12 L2

Σε decibel έχουµε
SNRdB = 10log10 L2 = 20log10 L
Θέλουµε
SNRdB ≥ 40 ¤ 20log10 L ≥ 40 ¤ log10 L ≥ 2 ¤ L ≥ 102 = 100
Συνεπώς, το πλήθος των σταθµών κβάντισης θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο ή ίσο
του 100. Επειδή, συνήθως, το πλήθος των σταθµών κβάντισης είναι δύναµη του 2,
το ζητούµενο πλήθος είναι ίσο µε 128 και ο αντίστοιχος κώδικας έχει µήκος 7 bits.
(β) Το απαιτούµενο εύρος ζώνης για τη µετάδοση PCM είναι
1
50000 log 2 128 ¤ BPCM ≥ 175 kHz
2
Αν οι απαντήσεις σας είναι ίδιες µε τις παραπάνω, τότε συγχαρητήρια! Αν όχι, θα
προτείναµε να διαβάσετε πάλι την Ενότητα 4.2 και να φρεσκάρετε τις γνώσεις σας
στις πιθανότητες πριν ξαναδοκιµάσετε.
BPCM ≥

4.8
«Το αναλογικό σήµα x(t) περνάει αρχικά από ένα φίλτρο διέλευσης χαµηλών συχνοτήτων, ώστε να περιοριστεί το εύρος ζώνης του, και δειγµατοληπτείται. Τα δείγµατα που προκύπτουν οδηγούνται στον κβαντιστή. Τα κβαντισµένα δείγµατα οδηγούνται στον κωδικοποιητή, ο οποίος αντιστοιχίζει κάθε δείγµα σε µια δυαδική
κωδική λέξη, παράγοντας έτσι την παλµοσειρά PCM.
Κατά τη µετάδοση προστίθεται εξωτερικός θόρυβος στο µεταδιδόµενο σήµα. Όταν
το ψηφιακά κωδικοποιηµένο σήµα PCM φτάσει στο δέκτη, το πρώτο πράγµα που
πρέπει να γίνει είναι να διαχωριστεί το σήµα από τον εξωτερικό θόρυβο. Αυτό γίνεται πάλι µε τη χρήση ενός κβαντιστή. Όσο το πλάτος του θορύβου είναι µικρότε-
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ρο από το µισό του εύρους της ζώνης κβάντισης, ο θόρυβος δε θα εµφανίζεται στην
έξοδο του κβαντιστή.
Στην έξοδο του κβαντιστή του δέκτη εµφανίζεται το αναγεννηµένο και απαλλαγµένο από θόρυβο σήµα PCM, το οποίο και οδηγείται στον αποκωδικοποιητή, ο οποίος πραγµατοποιεί µια αντίστροφη λειτουργία από τον κωδικοποιητή. Η έξοδος του
αποκωδικοποιητή είναι ένα κβαντισµένο σήµα PAM, το οποίο στη συνέχεια περνάει από ένα φίλτρο χαµηλών συχνοτήτων, έτσι ώστε να απορριφθούν τυχόν ανεπιθύµητες συχνότητες. Το αναλογικό σήµα x¢(t) που προκύπτει στην έξοδο του φίλτρου είναι µια προσέγγιση του αρχικού σήµατος εισόδου x(t). Η διαφορά τους οφείλεται στο θόρυβο κβάντισης και στον εξωτερικό θόρυβο».
Τα σύστηµα PCM που περιγράφεται στο παραπάνω κείµενο απεικονίζεται παραστατικά στο Σχήµα 4.18.
Εάν δεν απαντήσατε σωστά σ’ αυτή την άσκηση, µην απογοητεύεστε. Όµως, πριν
προχωρήσετε παρακάτω, θα προτείναµε να µελετήσετε πάλι την Ενότητα 4.2 και να
ξαναπροσπαθήσετε. Είµαστε σίγουροι ότι την επόµενη φορά θα τα καταφέρετε…

+

x(t)
∆ειγµατολήπτης

Kβαντιστής

Kωδικοποιητής

A/D µετατροπέας
Θόρυβος

x'(t)
Kβαντιστής

Aποκωδικοποιητής

Φίλτρο

D/A µετατροπέας
™¯‹Ì· 4.18

Το σύστηµα
παλµοκωδικής
διαµόρφωσης
(PCM)

5.1
Στο σχήµα 5.20 απεικονίζονται οι παλµοί µετάδοσης της δυαδικής ακολουθίας
11100101, για τους τύπους κωδικοποίησης Unipolar NRZ, Bipolar RZ, AMI – RZ
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και Manchester. Αν έχετε ακολουθήσει προσεκτικά τους ορισµούς για τους τύπους
κωδικοποίησης που δίδονται στην Ενότητα 5.1.2, τότε είµαι σίγουρος ότι δεν αντιµετωπίσατε κανένα πρόβληµα κατά το σχεδιασµό τους. Αν όχι, θα πρότεινα να διαβάσετε προσεκτικά αυτή την Ενότητα και να ξαναπροσπαθήσετε και τότε θα διαπιστώσετε ότι η σωστή απάντηση είναι, µ’ αυτόν τον τρόπο, εξασφαλισµένη.
Ας εξετάσουµε τώρα τη δυνατότητα εξαγωγής πληροφορίας χρονισµού από τη
ληφθείσα ακολουθία παλµών στον παραλήπτη κόµβο. Με άλλα λόγια, αν παρατηρήσουµε το ληφθέν σήµα στο άκρο του παραλήπτη, θα µπορέσουµε να εντοπίσουµε
την αρχή και το τέλος της διάρκειας ενός ψηφίου;
1

1

1

0

0

1

0

1

Unipolar NRZ

Bipolar RZ

AMI–RZ

Manchester

™¯‹Ì· 5.20

Οι παλµοί µετάδοσης της δυαδικής ακολουθίας 11100101, για τους τύπους κωδικοποίησης unipolar NRZ,
bipolar RZ, AMI – RZ και Manchester.
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Στην κωδικοποίηση Unipolar NRZ παρατηρούµε ότι το σήµα παραµένει αµετάβλητο, όταν µεταδίδονται ακολουθίες από συνεχόµενα 1 ή 0. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις,
παρατηρούµε ότι είναι δύσκολο να εξαχθεί πληροφορία χρονισµού από το σήµα (αυτή
τη δυσκολία µπορείτε να τη διαπιστώσετε αν αγνοήσετε τις κατακόρυφες διακεκοµµένες γραµµές και προσπαθήσετε να οριοθετήσετε τα πέντε πρώτα δυαδικά ψηφία).
Τη δυσκολία οριοθέτησης των ψηφίων δεν τη συναντούµε στην κωδικοποίηση
bipolar RZ, όπου εύκολα µπορούµε να διακρίνουµε την αρχή και το τέλος της διάρκειας ενός ψηφίου, αξιοποιώντας την πληροφορία, ότι στη µέση του ψηφίου έχουµε επιστροφή στη µηδενική στάθµη.
∆υσκολία εξαγωγής πληροφορίας χρονισµού δε συναντούµε ούτε στην ακολουθία
παλµών κατά κωδικοποίηση Manchester, όπου στη µέση του κάθε ψηφίου έχουµε
εναλλαγή του παλµού.
Τέλος, µπορούµε να εξασφαλίσουµε την απαραίτητη πληροφορία χρονισµού σε µία
ακολουθία παλµών κωδικοποιηµένους κατά AMI – RZ, αρκεί να περιορίσουµε το
πλήθος των συνεχόµενων δυαδικών ψηφίων 0 που θα µεταδώσουµε. Μία γνωστή
µέθοδος για τον περιορισµό των συνεχόµενων 0 είναι η αντικατάσταση ψηφίων για
την επίτευξη υψηλής πυκνότητας διπολική κωδικοποίηση (high density bipolar
substitution – HDBn).
Στην τεχνική HDBn, όταν το πλήθος των συνεχόµενων 0 υπερβεί το n, τότε αντικαθίστανται από µία ειδική ακολουθία. Για n = 3, έχουµε την τεχνική HDB3, η οποία αποτελεί σύσταση της ITU – T (G.703) για τα συστήµατα PCM. Στην τεχνική HDB3, η
ακολουθία τεσσάρων συνεχόµενων µηδενικών αντικαθίσταται είτε από την ακολουθία 000V, είτε από την 100V, όπου το V είναι το δυαδικό ψηφίο 1, η πολικότητα του
οποίου επιλέγεται έτσι ώστε να παραβιάζεται ο κανόνας εναλλαγής της πολικότητας
των παλµών κατά τη µετάδοση των ψηφίων 1. Η παραβίαση αυτή είναι απαραίτητη,
έτσι ώστε ο παραλήπτης κόµβος να εντοπίσει ότι πρόκειται για το ειδικό ψηφίο που
υποδηλώνει την ύπαρξη της ειδικής ακολουθίας 0000. Επίσης, δύο συνεχόµενοι παλµοί παραβίασης V πρέπει να είναι διαµετρικά αντίθετοι µεταξύ τους και αυτό επιτυγχάνεται µε την κατάλληλη επιλογή της ακολουθίας αντικατάστασης (000V ή 100V).
5.2
Στο σχήµα 5.21 απεικονίζονται οι λαµβανόµενες κυµατοµορφές στον παραλήπτη
κόµβο και για τις δύο µορφές κωδικοποίησης της άσκησης. Σε κάθε κυµατοµορφή,
µε διακεκοµµένη γραµµή, απεικονίζεται ο παλµός που αντιστοιχούσε στο πέµπτο
ψηφίο κατά την αποστολή της αρχικής ακολουθίας 10011010.
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Σύµφωνα µε την κωδικοποίηση bipolar RZ, το ψηφίο που αντιστοιχεί στον πέµπτο
παλµό της λαµβανόµενης κυµατοµορφής είναι το δυαδικό ψηφίο 0. Αυτή η κωδικοποίηση δεν έχει κανένα µηχανισµό εντοπισµού σφαλµάτων µετάδοσης και έτσι θα
προωθήσει στον παραλήπτη κόµβο την εσφαλµένη ακολουθία 10010010 προς περαιτέρω επεξεργασία.
1

