
ÔÅÉ  ÐÅÉÑÁÉÁ
Ó×ÏËÇ  ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÊÙÍ  ÅÖÁÑÌÏÃÙÍ  -  ÔÌÇÌÁ  Ç/Õ  ÓÕÓÔÇÌÁÔÙÍ

ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÅÓ - ×ñ. Âáóéëüðïõëïò (2000) 60

8  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ  ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ  ΣΗΜΑΤΟΣ  ΣΕ  ΨΗΦΙΑΚΟ

Τα κύρια στάδια μετατροπής ενός αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (P.C.M.) είναι :

•  Η δειγματοληψία,

•  Η κβαντοποίηση και

•  Η κωδικοποίηση

8.1  Η δειγματοληψία

Αρχή λειτουργίας : Οποιοδήποτε σήμα, περιορισμένο σε μια περιοχή συχνοτήτων,

ορίζεται πλήρως από δείγματα, εφόσον η συχνότητα δειγματοληψίας είναι ικανο-

ποιητική.

Θεώρημα Δειγματοληψίας :  Οποιοδήποτε σήμα στην φασματική περιοχή από 0

έως fM ορίζεται πλήρως από δείγματά του με συχνότητα δειγματοληψίας ≥ 2.fM .

Απόδειξη:

Η συνάρτηση δειγματοληψίας εκφράζεται ως :
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Αν υποθέσουμε ότι το σήμα m(t) είναι ημιτονοειδές, π.χ. m(t)=συν(ωΜ.t) έχουμε:
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Εφόσον το m(t) είναι περιορισμένο στις συχνότητες από 0 έως fm, η ανάλυση κατά

Fourier δίνει :
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‘

‘Aρα για ανάκτηση του δειγματοληπτούμενου σήματος η συχνότητα δειγματο-

ληψίας πρέπει να είναι  fs ≥ 2fM.

ωM ω
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Στη γενική περίπτωση ενός άνω και κάτω φραγμένου σήματος βασικής ζώνης,

δηλαδή όταν  fL ≤ f ≤ fM, η συχνότητα δειγματοληψίας δεν απαιτείται να είναι

μεγαλύτερη από :

fs = 2( fM - fL )   εφόσον   fL  = n. fs   όπου  n = 1,2,3,…

8.2  Διαμόρφωση Πλάτους Παλμού (Pulse Amplitude Modulation - PAM)

Η αρχή της δειγματοληψίας μπορεί να εφαρμοστεί στην πολύπλεξη με διαίρεση

χρόνου (Time Division Multiplexing - TDM).

Ας θεωρήσουμε όλα τα σήματα Μ1(t), M2(t), M3(t), … φωνητικά σήματα, δηλαδή

φραγμένα στα 3,5 kHz. Ο πολυπλέκτης (MUX) είναι σε συγχρονισμό με τον

αποπολυπλέκτη (DEMUX). Η τεχνική διαμόρφωσης είναι γνωστή σαν διαμόρφωση

πλάτους παλμού (PAM).

Είναι δυνατή η πολύπλεξη διαφορετικών σημάτων PAM κρατώντας κάθε σήμα

στην δική του χρονοθυρίδα. Η τεχνική πολύπλεξης είναι γνωστή ως TDM.

T.D.M.
MUX....

T.D.M.
DEMUX ....

M1(t)
M2(t)
M3(t)
.
,
Mn(t)

M1(t)
M2(t)
M3(t)
.
,
Mn(t)

Τηλεπικοινωνικό Κανάλι
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Αν πολυπλέξουμε Ν σήματα Μ1(t), Μ2(t), … ΜN(t) κάθε ένα εκ των οποίων είναι

φραγνένο στην συχνότητα fM, η χωρητικότητα του καναλιού σε εύρος ζώνης

πρέπει να είναι τουλάχιστον Ν. fM.

8.3 Συστήματα PCM

Μετά την δειγματοληψία, καθε δείγμα κβαντοποιείται, δηλαδή εντάσσεται στη

στάθμη εκείνη,  από μια ομάδα από προκαθορισμένες στάθμες, που είναι πιο

κοντά στην ονομαστική τιμή του δείγματος.

