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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σε ένα ασύρματο δίκτυο ο ρυθμός μετάδοσης των χρηστών και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών 

(Quallity of Service) περιορίζονται εξαιτείας του γεγονότος ότι, κατά τη χρονική διάρκεια μιας συνόδου, 

τα μεταδιδόμενα σήματα αντιμετωπίζουν σοβαρές εξασθενήσεις από το περιβάλλον διάδοσης με αποτέλεσμα 

τα λαμβανόμενα σήματα στο δέκτη να μην έχουν την απαιτούμενη ποιότητα.

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος η πιο συνηθισμένη τεχνική που εφαρμόζεται είναι η 

diversity σε κάποια από τις δυνατές μορφές της. Τα τελευταία χρόνια η μορφή diversity που κεντρίζει 

ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των επιστημόνων είναι η χωρική η οποία επιτυγχάνεται με τη χρήση πολλαπλών 

κεραιών στο πομπό ή και το δέκτη. Τα πλεονεκτήματα και οι δυνατότητες που προσφέρονται από τα 

συστήματα επικοινωνίας που χρησιμοποιούν πολλές κεραίες στους πομπούς και τους δέκτες είναι πολύ 

σημαντικά. Ωστόσο, η χρήση πολλών κεραιών και των αντίστοιχων μεθόδων μετάδοσης έχει ιδιαίτερη 

σημασία και εφαρμογή κυρίως σε κυψελωτά συστήματα με μεγάλους σταθμούς βάσης, αλλά δεν φαίνεται 

και τόσο πρακτική για άλλα σενάρια. Συγκεκριμένα, λόγω του μεγέθους, του κόστους, των περιορισμών 

του υλικού, ένας απλός χρήστης του ασύρματου δικτύου μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει 

πολλές κεραίες.

Πρόσφατα, μία νέα κλάση τεχνικών, η οποία είναι γνωστή με τον όρο συνεργατική επικοινωνία, έχει 

προταθεί και επιτρέπει σε χρήστες με μία κεραία σε ένα περιβάλλον με πολλούς χρήστες να μοιράζονται 

τις κεραίες τους και να σχηματίζουν έναν εικονικό πομπό πολλών κεραιών, επιτρέποντας έτσι την επίτευξη 
χωρικής diversity.

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και ενδιαφέροντα 

ζητήματα που προκύπτουν στο νέο αυτό σχήμα μετάδοσης και επικοινωνίας σε ένα ασύρματο δίκτυο.

νι



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μία από της πιο προκλητικές εργασίες στο σχεδίασμά ασύρματων δικτύων είναι η εξυπηρέτηση ενός 

μεγάλου αριθμού χρηστών, δηλαδή η επίτευξη ενός μεγάλου συνολικού ρυθμού μετάδοσης σε ένα σχετικά 

περιορισμένο εύρος ζώνης. Τόσο τα κυψελωτά δίκτυα όσο και τα δίκτυα χωρίς υποδομή (Ad-hoc 

networks) βασίζονται σε διάφορες παραλλαγές πολυπλεξίας (χρονικής, συχνοτικής, χωρικής) για να 

πετύχουν αυτό το στόχο, αυξάνοντας τη χωρητικότητα του καναλιού. Τα τελευταία χρόνια, έχει προταθεί 

η χρήση πολλαπλών κεραιών για την αύξηση της απόδοσης του συστήματος. Στα κυψελωτά συστήματα και 

στα ασύρματα τοπικά δίκτυα (Local Area networks - LANs), οι κινητοί χρήστες επικοινωνούν απευθείας 

με το σταθμό βάσης (Base Station) ή με το σημείο πρόσβασης (Access Point) και ένα τέτοιο σχήμα 

παρέχει σημαντική βελτίωση στην αύξηση της χωρητικότητας. Τα ασύρματα ad-hoc δίκτυα, ωστόσο, δε 

διαθέτουν υποδομή και χρησιμοποιούν άλλους χρήστες ως relays για να μεταφέρουν την πληροφορία από 

την πηγή στον αντίστοιχο προορισμό της. Αυτή η λειτουργία πολλαπλών βημάτων (multihop communica

tion) παρέχει επιπλέον εξοικοινόμηση ισχύος για επικοινωνία σε μεγάλες αποστάσεις. Η συνεργατική 

επικοινωνία συνδυάζει τα συνήθη πλεονεκτήματα ενέργειας της επικοινωνίας πολλαπλών βημάτων καθώς 

και τη χωρική diversity η οποία οφείλεται στη χρήση των κεραιών πολλών χρηστών.

Η συνεργατική μετάδοση έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων. Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία 

εμφανίζεται σε διάφορες μορφές. Μια γενίκη κατηγοριοποίηση θα ήταν σε τρεις κύριες κλάσεις. Στην 

πρώτη, η οποία καλείται κωδικοποιημένη συνεργασία (coded cooperation) πολλαπλοί χρήστες συνεργάζονται 

για να μεταδόσουν συγχρόνως την δική τους κωδικοποιημένη πληροφορία και τμήμα της κωδικοποιημένης 

πληροφορίας άλλων χρηστών. Στη δεύτερη, την οποία διακρίνουμε με το όνομα σχήμα συνεργατικής diver

sity (cooperative diversity), πολλοί χρήστες υποστηρίζουν την επικοινωνία ενός ζεύγους πηγής-προορισμοΰ 

για να ενισχύσουν τη diversity. Αυτή η μορφή συνεργασία αναφέρεταις και ως εικονικός πομπός ή δέκτης 

με πολλές κεραίες. Μία τρίτη μορφή συνεργατικής μετάδοσης τα σχήματα relaying (relaying schemes), στα
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οποία κάποιοι συηκεκριμένοι κόμβοι λαμβάνουν ένα σήμα από μία ή περισσότερες πηγές σε μία χρονική 

σχισμή, πιθανόν το επεξεργάζονται και το μεταδίδουν στον προορισμό στην επόμενη χρονική σχισμή.

Ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ των κόμβων επίσης διαφέρει με κύρια διάκριση την επεξεργασία ή μη 

της λαμβανόμενης πληροφορίας από την πηγή πριν από την αποστολή της στον κατάλληλο προορισμό. 

Αν το relay ή γενικότερα ο κόμβος που συμμετέχει στο σχήμα συνεργασίας απλά προωθεί το μήνυμα που 

έλαβε με μία ενδεχόμενη ενίσχυση έχουμε τα σχήματα amplify-and-forward, ενώ αν το αποκωδικοποιήσει 

τότε έχουμε τα σχήματα decode-and-forward.

Στην παρούσα εργασία, θεωρούμε ένα ασύρματο περιβάλλον που πάσχει από το φαινόμενο των 

διαλείψεων και επικεντρωνόμαστε στην περίπτωση συνεργατικής μετάδοσης που κάνει χρήση των relays 

για προώθηση της πληροφορίας από κάποια πηγή στον προκαθορισμένο της προορισμό. Μελετάμε την 

επίδραση που έχει στην απόδοση του συστήματος η ανάθεση ενός αριθμού από relays σε κάποιο ζεύγος 

πηγής-προορισμού. Τα relays που βοηθούν μία συγκεκριμένη πηγή λέμε ότι ανήκουν στην ίδια κλίκα 

ή ομάδα και μπορούν να συνεργαστούν στην προώθηση της πληροφορίας σχηματίζοντας μια εικονική 

παράταξη από κεραίες. Όντας στην ίδια κλίκα, οι χρονικές καθυστερήσεις μεταξύ αυτών των κόμβων 

είναι πιο εύκολο να μεταβληθούν για να επιτευχθεί συγχρονισμός.

Το σχήμα συνεργατικής μετάδοσης εμφανίζει πολλές ομοιότητες με τα συστήματα πολλαπλών κεραιών 

(ΜΙΜΟ) και επομένως τεχνικές επεξεργασίας όπως χωρο-χρονική κωδικοποίηση, beamforming, χωρική 

πολυπλεξία, MMSE receiver μπορούν να εφαρμοστούν και σε αυτό το περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση 

στον δέκτη προσαρμοσμένου φίλτρου και δέκτη ελάχιστου μέσου τετραγωνικού σφάλματος.

Σε ένα τέτοιο σύστημα συνεργατικής μετάδοσης προκύπτουν πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα, όπως τα 

κριτήριο επιλογής των relays, η επιλογή του τρόπου συνεργασίας και επεξεργασίας, η μείωση του ρυθμού 

μετάδοσης του relay, η συνολική παρεμβολή, η δικαιοσύνη του συστήματος, οι απαιτήσεις για μετάδοση 

και λήψη καθώς και κάποια άλλα τα οποία θα μελετηθούν εκτενώς στη συνέχεια.

Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται κάποια τμήματα της θεωρίας των ασύρματων δικτύων τα οποία 

είναι απαραίτητα για την κατανόηση. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται μελέτες και έρευνες που έχουν 

γίνει πάνω σε αυτό το θέμα. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τη δική μας συνεισφορά.



Chapter 1

ΥΠΟΒΑΘΡΟ

1.1 Ασύρματες Επικοινωνίες και Ασύρματα Αίκτυα

1.1.1 Στροφή προς τις Ασύρματες Επικοινωνίες

Οι ασύρματες επικοινωνίες αποτελούν σήμερα τον πιο ενδιαφέροντα και δραστήριο κλάδο στον τομέα 

των επικοινωνιών. Από την προηγούμενη δεκαετία, όλο και περισσότεροι επιστήμονες και ερευνητές 

ασχολούνται με θέματα και ζητήματα που προκύπτουν στα ασύρματα δίκτυα. Αυτό οφείλεται σε αρκετούς 

παράγοντες. Πρώτον, η ανάγκη για συνδεσιμότητα χωρίς τη χρήση καλωδίων, στην απλή τηλεφωνία 

αλλά και στις εφαρμογές δεδομένων, ολοένα και αυξάνεται. Δεύτερον, οι δραματικές εξελίξεις στην 

τεχνολογία VLSI έχουν επιτρέψει την υλοποίηση σε μικρή περιοχή και με χαμηλή κατανάλωση ισχύος 

πολύπλοκων αλγορίθμων επεξεργασίας σήματος και τεχνικών κωδικοποίησης. Τρίτον, η επιτυχία των 

προτύπων δεύτερης γενιάς, όπως του CDMA, αποτελεί απτή απόδειξη ότι καλές ιδέες από τη θεωρία 

των επικοινωνιών μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση και εφαρμογή στην πράξη. Η έρευνα της 

περασμένης δεκαετίας έχει προσφέρει ένα μεγάλο σύνολο από προοπτικές και εργαλεία για τον τρόπο 

επικοινωνίας σε ασύρματα κανάλια, και η εικόνα συνεχώς εξελίσσεται.

Ωστόσο, σε σύγκριση με τις επικοινωνίες από άκρο-σε-άκρο (point-to -point communications), φαίνεται 

ότι ακόμα μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε τα βασικά όρια απόδοσης των ασύρματων δικτύων και τις 

πρακτικές μεθόδους για την προσέγγισή τους. Επιπλέον, δεδομένης της επίδρασής τους στην κοινωνία 

καθώς επίσης και σε άλλες τεχνολογίες, οι ασύρματες επικοινωνίες και τα ασύρματα δίκτυα παραμένουν 

σημαντικές περιοχές προς έρευνα και μελέτη.
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1.1.2 Αρχιτεκτονικές ασύρματων δικτύων

Πολλές αρχιτεκτονικές ασύρματων δικτύων έχουν εμφανιστεί στην πράξη εξαιτίας της πληθώρας των 

εφαρμογών αλλά και του διαφορετικού βαθμού της υπάρχουσας υποδομής τον οποίο οι σχεδιαστές 

επιθυμούν να εκμεταλλευτούν. Για παράδειγμα, αρχιτεκτονικές δικτύων για τη μετάδοση φωνής ή 

δεδομένων και υπηρεσιών πολυμέσων τείνουν να είναι αρκετά διαφορετικές. Συχνά, αυτά τα πολύπλοκα 

συστήματα απλοποιούνται έτσι ώστε η μορφοποίηση και η ανάλυση του προβλήματος να γίνουν πιο 

κατανοητές και επιτεύξιμες.

Ωςαρχιτεκτονική ενός δικτύου ορίζεται ένα σύνολο από περιορισμούς στη δομή του δικτύου. Αν και 

ο οχεδιασμός και η υλοποίηση των ασύρματων δικτύων, αλλά και των δικτύων επικοινωνιών γενικότερα, 

μπορούν να προσεγγιστούν με διάφορους τρόπους, πολλές αρχιτεκτονικές διαιρούνται σε ένα σύνολο από 

επίπεδα πρωτοκόλλων, όπως φαίνεται στην εικόνα. Αυτά τα επίπεδα κυμαίνονται από το υψηλότερο (πιο 

μακριά από το ασύρματο κανάλι, πιο αφηρημένο), το επίπεδο εφαρμογής, ως το χαμηλότερο (πιο κοντά 

στο ασύρματο κανάλι, λιγότερο αφηρημένο), το φυσικό επίπεδο. Μιλώντας γενικά, οι εργασίες που 

αντιστοιχούν σε κάθε επίπεδο γίνονται ως εξής: το επίπεδο εφαρμογής παράγει ή χειρίζεται τα σήματα 

των χρηστών, και τα μεταφέρει μέσω μιας διεπαφής στο επίπεδο μεταφοράς. Το επίπεδο μεταφοράς 

εκτελεί την τοποθέτηση των πακέτων σε σειρά, τη μεταφορά τους από άκρο σε άκρο, και τον έλεγχο ροής. 

Το επίπεδο δικτύου δρομολογεί τα μηνύματα εντός του δικτύου πάνω στις ζεύξεις που έχουν δημιουργηθεί 

από το επίπεδο ζεύξης. Το επίπεδο ζεύξης, και το σχετιζόμενο με αυτό υπο-επίπεδο ελέγχου πρόσβασης, 

διατηρεί ένα σύνολο από εικονικές από άκρο σε άκρο ζεύξεις επικοινωνίας που έχουν δημιουργηθεί πάνω 

από το φυσικό επίπεδο. Τέλος, το φυσικό επίπεδο ενσωματώνει την πλειονότητα των αναλογικών και 

ψηφιακών κυκλωμάτων για την επεξεργασία των σημάτων που απαιτούνται για την μετάδοση, λήψη και 

επεξεργασία των σημάτων πάνω στο ασύρματο κανάλι.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι κατηγοριοποίησης των ασύρματων δικτύων όσον αφορά την αρχιτεκτονική 

τους. Σύμφωνα με κάποιος υπάρχουν τέσσερις κύριες κλάσεις ασύρματων δικτύων. Η πρώτη και η πιο 

παλιά την οποία γνωρίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι είναι η κλάση των κυψελωτών δικτύων (cellu

lar networks). Για κάποιους, αυτά είναι και τα μοναδικά ασύρματα δίκτυα. Ωστόσο, τα κυψελωτά 

δίκτυα περιλαμβάνουν ασύρματη μετάδοση μόνο στο πρώτο ή και στο τελευταίο τμήμα ενός μονοπατιού 

επικοινωνίας. Επομένως, παρουσιάζουν λίγα από τα χαρακτηριστικά της ασύρματης δικτύωσης. Μια 

άλλη κλάση ασύρματου δικτύου είναι τα WLAN (Wireless Local Area Networks) δηλαδή τα ασύρματα
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δίκτυα τοπικής περιοχής. Αυτά είναι πραγματικά και εντελώς ασύρματα, αλλά απαιτούν μετάδοση σ’ ένα 

βήμα (single hop transmission). Η τρίτη κλάση αποτελείται από δίκτυα που χρησιμοποιούν δορυφορικές 

ζεύξεις, και είναι τα λεγάμενα δορυφορικά δίκτυα (satellite networks). Η τέταρτη και πιο ενδιαφέρουσα 

κλάση είναι τα ασύρματα δίκτυα χωρίς υποδομή (ad hoc networks). Στα δίκτυα αυτά η μετάδοση γίνεται 

με πολλαπλά βήματα (multi-hop transmission) για την σύνδεση όλων των κόμβων μεταξύ τους. Αυτό που 

ξεχωρίζει τα ad-hoc δίκτυα από τα υπόλοιπα είναι η ανάγκη για αναμετάδοση (relaying) και επομένως 

για δρομολόγηση της πληροφορίας. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι το κλειδί που κάνει τα ad-hoc δίκτυα, 

ασύρματα ανάλογα του κλασικών ενσύρματων δικτύων, με την έννοια ότι όλη η στοίβα των πρωτοκόλλων 

από το φυσικό επίπεδο ως το επίπεδο εφαρμογής πρέπει να σχεδιαστεί στη βάση μη σταθερής υποδομής.

Η παραπάνω παρατήρηση οδηγεί τελικά στην κατηγοριοποίηση των δικτύων σε δύο κυρίαρχες 

κατηγορίες: τα δίκτυα με υποδομή (infrastructure networks) και τα δίκτυα χωρίς υποδομή (ad hoc net

works). Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις τρεις πρώτες κλάσεις δικτύων που αναφέραμε προηγουμένως, 

δηλαδή τα κυψελωτά δίκτυα, τα WLAN και τα δορυφορικά δίκτυα. Στη συνέχεια παραθέτουμε μια πιο 

λεπτομερή περιγραφή τους με σκοπό να φανούν και οι βασικές διαφορές των δύο αυτών κυρίαρχων 

αρχιτεκτονικών.

Δίκτυα με υποδομή

Σε ένα δίκτυο με υποδομή, χαμηλής ισχύος και πιθανόν κινητά τερματικά συνδέονται με τοπικούς, 

υψηλής ισχύος, συνήθως στάσιμους ραδιοπομπούς, που ονομάζονται σημεία πρόσβασης (access points), 

οι οποίοι ενώνονται μεταξύ τους μέσω ενός δικτύου backbone. Τυπικά, το δίκτυο backbone είναι ένα 

υπάρχον ενσύρματο δίκτυο. Παραδείγματα τέτοιων δικτύων με υποδομή είναι α) τα κυψελωτά δίκτυα, στα 

οποία οι σταθμοί βάσεις παίζουν το ρόλο των σημείων πρόσβασης, για υπηρεσίες φωνής και δεδομένων, 

β) τα δορυφορικά δίκτυα, στην περίπτωση των οποίων οι δορυφόροι παίζουν το ρόλο των σημείων 

πρόσβασης, επίσης για υπηρεσίες φωνής και δεδομένων και γ) συγκεκριμένα ασύρματα LANs, από τα 

οποία έχουμε δανειστεί και τον όρο σημείο πρόσβασης.

Δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των δικτύων είναι οι ασυμμετρίες ισχύος και επεξεργασίας 

μεταξύ των τερματικών και των σημείων πρόσβασης και το γεγονός ότι όλη η επικοινωνία συμβαίνει 

μέσω ενός τουλάχιστον σημείου πρόσβασης. Ακόμα και τα τερματικά που βρίσκονται αρκετά κοντά δεν 

επικοινωνούν άμεσα, αλλά αντιθέτως επικοινωνούν μέσω του τοπικού τους σημείου πρόσβασης.

Τυπικά, η αρχιτεκτονική ενός δικτύου με υποδομή οργανώνεται ως εξής. Το επίπεδο δικτύου αναθέτει
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τα κινητά τερματικά σε σημεία πρόσβασης, χρησιμοποιώντας πληροφορίες για την κατάσταση των 

καναλιών. Από τη στιγμή που ένα κινητό τερματικό έχει ανατεθεί σε ένα σημείο πρόσβασης, όλη η 

επικοινωνία γίνεται με αυτό το σημείο πρόσβασης. Επομένως, η δρομολόγηση εντός ενός κελιού δεν 

είναι σημαντική. Ορισμένες φορές, η κινητικότητα απαιτεί handoff (πασάρισμα μηνυμάτων) ανάμεσα 

στα σημεία πρόσβασης, και η λειτουργία αυτή πραγματοποιείται επίσης από το επίπεδο δικτύου. Αυτή 

η ανάθεση των κινητών τερματικών σε σημεία πρόσβασης δημιουργεί μια συλλογή από κελιά. Το υπο- 

επίπεδο ελέγχου πρόσβασης σε κάθε σημείο πρόσβασης αναθέτει το διαθέσιμο εύρος ζώνης στα κινητά 

που έχουν ανατεθεί σε αυτό το σημείο πρόσβασης. Η επαναχρησιμοποίηση της συχνότητας μεταξύ των 

κελιών και οι ορθογώνιες uplink (από το κινητό προς το σταθμό βάσης) και downlink (από το σταθμό 

βάσης στο κινητό) μεταδόσεις περιορίζουν τις παρεμβολές. Το φυσικό επίπεδο εκτελεί την κωδικοποίηση 

και διαμόρφωση για τις από άκρο σε άκρο μεταδόσεις από και προς το σημείο πρόσβασης. Παρεμβολή 

εντός του καναλιού (inter-cell) και μεταξύ των καναλιών (intra-cell) αντιμετωπίζεται σα θόρυβος, αν και 

η τεχνική της πολυχρηστικής ανίχνευσης (multi-user detection) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να νικήσει 

την παρεμβολή εντός του καναλιού.

Δίκτυα χωρίς υποδομή

Σε ένα δίκτυο χωρίς υποδομή, τα τερματικά εμφανίζουν μεγαλύτερη συμμετρία στην ισχύ και στις 

δυνατότητες επεξεργασίας των σημάτων και δεν χρησιμοποιούν σημεία πρόσβασης ή backbone δίκτυο, 

όπως γίνεται στα δίκτυα με υποδομή. Παραδείγματα ασύρματων δικτύων περιλαμβάνουν τα CB και 

ερασιτεχνικούς ραδιοπομπούς, τα ανερχόμενα ασύρματα LANs και τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων 

(sensor networks). Καταρχήν, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δικτύων χωρίς υποδομή περιλαμβάνουν 

την ταχεία και για αυτό το σκοπό ανάπτυξή τους καθώς επίσης και τη ρωμαλεότητά τους στην απώλεια 

τερματικών. Για αυτούς τους λόγους, τα δίκτυα χωρίς υποδομή αρχικά έβρισκαν εφαρμογή κυρίως σε 

στρατιωτικά περιβάλλοντα, αλλά τώρα τελευταία εισχωρούν σε συγκεκριμένες εμπορικές περιοχές, όπως 

η δικτύωση ενός σπιτιού.

Η αρχιτεκτονική επιπέδων των ad hoc δικτύων βασίζεται κυρίως πάνω στα ενσύρματα δίκτυα αποθήκευση 

και προώθησης. Τα τερματικά επικοινωνούν κυρίως με τα γειτονικά τους τερματικά και ανταλλάσσουν 

γειτονική πληροφορία για να επιτρέψουν τη δρομολόγηση εντός του δικτύου. Σε αντίθεση με τα δίκτυα 

που διαθέτουν υποδομή τα οποία χρησιμοποιούν απευθείας ασύρματη μετάδοση μεταξύ των τερματικών 

και ενός σταθμού βάσης, τα ad hoc δίκτυα κινούνται προς τη διαδοχική μετάδοση, η οποία καλείται
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δρομολόγηση πολλαπλών βημάτων (multihop routing), μεταξύ της πηγής καί του προορισμού μέσω 

διαφόρων ενδιάμεσων τερματικών. Η διαδοχική μετάδοση ενδεχομένως διατηρεί ενέργεια αντιμετωπίζοντας 

τις απώλειες μονοπατιού και περιορίζοντας την παρεμβολή εντός του δικτύου. Ένα άλλο εργαλείο 

αρχιτεκτονικής που λαμβάνεται υπόψη συχνά στα ad hoc δίκτυα είναι η ομαδοποίηση (clustering). Η 

ομαδοποίηση εμφανίζεται σε μια ποικιλία μορφών σε μεγάλα και πυκνά ad hoc δίκτυα. Στην ουσία, ένας 

αλγόριθμος ομαδοποίησης διαμερίζει ένα μεγάλο ad hoc δίκτυο σε ένα σύνολο από ομάδες (clusters), 

καθεμία από τις οποίες είναι κεντραρισμένη γύρω από ένα clusterhead, δηλαδή τον αρχηγό της ομάδας.