0

0

1

1

0

1

0

Bipolar RZ

AMI–RZ

™¯‹Ì· 5.21

Οι κυµατοµορφές της δυαδικής ακολουθίας 10011010 για τους τύπους κωδικοποίησης bipolar RZ και AMI – RZ
αντίστοιχα, όπως αυτές λαµβάνονται κατά τη µετάδοση πάνω από ενθόρυβο κανάλι, στην οποία σηµειώνεται αντιστροφή της πολικότητας του πέµπτου παλµού.

Στην περίπτωση όµως της κωδικοποίησης AMI – RZ τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Στο πέµπτο ψηφίο, ο παραλήπτης θα περίµενε είτε ένα θετικό παλµό (για το δυαδικό ψηφίο 1, καθώς το προηγούµενο 1 αντιστοιχούσε σε έναν αρνητικό παλµό), είτε
µία απουσία παλµού (για το ψηφίο 0). Όταν λοιπόν λαµβάνει έναν αρνητικό παλµό,
τότε διαπιστώνει σφάλµα στη µετάδοση.
Αν δώσατε απάντηση αντίστοιχη µε την παραπάνω, τότε είµαστε σε καλό δρόµο…
Αν όχι, τότε θα πρότεινα να µελετήσετε ακόµη µία φορά τις ενότητες 5.1.1 και 5.1.2
πριν προχωρήσετε παρακάτω.
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5.3
Σωστό

Λάθος

Η κωδικοποίηση AMI–RZ εµφανίζει συνιστώσα συνεχούς.
Στην κωδικοποίηση AMI – RZ, το δυαδικό ψηφίο 1
απεικονίζεται είτε µε ένα θετικό παλµό, είτε µε το διαµετρικά
αντίθετό του, οι οποίοι εναλλάσσονται µεταξύ τους. Και επειδή
το ψηφίο 0 απεικονίζεται µε την απουσία παλµού, το άθροισµα
των παλµών ενός σήµατος µε άπειρη διάρκεια θα είναι µηδενικό.
Κατά συνέπεια, το σήµα θα έχει µηδενική µέση τιµή, δηλαδή
δε θα εµφανίζει συνιστώσα συνεχούς.
❏

✓
❏

Η κωδικοποίηση Manchester µεγαλύτερη παρουσιάζει ανοχή
στο θόρυβο, σε σχέση µε την κωδικοποίηση unipolar NRZ.
Στην κωδικοποίηση Manchester, για να αλλάξει η τιµή ενός
δυαδικού ψηφίου εξαιτίας του θορύβου, θα πρέπει ο θόρυβος
να είναι τέτοιας έκτασης και µορφής ώστε να τροποποιήσει και
τις δύο στάθµες, πριν και µετά το µέσο του ψηφίου κάτι που είναι
πολύ δύσκολο να γίνει. Αυτή η δυσκολία δεν υπάρχει όµως στην
✓
κωδικοποίηση unipolar NRZ.
❏

❏

Οι κωδικοποιήσεις unipolar NRZ και bipolar NRZ απαιτούν
για τη µετάδοσή τους διπλάσιο εύρος ζώνης συχνοτήτων
από τις αντίστοιχες κωδικοποιήσεις RZ.
Συµβουλευόµενοι τα διαγράµµατα φάσµατος του σχήµατος 5.2,
παρατηρούµε ότι ισχύει το αντίστροφο.

❏

✓
❏

✓
❏

❏

Τα ψηφιακά σήµατα που προκύπτουν µε χρήση παλµών NRZ
είναι ευαίσθητα σε χαµηλόσυχνες παρεµβολές, ενώ δεν ισχύει
το ίδιο µε τα σήµατα που προκύπτουν µε την κωδικοποίηση
Manchester.
Πράγµατι, παρατηρώντας το σχήµα 5.2, βλέπουµε ότι το φάσµα
ενός σήµατος κωδικοποιηµένου κατά Manchester δεν εµφανίζει
συνιστώσες στην περιοχή γύρω από το 0 Hz, κάτι που
δε συµβαίνει όµως στα σήµατα NRZ.
Πολλές τεχνικές εντοπισµού σφαλµάτων µετάδοσης
χρησιµοποιούν επιπρόσθετα ψηφία ελέγχου, τα οποία
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ενσωµατώνονται στην ακολουθία των ψηφίων δεδοµένων.
Το ίδιο συµβαίνει και στην κωδικοποίηση AMI–RZ.
Όχι η κωδικοποίηση AMI – RZ βασίζει τη δυνατότητα
εντοπισµού σφαλµάτων µετάδοσης στην ιδιότητα εναλλαγής
της πολικότητας των παλµών που αντιστοιχούν σε διαδοχικά
ψηφία 1 και όχι σε επιπρόσθετα ψηφία ελέγχου.

❏

✓
❏

✓
❏

❏

✓
❏

❏

Όταν ένας ψηφιακός κώδικας µετάδοσης περιέχει συνιστώσα
συνεχούς, τότε δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί από ένα
τηλεπικοινωνιακό σύστηµα το οποίο δε µεταδίδει σωστά
τις χαµηλές συχνότητες.
Η ύπαρξη συνιστώσας συνεχούς ισοδυναµεί µε την ύπαρξη
φασµατικής συνιστώσας στα 0 Hz. Αποκόβοντας τις χαµηλές
συχνότητες οδηγούµαστε σε παραµόρφωση του σήµατος,
η µεγάλη έκταση της οποίας καθιστά το λαµβανόµενο σήµα
µη χρησιµοποιήσιµο.
Ο µικρός αριθµός εναλλαγών στάθµης αποτελεί ένα
σηµαντικό µειονέκτηµα της κωδικοποίησης unipolar NRZ.
Πράγµατι αποτελεί µειονέκτηµα, καθώς δε διευκολύνει την
εξαγωγή σήµατος χρονισµού από το λαµβανόµενο σήµα.