M1(t)

M2(t)

M3(t)

T.D.M.
M1(t), M2(t),

M3(t)

t

t

t

t

Παλμοί Δειγματοληψίας
 Μ1(t)

Παλμοί Δειγματοληψίας
 Μ2(t)

Παλμοί Δειγματοληψίας
 Μ3(t)
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Το επόμενο στάδιο είναι η κωδικοποίηση, σύμφωνα με την οποία κάθε κβαντι-

σμένο δείγμα κωδικοποιείται με χρήση κατάλληλου δυαδικού κώδικα, που

αντιστοιχεί σε παλμικό κώδικα.

Στάθμη Δυαδικός Κώδικας Παλμικός Κώδικας

    Q0 00

   Q1 01

    Q2 10

    Q3 11

Σε κάθε στάθμη αντιστοιχεί ένας κωδικός, με αντιστοιχία ένα προς ένα.

Ακολουθεί η διαγραμματική παρουσίαση των σταδίων μετατροπής ενός

αναλογικού σήματος σε ψηφιακό.

Q3

Q2

Q1

Q0

ελεύθερο
δείγμα

κβαντισμένο
δείγμα

α) Αναλογικό σήμα m(t)



ÔÅÉ  ÐÅÉÑÁÉÁ
Ó×ÏËÇ  ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÊÙÍ  ÅÖÁÑÌÏÃÙÍ  -  ÔÌÇÌÁ  Ç/Õ  ÓÕÓÔÇÌÁÔÙÍ

ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÅÓ - ×ñ. Âáóéëüðïõëïò (2000) 66

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1
1,1
1,2
1,3
1,4

β) Ελεύθερη δειγματοληψία

γ) Διατήρηση της στάθμης του δείγματος

δ) Κβαντοποίηση

ε) Κωδικοποίηση
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8.3.1  Κύκλωμα κωδικοποιητή

Ενδεικτικά περιγράφονται δυο τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την κωδικοποί-

ηση ενός αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (Pulse Code Modulation - PCM). Οι

διατάξεις αυτές είναι γνωστές σαν μετατροπείς αναλογικού σήματος σε ψηφιακό

(Analogue to Digital Converters - ADC).

1.  Κωδικοποιητής κλίσης για δημιουργία σήματος PCM.

Η γεννήτρια σήματος παράγει περιοδικά γραμμική κλίση, που συγκρίνεται με την

στάθμη κάθε δείγματος στην μονάδα του συγκριτή. Ο χρόνος, κατά τον οποίο το

σήμα της γεννήτριας είναι μικρότερο από την στάθμη του σήματος, χρονομετρείται

από δυαδικό απαριθμητή. Με το πέρας της χρονομέτρησης ο απαριθμητής

λειτουργεί και ως μετατροπέας παράλληλου σε σειριακό, παρέχοντας στην έξοδο

τον αντίστοιχο κώδικα.

Κύκλωμα
Δειγματοληψίας
Sample & Hold

Γεννήτρια
Σήματος
Κλήσης

Συγκριτής

Δυαδικός
Απαριθμητής

Μετατροπέας
Παράλληλου
σε Σειριακό

Αναλογικό
Σήμα

Συχνότητα
Δειγματοληψίας

Clock

Μετατροπή

Count Enable

Reset Count

Σήμα
PCM

t

0  t1      0     t2   0        t3 0 t4
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Ο κωδικοποιητής κλίσης είναι ιδιαίτερα δημοφιλής κυρίως λόγω χαμηλού κόστους

(απαιτούνται σχετικά λίγες συσκευές χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις ως προς την

ακρίβεια).

Περιορισμός στην ταχύτητα κωδικοποίησης.

2.  Παράλληλος κωδικοποιητής

Ο παράλληλος κωδικοποιητής λειτουργεί σε πολύ μεγάλες ταχύτητες με μεγαλύ-

τερο όμως κόστος λόγω της ανάγκης ύπαρξης (n-1) συγκριτών.

8.3.2  Κύκλωμα αποκωδικοποιητή

Περιγράφεται η πλέον σημαντική των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την

αποκωδικοποίηση ενός ψηφιακού σήματος σε αναλογικό. Οι διατάξεις αυτές είναι

γνωστές σαν μετατροπείς ψηφιακού σήματος σε αναλογικό (Digital to Analogue

Converters - DAC).