Τα τερματικά ενός cluster επικοινωνούν άμεσα με το σχετιζόμενο με αυτά clusterhead, και δρομολόγηση 

εκτελείται συνήθως μεταξύ των clusterheads. Με αυτή την έννοια, η ομαδοποίηση μιμείται μερικά από 

τα χαρακτηριστικά των δικτύων με υποδομή με τις ομάδες να αντιστοιχούν στα κελιά και τα clusterheads 

στα σημεία πρόσβασης. Ωστόσο, στο περιβάλλον ενός ad hoc δικτύου τα clusters και τα clusterheads 

μπορεί να μεταβάλλονται κατά τη λειτουργία του δικτύου, τα clusterheads μπορεί να έχουν δική τους 

πληροφορία προς μετάδοση και το δίκτυο των clusterheads θα πρέπει να μοιράσει το ασύρματο εύρος 

ζώνης.

1.1.3 Σχεδιασμός ασύρματον δικτύου

Για την ανάλυση και το σχεδίασμά του μοντέλου συστήματος ενός ασύρματου δικτύου, η κατανόηση 

του ασύρματου καναλιού, των φυσικών παραμέτρων του που αποτελούν κλειδιά καθώς και θεμάτων 

μοντελοποίησής του είναι απαραίτητα. Συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν περιορισμούς του 

υλικού των ραδιοπομπών, αλλά και πιο αξιοπρόσεκτα χαρακτηριστικά του καναλιού όπως το φαινόμενο 

των διαλείψεων, ο θόρυβος και οι παρεμβολές. Πιο αναλυτικά:

Περιορισμοί του υλικού

Στο γενικό ασύρματο περιβάλλον, κάθε κόμβος ανταλλάσσει πληροφορία με οποιοδήποτε από ένα 

πλήθος άλλων τερματικών του συστήματος. Για τη λειτουργία αυτή απαιτείται μία συλλογή από συσκευές 

(υλικό) ραδιοπομπών τα οποία αποτελούνται από αναλογικά κυκλώματα, και αντίστοιχο υλικό και 

λογισμικό επεξεργασίας σήματος καθώς επίσης και κατανεμημένους αλγορίθμους ή πρωτόκολλα για το 

συντονισμό της μετάδοσης των σημάτων. Σε μερικά συστήματα, οι ραδιοπομποί χρησιμοποιούν πολλές 

κεραίες για αυξημένη χωρητικότητα και αντοχή.
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Ρυθμιστικοί και πρακτικοί περιορισμοί οδηγούν σε περιορισμούς συστήματος για το μοντέλο του 

δικτύου που θέλουμε να αναλύσουμε και να σχεδιάσουμε. Ένας πολύ σημαντικός τέτοιος περιορισμός 

είναι ο περιορισμός ισχύος ή ενέργειας μετάδοσης. Αρχικά ας απαριθμήσουμε τους τρόπους με τους 

οποίους καταναλώνεται ενέργεια σε ένα ασύρματο δίκτυο. Υπάρχουν τρεις βασικές καταστάσεις λειτουργίας 

για κάθε κόμβο του δικτύου. Συγκεκριμένα, κάθε κόμβος μπορεί να μεταδίδει (transmit mode), να 

λαμβάνει (receive mode) ή να είναι απλώς ενεργός ("on" ή "idle"). Στην τελευταία περίπτωση τυπικά 

"ακούει" άλλα δεν λαμβάνει. Στην κατάσταση μετάδοσης, ενέργεια καταναλώνεται με δύο τρόπους.

Ο πρώτος είναι στον ενισχυτή που παρέχει ισχύ για την ουσιαστική μετάδοση RF. Αυτή περιλαμβάνει 

την ενέργεια ακτινοβολίας καθώς επίσης την εσωτερική θερμότητα στην κεραία αλλά και στον ίδιο τον 

ενισχυτή. Ο δεύτερος είναι στον επεξεργαστή του κόμβου ο οποίος υλοποιεί όλη την παραγωγή σήματος, 

μορφοποίηση, κωδικοποίηση, διαμόρφωση, πρόσβαση μνήμης και άλλες λειτουργίες επεξεργασίας σήματος. 

Καλούμε την πρώτη ενέργεια μετάδοσης, ενώ τη δεύτερη ενέργεια επεξεργασίας. Στην κατάσταση 

λήψης, ενέργεια καταναλώνεται αποκλειστικά από τον επεξεργαστή του κόμβου, συμπεριλαμβανομένου 

του ενισχυτή ο οποίος αυξάνει την έξοδο της κεραίας λήψης σε επίπεδα κατάλληλα για αποδιαμόρφωση, 

αποκωδικοποίηση, προσωρινή αποθήκευση και άλλες λειτουργίες. Τέλος, στην κατάσταση που είναι 

απλά ενεργός, η ενέργεια που καταναλώνεται είναι για επεξεργασία αλλά πιθανώς και για μετάδοση, 

καθώς μπορεί να απαιτείται να εκπέμπει περιοδικά σήματα σινιάλου. Οι δαπάνες ενέργειας επηρεάζονται 

από επιλογές σχεδιασμού που γίνονται σε όλα τα επίπεδα του μοντέλου OSI. Ένας άλλος περιορισμός, 

εξαιτίας του near-far-effect, είναι η μη ταυτόχρονη εκπομπή και λήψη στο ίδιο κανάλι από ένα ραδιοπομπό.

Εξασθενήσεις ασύρματου καναλιού

Υπάρχουν βασικές ιδιότητες των ασύρματων επικοινωνιών που κάνουν το πρόβλημα του σχεδιασμού 

πιο δύσκολο αλλά και πιο ελκυστικό. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν είναι τόσο σημαντικά στις ενσύρματες 

επικοινωνίες. Το πρώτο κύριο χαρακτηριστικό είναι το φαινόμενο των διαλείψεων (fading). Συγκεκριμένα, 

οι διαλείψεις είναι μεταβολές του σηματοθορυβικού λόγου SNR, οι οποίες μπορούν να χωριστούν γενικά 

σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με την αιτία που τις προκαλεί. Έτσι έχουμε:

• Διαλείψεις μεγάλης κλίμακας, εξαιτίας της εξασθένησης μονοπατιού (Path loss) του σήματος ως 

συνάρτηση της απόστασης και της σκίασης από μεγάλα αντικείμενα όπως κτίρια και λόφοι. Αυτές 

συμβαίνουν καθώς το κινητό μετακινείται σε μεγάλη απόσταση και τυπικά είναι ανεξάρτητες της 

συχνότητας.
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• Διαλείψεις μικρής κλίμακας, εξαιτίας της εποικοδομητικής και καταοτρεπτικής παρεμβολής από τα 

πολλαπλά μονοπάτια ανάμεσα στον πομπό και το δέκτη. Αυτές συμβαίνουν στη χωρική βαθμίδα 

της τάξης του φέροντος και εξαρτώνται από τη συχνότητα.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι το φαινόμενο των παρεμβολών (interference). Σε αντίθεση με το 

ενσύρματο περιβάλλον όπου κάθε ζεύγος πομποΰ-δέκτη μπορεί να θεωρηθεί σαν μία απομονωμένη από 

άκρο σε άκρο ζεύξη, οι ασύρματοι χρήστες επικοινωνούν στον αέρα και υπάρχει σημαντική παρεμβολή 

ανάμεσά τους στην ασύρματη επικοινωνία. Η παρεμβολή μπορεί να είναι ανάμεσα σε πομπούς που 

επικοινωνούν με κοινό δέκτη (π.χ. το uplink σ’ ένα κυψελωτό σύστημα), μεταξύ σημάτων από ένα 

μοναδικό πομπό σε πολλαπλούς δέκτες (π.χ. το downlink σ’ ένα κυψελωτό σύστημα), ή ανάμεσα σε 

διαφορετικά ζεύγη πομπού-δέκτη (π.χ. παρεμβολή μεταξύ χρηστών σε διαφορετικά κελιά). Επιπλέον, τα 

παραπάνω απλά μοντέλα μπορεί να ενσωματώνουν ανάδραση, δηλαδή μερική γνώση των λαμβανόμενων 

σημάτων στον πομπό ή και relaying, δηλαδή κόμβοι που βοηθούν άλλους πομπούς ή δέκτες. Οι νέες 

αυτές δυνατότητες αντιστοιχούν σε νέα σχήματα παρεμβολών που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο 

σχεδίασμά. Η αντιμετώπιση των διαλείψεων και των παρεμβολών είναι κεντρικό ζήτημα στο σχεδίασμά 

συστημάτων ασύρματης επικοινωνίας. Η διαχείρισή τους αφορά όλα τα επίπεδα του μοντέλου OSI. 

Τέλος, ένα άλλο χαρακτηριστικό του ασύρματου καναλιού είναι ο θόρυβος τον οποίο μοντελοποιούμε 

ως αθροιστικό, λευκό και γκαουσιανό (Addictive White Gaussian Noise - AWGN).

Παραδοσιακά ο σχεδιασμός ασύρματων συστημάτων έχει επικεντρωθεί στην αύξηση της αξιοπιστίας 

του αέρα ως μέσου αλληλεπίδρασης. Με αυτό το σκεπτικό, οι διαλείψεις και οι παρεμβολές θεωρούνται 

εμπόδια που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τελευταία, όμως, η προσοχή έχει στραφεί περισσότερο προς 

την αύξηση της φασματικής ικανότητας. Σχετιζόμενη με αυτή την στροφή είναι και μια καινούρια άποψη, 

σύμφωνα με την οποία οι διαλείψεις μπορεί να θεωρηθούν σα μια ευκαιρία προς εκμετάλλευση. Ένα 

ασύρματο σύστημα αποτελείται από πολλαπλές διαστάσεις: χρόνο, συχνότητα, χώρο και χρήστες. Η 

καιροσκοπική (opportunistic) επικοινωνία μεγιστοποιεί την φασματική αποδοτικότητα μετρώντας πότε 

και πού το κανάλι είναι καλό και θέτοντάς το να μεταδίδει μόνο σε αυτούς τους βαθμούς ελευθερίας 

(degrees of freedom). Το θέμα αυτό αναλύεται στην επόμενη ενότητα, όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 

στην έννοια του diversity.
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1.2 Diversity

Η αξιόπιστη επικοινωνία με ένα απλό σχήμα μετάδοσης από τον πομπό στο δέκτη εξαρτάται αποκλειστικά 

από τη δύναμη και ποιότητα αυτού του μοναδικού μονοπατιού. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το 

μονοπάτι αυτό να πάσχει από τα προαναφερθέντα φαινόμενα (διαλείψεις, παρεμβολές, θόρυβος) που 

υποβαθμίζουν και εξασθενούν ένα κανάλι και επομένως η επικοινωνία δεν είναι αξιόπιστη. Μία λύση 

για την βελτίωση της απόδοσης της επικοινωνίας είναι η μετάδοση αυτού του σήματος πληροφορίας 

μέσω περισσότερων του ενός μονοπατιών, εξασφαλίζοντας έτσι ότι η μετάδοση μέσω ενός από αυτά θα 

είναι αξιόπιστη. Η τεχνική αυτή ονομάζεται diversity και έχει δραματικά αποτελέσματα στην απόδοση, 

κυρίως σε κανάλια που πάσχουν από το φαινόμενο των διαλείψεων. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για την 

απόκτηση diversity. Μπορεί να λειτουργεί πάνω στο χρόνο, τη συχνότητα ή το χώρο αλλά η βασική ιδέα 

είναι η ίδια. Στέλνοντας σήματα που μεταφέρουν την ίδια πληροφορία μέσω διαφορετικών μονοπατιών, 

πολλαπλά αντίγραφα, με ανεξάρτητη εξασθένηση, από σύμβολα δεδομένων λαμβάνονται στο δέκτη και 

επομένως μπορεί να επιτευχθεί πιο αξιόπιστη ανίχνευση του σωστού αρχικού σήματος.

Τα πιο απλά σχήματα diversity χρησιμοποιούν επαναληπτική κωδικοποιήσει (repetition coding) ενώ 

τα πιο πολύπλοκα εκμεταλλεύονται την ποικιλία των καναλιών και χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τους 

βαθμούς ελευθερίας του καναλιού. Σε σύγκριση με το repetition coding, παρέχουν επιπλέον και κέρδη 

κωδικοποίησης (coding gains) εκτός από τα κέρδη diversity (diversity gains).

Στη συνέχεια, περιγράφουμε με περισσότερη λεπτομέρεια τα δυνατά σχήματα για την επίτευξη diver

sity. Για να είναι απλή η περιγραφή των προαναφερθέντων μεθόδων παροχής diversity επικεντρωνόμαστε 

στο συνεπές σενάριο: ο δέκτης έχει τέλεια γνώση των κερδών καναλιού και μπορεί να συνδυάσει με 

συνεπή τρόπο (in coherence fashion) τα λαμβανόμενα σήματα από τα μονοπάτια της diversity. Η γνώση 

αυτή μπορεί να αποκτηθεί μέσω εκμάθησης από πιλοτικά σύμβολα (pilots) και η ακρίβεια εξαρτάται 

από το χρόνο συνέπειας (coherence time) του καναλιού και τη λαμβανόμενη ισχύ του μεταδιδόμενου 

σήματος.

1.2.1 Χρονική Diversity (Time Diversity)

Η χρονική diversity είναι η εκπομπή του ίδιου μηνύματος ή κάποιας άλλης μορφής του σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδους.Μπορεί να επιτευχθεί μέσω κωδικοποίησης (coding) και διαστρωμάτωσης (interleav

ing). Συγκεκριμένα, η πληροφορία κωδικοποιείται και τα κωδικοποιημένα σύμβολα διασκορπίζονται στο
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χρόνο σε διαφορετικές συνεπείς χρονικές περιόδους έτσι ώστε διαφορετικά τμήματα των λέξεων κωδίκων 

(codewords) να υποφέρουν από ανεξάρτητες διαλείψεις. Ο δέκτης, στη συνέχεια, παίρνει το μέσο όρο των 

διαλείψεων ως προς το χρόνο. Τυπικά, η συνεπής περίοδος ενός καναλιού είναι της τάξης των 10 έως 100 

συμβόλων, και επομένως,το κανάλι είναι πολύ σχετιζόμενο κατά μήκος των συνεχόμενων συμβόλων. Για 

να εξασφαλίσουμε ότι τα κωδικοποιημένα σύμβολα μεταδίδονται με ανεξάρτητα ή περίπου ανεξάρτητα 

κέρδη διαλείψεων, απαιτείται η διαστρωμάτωση (interleaving) των codewords (Εικόνα). Για απλότητα, 

θεωρούμε ένα κανάλι με flat fading. Ο πομπός μεταδίδει μία codeword χ = [x\,...xl)t μήκους L 

συμβόλων και το λαμβανόμενο σήμα στο δέκτη δίνεται από:

Υποθέτοντας ιδανική διαστρωμάτωση έτσι ώστε συνεχόμενα σύμβολα χι να μεταδίδονται αρκετά 

μακριά μεταξύ τους στο χρόνο, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα yi είναι ανεξάρτητα. Η παράμετρος L 

καλείται κοινώς ο αριθμός των diversity branches (κλαδιών diversity). Οι προσθετικοί θόρυβοι wi 

είναι i.i.d. CN(0,N0) τυχαίες μεταβλητές. Ένα παράδειγμα σχήματος repetition coding είναι η 

επαναλαμβανόμενη μετάδοση του σήματος σε συνεπείς χρονικές περιόδους, ενώ ένα παράδειγμα οχήματος 

σχεδιασμού κώδικα είναι οι κώδικες rotation (περιστροφή) και permutation (αντιμετάθεση).

1.2.2 Συχνοτική Diversity (Frequency Diversity)

Η συχνοτική diverstiy είναι ουσιατικά η εκπομπή του ίδιου μηνύματος ή κάποιας άλλης μορφής του 

σε διαφρετικές συχνοτικές μπάντες. Η μορφή αυτή diversity μπορεί να επιτευχθεί σε κανάλια που 

είναι επιλεκτικά συχνότητας (frequency-selective). Τα κανάλια αυτά μοντελοποιούνται με ένα φίλτρο 

μοναδικής τάπας (single tap filter), καθώς τα περισσότερα από τα πολλαπλά μονοπάτια φθάνουν κατά τη 

διάρκεια μιας συμβολοπεριόδου. Ωστόσο, σε κανάλια με μεγάλο εύρος ζώνης τα εκπεμπόμενα σήματα 

φθάνουν σε πολλαπλές χρονικές συμβολοπεριόδους και τα πολλαπλά μονοπάτια μπορούν να επιλυθούν 

στον δέκτη. Το συχνοτικό ανάλογο δεν είναι πλέον επίπεδο, δηλαδή το εύρος ζώνης μετάδοσης είναι 

μεγαλύτερο από το συνεπές εύρος ζώνης. Το γεγονός αυτό παρέχει μία νέα μορφή diversity, τη συχνοτική. 

Ξεκινάμε με το μοντέλο βασικής ζώνης διακριτού χρόνου

yi-hiXi+wi, l = l,...,L
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Εδώ to hi[m] αντιστοιχεί oto /-στο filter tap τη χρονική στιγμή τη. Για να κατανοήσουμε καλύτερα 

την ιδέα της συχνοτικής diversity, θεωρούμε την απλή επικοινωνία στην οποία μόνο ένα σύμβολο χ[0] 

μεταδίδεται τη χρονική στιγμή 0 και κανένα άλλο σύμβολο δεν μεταδίδεται στη συνέχεια. Ο δέκτης 

παρατηρεί

y[l] = hi[l]x[0] + w[l], 1 = 0,1,2,...

Αν θεωρήσουμε ότι ο αριθμός των taps, L, είναι πεπερασμένος, τότε τα καθυστερημένα αντίγραφα του 

σήματος παρέχουν L brances diversity για την ανίχνευση του χ [0], καθώς τα κέρδη hi [/] είναι ανεξάρτητα. 

Αυτή η diversity επιτυγχάνεται λόγω της ικανότητας της ανάλυσης των πολλαπλών μονοπατιών στο δέκτη 

εξαιτείας του μεγάλου εύρους ζώνης του καναλιού και για το λόγο αυτό καλείται συχνοτική diversity.

Ένα παράδειγμα σχήματος repetition coding είναι η επαναλαμβανόμενη μετάδοση του σήματος σε 

διαφορετικά ορθογώνια υπο-φέροντα σε διαφορετικές συνεπείς μπάντες, ενώ ένα παράδειγμα σχήματος 

σχεδιασμού κώδικα είναι οι κώδικες rotation και permutation.

1.2.3 Diversity με Κεραίες (Antenna Diversity)

Για να εκμεταλλευτούμε τη χρονική diversity, απαιτούνται διαστρωμάτωση και κωδικοποίηση σε συνεπή 

χρονικά διαστήματα. 'Οταν υπάρχει κάποιος αυστηρός περιορισμός καθυστέρησης ή /και ο συνεπής 

χρόνος είναι μεγάλος, αυτή η μορφή μπορεί να μη είναι δυνατή. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν άλλες μορφές diversity. Η diversity με τη χρήση κεραιών ή χωρική diversity μπορεί να 

επιτευχθεί με την τοποθέτηση πολλαπλών κεραιών στον πομπό ή στο δέκτη ή και στους δύο. Αν οι κεραίες 

είναι τοποθετημένες αρκετά μακριά μεταξύ τους, τα κέρδη καναλιού μεταξύ διαφορετικών ζευγαριών 

από κεραίες εξασθενούν πολύ ή λίγο περισσότερο ανεξάρτητα, και έτσι ανεξάρτητα μονοπάτια σήματος 

δημιουργούνται. Η απαραίτητη απόσταση μεταξύ των κεραιών εξαρτάται από το περιβάλλον αλλά και 

από τη συχνότητα του φέροντος. Για ένα κινητό που είναι κοντά στο έδαφος με πολλούς διασκορπιστές 

(scatteres) τριγύρω, το κανάλι είναι ασυσχέτιστο για μικρότερες αποστάσεις, και τυπικά απόσταση μεταξύ 

των κεραιών ίση με το μισό του μήκους κύματος του φέροντος είναι αρκετή. Για σταθμούς βάσης σε 

ψηλούς πύργους, ίσως απαιτείται μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των κεραιών. 'Οπως επισημάνθηκε και 

προηγουμένως, υπάρχουν δύο βασικές μορφές χωρικής diversity, λήψης και εκπομπής.

Χω(>ική Diversity Λήψης (Receive Diversity)
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Σε αυτή τη μορφή, χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία κεραίες μόνο στο δέκτη (Single Input, 

Multiple Output - SIMO κανάλια). Σε ένα κανάλι με flat fading με μία κεραία στον πομπό και L κεραίες 

λήψης στο δέκτη, το μοντέλο είναι το εξής:

yi[m] = hi[m]x[m\ + wi[m\ I = 1,..., L

Θα θέλαμε να ανιχνέυσουμε το χ[1] βασιζόμενοι στα y[l},..y[L\. Αυτό είναι ακριβώς το ίδιο 

πρόβλημα με την περίπτωση του repetition code στην χρονική diversity, με τα L diversity branches τώρα 

στο χώρο και όχι στο χρόνο. Αν οι κεραίας απέχουν μεταξύ τους αρκετά, τα κέρδη hi [1] είναι ανεξάρτητα 

και παίρνουμε κέρδος diversity L.

Εκτός από το κέρδος diversity, τώρα έχουμε και κέρδος ισχύος (power gain ή array gain) το οποίο 

αυξάνεται γραμμικά με την αύξηση του L.

Χωρική Diversity Εκπομπής (Transmit Diversity)

Σε αυτή τη μορφή χρησιμοποιούνται πολλαπλές κεραίες μόνο στον πομπό (Multiple Input, Single 

Output - MISO κανάλια). Η περίπτωση αυτή είναι παρόμοια με το downlink ενός κυψελωτού συστήματος 

στο οποίο είναι οικονομικότερο να υπάρχουν πολλές κεραίες στο σταθμό βάσης από το να υπάρχουν 

πολλές κεραίες σε κάθε κινητό. Είναι εύκολο να πετύχουμε κέρδος diversity L: απλά μεταδίδοντας 

το ίδιο σύμβολο από τις L διαφορετικές κεραίες κατά τη διάρκεια L χρονικών περιόδους συμβόλου. 

Κάθε φορά, μόνο μία κεραία είναι ενεργή και οι υπόλοιπες ανενεργές. Αυτό είναι απλά ένα σχήμα 

repetition coding, και, όπως είδαμε και στην προηγούμενη ενότητα, τα σχήματα repetition coding δεν 

εκμεταλλεύονται τους βαθμούς ελευθερίας. Πιο γενικά, κάθε κώδικας χρονικής diversity με μήκος block 

L μπορεί να χρησιμοποιηθεί οε αυτό το σύστημα transmit diversity: απλά χρησιμοποιώντας μία κεραία 

κάθε φορά και μεταδίδοντας τα κωδικοποιημένα σύμβολα του κώδικα χρονικής diversity διαδοχικά από 

τις διαφορετικές κεραίες. Αυτό παρέχει κέρδος κωδικοποίησης σε σύγκριση με το απλό repetition 

coding. Κάποιος θα μπορούσε επίσης να σχεδιάσει κώδικες ειδικά για το σύστημα transmit diversity. 