Αν επιλέξατε τη σωστή απάντηση για καθεµία πρόταση, τότε µπράβο σας! Αν όχι,
µην απογοητεύεστε – προσπαθήστε ξανά, µετά από προσεκτική µελέτη της Ενότητας 5.1, και τότε είµαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρετε.
5.4
(α)Το σύµβολο της κωδικοποίησης έχει µήκος log2 1024 = 10 ψηφία. Κατά συνέπεια, ο ρυθµός µετάδοσης πληροφορίας που επιτυγχάνει αυτή η συσκευή διαµόρφωσης – αποδιαµόρφωσης είναι ίσος µε 4000 ¥ 10 bps = 40 kbps.
(β) Για να µεταδίδεται η πληροφορία σε µισό χρόνο, θα πρέπει ο ρυθµός µετάδοσης
πληροφορίας της συσκευής να είναι ο διπλάσιος, δηλαδή ίσος µε 80 kbps. Εφόσον, πάνω από τις τηλεφωνικές γραµµές, αυτή η συσκευή µπορεί να µεταδώσει
4000 σύµβολα ανά δευτερόλεπτο, το µήκος του συµβόλου θα πρέπει να είναι ίσο
µε 20 ψηφία. Κατά συνέπεια, το πλήθος των διαφορετικών σταθµών κωδικοποίησης θα πρέπει να είναι ίσο µε 220 = 1.048.576 !!!.
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5.5
Έστω +V η στάθµη τάσης που υποδηλώνει το δυαδικό ψηφίο 1 στην unipolar NRZ
κωδικοποίηση του σχήµατος 5.7. Σε κάθε χρονική στιγµή δειγµατοληψίας, ο δέκτης
καθορίζει το ψηφίο που αντιστοιχεί στο λαµβανόµενο σήµα ανάλογα µε την περιοχή στην οποία ανήκει η δειγµατοληπτηθείσα τάση. Αν αυτή είναι µικρότερη από την
τιµή κατωφλίου +V

, τότε ο εξαγόµενος παλµός αντιστοιχεί στο δυαδικό ψηφίο 0,
2
αλλιώς αντιστοιχεί στο ψηφίο 1. Αυτή η τιµή κατωφλίου ισχύει, εάν οι πιθανότητες εµφάνισης των δυαδικών ψηφίων 0 και 1 στην ψηφιακή πληροφορία είναι ίσες µεταξύ τους.
Αν όµως χρησιµοποιούσαµε µία τετραδική unipolar NRZ κωδικοποίηση για τη µετάδοση της πληροφορίας, τότε θα χρειαζόµασταν τρεις τιµές κατωφλίου κατά την αποκωδικοποίηση, τις +V

, +V και +3V , αρκεί και πάλι τα τέσσερα διαφορετικά
4
2
4
σύµβολα να ήταν ισοπίθανα µεταξύ τους. Τότε όµως, η αρνητική επίδραση της διασυµβολικής παρεµβολής θα ήταν µεγαλύτερη απ’ ό,τι στη δυαδική κωδικοποίηση,
καθώς το εύρος του διαστήµατος ανοχής, κατά το οποίο η αλληλοπαρεµβολή από τους
γειτονικούς παλµούς δεν εµποδίζει την ορθή αναγνώριση των παλµών, µειώνεται από
τα +V

στα +V . Με το ίδιο σκεπτικό, µπορούµε εύκολα να συµπεράνουµε ότι,
2
4
όσο µεγαλύτερη είναι η τάξη της πολυσταθµικής κωδικοποίησης, τόσο µεγαλύτερη
είναι η αρνητική επίδρασή της στην αξιοπιστία της µετάδοσης.
Βέβαια, για να µη µειώνουµε την αξιοπιστία της µετάδοσης, θα µπορούσαµε να αυξάνουµε ανάλογα τις τάσεις που αντιστοιχούν στις στάθµες των συµβόλων. Π.χ., για την
τετραδική κωδικοποίηση, θα µπορούσαµε να είχαµε ορίσει ως ανώτατη στάθµη τάσης
τα +2V και ως τιµές κατωφλίου για τον καθορισµό των συµβόλων τις +V

2

, +V και

+3V

, διατηρώντας έτσι σταθερό το εύρος του διαστήµατος ανοχής στα +V . Μία
2
2
τέτοια λύση όµως αυξάνει την ισχύ εκποµπής και χρήζει αξιολόγησης πριν τη χρησιµοποίησή της.
5.6
Ο πρώτος περιορισµός είναι το ότι τα ιδανικά φίλτρα δεν είναι πραγµατοποιήσιµα,
καθώς η οξεία αποκοπή που εµφανίζουν δεν είναι εφικτή (βλέπε Ενότητα 2.3).
Ο δεύτερος περιορισµός έχει να κάνει µε την εξάρτηση της τεχνικής από την ακρίβεια της χρονικής στιγµής δειγµατοληψίας του λαµβανόµενου σήµατος. Αν δεν υπάρ-
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χει απόλυτος συγχρονισµός µεταξύ του ποµπού και του δέκτη, τότε το φαινόµενο
της διασυµβολικής παρεµβολής θα είναι ορατό, ακόµα και αν είχαµε επιτύχει το ιδανικό φιλτράρισµα.
Αν εντοπίσατε µε επιτυχία τους δύο παραπάνω περιορισµούς υλοποίησης, τότε σας
αξίζουν συγχαρητήρια! Αν όχι, µην απογοητεύεστε ―συνήθως τα τεχνικά θέµατα
απαιτούν και εµπειρία για την αποσαφήνισή τους.
5.7
Η διάρκεια ενός ψηφίου Ts είναι ίση µε
Ts =

1

( )

115 10 3

= 8, 7 ¥ 10 -6 sec

(5.10)

Χρησιµοποιώντας την εξίσωση (5.4), έχουµε
W=

1 + 0, 75

( )

8, 7 10 -6

= 200 KHz

(5.11)

Κατά συνέπεια, το κανάλι µετάδοσης θα αποκόβει τη διέλευση συχνοτήτων µεγαλύτερων από τα 100 kHz. Προσοχή, η υπολογιζόµενη τιµή στη σχέση (5.11) αφορά
το εύρος του αµφίπλευρου φάσµατος διέλευσης του καναλιού, το οποίο είναι συµµετρικό ως προς τα 0 Hz. Ένα λάθος που γίνεται συχνά είναι, ότι δεν λαµβάνεται
αυτό υπόψη και έτσι δηλώνεται ως συχνότητα αποκοπής τα 200 kHz.
Επίσης, για τον υπολογισµό του συντελεστή α¢, έτσι ώστε W¢ = 160kHz, από την εξίσωση (5.4), έχουµε
α¢ = W¢Ts – 1 ¤ α¢ = 160(103)8,7(10–6) –1 ¤ α¢ = 0,392

(5.12)

Η επίλυση αυτής της άσκησης βασιζόταν σε απευθείας εφαρµογή τύπων. Αν δεν
δώσατε τις σωστές απαντήσεις, προσπαθήστε ξανά, µετά από προσεκτική µελέτη της
Ενότητας 5.2.3, και τότε θα διαπιστώσετε και µόνοι σας πόσο απλή είναι η σωστή
επίλυση αυτής της άσκησης. ☺
5.8
(α)Στην ψηφιακή διαµόρφωση FSK τροποποιείται η συχνότητα του φέροντος του
καναλιού επικοινωνίας και η ισοδύναµή της τεχνική αναλογικής διαµόρφωσης
είναι η FM.
(β) Ο αποδιαµορφωτής περιβάλλουσας χρησιµοποιείται ευρέως για την αποδιαµόρ-
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φωση ενός σήµατος ASK και ενός σήµατος FSK, ενώ δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αποδιαµόρφωση ενός σήµατος PSK.
(γ) Στη διαµόρφωση PSK, για τη µετάδοση του ψηφίου 1 χρησιµοποιείται φέρον µε
την ίδια συχνότητα αλλά µε αντίθετο πλάτος απ’ ό,τι στη µετάδοση του ψηφίου 0.
(δ) Στη δεκαεξαδική PSK τα δεδοµένα οµαδοποιούνται σε σύµβολα εύρους τεσσάρων ψηφίων και σε κάθε σύµβολο αντιστοιχίζεται φέρον που διαφέρει 22,5∞κατά
φάση από τα γειτονικά του σύµβολα.
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¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· 1.3
Μια σχεδιαστική επιλογή είναι η χρήση κώδικα µεταβλητού µήκους, ο οποίος προσφέρεται για µειωµένο όγκο µεταβιβαζόµενης κυκλοφορίας σε σχέση µε τους κώδικες σταθερού µήκους.
Έτσι, επιλέγουµε να αντιστοιχίσουµε το σύµβολο που έχει τη µεγαλύτερη πιθανότητα εµφάνισης (δηλ. το ß) µε το ψηφίο 0. Τα σύµβολα © και ™ τα κωδικοποιούµε
µε τις ακολουθίες ψηφίων 10 και 11, αντίστοιχα. Για το παράδειγµα των 100.000
συµβόλων, η µεταβιβαζόµενη κυκλοφορία θα ισούται συνολικά µε 150.000 bits,
όπως αναλύεται στον Πίνακα 1.3.
¶›Ó·Î·˜ 1.3