Συχνότητα
Δειγματοληψίας

Κύκλωμα
Δειγματοληψίας
Sample & Hold

Ψ
Η
Φ
Ι
Α
Κ
Η

Λ
Ο
Γ
Ι
Κ
Η

Μετατροπέας
Παράλληλου
σε Σειριακό

Αναλογικό
Σήμα

(n - 1) συγκριτές

V1

V2

Vn-1

P.C.M.
σήμα

Read
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Η κβαντοποίηση και η ψηφιακοποίηση εισάγουν διακυμάνσεις περί της πραγμα-

τικής τιμής του φυσικού δείγματος. Η διαφορά μεταξύ της πραγματικής και κβαντι-

σμένης τιμής ενός δείγματος ορίζεται ως θόρυβος κβαντοποίησης.

Ο θόρυβος κβαντοποίησης ελαττώνεται όταν αυξάνονται οι στάθμες κβαντισμού

του σήματος.

Πλεονεκτήματα συστημάτων PCM

1. Για μετάδοση σε μεγάλες αποστάσεις το PCM σήμα μπορεί πλήρως να

αναγεννηθεί στους ενδιάμεσους ενισχυτές. Ο θόρυβος μετάδοσης αποκόπτεται

πλήρως σε κάθε ενισχυτική βαθμίδα. Η επίδραση του θορύβου μεταξύ δυο

ενισχυτικών βαθμίδων δεν είναι προσθετική.

2. Η χρήση ψηφιακών βαθμίδων διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης αυξάνουν

την αξιοπιστία και σταθερότητα του συστήματος.

3. Τα ψηφιακά σήματα μπορούν να αποθηκεύονται σε μνήμες, μεταβάλλοντας

ευκόλως τον χρονισμό του σήματος.

4.  Με κατάλληλη κωδικοποίηση είναι δυνατή η μείωση των επιπτώσεων θορύβου

και παρεμβολών.

Μονάδα
Αναγέννησης

Μετατροπή Σειριακού
σε Παράλληλο

!"!"!R1 Rn R

ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ

Είσοδος
PCM

Αναλογική
‘Eξοδος

Φίλτρο
LPF
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  Μειονεκτήματα :

1. Μεγαλύτερες απαιτήσεις σε εύρος ζώνης

2. Ανάγκη πρόσθετου ειδικού εξπλισμού μετατροπής (A-to-D και D-to-A

converters)

3. Εισαγωγή σφάλματος κβαντισμού.

Η ψηφιοποίηση της φωνής (300 Hz - 3,4 kHz) γίνεται με την τεχνική PCM, με

συχνότητα δειγματοληψίας 8 kHz, και χρήση 8 bit ανά δείγμα.

Ρυθμός μετάδοσης ψηφιακοποιημένης φωνής :

8.000 δείγματα/s x 8 bit/δείγμα = 64 kb/s

Κάθε δείγμα των 8 bit πολυπλέκεται με δείγματα άλλων σημάτων ψηφιακοποιημέ-

νης φωνής με βάση τις αρχές της TDM, σχηματίζοντας ένα πλαίσιο. Ο ρυθμός

μετάδοσης των πλαισίων περιορίζεται στα 8.000 πλαίσια/s, άρα η διάρκεια κάθε

πλαισίου είναι T = (1/8000) = 125 μsec.

Το πλήθος των σημάτων που πολυπλέκονται σε ένα πλαίσιο εξαρτάται από το

είδος της τυποποίησης που ακολουθείται. Δυο μορφές τυποποίησης χρησιμοποι-

ούνται :

α)  το αμερικάνικο σύστημα Τ1

β)  το ευρωπαϊκό σύστημα Ε1

Σύμφωνα με την τυποποίηση Τ1, σε κάθε πλαίσιο πολυπλέκονται 24 κανάλια

φωνής, έκαστο των 8 bit, με την προσθήκη 1bit συγχρονισμού πλαισίου, που

τίθεται στην αρχή κάθε πλαισίου. Άρα, κάθε πλαίσιο περιλαμβάνει : 24 x 8 + 1 =

193 bit .
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Ο ρυθμός μετάδοσης του πλαισίου T1 είναι :

193 bit/πλαίσιο x 8.000 πλαίσια/sec = 1,544 Mb/s

γνωστός και ως 1,5 Mb/s.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή τυποποίηση E1, σε κάθε πλαίσιο πολυπλέκονται 30

κανάλια φωνής των 8 bit, με την προσθήκη ενός καναλιού συγχρονισμού, στην

αρχή του πλαισίου, και ενός καναλιού σήμανσης, στο μέσον του πλαισίου. Άρα,

κάθε πλαίσιο περιλαμβάνει : (30 + 2) x 8  = 256 bit.