Υπάρχει αρκετή ερευνητική δραστηριότητα σε αυτή την περιοχή με τίτλο κώδικες χωρο-χρόνου (space- 

time coding) και εδώ αναφέρουμε έναν πολύ απλό ο οποίος είναι γνωστός ως σχήμα Alamouti, ο οποίος 

είναι σχεδιασμένος για σύστημα με δύο κεράιες εκπομπής. Υποθέτοντας flat fading, το μοντέλο με δύο 

κεραίες στον πομπό και μία στο δέκτη γράφεται ως εξής:

y[m\ = hi[m]:ri[m] + + w[m]
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όπου hi είναι το κέρδος καναλιού από την κεραία μετάδοσης ί. Το όχημα Alamouti μεταδίδει 

δύο μιγαδικά ούμβολα uχ και «2 κατά τη διάρκεια δύο χρονικών περιόδων συμβόλου: την περίοδο 1, 

χχ[1] = «ι, rc2[1] = «2 και την περίοδο 2, χχ[2\ = — μ2, a?2[2] = «J. Αν υποθέσουμε ότι το κανάλι μένει 

σταθερό κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος και θέσουμε hi = /ii[l] = h\[2},h2 = [1] = h2[2],

τότε σε μορφή πίνακα μπορούμε να γράψουμε:

(»[1] y[2]) = (*i Λ2) ^ ^ + (ω[1] μ;[2])

Θέλουμε να ανιχνεύσουμε τα Μι και μ2, οπότε η προηγούμενη εξίσωση γράφεται 

(2/t1] \ = (hi h2 \ /μΛ + / ω[1] \

U[2]7 U -Κ) W W2!*/
Παρατηρούμε ότι οι στήλες του τετραγωνικού πίνακα είναι ορθογώνιες. Επομένως, το πρόβλημα 

ανίχνευσης των ωχ, μ2 διασπάται σε δύο διαφορετικά, ορθογώνια, βαθμωτά προβλήματα. Προβάλλουμε 

το y πάνω σε κάθε μία από τις δύο στήλες για να πάρουμε τις ικανοποιητικές στατιστικές

τη = ||h||tij +wu % = 1,2

όπου h = [hi,h2}T και ω, ~ CN(0, Να) και w\,w2 ανεξάρτητα. Επομένως, το κέρδος diversity 

είναι 2 για την ανίχνευση κάθε συμβόλου. Σε σύγκριση με το repetition code, 2 σύμβολα μεταδίδονται 

τώρα σε χρονική διάεκεια ενός συμβόλου αντί για 1, αλλά με τη μισή ισχύ για κάθε σύμβολο.

Χωρική Diversity Εκπομπής και Λήψης (Transmit and Receive Diversity)

Κανάλια με πολλαπλές κεραίες τόσο στον πομπό όσο και στο δέκτη (Multiple Input Multiple Output 

- ΜΙΜΟ κανάλια) παρέχουν ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Εκτός από την παροχή της diversity, 

τα ΜΙΜΟ κανάλια παρέχουν επιπλέον βαθμούς ελευθερίας για επικοινωνία. Τα ΜΙΜΟ συστήματα 

θα αναλυθούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε άλλο σημείο καθώς εμφανίζουν πολλές ομοιότητες με το 

βασικό αντικείμενο της παρούσας εργασίας.

Αρχικά, ας περιγράφουμε το σύστημα με ένα απλό μοντέλο στο οποίο υπάρχουν δύο κεραίες στον 

πομπό και δύο στο δέκτη. Αν θεωρήσουμε ότι τα h,j είναι ανεξάρτητα, υπάρχουν τέσσερα μονοπάτια με 

ανεξάρτητες διαλείψεις μεταξύ του πομπού και του δέκτη, και επομένως η μεγίστη diversity που μπορεί να 

επιτευχθεί είναι 4. Το ίδιο σχήμα repetition που περιγράψαμε προηγουμένως μπορεί να εφαρμοστεί και
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εδώ: μεταδίδουμε το ίδιο σύμβολο από τις δυο κεραίες σε δυο διαδοχικές χρονικές περιόδους συμβόλου. 

Αν το μεταδιδόμενο σήμα είναι το χ, τα λαμβανόμενα σήματα στις δΰο κεραίες λήψης είναι

y»[l] = hux + Wj[l], * = 1,2

την χρονική στιγμή 1, και

yi[2] = hux + Wi[2], i= 1,2

την χρονική στιγμή 2. Εκτελώντας συνδυασμό μέγιοτου λόγου (maximal-ratio combining) των τεσσάρων 

λαμβανόμενων σημάτων, το κέρδος καναλιού που προκύπτει είναι \hij\2, οδηγώντας σε 4-

fold κέρδος diversity.

Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση του 2x1 καναλιού, το σχήμα repetition δεν εκμεταλλεύεται τους 

βαθμούς ελευθερίας του καναλιού. Με αυτό το σκεπτικό, το σχήμα Alamouti αποδίδει καλύτερα 

μεταδίδοντας δύο σύμβολα στη διάρκεια δύο χρονικών περιόδων συμβόλου. Αλλά και το σχήμα Alam

outi δεν εκμεταλλεύεται όλους τους βαθμούς ελευθερίας του 2x2 καναλιού. Ένα πολύ απλό σχήμα που 

το πετυχαίνει είναι το εξής: μεταδίδουμε ανεξάρτητα μη κωδικοποιημένα σύμβολα από τις διαφορετικές 

κεραίες αλλά και διαφορετικές χρονικές στιγμές. Αυτό είναι ένα παράδειγμα σχήματος χωρικής πολνπλεξίας 

{spatial multiplexing): ανεξάρτητες ροές δεδομένων πολυπλέκονται στο χώρο.

1.2.4 Συνεργατική Diversity (Cooperative Diversity - Relaying)

Οι τεχνικές χωρικής ή και πολλαπλών κεραιών diversity είναι ιδιαίτερα ελκυστικές καθώς μπορούν 

εύκολα να συνδυαστούν με άλλες μορφές diversity, όπως για παράδειγμα, με χρονική ή συχνότητας και 

ακόμα να προσφέρουν δραματικά κέρδη απόδοσης όταν οι άλλοι τύποι δεν είναι διαθέσιμοι. Επιπλέον, 

οι τεχνικές αυτές έχουν μεγαλύτερο νόημα στα ασύρματα δίκτυα διότι εκμεταλλεύονται το σημαντικότερο 

ίσως πλεονέκτημα της ασύρματης μετάδοσης, το οποίο είναι η διάδοση στον αέρα. Συγκεκριμένα, 

μπορούμε να βελτιώσουμε την απόδοση του δικτύου κάνοντας χρήση της broadcast φύσης του ασύρματου 

καναλιού.

Παρά τα πολλά πλεονεκτήματα της χρήσης πολλών κεραιών στον πομπό ή και το δέκτη, αυτή η μορφή 

χωρκής diversity δεν είναι το ίδιο αποδοτική σε όλα τα πιθανά σενάρια δικτύων. Βρίσκουν εφρμογή 

κυρίως στην περίπτωση των κυψελωτών δικτύων στα οποία ο σταθμός βάσης έχει τη δυνατότητα να είναι 

εξοπλισμένος με πολλές κεραίες για την μετάδοση ή λήψη μηνυμάτων. Ωστόσο, για λόγους μεγέθους,



16

κόστους ή περιορισμών υλικού πολλοί απλοί χρήστες δεν είναι δυνατόν να διαθέτουν περισσότερες 

από μία κεραίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Για την παροχή 

diversity σε τέτοια δίκτυα έχει επινοηθεί και προταθεί ένας νέος τύπος χωρικής diversity, ο οποίος 

δεν κάνει χρήση πολλαπλών κεραιών, όπως οι συμβατικές μορφές, αλλά βασίζεται στη χρήση των 

υπαρχόντων κόμβων του δικτύου. Στην περίπτωση αυτή εξετάζουμε το πρόβλημα δημιουργίας και 

εκμετάλλευσης χωρικής diversity χρησιμοποιώντας μία συλλογή από κατανεμημένες κεραίες οι οποίες 

ανήκουν σε διαφορετικά τερματικά. Αναφερόμαστε στη νέα αυτή μορφή diversity ως Συνεργατική Di

versity (Cooperative Diversity - CO DIV), επειδή οι κόμβοι μοιράζονται τις κεραίες τους και άλλους 

πόρους για να σχηματίσουν μία εικονική παράταξη από κεραίες ("virtual array") μέσω κατανεμημένης 

μετάδοσης και επεξεργασίας σήματος. Πιο συγκεκριμένα, επωφελούμαστε από την πολλαπλή μετάδοση 

των μηνυμάτων και τον επακόλουθο πλεονασμό. Αυτός ο πλεονασμός των μηνυμάτων επιτρέπει στους 

κόμβους - προορισμούς να υπολογίζουν κατά μέσο όρο τις αποκλίσεις σήματος λόγω διαλείψεων, σκιάσεων 

και παρεμβολών,

Η νέα αυτή μορφή diversity παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τη diversity πολλαπλών κεραιών και 

επομένως δανείζεται τεχνικές επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται στα συστήματα ΜΙΜΟ, όπως beam

forming, space-time coding και άλλες. Ωστόσο, υπάρχουν και αρκετές διαφορές. Ενώ στα συστήματα 

ΜΙΜΟ υπάρχουν κώδικες χωρο-χρόνου, χρειάζεται πολλή δουλεία ακόμα και έρευνα για την σχεδιάση 

τέτοιων κωδίκων για το relay κανάλι, επειδή οι κεραίες ανήκουν σε διαφορετικά, διάσπαρτα στο χώρο 

τερματικά. To relay κανάλι είναι βασικά διαφορετικό από το ΜΙΜΟ από άκρο-σε-άκρο αφού η πληρφορία 

δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων στα συνεργαζόμενα relays αλλά αντίθετα θα πρέπει να μεταδοθεί 

μέσω ζεύξεων που πάσχουν από παρεμβολή. Επιπλέον, ο αριθμός των κεραιών δεν είναι φιξαρισμένος 

αφού εξαρτάται από τον αριθμό των relays που παίρνουν μέρος. Επομένως, ο χωρο-χρονικοί κώδικες 

που έχουν επινοηθεί για φιξαρισμένο αριθμό κεραιών θα πρέπει να τροποποιηθούν κατάλληλα. Εκτός 

από τα πρατικά αυτά ζητήματα, η δημιουργία εικονικής παράταξης από κεραίες απαιτεί συγχρνσμό σε 

σχετικά μεγάλο βαθμό. Πιο συγκεκριμένα, η δημιουργία συνεργαζόμενων ομάδων από relays απαιτεί 

συγχρονισμό στη μεταδση των πακέτων. Αυτές οι επιπλέον απατήσεις οδηγούν στην ανάγκη για σημαντικές 

αλλαγές σε σχεδόν όλα τα επίπεδα της στοίβας πρωτοκόλλων επικοινωνίας, η οποία έχει κτιστεί για τις 

παραδοσιακές από άκρο-σε-άκρο επικοινωνίες.

Μορφε'ς Συνεργατικής Diversity
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Υπάρχουν διάφορες μορφές συνεργατικής επικοινωνίας οι οποίες έχουν μελετηθεί οτην υπάρχουσα 

βιβλιογραφία. Καταρχήν, οι κόμβοι μπορούν να συνεργάζονται στη μετάδοση (Συνεργασία Μετάδοσης, 

Transmit Cooperation) ή στη λήψη των μηνυμάτων τους (Συνεργασία Λήψης, Receive Cooperation), σχημαντίζοντα 

έτσι εικονικά συστήματα MISO, SIMO ή ΜΙΜΟ. Μία αλλή πολύ διαδεδομένη μορφή συνεργατικής 

επικοινωνίας είναι η χρήση ενδιάμεσων κόμβων, οι οποίοι καλούνται relays λόγω της λειτουργίας τους, 

οι οποίοι "πασάρουν" στους προορισμούς τα λαμβανόμενα από τις πηγές μηνύματα. Τα relays μπορεί 

να έχουν και δική τους πληροφορία προς μετάδοση αν και τις περισσότερες φορές θεωρούμε ότι η 

μετάδοση των λαμβανόμενων μηνυμάτων είναι και ο μοναδικός τους ρόλος. Αυτή η μορφή συνεργατικής 

diversity που καλείται και Relaying θυμίζει τη μετάδοση μέσω πολλαπλών μονοπατιών (multihop trans

mission) η οποία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στα ad-hoc δίκτυα και φημίζεται για την εξοικονόμηση 

ενέργειας. Τέλος, μία άλλη (.ιορφή συνεργατικής επικοινωνίας είναι η "διάσκεψη" (conference) ανάμεσα 

στον κόμβο relay και τον κόμβο προορισμό. Η ιδέα της διάσκεψης είχε αρχικά προταθεί από τον 

Willems για ένα κανάλι πολλαπλής πρόσβασης (Multiple Access Channel - MAC) με τους κωδικοποιητές 

να "συνδιασκέπτονται". Στην περίπτωση της "διάσκεψης" στο relay κανάλι, θεωρούμε ότι οι ζεύξεις από 

τον προορισμό στο relay και από το relay στον προορισμό, έχουν περιορισμένη χωρητικότητα, aC και 

(1 — a)C, αντίστοιχα, όπου το a £ [0,1] αναπαριστά την ανάθεση των πόρων διάσκεψης προς κάθε 

κατεύθυνση. Ανάλογα με το αν χρησιμοποιείται επαναληπτική ή μη διάσκεψη διακρίνουμε δύο επιπλέον 

στρατηγικές.

Στρατηγικές Συνεργατικής Μετάδοσης

Ανάλογα με την επεξεργασία που κάνουν οι συνεργαζόμενοι κόμβοι στη λαμβανόμενη πληροφορία 

πριν τη μεταδόσουν διακρίνουμε και διαφορετικές στρατηγικές.

• Μέθοδος Ανίχνευσης και Προώθ>]σης (Detect and Forward)

Αυτή η μέθοδος είναι ίσως πιο κοντά στην ιδέα του παραδοσιακού καναλιού relay. Σύμφωνα με 

αυτή τη μέθοδο, ο συνεργαζόμενος κόμβος επιχειρεί αρχικά να ανιχνεύσει το σήμα του αποστολέα, 

πριν το μεταδόσει στον κατάλληλλο προορισμό.

• Μέθοδος Ενίσχυσης και Προώθησης (Amplify and Forward)

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, ο συνεργαζόμενος κόμβος, αφού λάβει το σήμα από την πήγη 

παρουσία θορύβου, το ενισχύει και το αναμεταδίδει στον προορισμό. Ο δέκτης στη συνέχεια
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προσπαθεί να ανιχνεύσει το αρχικό σήμα.

• Μέθοδος Συνεργαζόμενΐ]ς Κωόκοποίηοης (Coding Cooperation)

Η μέθοδος αυτή ενσωματώνει τη συνεργασία στην κωδικοποίηση καναλιού. Σύμφωνα με αυτή, 

στέλνονται διαφορετικά τμήματα των λέξεων - κωδίκων των χρηστών μέσω διαφορετικών μονοπατιών 

που πάσχουν από διαλείψεις. Η βασική ιδέα είναι ότι κάθε χρήστης προσπαθεί να μεταδόσει 

επιπλέον πλεονασμό στο συνεργάτη του. Το κλειδί για την αποδοτικότητα αυτής της μεθόδου 

είναι ότι αυτό επιτυγχάνεται αυτόματα μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού κώδικα, χωρίς ανάδραση 

μεταξύ των χρηστών.

Trade offs

Σε ένα σύστημα συνεργατικής επικοινωνίας, κάθε ασύρματος χρήστης θεωρείται ότι έχει δική του 

πληροφορία να μεταδόσει αλλά και να παίξει το ρόλο του relay για κάποιο άλλο χρήστη (στην περίπτωση 

του σχήματος Συνεργασίας Μετάδοσης).

Η συνεργασία οδηγεί σε ενδιαφέροντα trade-offs που αφορούν τους ρυθμούς κωδικοποίησης αλλά 

και την ισχύ μετάδοσης. Στην περίπτωση της ισχύος, κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι από τη 

μία πλευρά απαιτείται περισσότερη ισχύς αφού κάθε χρήστης, όταν συνεργάζεται, έχει να μεταδόσει 

πληροφορία και για τους δύο χρήστες. Από την άλλη πλευρά, όμως, η ισχύς μετάδοσης για την αντιστοίχιση 

των σημάτων μειώνεται λόγω της diversity που επιτυγχάνεται. Μπροστά σε αυτό το trade-off, κάποιος 

ελπίζει για μείωση της ισχύος μετάδοσης όλου του δικτύου, με δεδομένο οι υπόλοιπες παραμέτροι να 

μένουν σταθερές.

Παρόμοιες απορίες προκύπτουν και το για ρυθμό μετάδοσης του συστήματος. Στην περίπτωση της 

συνεργατικής επικοινωνίας, κάθε χρήστης μεταδίδει τόσο τα δικά του bits καθώς επίσης και κάποια 

από το μήνυμα του άλλου. Κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι αυτό προκαλεί μείωση του ρυθμού 

μετάδοσης του συστήματος. Ωστόσο, η φασματική απόδοση κάθε χρήστη βελτιώνεται επειδή, λόγω της 

συνεργατικής diversity, οι ρυθμοί κωδικοποίησης του καναλιού μπορούν να αυξηθούν. Και πάλι ένα 

trade-off παρατηρείται. Η ερώτηση κλειδί, αν η συνεργασία αξίζει το προκαλούμενο κόστος ή όχι, έχει 

απαντηθεί θετικά από διάφορες μελέτες.

Κάποιος θα μπορούσε να περιγράφει τη συνεργασία σαν ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος όσον 

αφορά την ισχύ και το εύρος ζώνης των χρηστών του δικτύου. Η ουσία της συνεργασίας είναι ότι
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συγκεκριμένες στρατηγικές ανάθεσης ισχύος και εύρους ζώνης στους χρήστες οδηγεί σε σημαντικά κέρδη 

στην συνολική απόδοση του συστήματος. Στη συνεργατική ανάθεση των πόρων, κάθε χρήστης μεταδίδει 

για πολλούς χρήστες.

Ζητήματα σχετικά με την συνεργατική μετάδοση

Υπάρχουν πολλά καίρια ζητήματα που προκύπτουν στη νέα αυτή μορφή χωρικής diversity και τα οποία 

είναι αναγκάιο να επισημανθούν. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι ο τρόπος επιλογής και διαχείρισης 

των συνεργατών ή των relays σ’ ένα περιβάλλον με πολλούς χρήστες. Με άλλα λόγια, πώς αποφασίζεται 

ποιοι χρήστες θα συνεργάζονται ή ποια relays θα ανατίθενται σε ποιες πηγές και πόσο συχνά θα γίνεται 

επανάθεση. Συστήματα όπως τα κυψελωτά, στα οποία οι χρήστες επικοινωνούν με ένα κεντρικό σταθμό 

βάσης, προσφέρουν τη δυνατότητα για ένα κεντρικό μηχανισμό. Αντίθετα, συστήματα όπως ad hoc δίκτυα 

και δίκτυα αισθητήρων τυπικά δεν μπορούν να έχουν έναν κεντρικό έλεγχο και επομένως χρειάζονται 

έναν κατανεμημένο αλγόριθμο σύμφωνα με τον οποίο οι ίδιοι οι χρήστες αποφασίζουν με ποιους θα 

συνεργαστούν. Ένα σχετιζόμενο ζήτημα είναι και ο αριθμός των συνεργατών ή ο αριθμός των relays. Η 

πρόκληση εδώ είναι ο οχεδιασμός πρωτοκόλλων τα οποία αντιμετωπίζουν δίκαια όλους τους χρήστες.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η ανάπτυξη μηχανισμών ελέγχου ισχύος για συνεργατική 

μετάδοση. Ο έλεγχος ισχύος μπορούν να βελτιώσει την απόδοση του συστήματος και επομένως είναι 

πολύ σημαντική η ανάπτυξη τέτοιων μηχανισμών.

Τέλος, ένα άλλο ζήτημα είναι πως η συνεργασία επηρεάζει τα υπόλοιπα επίπεδα της στοίβας των 

πρωτοκόλλων, αφού η περισσότερη υπάρχουσα μελέτη αναφέρεται κυρίως στο φυσικό επίπεδο.

1.3 Χωρητικότητα

Το βασικό μέτρο αξιολόγησης της ποιότητας ενός καναλιού είναι η χωρητικότητά του. Τυπικά, χωρητικότητα 

είναι ο μέγιστος ρυθμός επικοινωνίας η οποία μπορεί να επιτευχθεί με ελάχιστη πιθανότητα σφάλματος.

Η χωρητικότητα ενός καναλιού με λευκό θόρυβο (Addictive White Gaussian Noise - AWGN channel) 

είναι ορισμένη και αποτελεί το θεμέλιο λίθο για τον υπολογισμό ή εκτίμηση της χωρητικότητας ενός 

ασύρματου καναλιού που πάσχει από το φαινόμενο των διαλείψεων (fading channel). Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι σε αντίθεση με τα AWGN κανάλια, δεν υπάρχει μοναδικός ορισμός για τη χωρητικότητα 

των fading καναλιών που να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα δυνατά σενάρια. Διάφοροι συμβολισμοί
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χωρητικότητας έχουν αναπτυχθεί, και όλοι μαζί δημιουργούν μια συμμετρική μελέτη των ορίων απόδοσης 

των fading καναλιών. Τα διαφορετικά μέτρα χωρητικότητας μας επιτρέπουν να δούμε ξεκάθαρα τους 

διαφορετικούς τύπους πόρων που είναι διαθέσιμοι στα fading κανάλια: ισχύς, diversity και βαθμοί 

ελευθερίας.

1.3.1 Χωρητικότητα AWGN καναλιού

Ο Claude Shannon επινόησε το 1948 τη θεωρία της πληροφορίας για να χαρακτηρίσει τα όρια της 

αξιόπιστης επικοινωνίας. Πριν από τον Shannon, πίστευαν ευρέως ότι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί 

αξιόπιστη επικοινωνία πάνω σε ένα κανάλι που πάσχει από θόρυβο, δηλαδή να γίνει η πιθανότητα λάθους 

όσο το δυνατόν πιο μικρή, είναι να μειώσουμε το ρυθμό μετάδοσης. Ο Shannon έδειξε το εκπληκτικό 

αποτέλεσμα ότι αυτή η πεποίθηση δεν ήταν σωστή. Με πιο έξυπνη κωδικοποίηση της πληροφορίας, 

κάποιος μπορεί στην πραγματικότητα να επικοινωνεί με ένα αυστηρά θετικό ρυθμό αλλά στον ίδιο 

χρόνο, με την επιθυμητή πιθανότητα σφάλματος. Ωστόσο, υπάρχει ένας μέγιστος ρυθμός, που ονομάζεται 

χωρητικότητα του καναλιού, για τον οποίο αυτό μπορεί να γίνει: αν κάποιος επιχειρήσει να επικοινωνήσει 

με ρυθμούς μεγαλύτερους από τη χωρητικότητα του καναλιού, τότε είναι αδύνατο να οδηγήσει τη 

πιθανότητα σφάλματος στο μηδέν. Στην ενότητα αυτή επικεντρωνόμαστε στο γνωστό (πραγματικό) 

AWGN κανάλι:

y[m] = x[m] + w[m}

'Οπου x[m] και y[m\ είναι η πραγματική είσοδος και έξοδος το χρόνο πι, αντίστοιχα και w[m\ είναι 

ανεξάρτητος θόρυβος Λ/”(0, σ2). Η σπουδαιότητα αυτού του καναλιού είναι διπλή:

• Αποτελεί θεμέλιο λίθο για τη μελέτη της χωρητικότητας των fading καναλιών που μας ενδιαφέρουν.

• Αποτελεί παράδειγμα κίνητρο για την λειτουργική ερμηνεία της χωρητικότητας και δίνει νόημα 

στην εξήγηση στο γιατί είναι δυνατή μία αυθαίρετα αξιόπιστη επικοινωνία με ένα αυστηρά θετικό 

ρυθμό.