Ανάλυση του πλήθους των µεταβιβαζόµενων bits κατά την πρώτη προτεινόµενη
κωδικοποίηση, για τη ∆ραστηριότητα 1.3.
σύµβολο

πιθανότητα
εµφάνισης

κώδικας

πλήθος
συµβόλων

πλήθος bits

ß

0,5

0

50.000

50.000

©

0,4

10

40.000

80.000

™

0,1

11

10.000

20.000

Συνολικό πλήθος bits

150.000

Αν γνωρίζουµε τη δεσµευµένη πιθανότητα εµφάνισης ενός συµβόλου ως προς το
προηγούµενο σύµβολο, τότε µπορούµε να προτείνουµε ένα σχήµα κωδικοποίησης
όπου η διακριτή µονάδα πληροφορίας της ψηφιακής πηγής είναι το ζευγάρι συµβόλων (βλέπε Πίνακα 1.4). Υπενθυµίζουµε ότι, εάν η πιθανότητα εµφάνισης του συµβόλου y ισούται µε P[y] και η δεσµευµένη πιθανότητα εµφάνισης του συµβόλου x
όταν το προηγούµενο σύµβολο ήταν το y, ισούται µε P[x | y], τότε η πιθανότητα
εµφάνισης του ζευγαριού συµβόλων yx θα δίνεται από τη σχέση
P[yx] = P[x | y] ◊ P[y]
Στον Πίνακα 1.4 αναλύεται η µεταβιβαζόµενη κυκλοφορία για το δεύτερο προτεινόµενο σχήµα κωδικοποίησης. Π.χ., το ζευγάρι συµβόλων ß™ έχει πιθανότητα εµφάνισης 0,05 και το κωδικοποιούµε µε την ακολουθία ψηφίων 110. Το συνολικό πλήθος τέτοιων ζευγαριών που θα εµφανιστούν θα ισούται µε 0,05 ¥ 50.000 = 2.500,
και έτσι τα αντίστοιχα µεταβιβαζόµενα bits θα είναι συνολικά 7.500.
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¶›Ó·Î·˜ 1.4

Ανάλυση του πλήθους των µεταβιβαζόµενων bits κατά τη δεύτερη προτεινόµενη
κωδικοποίηση, για τη ∆ραστηριότητα 1.3.
ζευγάρι
συµβόλων

πιθανότητα
εµφάνισης

ßß

0

ß©

0,45

ß™

κώδικας

πλήθος ζευγ.
συµβόλων

πλήθος bits

0

0

0

22.500

22.500

0,05

110

2.500

7.500

©ß

0,36

10

18.000

36.000

©©

0

0

0

©™

0,04

1110

2.000

8.000

™ß

0,03

111110

1.500

9.000

™©

0,04

11110

2.000

10.000

™™

0,03

111111

1.500

9.000

Συνολικό πλήθος bits

102.000

Όπως παρατηρούµε στον Πίνακα 1.4, µε το δεύτερο προτεινόµενο σχήµα κωδικοποίησης θα µεταβιβάσουµε συνολικά 102.000 bits, επιτυγχάνοντας µείωση κυκλοφορίας κατά 32%!!!
Αν προτείνατε κάποια σχήµατα κωδικοποίησης που επιτυγχάνουν αντίστοιχη ή παραπλήσια µείωση της κυκλοφορίας, τότε µπράβο σας! Αν όχι, δεν πειράζει. Αυτή ήταν
µια σχετικά δύσκολη δραστηριότητα για τις γνώσεις που έχετε αποκοµίσει από αυτό
το εισαγωγικό βιβλίο.
¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· 1.4
Ως σφάλµα µετάδοσης έχουµε ορίσει την αλλαγή τιµής ενός bit, ή την προσθήκη bits
στην ακολουθία των µεταβιβαζόµενων bits, ή την αφαίρεση bits από αυτή την ακολουθία.
Όταν ο µηχανισµός ελέγχου σφαλµάτων εντοπίσει ένα bit που έχει αλλάξει τιµή, τότε
η διόρθωση του σφάλµατος είναι πολύ απλή υπόθεση. Απλώς αντιστρέφουµε την
τιµή του bit (από 0 σε 1 ή από 1 σε 0).
Εάν ο µηχανισµός ελέγχου διαπιστώσει ότι κάποια bits έχουν προστεθεί κατά λάθος στην
ακολουθία των bits, τότε αρκεί να τα αφαιρέσουµε για να διορθώσουµε το σφάλµα.
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Εάν όµως ο µηχανισµός ελέγχου διαπιστώσει ότι λείπουν κάποια bits από τη λαµβανόµενη ακολουθία bits, τότε θα πρέπει να ζητήσει την επανεκποµπή της πληροφορίας (ολόκληρη ή µέρος αυτής).
¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· 2.1
Η µετατόπιση φάσµατος έχει ευρεία εφαρµογή στην επεξεργασία σηµάτων. Ενδεικτικά, µπορούµε να αναφέρουµε τις ακόλουθες εφαρµογές της:
Πολύπλεξη συχνότητας. Ας θεωρήσουµε ένα πλήθος σηµάτων περιορισµένου εύρους,
τα οποία θέλουµε να µεταδώσουµε µέσω του ίδιου καναλιού επικοινωνίας. Αν υπάρχει επικάλυψη των φασµατικών περιοχών των σηµάτων, τότε η ταυτόχρονη µετάδοση δεν είναι εφικτή. Αυτό το πρόβληµα όµως µπορούµε να το ξεπεράσουµε µετατοπίζοντας το κάθε σήµα σε διαφορετική περιοχή συχνοτήτων έτσι ώστε να µην επικαλύπτονται, διατηρώντας παράλληλα τις νέες συχνότητες µέσα στο εύρος ζώνης
του καναλιού µετάδοσης. Στο άκρο λήψης, µπορούµε να διαχωρίσουµε τα σήµατα
χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα φίλτρα. Στη συνέχεια, µπορούµε να επεξεργαστούµε τις εξόδους των φίλτρων για να ανακτήσουµε τα αρχικά σήµατα.
Κοινή χρήση στοιχείων επεξεργασίας σήµατος. Μερικές φορές, απαντάται η ανάγκη
διαδοχικής επεξεργασίας σηµάτων που καταλαµβάνουν διαφορετικές φασµατικές περιοχές. Πριν από την εκτέλεση των αναγκαίων λειτουργιών, είναι συνήθως απαραίτητη
η ρύθµιση των στοιχείων επεξεργασίας και η προσαρµογή τους στην περιοχή συχνοτήτων του σήµατος που επεξεργαζόµαστε. Αν αυτή η προσαρµογή είναι χρονοβόρα ή
δαπανηρή, µπορούµε εναλλακτικά να λειτουργούµε τα στοιχεία επεξεργασίας σε µία
σταθερή περιοχή συχνοτήτων και να µετατοπίζουµε κατάλληλα το φάσµα του κάθε
σήµατος πριν από την επεξεργασία του, έτσι ώστε να εµπίπτει σ’αυτή τη σταθερή
περιοχή.
Μείωση των διαστάσεων στις κεραίες ασύρµατης µετάδοσης. Για αποδοτική ασύρµατη µετάδοση σηµάτων, έχει αποδειχθεί ότι οι διαστάσεις των απαιτούµενων κεραιών πρέπει να είναι της ίδιας τάξης µεγέθους µε το µήκος κύµατος του εκπεµπόµενου σήµατος. Για παράδειγµα, ένα σήµα συχνότητας 1 kHz αντιστοιχεί σε ένα µήκος
κύµατος 300 km. Και επειδή τέτοια µεγέθη κεραιών είναι µη εφαρµόσιµα, το απαιτούµενο µήκος κεραίας µειώνεται σε πιο πρακτικά µεγέθη µετατοπίζοντας απλώς το
σήµα σε υψηλότερες συχνότητες.
¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· 4.1
Κάθε τιµή του σήµατος που λαµβάνεται τη χρονική στιγµή της δειγµατοληψίας µπορεί να µεταβάλλει:
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― είτε το ύψος τού προς µετάδοση παλµού (ή, αλλιώς, το πλάτος του),
― είτε τη διάρκειά του (ή, αλλιώς, το εύρος του),
― είτε τη θέση του.
x(t)