Ο ρυθμός μετάδοσης του πλαισίου Ε1 είναι :

256 bit/πλαίσιο x 8.000 πλαίσια/sec = 2,048 Mb/s

γνωστός και ως 2 Mb/s.

Προκειμένου να αυξηθεί η ταχύτητα μετάδοσης, κυρίως μεταξύ τηλεπικοινωνιακών

κέντρων μεγάλου φόρτου, είναι δυνατή η περαιτέρω πολύπλεξη των Τ1 και Ε1 σε

υψηλότερες τάξεις ψηφιακής ιεραχίας. Η τεχνική διαφέρει ανάλογα με το είδος της

ακολουθούμενης τυποποίησης.

DSO-1
8 bit

DSO-2
8 bit

DSO-3
8 bit

DSO-24
8 bit

DSO-23
8 bit

.  .  .

24 κανάλια φωνήςbit
συγχρονισμού

1

Πλαίσιο Τ1 = 193 bit   Διάρκεια :  125 μs

ΤS0
8 bit

ΤS1
8 bit

ΤS15
8 bit

ΤS31
8 bit

ΤS30
8 bit

.  .  .

15 κανάλια φωνής

ΤS16
8 bit

ΤS17
8 bit

.  .  .

15 κανάλια φωνής

συγχρονισμός σήμανση

Πλαίσιο Ε1 = 256 bit   Διάρκεια :  125 μs
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Οι τάξεις της αμερικάνικης ιεραρχίας πολύπλεξης είναι :

Τ1 :  24 κανάλια των 8 bit,  ρυθμός εκπομπής 1,544 Mb/s,

T2 :  4  x  T1, ρυθμός εκπομπής 6,312 Mb/s, 96 κανάλια των 8 bit,

T3 :  7  x  T2, ρυθμός εκπομπής 44,736 Mb/s, 672 κανάλια των 8 bit,

T4 :  6  x  T3, ρυθμός εκπομπής 274,176 Mb/s, 4.032 κανάλια των 8 bit.

Αντίστοιχα, οι τάξεις της ευρωπαϊκής ιεραρχίας πολύπλεξης είναι :

Ε1 :  30 κανάλια των 8 bit,  ρυθμός εκπομπής 2,048 Mb/s,

Ε2 :  4  x  Ε1, ρυθμός εκπομπής 8,448 Mb/s, 120 κανάλια των 8 bit,

Ε3 :  4  x  Ε2, ρυθμός εκπομπής 34,368 Mb/s, 480 κανάλια των 8 bit,

Ε4 :  4  x  Ε3, ρυθμός εκπομπής 139,264 Mb/s, 1920 κανάλια των 8 bit,

Ε5 :  4  x  Ε4, ρυθμός εκπομπής 564,992 Mb/s, 7680 κανάλια των 8 bit.
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Πριν το PCM σήμα οδηγηθεί στον διαμορφωτή, του δίνεται συχνά διαφορετική

μορφή  με κατάλληλη κωδικοποίηση, που εξαρτάται  από :

•  τον τύπο του χρησιμοποιούμενου διαμορφωτή και αποδιαμορφωτή,

•  τους περιορισμούς στο εύρος ζώνης του τηλεπικοινωνιακού καναλιού,

•  το αποδεκτό επίπεδο θορύβου,

•  την ευκολία ανίχνευσης σφαλμάτων,

•  την ύπαρξη d.c. συνιστώσας,

•  ενσωμάτωση σήματος χρονισμού,

•  την πολυπλοκότητα του δέκτη κλπ.