Η χωρητικότητα του (πραγματικού) AWGN καναλιού με ισχύ Ρ και θόρυβο με διασπορά σ2 είναι:

Cawgn = 2 l°g(l + ^2) (1.3.1)

Η χωρητικότητα αυτού του καναλιού είναι πιθανόν το πιο 'γνωστό αποτέλεσμα της θεωρίας της 

πληροφορίας, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια ειδική περίπτωση της γενικής θεωρίας του Shannon



21

εφαρμοσμένη σε ένα συγκεκριμένο κανάλι. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η παραπάνω σχέση δίνει το 

μέγιστο ρυθμό μετάδοσης που μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας κάποιο σχήμα κωδικοποίησης. Ο 

Shannon δεν κατασκεύασε ποτέ ρητά κώδικες, αλλά αυτό που απέδειξε ήταν πως αν κάποιος επιλέξει 

κωδικολέξεις (codewords) τυχαία και ανεξάρτητα, με τα συστατικά κάθε τέτοιας λέξης να είναι i.i.d 

Λί(0, Ρ), τότε με πολύ μεγάλη πιθανότητα ο τυχαία επιλεγμένος κώδικας θα κάνει την εργασία με 

οποιοδήποτε ρυθμό R < C. Αυτός είναι ο επονομαζόμενος i.i.d Γκαουσσιανός κώδικας.

Πόροι του AWGN καναλιού

Ο τύπος (1.3.1) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ορίσει τους ρόλους των βασικών πόρων ενός 

καναλιού, της ισχύος και του εύρους ζώνης. Έστω ένα κανάλι συνεχούς χρόνου με ισχύ Ρ, εύρος 

ζώνης W, λευκό γκαουσιανό θόρυβο με φασματική πυκνότητα ισχύος Να/2. Δειγματοληπτώντας με 

ρυθμό 1 /W, η χωρητικότητα του καναλιού είναι:

1 Ρ
- log(l + ) bits ανά πραγματική διάσταση

Ρ
log(l + —■■■—) bits ανά μιγαδική διάσταση

Αυτή είναι η χωρητικότητα σε bits για κάθε μιγαδική διάσταση ή βαθμό ελευθερίας. Αφού υπάρχουν 

W μιγαδικά δείγματα ανά δευτερόλεπτο η χωρητικότητα δίνεται από τη σχέση:

CAwgn(P,W) = W log(l + ^) (1.3.2)

Όμως SNR := Ρ/(NaW) είναι ο λόγος SNR ανά βαθμό ελευθερίας. Επομένως, η AWGN χωρητικότητα 

μπορεί να γραφεί:

Cawgn = log(l + SNR) (1.3.3)

Αυτή η φόρμουλα μετρά τη μέγιστη φασματική απόδοση μέσω ενός καναλιού AWGN ως συνάρτηση του 

λόγου SNR.

1.3.2 Γραμμικά χρονικά σταθερά γκαουσιανά κανάλια

Στην ενότητα αυτή παραθέτουμε δύο παραδείγματα καναλιών που είναι στενά συνδεδεμένα με το απλό 

AWGN κανάλι και των οποίων οι χωρητικότητες μπορούν εύκολα να υπολογιστούν. Αυτά τα κανάλια 

είναι χρονικά σταθερά, γνωστά τόσο στον πομπό όσο και στο δέκτη, και αποτελούν μια γέφυρα για τα 

fading κανάλια που θα μελετηθούν σε επόμενη ενότητα.
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1. Κανάλι μοναδικής εισόδου πολλαπλής εξόδου (Single Input Multiple Output - SIMO)

Θεωρούμε ένα SIMO κανάλι με μία κεραία εκπομπής και L κεραίες λήψης:

yi[m] = hi[m\x[m] + wi[m] I = 1,..., L

'Οπου hi [m] είναι το φιξαρισμένο κέρδος καναλιού από την κεραία μετάδοσης στην I-στή κεραία 

λήψης, και wi [πι\ είναι CAf(0, Να) προσθετικός γκαουσιανός θόρυβος ανεξάρτητος κατά μήκος των 

κεραιών. Μια ικανή στατιστική για την ανίχνευση του x[m] από το y[m] := [j/i[m],... ,yL[m]]T 

είναι:

y[m] := h*y[m] = ||h||2a;[m] +h*w[m],

Όπου h := [hi,..., hz,]T και w[m] := [ιιη [m],..., wl [m]]T. Αυτό είναι ένα AWGN κανάλι με 

λαμβανόμενο SNR Ρ\|h| \2/Ν0 αν Ρ είναι η μέση ενέργεια ανά μεταδιδόμενο σύμβολο. Επομένως, 

η χωρητικότητα αυτού του καναλιού είναι:

Pllhll2
Csimo = log(l 4-----—) (1.3.4)

Οι πολλαπλές κεραίες λήψης αυξάνουν το ωφέλιμο SNR και παρέχουν κέρδος ισχύος. Για 

παράδειγμα, για L = 2 και /ΐι| = |Λ·21 = 1, οι διπλές κεραίες λήψης παρέχουν ένα κέρδος ισχύος 

3 dB σε σύγκριση με ένα σύστημα με μία κεραία λήψης. Ο προηγούμενος γραμμικός συνδυασμός 

μεγιστοποιεί το SNR και καλείται receive beamforming.

2. Κανάλι πολλαπλής εισόδου μοναδικής εξόδου (Multiple Input Single Output - MISO)

Θεωρούμε ένα MISO κανάλι με L κεραίες εκπομπής και μία κεραία λήψης:

y[m] = h*x[m] + w[m\,

Όπου h = [/ΐχ,..., h-i\T και hi είναι το φιξαρισμένο κέρδος καναλιού από την /-στή κεραία 

εκπομπής στην κεραία λήψης. Υπάρχει ένας περιορισμός συνολικής ισχύος Ρ κατά μήκος των 

κεραιών εκπομπής. Στο S1MO κανάλι, η ικανή στατιστική είναι η προβολή του L διαστάσεων 

λαμβανόμενου σήματος στο h: οι προβολές σε ορθογώνιες διαστάσεις περιέχουν θόρυβο ο οποίος 

δε βοηθάει στην ανίχνευση του μεταδιδόμενου σήματος. Μια φυσική αντίστροφη στρατηγική 

μετάδοσης για το MISO κανάλι θα ήταν να στέλνεται η πληροφορία μόνο στη κατεύθυνση του
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διανυσματος καναλιού h. Πληροφορία που θα στέλνεται σε οποιαδήποτε κάθετη κατεύθυνση θα 

εξαφανίζεται από το κανάλι. Επομένως, θέτοντας

h _Γ ,
χ\πι\

llhll
x[m\,

το MISO κανάλι ανάγεται στο βαθμωτό AWGN κανάλι:

y[m] = ||h||x[m] + w[m\

με περιορισμό ισχύος Ρ στη βαθμωτή είσοδο. Η χωρητικότητα του βαθμωτού καναλιού είναι:

Pllhll2
Cmiso = log(l Η----jy—) (1.3.5)

Ενστικτώδους, η στρατηγική εκπομπής μεγιστοποιεί το λαμβανόμενο SNR προσθέτοντας με συνέπεια 

(coherently) τις φάσεις των λαμβανόμενων σημάτων από τις διάφορες κεραίες εκπομπής και 

αναθέτοντας περισσότερη ισχύ στην κεραία εκπομπής με το καλύτερο κέρδος καναλιού. Αυτή 

η στρατηγική "ευθυγράμμισης του σήματος εκπομπής στην κατεύθυνση του transmit antenna ar

ray pattern", καλείται transmit beamforming. Μέσω του transmit beamforming, το MISO κανάλι 

μετατρέπεται σε βαθμωτό AWGN κανάλι και επομένως οποιοσδήποτε κώδικας ο οποίος είναι 

βέλτιστος για το AWGN κανάλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα. Τόσο στο SIMO όσο και 

στο MISO κανάλι το όφελος από τη χρήση πολλαπλών κεραιών είναι το κέρδος ισχύος. Για να 

πάρουμε κέρδος σε βαθμούς ελευθερίας, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πολλές κεραίες στο πομπό 

και στο δέκτη (Multiple Input Multiple Output - ΜΙΜΟ), τα οποία θα μελετήσουμε εκτενώς σε 

άλλη ενότητα καθώς έχουν και μεγαλύτερη ομοιότητα με το σύστημα που μελετάμε.

1.3.3 Χωρητικότητα fading καναλιού

Τα βασικά αποτελέσματα χωρητικότητας που αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη ενότητα μπορούν να 

εφαρμοστούν για την ανάλυση των ορίων επικοινωνίας σε ασύρματα κανάλια που πάσχουν από το 

φαινόμενο των διαλείψεων. Θεωρούμε τη μιγαδική αναπαράσταση βασικής ζώνης ενός flat fading 

καναλιού:

y[m] = h[m\x[m\ + in [to],
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'Οπου {h[m]} είναι, η διαδικασία fading και {u>[m]} είναι i.i.d. CAf(0,No). Όπως και πριν ο ρυθμός 

συμβόλου είναι W Ηζ, υπάρχει περιορισμός ισχύος Ρ και θεωρούμε f [|/i[m]|2] = 1 για κανονικοποίηση. 

Επομένως, SNR := Ρ/Ν„ είναι το μέσο λαμβανόμενο SNR.

1. Slow fading

Στην περίπτωση που το φαινόμενο των διαλείψεων είναι αργό, θεωρούμε h[m] = h, οπότε το 

βασικό κανάλι αναπαρίσταται ως:

y[m\ = hx[m\ + w[m}

Αν χρησιμοποιείται μία κεραία τόσο στον πομπό όσο και στο δέκτη η χωρητικότητα του καναλιού 

είναι:

log(l + |/i|2SNR),

Όπου το SNR είναι το μέσο SNR που λαμβάνεται στο δέκτη.

Αν χρησιμοποιούνται πολλές κεραίες στο δέκτη (receive diversity) τότε η χωρητικότητα είναι:

l°g(l + I |h| |2SNR),

και παρέχεται κέρδος diversity και κέρδος ισχύος.

Αν χρησιμοποιούνται πολλές κεραίες στον πομπό (transmit diversity) και ο πομπός δε γνωρίζει τα 

κέρδη καναλιού, η χωρητικότητα είναι:

, 111 I I 2 SNRlog(l + ||h||2—£—),

και παρέχεται μόνο κέρδος diversity.

2. Fast fading

Στην περίπτωση που το φαινόμενο των διαλείψεων είναι γρήγορο, το βασικό μοντέλο του καναλιού 

είναι:

y[m] = h[m]x[m\ + w[m],

Όπου {h[m\} είναι εργοδική διαδικασία.

Αν υποθέσουμε ότι μόνο ο δέκτης γνωρίζει τις συνθήκες του καναλιού τότε η χωρητικότητα είναι:

C = £[log(l + |/i|2SNR)]
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Ενώ αν υποθέσουμε πλήρη γνώση των συνθηκών του καναλιού, δηλαδή και στο πομπό και στο 

δέκτη,τότε

C = £[log(l +
P*{h)\h\2

No

όπου η ισχύς ισούται με

Και το λ ικανοποιεί

<~W)+] = R

1.4 Τεχνικές βελτίωσης της απόδοσης του συστήματος

Η χωρητικότητα είναι μέτρο της απόδοσης ενός συστήματος. 'Οταν το σύστημα περιλαμβάνει πολλούς 

χρήστες, η χωρητικότητα είναι ο μέγιστος αριθμός χρηστών που μπορούν να εξυπηρετηθούν, ικανοποιώντας 

τις απαιτήσεις τους σε QoS. Ένας τρόπος για τη βελτίωση της απόδοσης είναι ο έλεχχος ισχύος (Power 

Control). Επίσης μεγάλη προσπάθεια έχει καταβληθεί για την ανάπτυξη δομών πολυχρηστικών δεκτών 

(multiuser receiver structures) οι οποίες περιορίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο την παρεμβολή μεταξύ 

των χρηστών. Στη συνέχεια, περιγράφουμε με περισσότερη λεπτομέρεια κάποιες από τις τεχνικές 

φυσικού επιπέδου που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της απόδοσης του συστήματος. Έχουμε κάνει 

την υπόθεση ότι οι χρήστες μοιράζονται μόνο ένα κανάλι.

1.4.1 Έλεγχος Ισχύος (Power Control)

Σκοπός του ελέγχου ισχύος (Power Control) είναι η ανάθεση στους χρήστες επιπέδων ισχύος έτσι ώστε 

να ελαχιστοποιείται η παρεμβολή που προκαλείται μεταξύ τους ενώ συγχρόνως να διατηρείται ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών (Quality of Service), το οποίο συνήθως εκφράζεται με το 

λόγο SIR.

Εστω Μ ζευγάρια πομπού - δέκτη τα οποία μοιράζονται το ίδιο κανάλι. Το κανάλι θα μπορούσε 

να είναι μία μπάντα συχνότητας στην περίπτωση του FDMA, μια χρονική σχισμή στην περίπτωση του 

TDMA ή ένας κώδικας στην περίπτωση του CDMA. Το κέρδος ζεύξης ανάμεσα στον πομπό ί και τον 

δέκτη j συμβολίζεται με hij, και η ισχύς του πομπού i με ρι. Αν υποθέσουμε ότι ο πομπός ι θέλει να
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επικοινωνήσει με τον δέκτη ί, τότε η ισχύς του επιθμητοΰ λαμβανόμενου σήματος είναι huPi, ενώ η ισχύς 

της παρεμβολής είναι I, := ^ hjiPj. Αν αγνοήσουμε το θερμικό θόρυβο, ο λόγος SIR στον δέκτη ι
ίΦί

ισούται με:
huPi

ίφί

(1.4.1)

Η ποιότητα της ζεύξης από τον πομπό ι στον δέκτη ι εξαρτάται αποκλειστικά από το λόγο Γ,, Η ποιότητα 

είναι αποδεκτή αν το I', είναι μεγαλύτερο από ένα συγκεκριμένο κατώφλι η0, η τιμή του οποίου εξαρτάται 

από το σύστημα. Επομένως, για αποδεκτή ποιότητα θα πρέπει να ισχύει

huPi 

J2 h3iVj
ίφί

Σε μορφή πινάκων, η παραπάνω σχέση μπορεί να γραφεί ως εξής:

Ρ > 7οΡΡ (1.4.2)

όπου Ρ = [ρι,ρ2ι · ■ · ,Ρμ]τ είναι το διάνυσμα ισχύος, και F ένας μη αρνητικός πίνακας που ορίζεται 

ως εξής:

[Ρ].σ ==
0, αν j = ι
hji . , ■it, αΜ]φι.

Η τεχνική του ελέ'/χου ισχύος είναι να διατηρεί την ποιότητα της ζεύξης, κρατώντας το λόγο SIR πάνω 

από το κατώφλι 7ο, δηλαδή να αυξομειώνει το διάνυσμα ισχύος Ρ έτσι ώστε να ικανοποιείται η σχέση 

(1.4.2). Δεδομένου ότι ο πίνακας F είναι irreducible, είναι γνωστό από το θεώρημα Perron-Frobenius ότι 

η μέγιοτη τιμή του 7ο για την οποία υπάρχει θετικό Ρ τέτοιο ώστε η παραπάνω σχέση να ικανοποιείται 

είναι 1 /p(F), όπου p(F) είναι η φασματική ακτίνα του F. Σύμφωνα με αυτό το θεώρημα, το διάνυσμα 

ισχύος που ικανοποιεί την σχέση (1.4.2) είναι το ιδιοδιάνυσμα που αντιστοιχεί στην p(F) και είναι θετικό.

Αν συνυπολογίσουμε θερμικό θόρυβο στους δέκτες, τότε ο λόγος SINR εκφράζεται ως εξής:

huPi

^ ' hjiPj ~\~ Νΐ
(1.4.3)

όπου Νι είναι η ισχύς του θορύβου στον δέκτη ι. Η απαίτηση για αποδεκτή ποιότητα ζεύξης εκφράζεται 

και πάλι με τη σχέση Γ, > 1 < ί < Μ ή σε μορφή πινάκων.

[I-7oF]P > u (1.4.4)
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όπου I είναι ένας Μ χ Μ μοναδιαίος πίνακας, και u είναι ένα element-wise θετικό διάνυσμα με το 

στοιχείο υ, ορισμένο ως

Ui
loNt

1 < i < Μ.

Το κατώφλι 7ο είναι επιτεύξιμο αν υπάρχει τουλάχιστον ένα διάνυσμα Ρ που ικανοποιεί την (1.4.4). Το 

πρόβλημα του ελέγχου ισχύος ορίζεται ως εξής:

minimize Σ Pi
i

subject to [I - 70F]P > u

Μπορεί να δειχτεί ότι, αν η φασματική ακτίνα του F είναι μικρότερη από 1 /7ο, ο πίνακας I - 7oF είναι 

αντιστρέψιμος και θετικός. Σε αυτήν την περίπτωση, το διάνυσμα ισχύος

Ρ= [I - 7oF]-1u (1.4.5)

λύνει το πρόβλημα βελτιστοποίησης.

1.4.2 Δέκτης Ελάχιστου Μέσου Τετραγωνικού Σφάλματος (MMSE Receiver)

Η ανίχνευση δέκτη (multiuser detection) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποδιαμόρφωση των σημάτων 

των χρηστών αποδοτικά σε ένα πολυχρηστικό περιβάλλον. Ο βέλτιστος ανιχνετής έχει μεγάλη πολυπλοκότητα 

η οποία αυξάνεται εκθετικά με τον αριθμό των χρηστών. Έτσι έχουν προταθεί προσεγγιστικοί αλγόριθμοι 

οι οποίοι πλησιάζουν την απόδοση του βέλτιστου. Ο ανιχνευτής ελάχιστου μέσου τετραγωνικού σφάλματος 

(Minimum Mean Squared Error - MMSE) είναι ένας τέτοιος ανιχνευτής.

Ο δέκτης MMSE είναι ο βέλτιστος γραμμικός δέκτης, βέλτιστος με την έννοια της μεγιστοποίησης 

του λόγου SINR κάθε χρήστη. Με φιξαρισμένα τα ποσά ισχύος που ανατίθενται στους χρήστες ρ, και 

των χωρικών υπογραφών τους a», ο βέλτιστος δέκτης w, είναι αυτός που μεγιστοποιεί το λόγο SINK,,

SINR, := Ρι( wfa,)2
^Pj(wfa,)2)+a2

Τώρα, έστω

A := ...,άκ\

D := diag(pi,p2, ■ ■ ■ ,ρκ)
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και

Ορίζουμε

A [ai,..., Άΐ-ι, &ι+ι ■ ■ ·, a/c]

Di := diag(pu ■ ■ -,Ρί-ι,Ρί+ι, ■ ■ ■ ,Ρκ)

Zi := AiDiAj + σ2/

και

Ζ := ADAT + σ2Ι

και παρατηρούμε ότι είναι θετικά ορισμένοι. Θέτουμε Ζ, = lJ1AlUf για ένα θετικό διαγώνιο πίνακα 

Λ; και μοναδιαίο Ui. Επίσης, ADAT = UAUT. Οπότε

CTxro pfwfa*)2max SLNRj = max---- τττ-------= Pi max
Wi^O wfZjWj Xi#oW(^0

όπου x, = Λ~ Wj.

ΧίΛ^ 1/2υ^ΆίΆ^ΙυίΑί 1/2Xj

Επομένως το argmax δίνεται από το χ» = At 12Ujκαι η βέλτιστη δομή του δέκτη εί1είναι:

w, = Zi 1ai.

Άρα, με τη χρήση της δομής των δεκτών MMSE

SIRi = af Z~l&iPi

SIR, = af (Z - pi&ia^)~'1SiiPi

SIRi = af (Z-1 + f~la‘t5V,)a iPi

SIR, =

1 - af Z_1a,pi'

af Z~l&iPi 
1 - a^Z-1aipi

1.4.3 Δέκτης Προσαρμοσμένου Φίλτρου (Matched Filter Receiver)

Ένας άλλος γραμμικός δέκτης ανίχνευσης σ’ ένα πολυχρηστικό που προσεγγίζει τον βέλτιστο είναι ο 

δέκτης προσαρμοσμένου φίλτρου.
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Για την ανίχνευση του χρήστη i ως συντελεστής του φίλτρου χρησιμοποιείται η υπογραφή του, aj.'Eioi 

ο λόγος SINR δίνεται από τη σχέση:

SINR,
Pt(afat)2

^Pj(afaj)2



Chapter 2

ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

Τα κανάλια συνεργατικής μετάδοσης ή επικοινωνίας συνδυάζουν στοιχεία του relay καναλιού και των 

fading καναλιών. Επομένως, μελέτη για τέτοια κανάλια και των προεκτάσεων τους αποτελούν τη βάση 

της μελέτης μας. Επίσης, επειδή τα κανάλια συνεργατικής μετάδοσης ουσιαστικά σχηματίζουν μία 

εικονική παράταξη από κεραίες (virtual antenna array), δουλειά πάνω σε συστήματα πολλαπλών κεραιών 

ή πολλαπλών εισόδων - πολλαπλών εξόδων (Multiple Input Multiple Output - ΜΙΜΟ) είναι πολύ σχετική.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τη σχετική δουλειά:

2.1 Relay κανάλια

Σε προηγούμενη ενότητα αναφερθήκαμε στις διάφορες αρχιτεκτονικές ασύρματων δικτύων και τις χωρίσαμε 

σε δύο μεγάλες κατηγορίες: η μία περιλαμβάνει τα δίκτυα με υποδομή και η άλλη τα δίκτυα χωρίς 

υποδομή. 'Οταν εισάγουμε diversity σε ένα ασύρματο περιβάλλον προκύπτουν πολλές νέες επιλογές. 

Μπορούμε να διακρίνουμε πέντε αρχιτεκτονικές relay καναλιών: (1) xXaaix0(classic) relay κανάλι, (2) 

παράλληλο (parallel) relay κανάλι, (3) relay κανέίλι πολλαπλής πρόσβασιις (multiple-access), (4) re

lay κανάλι ευρείας εκπομπής (broadcast) και (5) relay κανάλι με παρεμβολή (interference), οι οποίες 

απεικονίζονται στην εικόνα. Η εικόνα απεικονίζει μπλοκ διαγράμματα όταν δε χρησιμοποιείται συνεργασία. 

Για παράδειγμα, το κλασσικό relay κανάλι της εικόνας (α) αντιστοιχεί στην απευθείας μετάδοση αν 

αφαιρέσουμε το relay και στη διαδοχική μετάδοση όταν ο προορισμός δεν μπορεί να λάβει από την 

πηγή. Τα σχήματα (3)-(5) αντιστοιχούν στο κλασσικό κανάλι πολλαπλής πρόσβασης, broadcast κανάλι 

και κανάλι με παρεμβολή αντίστοιχα.

30
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Το κλασικό relay κανάλι μοντελοποιεί μία κλάση από κανάλια επικοινωνίας τριών τερματικών. Η 

ιδιότητα που διαφοροποιεί αυτά τα κανάλια γενικά είναι ότι συγκεκριμένα τερματικά, που ονομάζονται 

"relays”, λαμβάνουν, επεξεργάζονται και αναμεταδίδουν ορισμένη πληροφορία προκειμένου να βελτιώσουν 

την απόδοση του συστήματος. Οι Cover και El Gamal πραγματεύονται ένα συγκεκριμένο relay κανάλι, 

το οποίο δεν έχει μνήμη, δεν πάσχει από διαλείψεις, αλλά μόνο από προσθετικό λευκό γκαουσιανό 

θόρυβο, και προσδιορίζουν την χωρητικότητα καναλιού για την κλάση των φυσικά υποβαθμισμένων relay 

καναλιών (degraded). Συγκεκριμένα, αναπτύσσουν κατώτερα όρια χωρητικότητας, δηλαδή επιτεύξιμους 

ρυθμούς μετάδοσης μέσω τριών διαφορετικών σχημάτων κωδικοποίησης:

1. Διευκολύνω] (Facilitation), στο οποίο ο κόμβος - relay δε βοηθάει ενεργά την πηγή, αλλά διευκολύνει 

την μετάδοση προκαλώντας όσο το δυνατόν λιγότερη παρεμβολή.