(α)

0

χρονικές στιγµές δειγµατοληψίας

Ts

t

PAM
™¯‹Ì· 4.5

Τύποι διαµόρφωσης
παλµών: (α) το αρχικό σήµα x(t),
(β) διαµόρφωση
παλµών κατά πλάτος
(PAM),
(γ) διαµόρφωση παλµών κατά εύρος
(PWM) και
(δ) διαµόρφωση παλµών κατά θέση
(PPM)

(β)

PWM
(γ)

PPM
(δ)

Στο Σχήµα 4.5 απεικονίζονται γραφικά αυτοί οι τρεις τύποι διαµόρφωσης παλµών.
Την πρώτη µορφή διαµόρφωσης την έχουµε ήδη γνωρίσει στη φυσική δειγµατοληψία.
Στη δεύτερη µορφή, η διάρκεια του παλµού µεταβάλλεται αντίστοιχα µε τη τιµή του
δείγµατος. Για παράδειγµα, το εύρος του παλµού όταν το σήµα παίρνει τη µηδενική
τιµή του είναι µικρότερο από το αντίστοιχο εύρος όταν το σήµα λαµβάνει τη µέγιστη
τιµή του, αλλά µεγαλύτερο από το εύρος του παλµού όταν το σήµα βρίσκεται στην
αρνητική κορυφή του. Στην τρίτη µορφή, ο παλµός τοποθετείται χρονικά στο διάστηµα µεταξύ δύο στιγµών δειγµατοληψίας ανάλογα µε την τιµή του σήµατος.
Ο πρώτος τύπος διαµόρφωσης ονοµάζεται διαµόρφωση παλµών κατά πλάτος (Pulse
Amplitude Modulation – PAM), ο δεύτερος διαµόρφωση παλµών κατά εύρος (Pulse
Width Modulation – PWM) και ο τρίτος διαµόρφωση παλµών κατά θέση (Pulse
Position Modulation – PPM).
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Αλλοίωση του ψηφιακού σήµατος
Κατά τη µεταβίβαση ενός ψηφιακού σήµατος µπορεί να αλλάξει η τιµή ενός
µεµονωµένου ή πολλών διαδοχικών ψηφίων και να προστεθούν ή να αφαιρεθούν
ψηφία. Αυτά τα σφάλµατα οφείλονται συνήθως στην παρουσία θορύβου κατά τη
µετάδοση, αλλά και σε εξασθένιση της ισχύος του και σε παραµόρφωσή του.
Αναλογική πηγή πληροφορίας
Η πηγή εκείνη όπου η µεταβλητή αναπαράστασης της πληροφορίας µπορεί να
πάρει οποιαδήποτε τιµή από ένα συνεχές σύνολο.
Αναλογικό σήµα
Το σήµα συνεχούς χρόνου που λαµβάνει τιµές από ένα συνεχές πεδίο τιµών (πεπερασµένο ή άπειρο).
Ανοµοιόµορφη κβάντιση
Η µορφή κβάντισης στην οποία το πεδίο τιµών του αρχικού σήµατος διαµοιράζεται σε διαστήµατα µεταβλητού εύρους, τα οποία ονοµάζουµε ζώνες κβάντισης.
Τα όρια των ζωνών κβάντισης και η αντίστοιχη στάθµη εξόδου του κβαντιστή
επιλέγονται έτσι, ώστε να ελαχιστοποιείται η επίδραση του θορύβου κβάντισης.
Αποδιαµορφωτής περιβάλλουσας
Μία διάταξη που λαµβάνει ως είσοδο ένα διαµορφωµένο σήµα AM και δίδει ως
έξοδο µία πριονωτή κυµατοµορφή, η οποία παρακολουθεί την περιβάλλουσα του
διαµορφωµένου φέροντος και προσεγγίζει το αρχικό σήµα µηνύµατος.
Βαθυπερατό φίλτρο
Επιτρέπει τη διέλευση χαµηλών συχνοτήτων και αποκόπτει τις υψηλές.
Βασική ζώνη (baseband)
Η φασµατική περιοχή που καταλαµβάνει ένα σήµα µε πεπερασµένο εύρος ζώνης.
Γραµµική διαµόρφωση
Η µορφή διαµόρφωσης στην οποία το σήµα µηνύµατος µεταδίδεται µεταβάλλοντας κατάλληλα το πλάτος του ηµιτονικού φέροντος.
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Γωνιακή διαµόρφωση
Η µορφή διαµόρφωσης στην οποία το σήµα µηνύµατος µεταδίδεται µεταβάλλοντας κατάλληλα τη φάση του ηµιτονικού φέροντος.
∆είκτης διαµόρφωσης ΑΜ
Καθορίζει εάν το µεταδιδόµενο σήµα ΑΜ είναι υπερδιαµορφωµένο ή όχι. Όταν
η τιµή του δείκτη είναι µικρότερη της µονάδας, τότε το διαµορφωµένο σήµα
«φέρει» το σήµα µηνύµατος στην περιβάλλουσά του. Όταν η τιµή του είναι µεγαλύτερη της µονάδας, τότε έχουµε παραµόρφωση της περιβάλλουσας και εσφαλµένη ανάκτηση του σήµατος µηνύµατος.
∆ιαµετακοµιστική ικανότητα (throughput)
Ο µέγιστος όγκος της κυκλοφορίας που µπορεί να µεταδοθεί αξιόπιστα στη µονάδα του χρόνου. Αυτός ο δείκτης χαρακτηρίζει συνοπτικά την απόδοση ενός
ψηφιακού συστήµατος επικοινωνίας.
∆ιαµόρφωση ∆έλτα
Μία τεχνική µετατροπής ενός αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό, κατά την οποία,
για κάθε δείγµα του σήµατος, µεταβιβάζουµε ένα ψηφίο που υποδηλώνει αν το
συγκεκριµένο δείγµα είναι µεγαλύτερο ή µικρότερο από το προηγούµενό του. Έτσι,
η τιµή του µεταδιδόµενου σήµατος αυξοµειώνεται βηµατικά κατά ένα προκαθορισµένο εύρος, ανάλογα µε την τιµή του αντίστοιχου µεταβιβαζόµενου ψηφίου.
∆ιαµόρφωση διπλο–πλευρικής ζώνης (DSB)
Η γραµµική διαµόρφωση στην οποία το πλάτος του διαµορφωµένου φέροντος
είναι ανάλογο του σήµατος µηνύµατος.
∆ιαµόρφωση κατά εύρος (PWM)
Είναι µία τεχνική µετάδοσης ενός διακριτού σήµατος ως µία ακολουθία παλµών,
στην οποία το εύρος του κάθε παλµού µεταβάλλεται ανάλογα µε την τιµή του
αντίστοιχου δείγµατος του σήµατος.
∆ιαµόρφωση κατά θέση (PPM)
Είναι µία τεχνική µετάδοσης ενός διακριτού σήµατος ως µία ακολουθία παλµών,
στην οποία η θέση του κάθε παλµού, στο διάστηµα µεταξύ δύο στιγµών δειγµατοληψίας, µεταβάλλεται ανάλογα µε την τιµή του αντίστοιχου δείγµατος του σήµατος.
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∆ιαµόρφωση κατά πλάτος (PAM)
Είναι µία τεχνική µετάδοσης ενός διακριτού σήµατος ως µία ακολουθία παλµών,
στην οποία το πλάτος του κάθε παλµού µεταβάλλεται ανάλογα µε την τιµή του
αντίστοιχου δείγµατος του σήµατος.
∆ιαµόρφωση µε κλείδωµα µεταλλαγής πλάτους (ASK)
Μία µορφή δυαδικής διαµόρφωσης, στην οποία το ψηφίο 1 αναπαρίσταται µε την
παρουσία του φέροντος σήµατος, ενώ το ψηφίο 0 αναπαρίσταται µε την απουσία
φέροντος.
∆ιαµόρφωση µε κλείδωµα µεταλλαγής συχνότητας (FSK)
Μία µορφή δυαδικής διαµόρφωσης όπου χρησιµοποιούνται δύο φέροντα σήµατα, µε διαφορετικές συχνότητες το κάθε ένα, στα οποία έχουν αντιστοιχηθεί µοναδικά τα δύο ψηφία.
∆ιαµόρφωση µε κλείδωµα µεταλλαγής φάσης (PSK)
Μία µορφή δυαδικής διαµόρφωσης όπου για τη µετάδοση του ψηφίου 1 χρησιµοποιείται φέρον µε την ίδια συχνότητα αλλά µε αντίθετο πλάτος απ’ ό,τι στη
µετάδοση του ψηφίου 0.
∆ιαµόρφωση µονο–πλευρικής ζώνης (SSB)
Η γραµµική διαµόρφωση κατά την οποία δηµιουργούµε αρχικά ένα διαµορφωµένο φέρον DSB και στη συνέχεια αποκόβουµε µία από τις πλευρικές του ζώνες
χρησιµοποιώντας το κατάλληλο ζωνοπερατό φίλτρο.
∆ιαµόρφωση πλάτους (ΑΜ)
Η γραµµική διαµόρφωση στην οποία το πλάτος του διαµορφωµένου σήµατος
ισούται µε το άθροισµα του πλάτους του φέροντος συν µίας ποσότητας ανάλογης του σήµατος µηνύµατος.
∆ιαµόρφωση πλευρικής ζώνης µε κατάλοιπο (VSB)
Η γραµµική διαµόρφωση που είναι όµοια µε τη διαµόρφωση SSB, µε τη διαφορά ότι απαιτούµε µερική κατάργηση της µίας πλευρικής ζώνης, αντί για την πλήρη
εξάλειψή της, επιτυγχάνοντας έτσι µείωση της απαιτούµενης κυκλωµατικής πολυπλοκότητας.
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∆ιαµόρφωση συχνότητας (FΜ)
Η γωνιακή διαµόρφωση στην οποία η στιγµιαία απόκλιση συχνότητας του διαµορφωµένου φέροντος είναι ανάλογη του σήµατος µηνύµατος.
∆ιαµόρφωση φάσης (PΜ)
Η γωνιακή διαµόρφωση στην οποία η στιγµιαία απόκλιση φάσης του διαµορφωµένου φέροντος είναι ανάλογη του σήµατος µηνύµατος.
∆ιαµόρφωση
Η διαδικασία εκείνη κατά την οποία κάποια από τα χαρακτηριστικά του φέροντος σήµατος του καναλιού µεταβάλλονται σύµφωνα µε το σήµα µηνύµατος.
∆ιαποδιαµορφωτής (modem)
Στον αποστολέα κόµβο, µετατρέπει την εισερχόµενη ακολουθία ψηφίων σε σήµα
κατάλληλο να διαδοθεί από ένα προκαθορισµένο φυσικό µέσο µετάδοσης. Στη
µεριά του παραλήπτη πραγµατοποιεί την αντίστροφη µετατροπή.
∆ιάστηµα Nyquist
Είναι η µέγιστη περίοδος δειγµατοληψίας που ικανοποιεί το θεώρηµα δειγµατοληψίας και ισούται µε

1
, όπου fx είναι η µέγιστη συχνότητα του σήµατος.
2 fx

∆ιασυµβολική παρεµβολή
Είναι το φαινόµενο της αλληλοεπικάλυψης γειτονικών παλµών, όταν αυτοί µεταδίδονται διαµέσου ενός καναλιού βασικής ζώνης και απορρέει από την αποκοπή
των υψηλών συχνοτήτων του ψηφιακού σήµατος λόγω των κατασκευαστικών και
λειτουργικών χαρακτηριστικών του καναλιού. Η διασυµβολική παρεµβολή µπορεί να προκαλέσει την εµφάνιση σφαλµάτων µετάδοσης.
∆ιαφορική παλµοκωδική διαµόρφωση (DPCM)
Είναι µία εξελιγµένη µορφή παλµοκωδικής διαµόρφωσης (PCM), στην οποία
µεταδίδονται οι διαφορές στάθµης µεταξύ διαδοχικών δειγµάτων αντί της απόλυτης τιµής τους. Χρησιµοποιείται για να περιορίσει το πλήθος των ψηφίων που
µεταδίδονται για κάθε δείγµα του αναλογικού σήµατος.

°§ø™™∞ƒπ √ƒø¡

∆ιπολική κωδικοποίηση
Μία µορφή κωδικοποίησης της δυαδικής πληροφορίας, όπου για την αναπαράσταση των δυαδικών ψηφίων χρησιµοποιούνται δύο µη µηδενικές στάθµες τάσης,
διαµετρικά αντίθετες µεταξύ τους.
∆υαδική πηγή πληροφορίας
Η ψηφιακή πηγή που αναπαριστά την πληροφορία της σαν µία ακολουθία δύο
ψηφίων (0 και 1).
∆υαδικό σήµα
Ειδική περίπτωση ψηφιακού σήµατος, το οποίο λαµβάνει µόνο δύο τιµές που
συνήθως συµβολίζονται µε µηδέν (0) και ένα (1).
Έλεγχος σφαλµάτων µετάδοσης
Ένα σύστηµα επικοινωνίας εξοπλισµένο µε µηχανισµούς ελέγχου σφαλµάτων
µετάδοσης µπορεί να αναγνωρίσει κάποιες καθορισµένες µορφές και συνδυασµούς σφαλµάτων, να εντοπίσει τα εσφαλµένα ψηφία, ακόµη και να διορθώσει
τα σφάλµατα µετάδοσης. Οι µηχανισµοί αυτοί υλοποιούνται µε την προσθήκη
ειδικών ψηφίων ελέγχου στην ακολουθία των µεταβιβαζόµενων ψηφίων.
Εξισωτής
Είναι ένα ρυθµιζόµενο φίλτρο που χρησιµοποιείται συχνά στα συστήµατα µετάδοσης ψηφιακής πληροφορίας σε βασική ζώνη και το οποίο συνήθως παρεµβάλλεται µεταξύ του καναλιού µετάδοσης και του φίλτρου λήψης. Σκοπός του είναι
να αντισταθµίζει τις µεταβολές των παραµέτρων του καναλιού έτσι, ώστε η συνολική απόκριση του συστήµατος µετάδοσης να είναι της µορφής ανορθωµένου
συνηµίτονου.
Επαναφορά στο µηδέν
Ένα χαρακτηριστικό των ψηφιακών κωδίκων µετάδοσης, όπου ο παλµός που αναπαριστά ένα δυαδικό ψηφίο επιστρέφει στη µηδενική στάθµη πριν από το τέλος
της διάρκειας του ψηφίου.
Επικοινωνία βασικής ζώνης
Η επικοινωνία διαµέσου καναλιών που επιτρέπουν τη διέλευση της βασικής ζώνης
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του σήµατος. Στα συστήµατα επικοινωνίας βασικής ζώνης το σήµα µεταδίδεται
αυτούσιο, χωρίς καµία διαµόρφωση.
Επικοινωνία ζώνης διέλευσης
Η επικοινωνία διαµέσου καναλιών που επιτρέπουν τη διέλευση µιας συγκεκριµένης περιοχής συχνοτήτων, διαφορετικής από τη βασική ζώνη του σήµατος.
Αυτή η επικοινωνία πραγµατοποιείται µε την κατάλληλη διαµόρφωση του φέροντος σήµατος του καναλιού.
Ζωνοπερατό φίλτρο
Επιτρέπει τη διέλευση συγκεκριµένης περιοχής συχνοτήτων και αποκόπτει τις
συχνότητες που βρίσκονται εκτός αυτής.
Ζωνοφρακτικό φίλτρο
Αποκόπτει τις συχνότητες που βρίσκονται σε µια συγκεκριµένη περιοχή συχνοτήτων και επιτρέπει τη διέλευση των συχνοτήτων που βρίσκονται εκτός αυτής
της περιοχής.
Ηµιτονικό σήµα
Το σήµα x(t) = Acos(2πft + θ), όπου οι σταθερές A, f και θ συµβολίζουν το πλάτος, τη συχνότητα και τη γωνία φάσης του σήµατος αντίστοιχα.
Θεώρηµα δειγµατοληψίας
Καθορίζει το ρυθµό δειγµατοληψίας ενός σήµατος συνεχούς χρόνου, έτσι ώστε
αυτό να µπορεί να ανακτηθεί πλήρως από τα ληφθέντα δείγµατα. Σύµφωνα µ’
αυτό το θεώρηµα, θα πρέπει να λαµβάνουµε δείγµατα µε ρυθµό µεγαλύτερο ή
ίσο του διπλασίου της µέγιστης συχνότητας του σήµατος.
Θόρυβος στενής ζώνης
Είναι ένας λευκός θόρυβος, ο οποίος έχει υποστεί την επεξεργασία ενός ζωνοπερατού φίλτρου µε πολύ µικρό εύρος ζώνης διέλευσης, συγκρινόµενο µε την
κεντρική συχνότητα του φίλτρου.
Θόρυβος
Ένα ανεπιθύµητο, µη προβλέψιµο, σήµα που υποβαθµίζει την αξιοπιστία των
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τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. Ο θόρυβος είναι είτε εξωγενής (τεχνητός, ατµοσφαιρικός, ηλιακός – κοσµικός θόρυβος), είτε εσωτερικά προερχόµενος από τα
κυκλώµατα ποµπού και δέκτη (θερµικός και θόρυβος βολής).
Κβάντιση
Είναι η λειτουργία µε την οποία περιορίζουµε ένα αναλογικό σήµα να λαµβάνει
τιµές από ένα πεπερασµένο σύνολο τιµών, τις οποίες ονοµάζουµε στάθµες.
Κρυπτογράφηση
Η λειτουργία µε την οποία τα δεδοµένα µιας πηγής πληροφορίας κωδικοποιούνται µε τέτοιο τρόπο έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται η εθελουσία µυστικότητα µιας
συνοµιλίας.
Κωδικοποίηση πηγής
Η λειτουργία µετατροπής µιας ακολουθίας συµβόλων, που αναπαριστούν την
πληροφορία µιας ψηφιακής πηγής, σε ακολουθία δυαδικών ψηφίων.
Λευκός θόρυβος
Καλείται το σήµα στο οποίο η πυκνότητα φασµατικής ισχύος του παραµένει σταθερή για κάθε συχνότητα.
Μέσο µετάδοσης
Αποτελεί τη φυσική οδό διαµέσου της οποίας η πληροφορία µεταβιβάζεται από
την πηγή στον παραλήπτη. Ο µέγιστος ρυθµός µετάδοσης κυκλοφορίας και η
πιθανότητα εµφάνισης σφάλµατος µετάδοσης αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά
ενός φυσικού µέσου. Τα µέσα µετάδοσης χωρίζονται σε καλώδια χαλκού (συνεστραµµένων ζευγών ή οµοαξονικά), οπτικές ίνες και ασύρµατες ζεύξεις.
Μετασχηµατισµός Fourier
Ένα µαθηµατικό εργαλείο που χρησιµοποιείται για να µετατρέψει ένα µη περιοδικό σήµα από το πεδίο του χρόνου στην ισοδύναµη έκφρασή του στο πεδίο
συχνοτήτων και το αντίστροφο.
Μετατόπιση φάσµατος