2. Συνεργασία (Cooperation), στο οποίο ο κόμβος - relay αποκωδικοποιεί πλήρως το μήνυμα της πηγής 

και αναμεταδίδει, από κοινού με την πηγή, ένα bin index του λαμβανόμενου μηνύματος.

3. Παρατήρηση (Observation), στο οποίο ο κόμβος - relay κωδικοποιεί μία κβαντοποιημένη έκδοση 

του λαμβανόμενου σήματος χρησιμοποιώντας πληροφορίες από την κωδικοποίηση πηγής.

Αόριστα μιλώντας, η συνεργασία πετυχαίνει υψηλότερους ρυθμούς όταν η ποιότητα του καναλιού 

πηγή - relay είναι πολύ καλή ενώ η παρατήρηση όταν είναι καλή η ποιότητα του καναλιού relay - 

προορισμός. Παρόμοιες μελέτες έχουν γίνει και από άλλους με ιδιαίτερη έμφαση στα παράλληλα re

lay κανάλια και στα κανάλια πολλαπλής πρόσβασης. Επίσης μελέτες προσφέρουν τεχνικές για ανάλυση 

συγκεκριμένων προβλημάτων επικοινωνίας με πολλά τερματικά και προτείνουν στρατηγικές κωδικοποίησης 

και αποκωδικοποίησης οι οποίες μπορούν να απλοποιηθούν κατάλληλα στην πράξη.

2.2 Συστήματα με πολλές κεραίες

Τελευταία το ενδιαφέρον έχει στραφεί στη χρήση πολλών κεραιών στους πομπούς ή και στους δέκτες 

ενός ασύρματου συστήματος. Οι φυσικές κεραίες προσφέρουν χωρική diversity για την αντιμετώπιση 

των διαλείψεων, ή όταν είναι διαθέσιμη αρκετή γνώση των συνθηκών του καναλιού στον πομπό και στο 

δέκτη, προσφέρουν το beamforming, για την αντιμετώπιση των διαλείψεων αλλά και της παρεμβολής. 

Ως αποτέλεσμα, οι πολλές κεραίες αυξάνουν τη χωρητικότητα και ενισχύουν την ανεκτικότητα του 

συστήματος.
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Για συστήματα στα οποία περιορισμοί μεγε'θους περιορίζουν τον αριθμό των κεραιών που μπορούν 

να τοποθετηθούν, ερευνούμε θέματα που σχετίζονται με τη δημιουργία εικονικής παράταξης κεραιών 

επιτρέποντας σε διάφορους χρήστες να συνεργάζονται και να μοιράζονται αποδοτικά τις κεραίες τους. 

Σε αντίθεση με τα προβλήματα των φυσικών κεραιών που αντιμετωπίζονται στο φυσικό επίπεδο, τα 

προβλήματα που προκύπτουν στην περίπτωση των εικονικών κεραιών αντιμετωπίζονται από όλα τα 

επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης και της αλληλεπίδρασής τους.

Το γενικό μοντέλο του συστήματος πολλών κεραιών έχει την εξής μορφή:

y = Ax + η

Αρχικά, η προσοχή επικεντρώθηκε σε συστήματα με πολλές κεραίες στους δέκτες και τους αντίστοιχους 

αλγορίθμους diversity combining, π.χ. maximum - ratio and selection combining καθώς και τεχνικές 

array processing, π.χ. beamforming και μείωση παρεμβολής. Ωστόσο, τελευταία έχει δοθεί έμφαση σε 

συστήματα με πομπούς πολλών κεραιών και πιθανώς και με δέκτες πολλών κεραιών. Στην περίπτωση 

αυτή απαιτούνται πιο εξεζητημένοι αλγόριθμοι, επειδή διαφορετικά σήματα μπορεί να μεταδίδονται από 

τις πολλαπλές κεραίες αλλά και επειδή αυτά τα σήματα τοποθετούνται πάνω από τις κεραίες λήψης.

2.3 Πρωτόκολλα συνεργατικής diversity [Nicolas Laneman]

Ο Laneman παρουσιάζει και αναλύει ένα σύνολο από πρωτόκολλα συνεργατικής diversity χαμηλής 

πολυπλοκότητας. Τα πρωτόκολλα αυτά χρησιμοποιούν διάφορες στρατηγικές συμπεριλαμβανομένων 

τριών οχημάτων relaying: σταθερό (fixed, relaying), επιλεκτικό (selection relaying) ή αυξητικό (incremental 

relaying). Αυτά τα πρωτόκολλα χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους επεξεργασίας στους ενδιάμεσους 

κόμβους καθώς επίσης και διαφορετικούς τύπους συνδυασμού των λαμβανόμενων σημάτων στους κόμβους 

- προορισμούς.

1. Για το σχήμα fixed relaying, προτείνει δύο στρατηγικές: η πρώτη καλείται ενίσχυση-και-προώθΐ]ση 

(amplify-and-forward), σύμφωνα με την οποία τα relays απλά ενισχύουν τα σήματα που λαμβάνουν 

από μία ή περισσότερες πηγές και τα αναμεταδίδουν στους αντίστοιχους προορισμούς. Κάθε 

κόμβος προορισμός αποκωδικοποιεί τα μηνύματα που λαμβάνει από ένα ή περισσότερα relays 

χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, όπως αυτή του προσαρμοσμένου φίλτρου (matched filter

ing) ή συνδυασμού μέγιστου-λόγου (maximum-ratio combiner). Η δεύτερη στρατηγική καλείται
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αποκωδικοποίησιμκαι-προώθηση (decode-and-forward), και σε αυτή τα relays αποκωδικοποιούν 

ή επανακωδικοποιούν τα λαμβανόμενα σήματα, υπό τους αντίστοιχους περιορισμούς ισχύος, και 

αναμεταδίδουν τα επεξεργασμένα μηνύματα στους αντίστοιχους προορισμούς. Η αποκωδικοποίηση 

στα relays μπορεί να έχει μία από πολλές δυνατές μορφές. Για παράδειγμα, ένα relay μπορεί να 

αποκωδικοποιεί πλήρως όλο το μήνυμα ή να χρησιμοποιεί κωδικοποίηση συμβόλου-συμβόλου και 

να επιτρέπει στον προορισμό να εκτελεί πλήρη αποκωδικοποίηση. Οι επιλογές αυτές επιτρέπουν 

για trade off μεταξύ πολυπλοκότητας και απόδοσης.

2. Για τα οχήματα selection relaying, μία από τις πιθανές προσαρμόσιμες (adaptive) στρατηγικές είναι 

αυτή που βασίζεται στο σχήμα fixed relaying και στη συνέχεια επιτρέπει στα relays να επιλέγουν την 

κατάλληλη συνεργατική ή μη ενέργεια με βάση το λόγο SINR που υπολογίζουν. Συγκεκριμένα, 

κάθε relay συγκρίνει το μέτρο των κερδών καναλιού μεταξύ αυτού και κάθε πηγής με μία τιμή 

κατωφλιού και αν δεν την ξεπερνά αγνοεί το αντίστοιχο μήνυμα. Διαφορετικά, το ενισχύει ή 

το αποκωδικοποιεί και το αναμεταδίδει στον αντίστοιχο προορισμό, πετυχαίνοντας έτσι κέρδος 

diversity.

3. Το σχήμα incremental relaying βελτιώνει την φασματική απόδοση του fixed και selection relaying 

εκμεταλλευόμενο περιορισμένη ανάδραση από τον κόμβο προορισμό. Στα δύο προηγούμενα 

σχήματα δε γίνεται αποδοτική χρήση των βαθμών ελευθερίας του καναλιού επειδή τα relays 

αναμεταδίδουν τα μηνύματα συνεχώς. Αντίθετα, τα σχήματα αυτής της μορφής εκμεταλλεύονται 

σήματα ανάδρασης από τον προορισμό, για παράδειγμα ένα χαρακτηριστικό bit που σηματοδοτεί 

επιτυχία ή αποτυχία μετάδοσης. Έτσι τα relays αναμεταδίδουν το μήνυμα μόνο σιην περίπτωση 

αποτυχίας χρησιμοποιώντας κάποια από τις προαναφερθέντες στρατηγικές (amplify-and-forward, 

decode-and-forward). Επομένως, τα πρωτόκολλα αυτής της μορφής κάνουν πιο αποδοτική χρήση 

των βαθμών ελευθερίας του καναλιού, επειδή επαναλαμβάνονται αραιά. Βέβαια θα πρέπει να 

σημειώσουμε ότι οι στρατηγικές αυτής της κατηγορίας έχουν νόημα μόνο στην περίπτωση που είναι 

εφικτή η επικοινωνία μεταξύ πηγής και προορισμού, έτσι ώστε να είναι δυνατή λήψη του σήματος 

ανάδρασης. Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι οι κόμβοι προορισμοί στέλνουν σήμα 

ανάδρασης στα relays και μόνο σε περίπτωση αποτυχίας χρησιμοποιούνται επιπλέον relays.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα προαναφερθέντα πρωτόκολλα περιλαμβάνουν επιπλέον κόστη σε 

σύγκριση με το σχήμα της απευθείας μετάδοσης. Εν πρώτοις, η συνεργασία σε λειτουργία half-duplex
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απαιτεί διπλάσιο εύρος ζώνης από το αντίστοιχο της απευθείας μετάδοσης για δεδομένο ρυθμό μετάδοσης 

και οδηγεί σε μεγαλύτερες απώλειες ωφέλιμου SNR για την αύξηση της φασματικής απόδοσης. Επιπλέον, 

ανάλογα με την εφαρμογή, μπορεί να απαιτείται επιπρόσθετο υλικό λήψης, το οποίο είναι μεγαλύτερο 

στην περίπτωση κυψελωτών συστημάτων τα οποία χρησιμοποιούν πολυπλεξία συχνότητας (Frequency 

Division). Τέλος, μπορεί να υπάρχουν επιπρόσθετα κόστη για να λειτουργούν τα relays έστω και στην 

κατάσταση "on", αντί να είναι ανενεργό.

2.4 Diversity με συνεργασία χρηστών [Sendonaris, Erkip, Aazhang]

Εξετάζουν μία νέα μορφή χωρικής diversity και επικεντρώνονται σε θέματα φυσικού επιπέδου. Συγκεκριμένα, 

σε κάθε κελί του συστήματος, κάθε χρήστης έχει έναν συνεργάτη. Καθένας από τους δύο συνεργάτες 

είναι υπεύθυνος για τη μετάδοση της δικής του πληροφορίας αλλά και της πληροφορίας του συνεργάτη 

του, την οποία λαμβάνει και παρατηρεί. Επομένως, πετυχαίνεται χωρική diversity με την χρήση των 

κεραιών των συνεργατών. Το σύστημα αυτό είναι πιο πολύπλοκο από το απλό relay κανάλι καθώς το 

κανάλι μεταξύ των συνεργατών έχει θόρυβο αλλά και επειδή και οι δύο συνεργάτες έχουν και δική τους 

πληροφορία προς μετάδοση. Μετά από ανάλυση της χωρητικότητας και του throughput, συμπεραίνουν 

ότι επιλέγοντας την κατάλληλη πολιτική συνεργασίας πετυχαίνονται υψηλότεροι ρυθμοί μετάδοσης με 

τα ίδια επίπεδα ισχύος, ή, εναλλακτικά, απαιτείται λιγότερη ενέργεια μετάδοσης για την επίτευξη ίδιων 

ρυθμών μετάδοσης. Ωστόσο, επιοημαίνεται ότι παρά τα πλεονεκτήματα και τα κέρδη της νέας μορφής 

diversity, υπάρχει ένα βασικό μειονέκτημα, το οποίο είναι η αυξημένη πολυπλοκότητα υλοποίησης στο 

δέκτη, ο οποίος θα πρέπει να μπορεί να ανιχνεύει πολυπλεγμένα σήματα. Η πολυπλοκότητα αυξάνεται 

επιπλέον για λόγους ασφάλειας, καθώς τα δεδομένα κάθε χρήστη θα πρέπει να κρυπτογραφούνται πριν 

μεταδοθούν στο συνεργάτη.

2.5 Χωρητκότητα και συνεργασία σε ασΰρματατα δίκτυα [Goldsmith]

Οι κόμβοι του ασύρματου δικτύου έχουν δυνατότητα συνεργασίας στην μετάδοση και στη λήψη των 

μηνυμάτων. Μελετώνται διάφορες μορφές συνεργασίας: α) οι κόμβοι κοντά στον πομπό ή και οι κόμβοι 

κοντά στο δέκτη μπορούν να συνεργαστούν, σχηματίζοντας έτσι εικονικά συστήματα πολλαπλής εισόδου 

ή και πολλαπλής εξόδου (MISO, SIMO, ΜΙΜΟ), β) ορισμένοι κόμβοι μπορεί να χρησιμοποιούνται 

σα relays που αναμεταδίδουν το μήνυμα που παρέλαβαν ή γ) conference. Επίσης, εξετάζονται διάφορες
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στρατηγικές συνεργασίας και εξάγεται το συμπέρασμα ότι η βέλτιστη στρατηγική εξαρτάται από αρκετούς 

παράγοντες όπως η τοπολογία του δικτύου, το SNR καθώς και το πόση πληροφορία των συνθηκών των 

καναλιών είναι διαθέσιμη στους κόμβους. Συγκεκριμένα, η ορθογωνοποίηση των καναλιών προκαλεί 

σημαντική απώλεια χωρητικότητας στα δίκτυα που υιοθετούν συνεργασία. Στην περίπτωση της συνεργασίας 

στους πομπούς, το σχήμα block-Markov DF πετυχαίνει υψηλότερη φασματική απόδοση, περιπλέκοντας 

το μήνυμα συνεργασίας με την πληροφορία του χρήστη. Η συνεργασία είναι πιο χρήσιμη σε συστήματα 

μικρού ή μέτριου SNR, στο οποίο η απόδοση είναι τουλάχιστον ανάλογη των συστημάτων ΜΙΜΟ.

2.6 Νόμοι κλιμάκωσης σε ΜΙΜΟ Relay δίκτυα [Boelcskei]

Εξετάζεται ένα σύστημα στο οποίο μία συγκεκριμένη πηγή θέλει να επικοινωνήσει με ένα συγκεκριμένο 

προορισμό και υπάρχουν Κ (Κ —> οο) ενδιάμεσοι κόμβοι προκειμένου να βοηθήσουν αυτήν την επικοινωνία. 

Η πηγή και ο προορισμός διαθέτουν Μ κεραίες ενώ οι ενδιάμεσοι κόμβοι μπορεί να έχουν μία ή 

περισσότερες κεραίες. Υποθέτοντας πλήρη γνώση των συνθηκών του καναλιού αποδεικνύεται ότι η 

χωρητικότητα του δικτύου κλιμακώνεται ως εξής: C = Μ/2 log(/i) + 0(1) για σταθερό Μ. Προτείνεται 

ένα απλό πρωτόκολλο ανάθεσης των relays στις Μ ροές δεδομένων που προωθούνται με συνεπή τρόπο 

(δηλαδή ταυτόχρονα). Το πρωτόκολλο αυτό δεν απαιτεί συνεργασία μεταξύ των κεραιών του προορισμού 

και χρησιμοποιεί interstream interference cancellation. Η χωρητικότητα που πετυχαίνεται με το πρωτόκολλο 

αυτό προσεγγίζει το πάνω όριο της χωρητικότητας. Τέλος μελετάται η περίπτωση που τα relays δε 

γνωρίζουν για τις συνθήκες των καναλιών και αποδεικνύεται ότι η χωρητικότητα που πετυχαίνεται για 

μεγάλο SNR είναι: C — M/21og(SNR) + 0(1). Στην περίπτωση, όμως, αυτή απαιτείται συνεργασία 

των κεραιών του προορισμού.

2.7 Συνεργατική κωδικοποίηση σε ασύρματα δίκτυα [Erkip]

Μελετάται ο σχεδιασμός και η απόδοση της κωδικοποίησης με χρήση συνεργασίας. Συγκεκριμένα, σε ένα 

σύστημα με δύο πηγές με τον ίδιο ή διαφορετικούς προορισμούς (κυψελωτό ή ad hoc δίκτυο αντίστοιχα) 

τα bits πληροφορίας κωδικοποιούνται, στη συνέχεια πολυπλέκονται, περνούν από ένα μετατροπέα serial- 

to-parallel και αντιστοιχίζονται σε ένα συγκεκριμένο αστερισμό σήματος. Χρησιμοποιείται TD, οπότε 

κάθε χρήστης χωρίζει το slot του σε δύο ίσα τμήματα. Η πηγή 1 στο πρώτο τμήμα μεταδίδει τα μισά 

από τα κωδικοποιημένα σύμβολά της. Τα σύμβολα αυτά λαμβάνονται πολυπλέκοντας την αρχική ροή
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συμβόλων. Τόσο ο προορισμός όσο και η πηγή 2 λαμβάνουν αυτά τα κωδικοποιημένα σύμβολα. Η πηγή 

2 (συνεργάτης) επιχειρεί να τα αποκωδικοποιήσει. Αν πετύχει, τα επανακωδικοποιεί για να πάρει τα 

επιπλέον κωδικοποιημένα σύμβολα που δεν είχαν μεταδοθεί από την πηγή 1. Αυτά τα κωδικοποιημένα 

σύμβολα μεταδίδονται από την πηγή 2 για λογαριασμό της πηγής 1 στο δεύτερο τμήμα του slot της πηγής 

1. Επομένως, ο προορισμός παρατηρεί τα μισά από τα κωδικοποιημένα σύμβολα μέσω της ζεύξης με την 

πηγή 1 και τα υπόλοιπα μέσω της ζεύξης με την πηγή 2. Αν η πηγή 2 αποτύχει στην αποκωδικοποίηση, 

σηματοδοτεί την πηγή 1, και η πηγή 1 μεταδίδει τα υπόλοιπα σύμβολα μόνη της. Οι πηγές 1 και 2 αλλάζουν 

ρόλους το επόμενο slot. Αποδεικνύεται ότι το μοντέλο χου block-fading καναλιού είναι κατάλληλο για 

συνεργασία. Επίσης, δείχνεται ότι η απόδοση της συνεργατικής κωδικοποίησης βελτιώνεται με την 

αύξηση της ποιότητας των καναλιών μεταξύ των χρηστών.

2.8 Μία απλή μέθοδος συνεργατικής diversity βάσει επιλογής μονοπατιού 

[Lipmann]

Προτείνεται ένα νέο σχήμα συνεργασίας για την επικοινωνία μεταξύ μίας πηγής και ενός προορισμού το 

οποίο προσφέρει κέρδος diversity τάξης ίσης με τον αριθμό των relays του δικτύου. Συγκεκριμένα, αρχικά 

επιλέγεται το καλύτερο relay από ένα σύνολο από διαθέσιμους κόμβους και στη συνέχεια χρησιμοποιείται 

το συγκεκριμένο relay για συνεργασία στην επικοινωνία μεταξύ της πηγής και του προορισμού. Η 

μέθοδος είναι κατανεμημένη και βασίζεται στις τοπικές μετρήσεις των κόμβων για την κατάσταση του 

καναλιού. Επειδή η επιτυχία ή αποτυχία της επιλογής του βέλτιστου μονοπατιού εξαρτάται από τις 

στατιστικές του ασύρματου καναλιού, παρέχεται μία μεθοδολογία για την εκτίμηση της απόδοσης αυτών 

των στατιστικών.

Ανάλυση με τη βοήθεια της θεωρίας της πληροφορίας δείχνει ότι το προτεινόμενο σχήμα πετυχαίνει 

diversity multiplexing trade off ίδιο με αυτό που επιτυγχάνεται και με πιο πολύπλοκα πρωτόκολλα, τα 

οποία όμως στερούνται απλότητας και επομένως όχι άμεσης εφαρμογής και ενσωμάτωσης σε υπάρχοντα 

συστήματα.
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2.9 Όρια της χωρητικότητας για συνεργατική Diversity

Μελετάται ένα δίκτυο τεσσάρων κόμβων και εξάγονται πάνω και κάτω όρια χωρητικότητας για κάποια 

μορφή συνεργασίας, εκπομπής ή λήψης. Αυτά τα όρια τα χρησιμοποιούν για να χαρακτηρίσουν το 

κέρδος συνεργασίας σε περιβάλλον με υψηλό SNR. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν υπάρχει κέρδος 

πολυπλεξίας είτε στην περίπτωση της συνεργασίας εκπομπής είτε στην περίπτωση της συνεργασίας λήψης, 

αλλά παρέχεται ένα επιπρόσθετο κέρδος, στο offset. Συγκεκριμένα,

• Η συνεργασία εκπομπής δε δίνει κέρδος όταν η παρεμβολή είναι μεγάλη, αλλά για αδύναμη 

παρεμβολή, το κέρδος δίνεται από έναν επιπλέον όρο, min{log( |ci21), log(|c2i) |}, αν υποθέσουμε 

ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την μικρή παρεμβολή χωρίς συνεργασία ή

min{ log(|ci2|2
log(|c32|2

log(|c2l]2h 
log (I c4112 )

αν δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός, με

C12 :=. _ ^ 12 

σ1 C2i :=_ ^21 
σ2 C32 · =_ ^32 C41 ^41

σ4

• Η συνεργασία λήτβης δίνει κάποιο κέρδος και για ισχυρή και για αδύναμη παρεμβολή, και το κέρδος 

δίνεται από έναν επιπλέον όρο μέσα στο λογάριθμο: log(... + |c43|2T>3) ή log(... + \c3i\2Pi), για 

ασύγχρονα συστήματα. Ο συγχρονισμός των πομπών δε δίνει επιπλέον κέρδος.

2.10 Όρια χωρητικότητας και Ανάθεση ισχύος σε ασύρματα relay κανάλια 

[Madsen]

Μελετάται το κλασσικό relay κανάλι σε περιβάλλον με σκίαση Rayleigh. Υποθέτοντας πλήρη γνώση των 

συνθηκών των καναλιών από όλους του κόμβους, υπολογίζονται κατώτερα και ανώτερα όρια εργοδικής 

και outage χωρητικότητας κάτω από διαφορετικούς πρακτικούς περιορισμούς (συγχρονισμός ή μη και 

full duplex ή time division μετάδοση). Στη συνέχεια, μελετάται η επίδραση της βέλτιστης ανάθεσης ισχύος 

μετάδοσης στην πηγή και το relay και εξάγονται κάποια αξιόλογα συμπεράσματα. Σε σύγκριση με την 

απευθείας μετάδοση, η χρήση relay οδηγεί σε κέρδος απόδοσης, τόσο για την εργοδική χωρητικότητα όσο 

και για την outage. Επίσης, το βέλτιστο relaying υπερτερεί σε σύγκριση με τα παραδοσιακά πρωτόκολλα
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αναμεταδόσεων. Η ανάθεση ισχύος μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικό κέρδος στα ασύρματα relay 

κανάλια, ιδιαίτερα όταν το relay λειτουργεί σε κατάσταση TD. Τέλος, αφού η γνώση των συνθηκών των 

καναλιών στον πομπό κάνει δυνατή την ανάθεση ισχύος, μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερους ρυθμούς 

μετάδοσης, ακόμα και στην περίπτωση υψηλού SNR. Αυτό είναι σε αντίθεση με την περίπτωση της από 

άκρο-σε-άκρο επικοινωνίας και με μία μόνο κεραία καναλιού, αλλά είναι σε συμφωνία με την περίπτωση 

του από άκρο-σε-άκρο ΜΙΜΟ καναλιού.