Είναι η διαδικασία αντικατάστασης ενός πρωτότυπου σήµατος µ’ ένα νέο σήµα,
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του οποίου το φάσµα βρίσκεται σε διαφορετική περιοχή απ’ αυτήν του φάσµατος του πρωτότυπου σήµατος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή αυτής
της διαδικασίας είναι η εξασφάλιση της δυνατότητας πιστής αναπαραγωγής του
πρωτότυπου σήµατος.
Μετατροπέας αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό
(Analog to Digital Converter – ADC)
Στη συσκευή ADC, τα δείγµατα του αναλογικού σήµατος προσαρµόζονται αρχικά σε προκαθορισµένες στάθµες και στη συνέχεια κωδικοποιούνται, συνθέτοντας
έτσι το ψηφιακό σήµα.
Μετατροπέας ψηφιακού σήµατος σε αναλογικό
(Digital to Analog Converter –DAC)
Στη συσκευή DAC, η ακολουθία των λαµβανοµένων ψηφιακών συµβόλων µετατρέπεται αρχικά σε µία ακολουθία κβαντισµένων δειγµάτων του αρχικού σήµατος, από τα οποία επαναδοµείται τελικά µία προσέγγιση του αναλογικού σήµατος.
Μονοπολική κωδικοποίηση
Μία µορφή κωδικοποίησης της δυαδικής πληροφορίας, όπου για την αναπαράσταση των δυαδικών ψηφίων χρησιµοποιούνται η µηδενική στάθµη και µία ακόµη,
θετική ή αρνητική, τάση. Έτσι, το ένα δυαδικό ψηφίο υποδηλώνεται µε την απουσία παλµού, ενώ το άλλο δυαδικό ψηφίο αναπαρίσταται µε την παρουσία παλµού.
Οµοιόµορφη κβάντιση
Η µορφή κβάντισης στην οποία το πεδίο τιµών του αρχικού σήµατος διαµοιράζεται σε διαστήµατα ίσου εύρους, τα οποία ονοµάζουµε ζώνες κβάντισης. Όταν
η τιµή του σήµατος είναι εντός των ορίων µίας ζώνης κβάντισης, τότε ως κβαντισµένη τιµή του λαµβάνουµε το µέσο του αντίστοιχου διαστήµατος.
Παλµοκωδική διαµόρφωση (PCM)
Είναι µία από τις κύριες τεχνικές µετατροπής αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό. Οι
βασικές της λειτουργίες είναι η δειγµατοληψία, η κβάντιση και η κωδικοποίηση.
Περιοδικό σήµα
Το σήµα στο οποίο µπορούµε να διακρίνουµε ένα τµήµα του που επαναλαµβάνεται αυτούσιο καθόλη τη διάρκεια του σήµατος.
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Πολυπλεξία µε διαίρεση συχνότητας (FDM)
Η τεχνική εκείνη κατά την οποία δύο ή περισσότερα σήµατα µηνύµατος µετατοπίζονται κατάλληλα στο πεδίο των συχνοτήτων, έτσι ώστε να διαχωρίζονται µεταξύ τους, και στη συνέχεια συνδυάζονται σ’ ένα σύνθετο σήµα µε σκοπό την ταυτόχρονη µετάδοσή τους από ένα κοινό κανάλι.
Πολυπλεξία µε διαίρεση χρόνου (TDM)
Η τεχνική εκείνη κατά την οποία δύο ή περισσότερα ψηφιακά σήµατα µετατοπίζονται κατάλληλα στο πεδίο του χρόνου, έτσι ώστε να διαχωρίζονται µεταξύ τους,
και στη συνέχεια συνδυάζονται σ’ ένα σύνθετο σήµα µε σκοπό την ταυτόχρονη
µετάδοσή τους από ένα κοινό κανάλι. Η πολυπλεξία TDM είναι εφικτή µόνο όταν
ο ρυθµός µετάδοσης πληροφορίας, που µπορεί να υποστηρίξει το κύριο κανάλι
επικοινωνίας, είναι ίσος ή µεγαλύτερος από το άθροισµα των ρυθµών πληροφορίας των επιµέρους σηµάτων.
Πολυσταθµική κωδικοποίηση
Μία µορφή κωδικοποίησης της ψηφιακής πληροφορίας, στην οποία αποστέλλονται περισσότερα του ενός δυαδικά ψηφία ανά εναλλαγή στάθµης του µεταδιδόµενου σήµατος.
Προσαρµοστική διαµόρφωση ∆έλτα (ADM)
Μία παραλλαγή της διαµόρφωσης ∆έλτα που επινοήθηκε για να αντιµετωπιστεί
η παραµόρφωση λόγω υπερφόρτωσης κλίσης. Στη διαµόρφωση ADM, το πλάτος του βήµατος µεταβολής δεν είναι σταθερό, αλλά αυξάνεται στα σηµεία όπου
το αρχικό αναλογικό σήµα παρουσιάζει µεγάλη κλίση.
Πυκνότητα φασµατικής ισχύος
Ορίζεται ως ο µετασχηµατισµός Fourier της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης του
σήµατος. Χρησιµοποιείται συχνά για να περιγράψει την κατανοµή της ισχύος του
θορύβου στις διάφορες συχνότητες.
Ρυθµός µετάδοσης πληροφορίας (bit rate)
Ορίζεται το πλήθος των δυαδικών ψηφίων πληροφορίας που µεταδίδονται στη
µονάδα του χρόνου. Η µονάδα µέτρησής του είναι τα bits/second (bps) και τα
πολλαπλάσιά του (kbps, Mbps, Gbps).
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Ρυθµός συµβόλου (baud rate)
Ορίζεται ο ρυθµός εναλλαγής συµβόλων στο κανάλι µετάδοσης, όπου ως σύµβολο νοείται η ακολουθία των δυαδικών ψηφίων που αποστέλλεται σε κάθε εναλλαγή στάθµης του σήµατος.
Σειρά Fourier
Ένα µαθηµατικό εργαλείο που χρησιµοποιείται για να µετατρέψει ένα περιοδικό
σήµα από το πεδίο του χρόνου στην ισοδύναµη έκφρασή του στο πεδίο συχνοτήτων και το αντίστροφο.
Σήµα διακριτού χρόνου
Το σήµα που ορίζεται µόνο σε συγκεκριµένες διακριτές χρονικές στιγµές.
Σήµα συνεχούς χρόνου
Το σήµα x(t) στο οποίο η ανεξάρτητη µεταβλητή που αντιπροσωπεύει το χρόνο,
t, είναι συνεχής.
Σηµατοθορυβικός λόγος
Ορίζεται ως το πηλίκο της µέσης ισχύος του σήµατος δια τη µέση ισχύ του θορύβου που το συνοδεύει. Συνήθως, εκφράζεται σε dB.
Σύγχρονη αποδιαµόρφωση
Η µέθοδος αποδιαµόρφωσης κατά την οποία το λαµβανόµενο διαµορφωµένο
σήµα πολλαπλασιάζεται µ’ ένα τοπικό ηµιτονικό σήµα, το οποίο είναι συγχρονισµένο µε το φέρον σήµα. Στη συνέχεια, το παράγωγο σήµα το περνάµε διαµέσου
ενός βαθυπερατού φίλτρου, αποκόβοντας έτσι όλες τις ανεπιθύµητες συχνότητες
που βρίσκονται εκτός του φάσµατος του σήµατος µηνύµατος.
Συµπιεστής – αποσυµπιεστής (compander)
Μία διάταξη η οποία µετατρέπει το σήµα εισόδου σε ένα οµοιόµορφα κατανεµηµένο σήµα εξόδου. Χρησιµοποιείται κατά την υλοποίηση της ανοµοιόµορφης
κβάντισης ως εξής: στον αποστολέα κόµβο, το σήµα µηνύµατος συµπιέζεται και
κβαντίζεται οµοιόµορφα πριν από τη µετάδοσή του, ενώ στον παραλήπτη κόµβο,
το ληφθέν σήµα αποσυµπιέζεται, αποκαθιστώντας έτσι τις κβαντισµένες τιµές
του αρχικού σήµατος.

°§ø™™∞ƒπ √ƒø¡

Υπερφόρτωση κλίσης
Είναι ένα φαινόµενο που παρουσιάζεται στη διαµόρφωση ∆έλτα, όταν το αναλογικό σήµα µεταβάλλεται γρηγορότερα απ’ ό,τι µπορούν να παρακολουθήσουν
οι διαδοχικές αυξοµειώσεις του εξαγόµενου σήµατος. Σ’ αυτήν την περίπτωση,
η προσέγγιση του αρχικού σήµατος δεν είναι ικανοποιητική.
Υψιπερατό φίλτρο
Επιτρέπει τη διέλευση υψηλών συχνοτήτων και αποκόπτει τις χαµηλές.
Φάσµα συχνοτήτων ενός σήµατος
Περιγράφει το σήµα στο πεδίο συχνοτήτων. Αποτελείται από δύο διαγράµµατα:
(α) το φάσµα πλάτους, που εκφράζει την τιµή του πλάτους του σήµατος ως προς
τη συχνότητά του και (β) το φάσµα φάσης, που είναι ένα διάγραµµα της γωνίας
φάσης του σήµατος ως προς τη συχνότητά του.
Φίλτρο ανορθωµένου συνηµίτονου
Ένα φίλτρο που χρησιµοποιείται συχνά για τη διαµόρφωση παλµών στα συστήµατα µετάδοσης δεδοµένων βασικής ζώνης, καθώς εξασφαλίζει µηδενική επίδραση από τη διασυµβολική παρεµβολή. Η απόκριση συχνότητας ενός τέτοιου
φίλτρου είναι συµµετρική ως προς τα 0 Hz και µηδενίζεται σταδιακά, µε µία
καµπύλη µορφής συνηµίτονου.
Φίλτρο
Είναι ένα σύστηµα που τροποποιεί τα πλάτη των φασµατικών συνιστωσών του
σήµατος εισόδου ή ακόµα και τις εξαλείφει.
Ψηφιακή διαµόρφωση
Μία ειδική µορφή διαµόρφωσης, στην οποία τα χαρακτηριστικά του φέροντος
σήµατος του καναλιού µετάγονται µεταξύ πεπερασµένων διακριτών τιµών που
αντιπροσωπεύουν τα σύµβολα της ψηφιακής πληροφορίας. Στην ειδική περίπτωση του δυαδικού σήµατος, η διαδικασία διαµόρφωσης αντιστοιχεί µε τη µεταγωγή των χαρακτηριστικών του φέροντος σήµατος µεταξύ δύο διακριτών τιµών
που αντιπροσωπεύουν τα ψηφία 0 και 1.
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Ψηφιακή πηγή πληροφορίας
Η πηγή εκείνη που συνθέτει την πληροφορία της από ένα πεπερασµένο σύνολο
συστατικών µηνυµάτων.
Ψηφιακό σήµα
Το σήµα διακριτού χρόνου που λαµβάνει τιµές από ένα πεπερασµένο σύνολο διακριτών τιµών. Συχνά χρησιµοποιείται – καταχρηστικά – για να δηλώσει το δυαδικό σήµα.
Ψηφιακό σύστηµα επικοινωνίας
Εκείνο το σύστηµα που µεταβιβάζει πληροφορία από µια ψηφιακή πηγή στους
προορισµούς της. Στον αποστολέα κόµβο, η εισερχόµενη ψηφιακή ακολουθία
κωδικοποιείται σε δυαδική µορφή, κρυπτογραφείται για λόγους ασφαλείας, εξοπλίζεται µε πληροφορία κατάλληλη για έλεγχο σφαλµάτων και διαµορφώνεται
σε σήµα κατάλληλο προς διάδοση µέσω του φυσικού µέσου. Το λαµβανόµενο
σήµα υπόκειται στην αντίστροφη επεξεργασία, δηλαδή αποδιαµορφώνεται σε
δυαδικούς παλµούς, ελέγχεται για σφάλµατα µετάδοσης, αποκρυπτογραφείται και
αποκωδικοποιείται σε ψηφιακή ακολουθία, πριν µεταβιβαστεί στον προορισµό.
Ψηφιακός κώδικας µετάδοσης
Ορίζει τα χαρακτηριστικά του ζευγαριού παλµών που χρησιµοποιούνται για την
αναπαράσταση των δυαδικών ψηφίων 0 και 1.