2.11 Συνεργατική επικοινωνία με μερική γνώση της κατάστασης καναλιού: 

Πότε να συνεργαστώ?

Προτείνεται ένα πρωτόκολλο συνεργασίας το οποίο κάνει χρήση της μερικής γνώσης των συνθηκών 

των καναλιών (partial CSI) που είναι διαθέσιμη στην πηγή. Ο κύριος σκοπός αυτού του σχήματος είναι 

να πετύχει υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης αλλά συγχρόνως να εγγυάται την ίδια τάξη diversity με την 

αντίστοιχη του συμβατικού σχήματος συνεργασίας. Η λογική πίσω από το προτεινόμενο σχήμα είναι ότι 

δε χρειάζεται το relay να προωθεί τη λαμβανόμενη πληροφορία αν το απευθείας κανάλι μεταξύ πηγής 

και προορισμού είναι υψηλής ποιότητας. Συγκεκριμένα, απαντούν στο ερώτημα: "Πότε να συνεργαστεί;".

Η πηγή πρέπει να αποφασίσει πότε να συνεργαστεί, παίρνοντας το λόγο ανάμεσα στο κέρδος του 

καναλιού πηγή - προορισμός και στο κέρδος καναλιού πηγή - relay και συγκρίνοντάς το με μία τιμή 

κατωφλιού, το οποίο ονομάζεται κατώφλι συνεργασίας. Αν ο λόγος αυτός είναι μικρότερος από το 

κατώφλι, χρησιμοποιεί τη ζεύξη απευθείας μετάδοσης (direct transmission mode). Διαφορετικά, αναθέτει 

στο relay να μεταδόσει το σήμα που έλαβε όπως στο παραδοσιακό σχήμα decode-and-forward (relay - 

cooperation mode). Στη συνέχεια, το relay αποφασίζει αν θα προωθήσει το σήμα που έλαβε σύμφωνα 

με κάποιο κριτήριο (π.χ. το SNR μεταξύ relay και προορισμού).

Στη συνέχεια αναλύεται η απόδοση του παραπάνω συστήματος με μέτρο το symbol error rate για 

το M-PSK signaling και το M-QAM και καταλήγουν ότι εξαρτάται από τις παραμέτρους α (κατώφλι),

Ρι (ισχύς μετάδοσης πηγής), Ρ2 (ισχύς μετάδοσης του relay). Επόμενο βήμα είναι η βελτιστοποίηση 

της απόδοσης του πρωτοκόλλου. Αρχικά προσπαθούν να το πετύχουν ελαχιστοποιώντας μόνο το SER 

και στη συνέχεια ελαχιστοποιώντας το λόγο ανάμεσα στο SER και το ρυθμό μετάδοσης. Μεταβλητές 

απόφασης και για τα δύο κριτήρια είναι το κατώφλι α και το r = Ρ\/Ρ, όπου Ρ = Ρ\ + Π)·



Chapter 3

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

Η συνεργατική μετάδοση στα ασύρματα δίκτυα είναι ένας τρόπος για τη δημιουργία εικονικής χωρικής 

diversity, την οποία εκμεταλλεύονται πολλές υπάρχουσες τεχνικές επεξεργασίας, και χρησιμοποιείται για 

την αντιμετώπση του φαινομένου των διαλείψεων με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ρωμαλεάτητας του 

καναλιού. Το περισσότερο έργο από την υπάρχουσα βιβλιογραφία θεωρεί ότι η επιλογή των συνεργατών 

είναι προκαθορισμένη και ερευνά περισσότερο τις λεπτομέρειες του τρόπου συνεργασίας.

Εμείς, στην παρούσα εργασία, ασχολούμαστε περισσότερο με το ζήτημα της ανάθεσης ενός αριθμού 

από κόμβους - relays σε ζεύγη πηγής - πρρορισμού για την μετάδοση μηνυμάτων για λογαριασμό της πηγής 

προς τον αντίστοιχο προορισμό της. Οι αλγόριθμοι αναζήτησης της βέλτιστης ανάθεσης στηρίζονται στους 

λαμβανόμενους λόγους SINR στα relays και στους προορισμούς έτσι ώστε να μεγιστοποιείται ο συνολικός 

από άκρο-σε-άκρο ρυθμός μετάδοσης. Επειδή ο βέλτιστος αλγόριθμος έχει μεγάλη πολυπλοκότητα, η 

οποία αυξάνεται εκθετικά με τον αριθμό των πηγών-προορισμών και των relays, προτείνουμε ευριστικούς 

αλγορίθμους οι οποίοι προσεγγίζουν το βέλτιστο επιτεύξιμο ρυθμό μετάδοσης.

'Οσον αφορά το σχήμα συνεργασίας μεταξύ των κόμβων - relays που συμμετέχουν σε κάποια επικοινωνία 

εξετάζουμε δύο τεχνικές, τους δέκτες Προσαρμσμένου Φίλτρου (Matched - Filter receivers) και τους 

δέκτες Ελάχιστου Μέσου Τετραγωνικού Σφάλματος (Minimum Square Error receivers).

3.1 Σκοπός

Θεωρούμε ένα ετερογενές δίκτυο το οποίο αποτελείται από Μ πηγές, Μ προορισμούς και Κ ενδιάμεσους 

κόμβους (relays). Κάθε μία από τις πηγές θέλει να μεταδίδει τα μηνύματά της σε έναν προκαθορισμένο 

προορισμό και χωρίς βλάβη της γενικότητας και για ευκολία στο συμβολισμό θεωρούμε ότι η πηγή ι έχει

39
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προκαθορισμένο προορισμό τον ί. Επομένως, μπορούμε, για συντομία, να αναφερόμαστε σε αυτή τη 

συγκεκριμένη επικοινωνία ως το ζευγάρι πηγής-προορισμού ί.

Ο βασικός μας σκοπός είναι να ορίσουμε μια στρατηγική ανάθεσης των Κ relays στα Μ ζεύγη 

επικοινωνίας (relaying strategy) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο μέγιστος δυνατός συνολικός από άκρο-αε- 

άκρο ρυθμός μετάόοσ>]ς. Ο όρος συνολικός αναφέρεται στο άθροισμα των ρυθμών μετάδοσης όλων των 

ζευγαριών πηγής-προορισμού, ενώ ο όρος από άκρο-σε-άκρο περιλαμβάνει το ρυθμό μετάδοσης από μία 

πηγή στα αντίστοιχα relays καθώς επίσης και το ρυθμό μετάδοσης από αυτά τα relays στον αντίστοιχο 

προορισμό. Ο ρυθμός μετάδοσης θεωρείται ότι έχει συναρτησιακή εξάρτηση από το λόγο σήματος προς 

παρεμβολή και θόρυβο (Signal to Interference and Noise Ratio - SINR).

Επειδή η αναζήτηση της βέτιστης ανάθεσης έχει εκθετική πολυπλοκότητα, καταφεύγουμε στην αναζήτηση 

ευριστικών αλγορίθμων οι οποίοι προσεγγίζουν αρκετά ικανοποιητικά τη βέλτιστη λύση. Επιπρόσθετα, 

επιδιώκουμε να ενσωματώσουμε στον αλγόριθμο έλεγχο ισχύος (Power Control - PC) έτσι ώστε να 

πετυχαίνουμε μέγιστο ρυθμό μετάδοσης με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ισχύος.

Πριν προχωρήσουμε στην μελέτη και αναζήτηση λύσεων για το παραπάνω πρόβλημα, εξετάζουμε 

κάποια ενδιαφέροντα ζητήματα που προκύπτουν.

3.2 Μερική ή Πλήρης Συνεργασία (Ανάθεση ή όχι)

Η broadcast φύση, δηλαδή η δυνατότητα ευρείας εκπομπής, του ασύρματου μέσου (αέρας) είναι η 

ιδιότητα-κλειδί που επιτρέπει για συνεργατική diversity μεταξύ των κόμβων: τα μεταδιδόμενα σήματα 

μπορούν, κατ’ αρχήν, να λαμβάνονται και να επεξεργάζονται από οσαδήποτε και οποιαδήποτε από έναν 

αριθμό από relays. Έτσι, τα relays μπορούν να συνεργάζονται και να μεταδίδουν από κοινού τα μηνύματα 

που λαμβάνουν από όλες τις πηγές. Αν και αυτές οι επιπλέον παρατηρήσεις των μεταδιδόμενων σημάτων 

είναι διαθέσιμες χωρίς επιπλέον κόστος (εκτός, πιθανόν, από το κόστος για κάποιο επιπρόσθετο υλικό 

λήψης) τα υπάρχοντα πρωτόκολλα ασύρματης δικτύωσης συχνά τις αγνοούν ή τις απορρίπτουν.

Ένα βασικό, πρωταρχικό ερώτημα και θέμα προς ανάλυση είναι αν θα πρέπει όλα τα relays να 

συμμετέχουν σε όλα τα ζεύγη πηγής - προορισμού (πλήρης συνεργασία) ή αντίθετα υποσύνολα από αυτά 

να ανατίθενται σε συγκεκριμένα ζεύγη (μερική συνεργασία). Εκ πρώτης όψεως η απάντηση φαίνεται 

προφανής, ότι δηλαδή θα πρέπει να συμμετέχουν όλα τα relays για την επίτευξη πλήρους κέρδους diversity. 

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, η δεύτερη επιλογή είναι καλύτερη και ο κύριος λόγος φαίνεται να
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είναι, η προκαλούμενη παρεμβολή λόγω της ανεπάρκειας εύρους ζώνης. Άμεσο επακόλουθο αυτής της 

διαπίστωσης είναι η απάντηση σε μερικά άλλα ερωτήματα όπως:

1. Ποιο υποσύνολο από relays πρέπει να ανατεθεί σε κάθε ζεύγος πηγής-προοριομού, και με βάση 

ποιο κριτήριο γίνεται αυτή η επιλογή. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα αποτελεί ουσιαστικά και 

το σημαντικότερο μέρος της δικής μας προσπάθειας και αναζήτησης.

2. Τα υποσύνολα αυτά θα αποτελούν διαμέριση ή όχι του αρχικού συνόλου των relays, δηλαδή ένα 

relay θα μπορεί να βοηθάει μία ή περισσότερες από μία πηγές, αντίστοιχα, και αν μπορεί πώς 

γίνεται πρακτικά.

3. Ποια στρατηγική συνεργασίας ακολουθούν τα relays σε φυσικό επίπεδο και αν χρησιμοποιούν 

πάντα την ίδια. Επίσης, προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε αν η βέλτιστη ανάθεση επηρεάζεται από 

τη στρατηγική συνεργασίας που υιοθετείται ή είναι ανεξάρτητη.

3.2.1 Πλήρης Συνεργασία

Στο σχήμα της πλήρους συνεργασίας θεωρούμε ότι όλα τα relays συμμετέχουν στη μετάδοση των μηνυμάτων 

όλων των πηγών. Οπότε δεν τίθεται θέμα ανάθεσης relays σε ζεύγη πηγής-προορισμού και τα υποσύνολα 

των relays δεν είναι διαμέριση αφού είναι ένα σύνολο. Όσον αφορά το τρίτο ερώτημα, υπάρχουν δύο 

κύριες κατηγορίες αλγορίθμων για συνεργατική επικοινωνία: αυτοί που βασίζονται στην επανάληψη 

(repetition-based) και αυτοί που χρησιμοποιούν χωροχρονική κωδικοποίηση (space-time coding). Οι 

αλγόριθμοι και των δύο κατηγοριών αποτελούνται από δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, η οποία είναι 

ίδια και στις δύο κατηγορίες, οι πηγές εκπέμπουν το σήμα τους τα οποία λαμβάνουν όλα τα relays. Για 

την πρώτη κατηγορία, κατά τη δεύτερη φάση τα relays απλά προωθούν τα λαμβανόμενα σήματα στους 

προορισμούς χρησιμοποιώντας διαφορετικά ορθογώνια υποκανάλια, ενώ για τη δεύτερη κατηγορία, τα 

εκπέμπουν πάνω στο ίδιο υποκανάλι.

3.2.2 Μερική Συνεργασία

Αν και τα πρωτοκόλλα πλήρους συνεργασίας παρέχουν πλήρη κέρδη χωρικής diversity, οι απώλειες του 

SINR, εξαιτίας της ανεπάρκειας εύρους ζώνης και του φαινομένου της απώλειας μονοπατιού, μπορούν 

να αυξηθούν με την αύξηση του αριθμού των τερματικών που συνεργάζονται, σε τέτοιο βαθμό που να
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υποθάλπτουν τα οφέλη της diversity. Η παρατήρηση αυτή σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα κέρδη της 

diversity γενικά δείχνουν μείωση, μας παροτρύνει να πιστέψουμε ότι ίσως είναι πιο ωφέλιμο σε μεγάλα 

δίκτυα να ομαδοποιήσουμε τα relays σε μικρότερα υποσύνολα τα οποία θα βοηθούν συγκεκριμένα ζεύγη 

πηγής - προορισμού.

Η ομαδοποίηση, ωστόσο, απαιτεί επιπλέον φόρτο δικτύου με την έννοια της διασποράς απαραίτητης 

πληροφορίας για την κατάσταση του δικτύου, όπως, για παράδειγμα, πληροφορίες για τις απώλειες 

μονοπατιού μεταξύ των τερματικών. Επίσης, ο φόρτος αυξάνεται με την εκτέλεση αλγορίθμου για 

την ομαδοποίηση των relays και με τον έλεγχο πρόσβασης στο μέσο (Medium Access Control) για τα 

συνεργαζόμενα υποσύνολα.

Τα σχήματα που βασίζονται σε επανάληψη (repetition) απαιτούν σχετικά χαμηλή πολυπλοκότητα στα 

τερματικά αλλά απαιτούν περισσότερη πολυπλοκότητα στο δίκτυο για την απόφαση ποια τερματικά θα 

συνεργαστούν για να είναι αποδοτικοί οι αλγόριθμοι. Επομένως αυτοί οι αλγόριθμοι είναι κατάλληλοι 

για δίκτυα με υποδομή, όπως για παράδειγμα ένα κυψελωτό δίκτυο, δορυφορικό ή ένα συγκεκριμένο 

ασύρματο LAN, στα οποία τα τερματικά επικοινωνούν απευθείας με ένα σημείο πρόσβασης το οποίο 

επιλέγει και αποφασίζει για τα συνεργαζόμενα groups. Για να χειριστούμε την πολυπλοκότητα σε ένα 

σημείο πρόσβασης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια πληθώρα από αλγορίθμους ομαδοποίησης οι 

οποίοι βασίζονται στη διαμέριση συνόλων και weighting matching των γραφημάτων. Αντίθετα, η di

versity που βασίζεται στη χωρο-χρονική κωδικοποίηση (space-time coding) απαιτεί περισσότερο φόρτο 

στα τερματικά αλλά εύκολα εκτείνεται σε κατανεμημένη υλοποίηση. Επομένως, αυτοί οι αλγόριθμοι 

είναι περισσότερο κατάλληλοι σε ad hoc δίκτυα με clusters. Αυτού του είδους η diversity μπορεί να 

χρησιμοποιήσει υπάρχοντες αλγορίθμους clustering για την ομαδοποίηση.

3.2.3 Παράδειγμα - Κίνητρο

Για να αποσαφηνίσουμε το παραπάνω πρωταρχικό δίλημμα, δηλαδή επιλογή πλήρους ή μερικής συνεργασίας, 

αλλά και για να παρουσιάσουμε το κίνητρο της δικής μας έρευνας και αναζήτησης (δηλαδή αποδοτική 

ανάθεση) θεωρούμε ένα ασύρματο δίκτυο με δύο πηγές και δύο προορισμούς, και οι πηγές si και «2 

θέλουν να επικοινωνήσουν με τους προορισμούς d\ και <12, αντίστοιχα. Απευθείας επικοινωνία από τις 

πηγές στους προορισμούς δεν είναι δυνατή λόγω μεγάλης απόστασης ή φυσικών εμποδίων. Στο χώρο 

μεταξύ των πηγών και των προορισμών υπάρχουν δύο ενδιάμεσοι κόμβοι (relays), οι τη και τ2 και η
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επικοινωνία από τις πηγές προς αυτούς και από αυτούς προς τους προορισμούς είναι εφικτή. Τα relays 

μεταβιβάζουν το μήνυμα ή τα μηνύματα που λαμβάνουν από τη μία ή και τις δύο πηγές στους αντίστοιχους 

προορισμούς. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν θα πρέπει να συνεργαστούν και τα δύο relays για την 

αναμετάδοση των μηνυμάτων και των δύο πηγών ή θα πρέπει να γίνει ανάθεση ενός μόνο relay σε ένα 

ζεύγος πηγής-προορισμού. Επιπλέον για τη δεύτερη περίπτωση, προκύπτει ένα επιπλέον ερώτημα, για 

το ποιο relay θα ανατεθεί σε ποιο ζεύγος, το οποίο θα απαντηθεί σε επόμενη υποενότητα.

Πρώτο σενάριο

Για το πρώτο τμήμα της επικοινωνίας (first hop) αρχικά θεωρούμε το σενάριο στο οποίο το relay τί 

βοηθάει την πηγή si και το relay r2 την πηγή S2. Παρόμοια θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι το relay 

τί ανατίθεται στην πηγή s2 και το relay r2 στην πηγή s,. Το σύστημα μπορεί να μοντελοποιηθεί σαν δύο 

από άκρο-σε-άκρο ζεύξεις με htJ το κέρδος ζεύξης από την πηγή s, στο relay rj. Οι λόγοι σήματος προς 

παρεμβολή στα relays τί και r2, αντίστοιχα, δίνονται από τις σχέσεις:

SIR, Pi\hi
Ρ2ΙΛ21Ι2

sir2 =
P2\h:221
Pi\hi

όπου pi η ισχύς μετάδοσης της πηγής ι. Ως μέτρο επίδοσης του συστήματος ορίζουμε τη χωρητικότητα 

κατά Shannon και μάλιστα σε περιβάλλον με υψηλό SIR, οπότε:

Cp = log(SIRi) + log(SIR2) = log( Pi\hn\\ , . ,
P2I/121I2 + S(

P2 |^·22 

pi\h 121
l°g( |fen|2|h.22|2

|/l2l|2|/ll2|2

Δεύτερο σενάριο

Για το πρώτο τμήμα της επικοινωνίας (first hop) τώρα θεωρούμε το εξής σενάριο: τόσο το relay τί όσο 

και το relay τ·2 βοηθούν και τις δύο πηγές, si και s2. Αυτό το σύστημα θα μπορούσε να μοντελοποιηθεί 

σαν ένα 2x2 ΜΙΜΟ κανάλι με τα δύο relays να συνθέτουν έναν εικονικό δέκτη εξοπλισμένο με δύο 

κεραίες. Οι αντίστοιχοι λόγοι σήματος προς παρεμβολή δίνονται από τις σχέσεις:

SIRi =

SIR2 =

Pilwfh:!2
Ρ2 |wfih2|2

P2|w2fh2|2

Pi|w^hi|2
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όπου hi := [/in, /ii2]T, h2 := [Λ.21, /i22]T είναι τα διανύσματα κέρδους των καναλιών από τις πηγές 

si και S2 προς τον εικονικό δέκτη, αντίστοιχα και wi := [wn,W2i]T, w2 := [wn,W22]T είναι τα 

διανύσματα πολνχρηστικής ανίχνευσ>ις του εικονικού δέκτη για τις πηγές Si και S2, αντίστοιχα.

Η χωρητικότητα κατά Shannon σε περιβάλλον με υψηλό SIR είναι:

Cf — log (SIR 1) + log(SIR2) = log(
Pi|wf hi 
p2|wffh2

+ log(
p2|wfh2|2
Pi|w^hi|2 = log(

|wfh1|2|w2/fh2l2
|wfh2|2|wfhi|2

Μαθηματικά, το προηγούμενο ερώτημα μπορεί να διατυπωθεί ως εξής:

Πότε ισχύει Cv > Cf;

Καταρχήν, πριν επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο προηγούμενο ερώτημα, θα πρέπει να σημειώσουμε 

ότι η απάντηση εξαρτάται και από τα διανύσματα πολυχρηατικής ανίχνευσης wi και w2, τα οποία 

καθορίζονται ανάλογα με την τεχνική επεξεργασίας που θα εκτελέσει ο δέκτης (τα relays). Όπως 

έχουμε αναφέρει και σε άλλο σημείο, δύο είναι οι βασικοί τύποι δέκτη που μελετάμε εκτενέστερα. Ο 

ένας είναι ο δέκτης προσαρμσμένσυ φίλτρου (matched filter receiver) και ο άλλος ο δέκτης ελάχιστου 

μέσου τετραγωνικού σφάλματος (MMSE receiver). Οπότε,

• για το μεν δέκτη προσαρμοσμένου φίλτρου, έχουμε: wi := hi και w2 := h2. Οπότε

Cf = log(
Ihfhil2 |h"h2l2 
|hfh2|2 Ihfhil2

(3.2.1)

• ενώ για τον δέκτη ελάχιστου μέσου τετραγωνικού σφάλματος, έχουμε: wi := (I + p2h2h|/) 1 Ιι 1 

και w2 := (I + pihihf)-1h2. Οπότε

|[(I + p2h2h^) 1hi]-f/h1|2 |[(I-|-p1h1h(f) :h2]Hh2|2 
|[(I + p2h2hf )-1hi]//h2|2 |[(I + pihihf )-1h2]iihi|2

Επομένως, για δεδομένη ανάθεση ισχύος, η φορά της ανισότητας εξαρτάται από τα διανύσματα 

hi, i = 1,2.

Αντίστοιχα, για το δεύτερο τμήμα επικοινωνίας, προκύπτει ότι το βέλτιστο σχήμα συνεργασίας

εξαρτάται από τα g, . z = 1,2.
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3.3 Σύστημα

3.3.1 Μοντέλο Συστήματος

Θεωρούμε ένα ετερογενές δίκτυο το οποίο αποτελείται από Μ πηγές, Μ προορισμούς και Κ ενδιάμεσους 

κόμβους (relays). Κάθε μία από τις πηγές έχει έναν αντίστοιχο προκαθορισμένο προορισμό και χωρίς 

βλάβη της γενικότητας και για ευκολία στο συμβολισμό θεωρούμε ότι η πηγή i έχει προκαθορισμένο 

προορισμό τον ι. Επομένως, μπορούμε, για συντομία, να αναφερόμαστε σε αυτή τη συγκεκριμένη 

επικοινωνία ως το ζευγάρι πηγής-προορισμού ι. Ο πίνακας Η = € Ρ,V) € TV), όπου V το

σύνολο των ζευγαριών πηγής-προορισμού, ΤΖ το σύνολο των relays, ht] το φυσικό κέρδος καναλιού από 

την πηγή ι στο relay j και ο πίνακας G = (γγ,,, Vj 6 71, Vi e V), όπου gJt το φυσικό κέρδος καναλιού 

από το relay j στον προορισμό ι, υποθέτουμε ότι είναι γνωστοί. Δηλαδή υποθέτουμε πλήρη γνώση της 

κατάστασης του καναλιού (full Channel State Information - CSI).

Θεωρούμε ότι απευθείας επικοινωνία ανάμεσα στις πηγές και τους προορισμούς δεν είναι εφικτή 

εξαιτείας φυσικών εμποδίων ή ισχυρών εξασθενήσεων των αντίστοιχων καναλιών. Για το λόγο αυτό, 

ενδιάμεσοι κόμβοι (relays) αναλαμβάνουν να βοηθήσουν στην επικοινωνία συγκεκριμένων ζευγαριών 

πηγής-προορισμού. Στην πράξη, όταν δύο ή περισσότερα relays ανατίθενται σ’ ένα ζεύγος επικοινωνίας, 

αναλαμβάνουν να μεταδόσουν τα μηνύματα της πηγής στον προκαθορισμένο προρισμό της. Όταν τα 

relays είναι περισσότερα από ένα ουσιαστικά σχηματίζουν έναν εικονικό κόμβο με πολλαπλές κεραίες, 

τόσες όσα είναι τα relays.

Επίσης υποθέτουμε ότι κατά τη χρονική διάρκεια ενός slot, ένας κόμβος μπορεί να μεταδίδει ή να 

λαμβάνει αλλά όχι και τα δύο ταυτόχρονα (Half-duplex mode) ή απλά να είναι ενεργός και απλά να 

ακούει. Επομένως, η μετάδοση ενός μηνύματος από την πηγή στον προορισμό διαρκεί δύο χρονοσχισμές 

(time slots). Στην πρώτη χρονοοχιαμή κάθε πηγή εκπέμπει το μήνυμά της στα relays ενώ στη δεύτερη 

χρονοοχισμή τα επιλεγμένα (από τον αλγόριθμο ανάθεσης) relays εκπέμπουν το μήνυμα που έλαβαν, 

μετά από την κατάλληλη επεξεργασία, στον αντίστοιχο προορισμό.

Το κανάλι ανάμεσα στις πηγές και τα relays το μοντελοποιούμε ως uplink με πολλούς σταθμούς βάσης 

(οι οποίοι αντιστοιχούν στις πηγές), ενώ το κανάλι ανάμεσα στα relays και τους προορισμούς ως downlink 

με πολλούς σταθμούς βάσης (οι οποίοι αντιστοιχούν στους προορισμούς).

Για ένα ζευγάρι πηγής-προορισμού ι, ορίζουμε ως 5, το υποσύνολο των relays που τους έχουν ανατεθεί 

για τη μεταβίβαση των μηνυμάτων από την πηγή i στον προορισμό ι. Επίσης, για το κανάλι uplink,
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ορίζουμε για κάθε πηγή i £ V το διάνυσμα ωφέλιμου κέρδους ως hi («S») = £ 1Ζ) ανάμεσα στην

πηγή ί και το σύνολο των relays με

( hij, αν j £ Si
hij ·— λ

[ 0, διαφορετικά

και το διάνυσμα παρεμβολής από την πηγή k Φ ί ως hk{Si) = (hkj,Vj £ 72.), Mk £ (V — {«}) με

hkj
hkj, αν j £ Si 

0, διαφορετικά

Αντίστοιχα, για το κανάλι downlink, ορίζουμε για κάθε προορισμό i £ V το διάνυσμα ωφέλιμου κέρδους 

ως gi{Si) = (gji, Vj £ 72) ανάμεσα στο σύνολο των relays και τον προορισμό ί με

9jt
gji, αν j £ Si 

0, διαφορετικά.

και το διάνυσμα παρεμβολής ως gi{Sk) = {gkj,^j £ 72·), VA; £ (V — {*}) από τα relays j £ Sk, k Φ i 

στον προορισμό i, με

9 k j —
αν j £ Si 

διαφορετικά.

Έτσι προκύπουν οι πίνακες ωφέλιμου κέρδους Hs και Gs καθώς και οι πίνακες παρεμβολής Hint

9k j 5

ο,

και Gint ·

Hs :=

ί h! (S1) \ 

h 2(<S2)

5 Gs :=

f gi($i) \ 

g2(^2)

5

1 0
^λ/(>5μ)> 
h2 (S1) ·· h m(5i)\ ( 0 g

\g m(Sm)j 
2(Sl) gA/(<Sl)^

hi (<S2) 0 ■ hM(52)
ί £*int - —

gi(Sa) 0 gM (<s2)

^hi(<SAf) h2(SM) ■ 0 ) \Si(SM) g 2(SM) ·■· o /

Επειδή χρησιμοποιούμε ως μέτρο απόδοσης του δικτύου το ρυθμό μετάδοσης, ο οποίος έχει άμεση 

σχέση με τη χωρητικότητα των καναλιών επικοινωνίας, είναι απαραίτητος ο ορισμός του λόγου SINR
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τόσο για το "πίσω" (backward ή uplink) κανάλι όσο και το "μπροστά" (forward ή downlink) κανάλι. Έτσι 

για το κανάλι "backward" ανάμεσα στην πηγή ι και το υποσύνολο Si ορίζουμε το λόγο SINR^

όπου w, το διάνυσμα των συντελεστών του φίλτρου ή το διάνυσμα beamformigng (ανάλογα με την 

τεχνική επεξεργασίας που επιλέγουμε) στο δέκτη (υποσύνολο St) για την ανίχνευση της πηγής ί. Ο 

ρυθμός μετάδοσης ορίζεται ως

Αντίστοιχα, για το κανάλι "forward" ανάμεσα στο υποσύνολο St και τον προορισμό ι ορίζουμε το

όπου Uj το διάνυσμα των συντελεστών του φίλτρου ή το διάνυσμα beamformigng στο δέκτη (προορισμό ί) 

για την ανίχνευση του Si και u, (Si) το διάνυσμα φίλτρου παρεμβολής για την ανίχνευση της παρεμβολής 

του relays που έχουν ανατεθεί στον προορισμό j. Ομοίως, ο ρυθμός μετάδοσης ορίζεται

3.3.2 Σχήμα επεξεργασίας

Ένα σημαντικό ζήτημα είναι ο τρόπος που τα relays επεξεγάζονται τα εκπεμπόμενα από τις πηγές 

μηνύματα πριν τα μεταδόσουν στους αντίστοιχους προορισμούς. Δύο είναι τα βασικά σχήματα επεξεργασίας, 

ενισχύωη και προώθηση (amplify and forward), και αποκωδικοποίηση και προώθηω] (decode and for

ward). Σύμφωνα με το πρώτο σχήμα, τα relays απλά πολλαπλασιάζουν το σήμα που λαμβάνουν με ένα 

συντελεστή και το προωθούν στον προορισμό, ενώ σύμφωνα με το δεύτερο σχήμα, τα relays προσπαθούν 

να αποκωδικοποιήσουν το λαμβανόμενο σήμα πριν το μεταδόσουν. Η βασική διαφορά των δύο σχημάτων 

είναι ότι στη δεύτερη περίπτωση για να μπορέσει ένα υποσύνολο από relays να αποκωδικοποιήσει με 

επιτυχία το σήμα της πηγής θα πρέπει το λαμβανόμενο SINR να υπακούει κάποιους περιορισμούς οι 

οποίοι μεταφράζονται με την απαίτηση το λαμβανόμενο SINR να υπερβαίνει μία σγκεκριμένη τιμή 

κατωφλιού, η οποία ορίζεται από το σύστημα. Η απαίτηση αυτή επηρεάζει και τον αλγόριθμο ανάθεσης

rf] :=log2(l+SINR^)

λόγο SINRt(/)

r[f) := log2(l + SINR^))



48

των relays, αφού θα πρέπει να προσαρμόζεται σε αυτήν την απαίτηση προκειμένου τα relays που 

αναλαμβάνουν να βοηθήσουν κάποιο ζευγάρι επικοινωνίας να εκπληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσσεις 

για να το πετύχουν.

Στην παρούσα εργασία θεωρούμε δύο διαφορετικές τεχνικές επεξεργασίας, αυτή του δέκτη προσαρμοσμένου 

φίλτρου (matched filter receiver) και του δέκτη ελάχιστου μέσον τετραγωνικόν σφάλματος (minimum

mean square error receiver), οι οποίες έχουν παρουσιαστεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην ενότητα....

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι δύο αυτές τεχνικές ανήκουν στην πρώτη κατηγορία των σχημάτων 

επεξεργασίας, ενίσχυση καί προώθηση και επομένως δεν υπάρχει κάποια προϋπόθεση για τους λόγους 

SINR.

Ουσιαστικά αυτό που αλλάζει στη μοντελοποίηοη του συστήματος είναι η μορφή των συντελεστών 

w, και ιι, στους λόγους SINR^ και SINR·/^, αντίστοιχα. Έτσι,

• για το δέκτη προσαρμοσμένου φίλτρου ισχύει:

wi := hi (Si)

και

u, := gi(Sj)

Uj(Si) := gj(Si)

Οπότε

και

SINR'^1
|hI(Sj)"hI(S,)|2

a2+^|hi(Si)%(Si)|2

SINR^·0 := l&(SQ"gi(<Si)l2
σ2 4-^|gj(Si)iigi(Si)|2

• ενώ για το δέκτη ελάχιστου μέσου τετραγωνικού σφάλματος ισχύει:

Wi := [I + ^hJ(Si)hj(Si)H]-1hi(Si) 
j^i

και

ui := [1 +^gJ(Sl)gJ(Si)H]_1gi(Si)



49

Uj(Si) := [I + ^gi(<Si)gi(«Si)^]-1gJ(^i)

Οπότε
|([I + ^hJ(5i)hj(5i)H]-1hi(5i))iihi(5i)|2

SINR^ ·—__________________________________________________
* ' ^ + El([I + Ehi(<5i)h,(5i)H]-1hi(5i))Hh,(<Si)|2

και
l([I + X]gj(<5i)Sj(<5i)Ji]_1gi(<Si))Hgi(5i)|2

SINR·^ ·=___________ ____________________________________________
σ2 + Σ KP + Σ g<(<S<)gi(<Si)H]_1gj(5i))Hgi(<S,i)|2

ίφί ίφ]

3.4 Απλή Ανάθεση (Simple Allocation)

3.4.1 Κριτήριο επιλογής των relays

Σκοπός της ανάθεσης ομάδων από relays σε ζεύγη πηγής-προορισμού είναι η μεγιστοποίηση του συνολικού 

από άκρο-σε-άκρο ρυθμού μετάδοσης. Επομένως, το κριτήριο επιλογής των κατάλληλων κόμβων θα 

πρέπει να οδηγεί σε αυτό το στόχο. Το "συνολικός" αναφέρεται στο άθροισμα των ρυθμών μετάδοσης για 

όλα τα Μ ζεύγη πηγης-προορισμού, ενώ το "από άκρο-σε-άκρο" στο άθροισμα των ρυθμών μετάδοσης 

των δύο βημάτων (hops) επικοινωνίας, από την πηγή στα relays και από τα relays στον προορισμό. 

Μαθηματικά, το πρόβλημα εκφράζεται

maximize rr 

subject to r > 0

όπου
Μ

r :=X>
i=l

όπου Vi ο από άκρο-σε-άκρο ρυθμός μετάδοσης για το ζεύγος ι. Έτσι, to πρόβλημα βελτιστοποίησης 

παίρνει τη μορφή
Μ

maximizeri ^ τγ
ι=1

subject to τγ > 0 Vi,

όπου r\ := min{rf,r/} ο ρυθμός μετάδοσης που μπορεί να επιτευχθεί σε κάθενα από τα δύο hops 

μετάδοσης, rj := log(l + SINR^) και r{ := log(l + SINR·^).
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Θα πρέπει να τονισθεί η φυσική σημασία του ελάχιστου στη σχέση r, := min{r£, r{}. Θα μπορούσε 

κάποιος να υποθέσει ότι ο συνολικός ρυθμός ισούται με το απλό άθροισμα του ρυθμού του "πίσω" 

καναλιού και του ρυθμού του "μπροστά" καναλιού. Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει νόημα, αφού αν υποθέσουμε 

ότι ο πρώτος είναι μεγαλύτερος από τον δεύτερο, δεν μπορεί να υποστηριχτεί η προώθηση των πακέτων 

που φθάνουν από την πηγή στα relays στον αντίστοιχο προορισμό. Αντίστοιχα, αν ο δεύτερος είναι 

μεγαλύτερος από τον πρώτο, τα relays κάποια χρονική στιγμή δεν θα έχουν πακέτα να προωθήσουν και 

επομένως ο ρυθμός θα γίνεται 0. Έτσι οι δύο ρυθμοί πρέπει να είναι ίσοι και μάλιστα ίσοι με τον 

μικρότερο από τους δύο.

Επίσης, ο ρυθμός από άκρο-σε-άκρο ισούται με το άθροισμα του "πίσω" ρυθμού και του "μπροστά" 

ρυθμού, αλλά επειδή η επικοινωνία γίνεται σε δύο slots ο τελικός ρυθμός ισούται με το ελάχιστο των δύο 

ρυθμών.

Τα στιγμιαία κέρδη καναλιού από μία πηγή i σ’ ένα relay j, hij, και από το relay j σ’ ένα πρρορσμό 

ι, gji, επηρεάζουν την απόδοση του συστήματος, είτε με "ωφέλιμο" τρόπο είτε ως "παρεμβολή". Πιο 

συγκεκριμένα αν το relay j έχει ανατεθεί στο ζεύγος ι, τότε το κέρδος gain^ = min{hij, gji} περιέχεται 

στον αριθμητή του λόγου SINRs,, για το "backward" κανάλι, και το λόγο SINR,, για το "forward" κανάλι, 

και επομένως θεωρείται ωφέλιμο. Στην περίπτωση που δεν έχει ανατεθεί στο συγκεκριμένο ζεύγος 

περιέχεται στον παρονομαστή των αντίστοιχων κλασμάτων και θεωρείται παρεμβολή. Μετά απο αυτήν 

την παρατήρηση είναι άμεσο το συμπέρασμα να προτιμούμε ένα relay j με μεγάλο κέρδος gain) να 

ανατίθεται στο ζεύγος ί.

Αυτό το κριτήριο επιλογής έχει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα δυνατά κριτήρια. Ένα 

πιθανό κριτήριο θα μπορούσε να είναι η απόσταση των relays από τις πηγές και τους προορισμούς και να 

επιλέγονται αυτά που είναι σχετικά κοντά με το συγκεκριμένο ζεύγος. Έτσι όμως θα απαιτούταν η γνώση 

της τοπολογίας του δικτύου, δηλαδή των συντεταγμένων των πηγών, προορισμών και relays. Επιπλέον, 

το προτεινόμενο κριτήριο αντιδρά στη φύση της ασύρματης διάδοσης, η οποία γενικά εξαρτάται από 

διάφορες παραμέτρους, όπως η απόσταση και η κίνηση των κόμβων. Η χρήση της απόστασης ως κριτήριο 

επιλογής δε λαμβάνει υπόψιν φαινόμενα όπως διαλείψεις, σκίαση, τα οποία είναι καθοριστικά σε ένα 

ασύρματο περιβάλλον. Τέλος, η χρήση του μέσου όρου των κερδών ζεύξης αντί των στιγμιαίων τιμών 

είναι λιγότερο κατάλληλη για κινούμενα τερματικά σε σύγκριση με τα στάσιμα.
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3.4.2 Απλοί Αλγόριθμοι Ανάθεσης

Σκοπός του αλγορίθμου ανάθεσης είναι η ανάθεση των Κ διαθέσιμων relays στα Μ ζεύγη πηγής- 

προορισμού, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται ο συνολικός από άκρο-σε-άκρο ρυθμός μετάδοσης, όπως τον 

έχουμε ορίσει. Με μαθηματική διατύπωση, σκοπός είναι η εύρεση ενός δυαδικού πίνακα Α διαστάσεων 

Μ χ Κ ο οποίος στη θέση (i.j) περιέχει 1 αν το relay j πρέπει να ανατεθεί στο ζεύγος ι, διαφορετικά 

0. Έτσι,

[ A] ij
1, αν j e Si 

0, διαφορετικά.

η
1 Αι ''

Α2

A :=

\Α μ)

όπου Α, δυαδικό διάνυσμα διάστασης 1 x Κ με

[Ai]j
1, αν j € Si 

0, διαφορετικά.

Για την εύρεση της βέλτιστης ανάθεσης (Optimal) θα πρέπει να εξεταστούν όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί 

ανάθεσης των Κ relays στα Μ ζεύγη. Μια τέτοια αναζήτηση έχει μεγάλη πολυπλοκότητα η οποία 

αυξάνεται εκθετικά με τον αριθμό των χρηστών (Μ + Κ) και επομένως μειώνει την απόδοση του δικτύου 

την οποία θέλουμε να αυξήσουμε μέσω αυτής της ανάθεσης. Για το λόγο αυτό, αναζητούμε λύσεις οι 

οποίες έχουν μικρή σχετικά πολυπλοκότητα αλλά συγχρόνως προσεγγίζουν τη βέλτιστη λύση.

Στη συνέχεια, προτείνουμε κάποιους προσεγγιστικούς αλγορίθμους.

1. Αλγόριθμος Ν- Random

Ένας πολύ απλός αλγόριθμος είναι η τυχαία ανάθεση σε κάθε ζεύγος επικοινωνίας Ν(Ν < Κ) 

από τα Κ διαθέσιμα relays.

2. Αλγόριθμός Non-disjoint
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Ο αλγόριθμος αυτός είναι ευριστικός και θεωρεί ότι τα υποσύνολα των επιλεγμένων relays μπορούν 

να είναι επικαλυπτόμενα, δηλαδή ένα relay μπορεί να συνεργάζεται με περισσότερα του ενός ζεύγη 

επικοινωνίας. Τα βήματα του αναλυτικά είναι τα εξής:

(ί) Αρχικά θεωρούμε ότι ΌΛΑ τα relays συμμετέχουν στη μετάδοση των μηνυμάτων ΌΛΩΝ των 

πηγών και υπολογίζουμε το ρυθμό μετάδοσης που προκύπτει. Έτσι, αρχικά S, ξ 72, Vi e V, 

όπου V το σύνολο των ζευγών πηγής-προορισμού και A = (1, Vi £ V και Vj £ 72).

(ii) Στη συνέχεια, εξετάζουμε την επίδραση της πιθανής αφαίρεσης ενός relay j £ από το 

υποσύνολο Si κάποιου ζεύγους i. Συγκεκριμένα, αφαιρούμε, ένα relay από ένα υποσύνολο 

Si και επαναλαμβάνουμε για όλα τα relays του Si και για όλα τα ζεύγη i £ V και υπολογίζουμε 

τους ρυθμούς μετάδοσης που προκύπτουν.

(iii) Υπολογίζουμε τη διαφορά (κέρδος) κάθε νέου ρυθμού από τον ρυθμό της προηγούμενης 

επανάληψης. Αν υπάρχει θετικό κέρδος, δηλαδή έχουμε αύξηση του ρυθμού μετάδοσης αν 

επιλέξουμε κάποιο νέο σχήμα, επιλέγουμε το σχήμα που οδηγεί στο μέγιστο κέρδος και 

το φιξάρουμε, δηλαδή αφαιρούμε οριστικά το συγκεκριμένο relay από το υποσύνολο relays 

του συγκεκριμένου ζεύγους, δηλαδή (5, := St — {j}) και πηγαίνουμε στο βήμα (ii). Αν δεν 

υπάρχει θετική διαφορά, δηλαδή η αφαίρεση κάποιου relay δεν οδηγεί σε αύξηση του ρυθμού, 

πηγαίνουμε στο βήμα (ίν).

(iv) Τερματίζουμε την αναζήτηση και θεωρούμε ως βέλτιστο σχήμα ανάθεσης αυτό της τελευταίας 

επανάληψης.

3. Αλγόριθμος Disjoint

Ο αλγόριθμος αυτός θεωρεί ότι τα υποσύνολα των επιλεγμένων relays αποτελούν διαμέριση του 

συνόλου όλων των διαθέσιμων relays, δηλαδή ένα relay μπορεί να βοηθάει το πολύ ένα ζεύγος 

επικοινωνίας.

Τα βήματα του αλγορίθμου αυτού είναι ανάλογα με τα αντίστοιχα του Non-disjoint με τη διαφορά 

ότι ως αρχικό βήμα επιλέγεται η τυχαία ανάθεση κάποιου relay σε κάθε ζεύγος ικανοποιώντας 

ταυτόχρονα τον περιορισμό μη επικάλυψης, ενώ στο βήμα (ii) εξετάζεται η επίδραση της πρόσθεσης 

κάποιου relay σε κάποιο ζεύγος, χωρίς να παραβιάζεται και πάλι ο περιορισμός.
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3.5 Συνθέτη Ανάθεση (Sosphisticated Allocation)

3.5.1 Κριτήριο επιλογής των relays

Στον προηγούμενο απλό αλγόριθμο σκοπός μας ήταν η εύρεση εκείνου του σχήματος ανάθεσης των Κ 

διαθέσιμων relays στα Μ ζεύγη πηγής-προορισμού έτσι ώστε να μεγιστοποιείται ο συνολικός ρυθμός 

μετάδοσης.

Στην ενότητα αυτή σκοπός μας είναι να μεγιστοποιήσουμε το συνολικό ρυθμό μετάδοσης συμπεριλαμβάνοντας 

και έλεγχο ισχύος. Συγκεκριμένα, αναζητούμε εκείνη την ανάθεση των relays στα ζεύγη επικοινωνίας 

πηγής - προοριμού του συστήματος και εκείνη την ανάθεση ισχύος στις πηγές αλλά και στα υποσύνολα 

των relays έτσι ώστε να μεγιστοποείται ο συνολικός ρυθμός μετάδοσης. Επομένως, έχουμε να επιλύσουμε 

ένα πρόβλημα βελτιστοποίσης δύο παραμέτρων, των ρυθμών μετάδοσης και των ισχύων εκπομπής.

Γενικά, υπάρχουν δύο τρόποι για την επίλυση του προβλήματος της ταυτόχρονης βελτιστοποίησης 

του ρυθμού μετάδοσης και της ισχύος εκπομπής. Ο πρώτος είναι να προσπαθούμε ταυτόχρονα να 

βελτιστοποιήσουμε και τις δύο παραμέτρους, ενώ ο άλλος είναι να προσπαθούμε, με επανάληψη, να 

βελτιστοποιήσουμε τις δύο παραμέτρους ξεχωριστά. Το πρόβλημα της εύρεσης του βέλτιστου συνόλου 

ισχύων μετάδοσης για ένα δεδομένο σύνολο ζεύξεων έχει ερευνηθεί διεξοδικά. Αντίθετα, το πρόβλημα 

της εύρεσης του βέλτιστου συνόλου ρυθμών μετάδοσης έχει μελετηθεί πολύ λιγότερο.

Οι G. Foschini και Ζ. Milzanic σε μία μελέτη τους αντιμετώπισαν το ζήτημα της εύρεσης του βέλτιστου 

ρυθμού μετάδοσης με την τοποθέτηση ενός "Genie" το οποίο παρέχει στο δίκτυο τους βέλτιστους στόχους 

για τους ρυθμούς μετάδοσης. Επηρεασμένοι από αυτή την ιδέα, οι Dan OnNeill, David Julian και Stephen 

Boyd μελετούν το πρόβλημα της βελτιστοποίησης των ρυθμών και των ισχύων μετάδοσης ενός δικτύου και 

προτείνουν έναν αλγόριθμο δύο επιπέδων. Το πρώτο επίπεδο αντιστοιχεί στη βελτιστοποίηση των ρυθμών 

μετάδοσης και το δεύτερο στην κατάλληλη ανάθεση ισχύων για τους βέλτιστους ρυθμούς μετάδοσης του 

πρώτου βήματος. Ο αλγόρθμος είναι επαναληπτικός. Τα δύο επίπεδα ανταλλάζουν πληροφορία με 

επαναληπτικό τρόπο. Το πρώτο επίπεδο παρέχει τους ρυθμούς - στόχους και λαμβάνει τις κατάλληλες 

τιμές ισχύος από το δεύτερο επίπεδο.

Μία βασική έννοια της μελέτης τους είναι ο ορισμός της περιοχής εφικτών ρυθμών μετάδοσης ή απλά 

εφικτής περιοχής. Ένα σύνολο ρυθμών μετάδοσης r € είναι εφικτό αν είναι δυνατά για το σύστημα

να μεταφέρει δεδομένα ταυτόχρονα σε όλο το δίκτυο με τους συγκεκριμένους ρυθμούς μετάδοσης για 

μία ανάθεση ισχύος Ρ. Για να μπορεί να μεταφέρει δεδομένα θα πρέπει ο ρυθμός μετάδοσης r, σε κάθε
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ζεύξη να είναι μικρότερος ή ίσος της χωρητικότητας (C,(P,)) της ζεύξης αυτής. Αναλυτκά, η εφικτή 

περιοχή μπορεί να περιγράφει ως εξής:

71 = {r € R+ |r < C(P) για κάποιο Ρ}

όπου η σχέση r < C σημαίνει r, < Ct, Vi. Η εφικτή περιοχή αποδεικνύεται ότι είναι κυρτή. Η έννοια της 

εφκτής περιοχής είναι κλειδί για την επίλυση του προβλήματος. Συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος αναζήτησης 

των βέλτιστων ρυθμών μετάδοσης ψάχνει το σύνολο των επιτεύξιμων ρυθμών μετάδοσης ερευνώντας με 

συστηματικό τρόπο την εφικτή περιοχή που αντιστοιχεί ε ένα συγκεκριμένο σύνολο ισχύων εκπομπής Ρ. 

Η περιοχή αυτή ορίζεται από την ιδιοτιμή Perron Frobenius του συστήματος.

Μαθηματικά, το πρόβλημα μπορεί να γραφεί

Μ
maximize, ^ r,

ϊ=1

subject to r e C(P)

Ο περιορισμός μπορεί να γραφεί και ως εξής

όπου D := diag(^-j) και

η < log(SIR,

Pi — β ^2 BijPj
11 j*i

Ρ > DBP

Bij, ox ίφ j 

0, διαφορετικά.

Τα θα περιγράφουμε στη συνέχεια τι εκφράζουν όπου θα διαχωρίσουμε το "πίσω" από το μπροστά 

κανάλι.

Έτσι η εφικτή περιοχή μπορεί να γραφεί εναλλακτικά ως 71 = {r € |Ρ > DBP, Ρ > 0} ενώ το 

πρόβλημα
Μ

maximize, ^ τγ
,=ι

subject to Ρ > DBP
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P > Ο

Ο πίνακας DB πληρεί τις προδιαγραφές για να έχει μοναδική και αυστηρά θετική μέγιστη ιδιοτιμή λ η 

οποία καλείται ιδιοτιμή Perron-Frobenius λρ/. Από την ιδιότητα βΡ > ΑΡ, όπου Α πίνακας που έχει 

ιδιοτιμή Perron Frobenius, έχει ένα εφικτό διάνυσμα Ρ > 0 αν και μόνο αν λρ/(Α) < β, προκύπτει ότι 

η εφικτή περιοχή μπορεί να γραφεί ΊΖ = {r G R+ |Ap/(D(r)B) <1} ενώ το πρόβλημα

Μ

maximize, ^ τι 
ί-ι

subject to Ap/(D(r)B) < 1

r > 0

στο οποίο η αντικειμενική συνάρτηση είναι κυρτή και το σύνολο των περιορισμών κοίλο. Επομένως, η 

λύση του προβλήματος βρίσκεται στην επιφάνεια Pareto η οποία σε εκείνο το υποσύνολο σημείων της 

εφικτής περιοχής για τα οποία ισχύει η ισότητα στον πρώτο περιορισμό. Δηλαδή

V = {r|P = DBP} = {r|Ap/(D(r)B) = 1}

Παράδειγμα - Εφαρμογή

Για να γίνουν πιο κατανοητά τα παραπάνω αλλά και για να επιδείξουμε την προσαρμογή τους στο 

σύστημα που μελετάμε, παρουσιάζουμε την εφαρμογή τους σε ένα απλό σύστημα το οποίο αποτελείται 

από δύο πηγές και προορισμούς και Κ relays. Καταρχήν, εργαζόμαστε ξεχωριστά για το "πίσω" και το 

"μπροστά" κανάλι. Τα Β„ αντιστοιχούν στους αριθμητές των λόγων SIR ενώ τα Bt] στους παρονομαστές 

(χωρίς το άθροισμα). Έτσι,

Βί = |wfhi(5<;

Β\3 = |wf hj(5i)|2

2 τ·} 2γ2
D =diag(-r,-r: 

α11 α22

για το "πίσω" κανάλι
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Οπότε

Β6Β6
° )

Ο περιορισμό του προβλήματος AP/(DB) < 1 γίνεται

Γ1 + r2 ^ l°g2(C6)

Με άλλα λόγια, η εφικτή περιοχή του "πίσω" καναλιού είναι η περιοχή που ορίζεται από τους 

θετικούς ημιάξονες (ri,r2 > 0) και την ευθεία r\+r\ = log2(Cs).

• για το "μπροστά" κανάλι

ορίζουμε την εφικτή περιοχή του "μπροστά" καναλιού.

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι δεν έχει φυσική σημασία η ύπαρξη δύο εφικτών περιοχών, 

αλλά αντιθέτως, η εφικτή περιοχή είναι ενιαία και συγκεκριμένα η μικρότερη από τις δύο. Η εξήγηση 

είναι ίδια με αυτή που δώσαμε για τον ορισμό του ρυθμού μετάδοσης (βλ. ενότητα 3.4.1) από άκρο σε 

άκρο ως το μικρότερο από τους δύο.

3.5.2 Σύνθετοι Αλγόριθμοι Ανάθεσης

Μετά την περιγραφή της προηγούμενης μεθόδου για την μεγιστοποίηση του συνολικού ρυθμού του 

συστήματος, η οποία λαμβάνει υπόψιν της και την ισχύ εκπομπής, μπορούμε να περιγράφουμε τον 

καινούριο και πιο σύνθετο αλγόριθμο ανάθεσης relays στα ζεύγη πηγής-προορισμού του συστήματος.

Εργαζόμαστε ομοίως, ορίζοντας τους αντίστοιχους πίνακες D^, Β^ υπολογίζουμε το cf και

Επειδή ο αλγόριθμος βελτιστοποίησης στηρίζεται στην εφικτή περιοχή είναι δύσκολο να εφαρμοστεί 

για σύστημα με περισσότερες από δύο πηγές, καθώς τότε είναι πολύ δύσκολο να οριστεί η ενιαία εφικτή
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περιοχή για το "πίσω" και "μπροστά" κανάλι. Έτσι, περιοριζόμαστε στην περιγραφή του αλγορίθμου για 

δύο μόνο πηγές

Επίσης, ο αλγόριθμος ανάθεσης διαφέρει ανάλογα με το σύστημα επεξεργασίας που επιλέγουμε 

να γίνεται στα relays, MF ή MMSE, καθώς για την πρώτη περίπτωση οι συντελεστές των φίλτρων w, 

ισούνται απλά με τα αντίστοιχα διανύσματα h,(<Sj), ενώ για την περίπτωση του MMSE έχουν συναρτιακή 

εξάρτηση με τις ισχείς εκπομπής. Για το λόγο αυτό, διαφοροποιούμε τους αλγόριθμό ανάλογα με το 

σχήμα επεξεργασίας.

MF Σύνθετοι αλγόριθμοι ανάθεσης

Στην περίπτωση του προσαρμοσμένου φίλτρου, η μοναδική διαφορά των σύνθετων «αλγορίθμων από 

τους αντίστοιχους απλούς είναι ο τρόπος υπολογισμού του ρυθμού μετάδοσης που αντιστοιχεί σε κάθε 

σχήμα ανάθεσης. Η νέα μέθοδος υπολογισμού του βέλτιστου ρυθμού που αντιστοιχεί σε μία δεδομένη 

ανάθεση είναι η εξής:

Θέτουμε ως αρχική ανάθεση ισχύος Ρ6 = [1 1] και = [1 1]. Υπολογίζουμε τις τιμές Cb και Cf,

βάσει της σχέσης C (ί> = Έ7) και θέτουμε C = min{C">, C1} και Γι = r2 = C/2. Αντικαθιστούμε 
β12 Β21

στους πίνακες D^B6 και τα r\ και Τ2· Υπολογίζουμε τις μέγιστες ιδιτιμές των δύο πινάκων \b και

λί. Μάλιστα, μία από τις ή και οι δύο θα ισούται με 1 και πιο συγκεκριμένα εκείνη που αντιστοχεί στο 

κανάλι με τη μικρότερη τιμή του C. Τα ιδιοδιανύσματα που αντιστοιχούν στις μέγιστες ιδιοτιμές είναι τα 

νέα διανύσματα ανάθεσης ισχύος Ρ6 και ΡΛ Υπολογίζουμε το ρυθμό μέταδοσης που προκύπτει βάσει 

των νέων διανυσμάτων ισχύος.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τον αντίστοιχο αλγόριθμο PC - Non-disjoint 

(ϊ) Θεωρούμε ως αρχικό σχήμα ανάθεσης των relays το ΌΛΑ με ΌΛΑ, δηλαδή όλα τα relays βοηθούν 

όλες τα ζεύγη επικοινωνίας και υπολογίζουμε το βέλτιστο αρχικό ρυθμό μετάδοσης βάσει της 

παραπάνω μεθόδου.

(ίί) Εργαζόμαστε ανάλογα με το βήμα (ϊϊ) του απλού αλγορίθμου ανάθεσης, δηλαδή εξετάζουμε την 

επίδραση αφαίρεσης κάποιου relay από κάποια πηγή, με τη διαφορά ότι τώρα υπολογίζουμε το 

νέο ρυθμό μετάδοσης βάσει της νέας μεθόδου.

(ϋ) ίδιο με το αντίστοιχο του απλού αλγορίθμου
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(iv) ίδιο με το αντίστοιχο του απλού αλγορίθμου

MMSE Σύνθετοι αλγόριθμοι ανάθεσης

Για την περίπτωση του MMSE οι σύνθετοι αλγόριθμοι είναι αρκετά πιο πολύπλοκοι συγκριτικά με τους 

αντίστοιχους του MF. Αυτό οφείλεται στην συναρτιακή εξάρτηση των συντελεστών w* από την ανάθεση 

ισχύος. Η προσέγγιση που ακολουθούμε για την εύρεση των βέλτιστων ρυθμών μετάδοσης είναι η έξης:

1. Θέτουμε μία αρχική ΜΙΚΡΗ τιμή στο διάνυσμα r = [τη r2] και ελέγχουμε αν είναι εφικτό. Για να 

το ελέγξουμε αυτό,

a. θεωρούμε μια αρχική ανάθεση ισχύος P,J = [Pf Ρ|] και = [Ρ/ Ρ/]

b. υπολογίζουμε τα wi; τη βάσει των αντίστοιχων τύπων

ο. για αυτά τα w,, ιι, βρίσκουμε τη μέγιστη ιδιοτιμή του πίνακα D6B6 ή του D^(B^)T και το 

ιδιοδιάνυσμα που αντιστοιχεί σε αυτή την ιδιοτιμή.

d. Αν η ιδιοτιμή που προκύπτει είναι διαφορετική από την προηγούμενη, επαναλαμβάνουμε τα 

b-c. Διαφορετικά πηγαίνουμε στο βήμα e.

e. Τερματίζουμε. Αν η τελική ιδιοτιμή είναι μικρότερη ή ίση του 1, το διάνυσμα r = [τη r2] (το 

οποίο είσερχεται στους πίνακες D6 και D-^) είναι εφικτό.

Το διάνυσμα θα πρέπει να είναι εφικτό τόσο για το "πίσω" όσο και για το "μπροστά" κομμάτι. 

Έτσι, πρέπει να κάνουμε δύο ελέγχους: για το "πίσω" με την ιδιοτιμή του πίνακα 06Β6 και για το 

"μπροστά". Για το "μπροστά", η επανάληψη των βημάτων b-c πρέπει να γίνεται με τηνν ιδιοτιμή του 

πίνακα D^(B^)Τ μέχρι η ιδιοτιμή να μην αλλάζει. Οι συντελεστές u, είναι αυτοί που προκύπτουν 

στην τελευταία επανάληψη, το διάνυσμα ισχύος είναι το ιδιοδιάνυσμα του (και όχι του

)Τ) που αντιστοιχεί στην τελευταία ιδιοτιμή.

2. Αν το αρχικό διάνυσμα ρυθμών μετάδοσης είναι εφικτό πρσθέτουμε μία σταθερά c σε κάθε 

συνιστώσα και παίρνουμε (τη + c, r2 + c) και ελέγχουμε αν το νέο διάνυσμα είναι εφικτό (με 

τον τρόπο που περιγράψαμε προηγουμένως) και για τα δύο κομμάτια επικοινωνίας.

3. Αν είναι εφικτό και για τα δύο κομμάτια, επαναλαμβάνω το βήμα 2. Διαφορετικά, πηγαίνουμε στο

βήμα 4.



59

4. Διχοτομούμε επαναληπτικά μέχρι να βρούμε εκείνο το σημείο στο οποίο η τελική ιδιοτιμή κάποιου 

από τα δύο είναι ακριβώς 1 (και η άλλη είναι μικρότερη του 1) και λαμβάνουμε υπόψιν μας τη 

μικρότερη από τις δύο για να ορίσουμε την εφικτή περιοχή. 'Οταν φθάσουμε σε ένα τέτοιο διάνυσμα 

r = [γι Γ2] σταματούμε και θεωρούμε ότι είναι το βέλτιστο.

Με την παραπάνω μέθοδο, υπολογίζουμε το βέλτιστο ρυθμό που αντιστοιχεί σε κάθε κάθε σχήμα 

ανάθεσης που εξετάζουμε ανάλογα με τον αλγόριθμο αναζήτησης που χρησιμοποιούμε και επιλέγουμε 

εκείνο το σχήμα ανάθεσης που αντιστοιχεί στο μέγιστο ρυθμό.

3.6 Αποτελέσματα Προσομοίωσης

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε μία σειρά αποτελεσμάτων προσομοίωσης συστημάτων τα οποία διαφοροποιούνται 

ως προς κάποιες παραμέτρους. Συγκεκριμένα, μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τις παρακάτω παραμέτρους 

και να σχηματίσουμε διαφορετικά συστήματα:

1. Το πλήθος των ζευγαριών επικοινωνίας Μ, στο οποίο δίνουμε τιμές 2 ή 3.

2. Το πλήθος των relays Κ, στο οποίο δίνουμε τιμές 2 έως 15.

3. Το σχήμα συνεργασίας, το οποίο μπορεί να είναι Matched Filter ή MMSE.

4. Τον αλγόριθμο ανάθεσης των relays στα ζεύγη επικοινωνίας, ο οποίος μπορεί να είναι η πλήρης 

συνεργασία (all-to-all), βέλτιστη ανάθεση (Optimal), ανάθεση με επικαλυπτόμενα σύνολα από re

lays (Non Disjoint), ανάθεση με μη επικαλυπτόμενα σύνολα από relays (Disjoint) ή τυχαία ανάθεση 

Ν relays σε κάθε ζεύγος (Ν Random).

5. Την ενσωμάτωση ή μη ελέγχου ισχύος.

Στις γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν συγκρίνουμε τη μέση απόδοση διάφορων τεχνικών (για 

200 διαφορετικές τιμές στους στους πίνακες Η και G) συστημάτων για διαφορετικό πλήθος από relays.

Οι τιμές στους πίνακες των κέρδων ζεύξης Η και G μοντελοποιούνται ως κατανομές Rayleigh. Ο θόρυβος 

έχει φασματική πυκνότητα ισχύος σ2 = 1.



60

2 SOURCES - DIFFERENT RELAY SELECTION SCHEMES : MATCHED FILTER COOPERATION - NO POWER CONTRC

Figure 3.1: Συνολικοί μέσοι ρυθμοί μετάδοσης δικτύου με Μ = 2 ζεύγη επικοινωνίας για διαφορετικό 
πλήθος από relays (Κ = 2,..., 8) και για τους απλούς MF αλγορίθμους ανάθεσης Optimal, Non-disjoint, 
Disjoint, all-to-all, 2-Random

3.6.1 Γραφικές Παραστάσεις

Αναλυτικότερα, η Εικόνα 3.1 συγκρίνει το μέσο συνολικό ρυθμό μετάδοσης των απλών MF αλγορίθμων 

ανάθεσης για δίκτυο με 2 πηγές και 2-8 relays.

Η Εικόνα 3.2 απεικονίζει τα ίδια με την Εικόνα 1 αλλά για διαφορετικό σχήμα συνεργασίας, το οποίο 

εδώ είναι το MMSE χωρίς έλεγχο ισχύος.

Η Εικόνα 3.3 απεικονίζει τα ίδια με την Εικόνα 1 αλλά ενσωματώνει έλεγχο ισχύος (σύνθετοι 

αλγόριθμοι).

Η Εικόνα 3.4 απεικονίζει τα ίδια με την Εικόνα 1 αλλά για δίκτυο με 3 πηγές και προορισμούς.

Η Εικόνα 3.5 απεικονίζει τα ίδια με την Εικόνα 4 αλλά για το MMSE.

Η Εικόνα 3.6 απεικονίζει την αύξηση του ρυθμού μετάδοσης που προκύπτει κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των ευριστικών αλγορίθμων ανάθεσης MF χωρίς έλεγχο ισχύος σε ένα σύστημα με 2 πηγές- 

προορισμούς και 10 relays.

Η Εικόνα 3.7 συγκρίνει την απόδοση των αλγορίθμων 2-Random, 3-Random, 4-Random, 5-Random, 

6-Random με MF και χωρίς έλεγχο ισχύος για σύστημα με 2 πηγές και 6-20 relays.
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DIFFERENT RELAY SELECTION SCHEMES : MMSE COOPERATION - NO POWER CONTROL

Figure 3.2: Συνολικοί μέσοι ρυθμοί μετάδοσης δικτύου με Μ = 2 ζεύγη επικοινωνίας για διαφορετικό 
πλήθος από relays (Κ = 2,, 8) και για τους απλούς MMSE αλγορίθμους ανάθεσης Optimal, Νon- 
disjoint, Disjoint, all-to-all, 2-Random

DIFFERENT RELAY SELECTION SCHEMES : MATCHED FILTER COOPERATION - POWER CONTROL

Figure 3.3: Συνολικοί μέσοι ρυθμοί μετάδοσης δικτύου με Μ = 2 ζεύγη επικοινωνίας για διαφορετικό 
πλήθος από relays (Κ = 2,... ,8) και για τους σύνθετους MF αλγορίθμους ανάθεσης Optimal, Ν on- 
disjoint, Disjoint, all-to-all, 2-Random
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3 SOURCES - DIFFERENT RELAY SELECTION SCHEMES : MATCHED FILTER COOPERATION - NO POWER CONTROL

Figure 3.4: Συνολικοί μέσοι ρυθμοί μετάδοσης δικτύου με Μ = 3 ζεύγη επικοινωνίας για διαφορετικό
πλήθος από relays (Κ = 2,..., 8) και για τους απλούς MF αλγορίθμους ανάθεσης Optimal, Νon-disjoint.
Disjoint, all-to-all, 2-Random
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3 SOURCES - DIFFERENT RELAY SELECTION SCHEMES : MMSE COOPERATION - NO POWER CONTROL

Figure 3.5: Συνολικοί μέσοι ρυθμοί μετάδοσης δικτύου με Μ = 3 ζεύγη επικοινωνίας για διαφορετικό
πλήθος από relays (Κ = 3,, 8) για τους απλούς MMSE αλγορίθμους ανάθεσης Optimal, Non-disjoint,
Disjoint, all-to-all, 2-Random
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MF - RATE INCREASE VS. NUMBER OF REMOVED RELAYS

Figure 3.6: Αύξηση του συνολικού μέσου ρυθμού μετάδοσης δικτύου με Μ = 2 ζεύγη επικοινωνίας
Κ = 10 relays για τους ευριστικούς MF αλγορίθμους ανάθεσης simple Non-disjoint, simple Disjoint, PC
- Non-disjoint, PC - Disjoint
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2 SOURCES - RANDOM RELAY SELECTION SCHEMES

Figure 3.7: Συνολικοί μέσοι ρυθμοί μετάδοσης δικτύου με Μ = 2 ζεύγη επικοινωνίας για διαφορετικό 
πλήθος από relays (Κ = 6,..., 20) και για τους απλούς MF αλγορίθμους ανάθεσης 2-Random, 3-Random, 
3-Random, 4-Random, 5-Random, 6-Random
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2 SOURCES - RANDOM RELAY SELECTION SCHEMES

Number of relays

Figure 3.8: Συνολικοί μέσοι ρυθμοί μετάδοσης δικτύου με Μ = 2 ζεύγη επικοινωνίας για διαφορετικό 
πλήθος από relays (Κ = 6,..., 20) και για τους απλούς MMSE αλγορίθμους ανάθεσης 2-Random, 
3-Random, 3-Random, 4-Random, 5-Random, 6-Random

Η Εικόνα 3.8 απεικονίζει τα ίδια με την Εικόνα 7 αλλά για MMSE.
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3.7 ΙΙαρατηρήσεις

Γενικά, ο βέλτιστος αλγόριθμος έχει και την καλύτερη απόδοση όσον αφορά το ρυθμό μετάδοσης 

αλλά έχει πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα λόγω της εξαντλητικής αναζήτησης όλων των πιθανών οχημάτων 

ανάθεσης. Ο non-disjoint στην περίπτωση του MF προσεγγίζει ικανοποιητικά το βέλτιστο. Ακολουθεί 

ο disjoint το οποίο είναι και λογικό αφού είναι πιο μικρό το πλήθος των δυνατών αναθέσεων λόγω του 

περοριομού της διαμέρισης.

Ακολουθεί all-to-all, γεγονός που επιβεβαιώνει το αρχικό σκεπτικό μας για την ανάγκη κατάλληλης 

ανάθεσης έτσι ώστε να βελτιώσουμε την απόδοση του συστήματος.

Τέλος, τη χειρότερη απόδοση έχει ο 2-Random, η απόδοση όμως του οποίο αυξάνεται αν επιτρέπουμε 

την ανάθεση περισσότερων relays, όπως διαπιστώνεται από τις εικόνες 8 και 9.



Bibliography

[1] David Tse and Pramod Viswanath, "Foundaraental of Wireless Communications", 2004

[2] A.B. Gershman and N.D. Sidiropoulos, "Space l ime Processing for ΜΙΜΟ Communications"

[3] J. Nicolas Laneman, David N.C. Tse and Gregory W. Wornell, "Cooperative Diversity in Wireless 
Networks: Low-Complexity Protocols and Outage Behavior"

[4] Andrew Sendonaris, Elza Erkip and Behnaam Aazhang, "User Cooperation Diversity - Part I: System 
Description", 2003

[5] Chris T. K. Ng and Andrea J. Goldsmith, "Capacity and Cooperation in Wireless Networks"

[6] Boelcskei, Nabar, Oyman and Paulraj, "Capacity Scaling Laws in ΜΙΜΟ Relay Networks"

[7] Stefanov and Erkip, "Cooperative Coding for Wireless Networks"

[8] Madsen and Zhang, Capacity Bounds and Power Allocation for Wireless Relay Channels

[9] Ibrahim, Sadek, Su, Liu, "Cooperative Communication with Partial State Information: When to co
operate?"

[10] Ephermides, "Energy concerns in Wireless Networks"

[11] Goldsmith and Wicker, "Design Challenges for Energy Constrained Ad Hoc Wireless Networks"

[12] Viswanath and Tse, "Sum Capacity of the Vector Gaussian Broadcast Channel and Uplink-Downlink 
Duality"

[13] Koutsopoulos, Ren and Tassiulas, 'The impact of Space Division Multiplexing on Resource Alloca
tion: A Unified Approach"

[14] ONeill, Julian and Boyd, "Seeking Foschini’s Genie: Optimal Rates and Powers in Wireless Networks"

[15] Bletsas, Khisti, Reed and Lippman, "A simple cooperative Diversity method based on network Path 
Selection"

[16] Nosratinia, Hunter and Hedayat, "Cooperative Communications in Wireless Networks"

[17] Lanemann, "Cooperative Diversity in wireless Networks: Algorithms and Archtectures".

68