Τα διάφορα είδη κωδίκων κατηγοριοποιούνται ως προς :

α) Την αμεσότητα της κωδικοποίησης. Στους άμεσους κώδικες κωδικοποιείται

μόνο η παρούσα λογική κατάσταση, χωρίς να εξαρτάται το αποτέλεσμα και από

προγενέστερες καταστάσεις. Αντίθετα στους έμμεσους κώδικες το αποτέλεσμα της

κωδικοποίησεις προέρχεται από την σύγκριση της παρούσας κατάστασης με

προγενέστερη βάσει συγκεκριμένου κανόνα. Οι έμμεσοι κώδικες διακρίνονται για

την αυξημένη ικανότητα ανίχνευσης σφάλματος.

β) Την πολικότητα. Διακρίνονται σε μονοπολικούς και δυπολικούς. Οι μονοπολικοί

εκφράζονται με δυο στάθμες τάσης, V και 0 ή -V και 0. Οι δυπολικοί εμφανίζουν

και τις τρεις τάσεις : +V, 0 και -V, και ως εκ τούτου επιτρέπουν μεγαλύτερα

περιθώρια θορύβου. Επίσης οι δυπολικοί κώδικες εμφανίζουν μηδενική dc

συνιστώσα.

γ) Την επιστροφή στη τάση 0.  Η μια (για μονοπολικούς) ή και οι δυο λογικές

καταστάσεις (για δυπολικούς) κωδικοποιούνται με παλμούς ημίσεος διάρκειας με

επιστροφή στο 0 κατά το δεύτερο ήμισυ.  

Ακολουθεί η παράθεση κάποιων από τους συνηθέστερους τύπους κωδίκων.
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Return - to - Zero (R.Z.)

1 → αλλαγή στη στάθμη +V για διάρκεια 1/2 bit

0  →  καμμία αλλαγή.

Bipolar Return - to - Zero (B.R.Z.)

Χρησιμοποιούνται τρεις στάθμες : +V, 0 και +V.

1 →  αλλαγή στη στάθμη +V για διάρκεια 1/2 bit με επιστροφή στο 0.

0 → αλλαγή στη στάθμη -V για διάρκεια 1/2 bit με επιστροφή στο 0.

Alternative Mark Inversion (A.M.I)

Το πρώτο "1" εμφανίζεται ως +V, το δεύτερο ως -V, το τρίτο ως +V κ.ο.κ.

Η μέση τιμή στάθμης σήματος είναι 0, χρησιμοποιείται ευρύτατα σε τηλεφωνία

μέσω PCM.

1       1       1       0       0       1       1       0        1      0        0  PCM code

RZ

BRZ

AMI

SPLIT PHASE
(Manchester)

SPLIT PHASE

NRZ (L)

NRZ(M)

MILLER CODE
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Manchester Split Phase Method

1 → +V κατά το πρώτο 1/2 του bit και -V κατά το δεύτερο 1/2 του bit.

0 → -V κατά το πρώτο 1/2 του bit και +V κατά το δεύτερο 1/2 του bit.

Split phase

Παλμός διάρκειας 1/2 bit.

1 → Αναστροφή φάσης σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση.

0 → Καμμία αλλαγή στην φάση.

Non Return - to - Zero (N.R.Z.)

1 → +V για όλη της διάρκεια της κατάστασης.

0 → -V για όλη της διάρκεια της κατάστασης.

Κώδικας Miller

1 → Αλλαγή κατάστασης στο μέσον της διάρκειας του bit

0 → Καμμία αλλαγή στην στάθμη, εκτός αν ακολουθείται και από άλλο 0, οπότε

η αλλαγή γίνεται στο τέλος της διάρκειας του bit.

8.4  Διαμόρφωση ΔΕΛΤΑ

Τα συστήματα PCM διακρίνονται  για τις μεγάλες απαιτήσεις σε εύρος ζώνης.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η μετάδοση ενός καναλιού φωνής με εύρος ζώνης 300 Hz

- 3,5 kHz, απαιτεί bit rate 64 kbps. Σε περίπτωση που υπάρχουν περιορισμοί στο

εύρος ζώνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνική διαμόρφωσης ΔΕΛΤΑ.

Σύμφωνα με την τεχνική ΔΕΛΤΑ κάθε δείγμα συγκρίνεται με το προηγούμενο και

κωδικοποιείται με ένα bit, που έχει λογική τιμή "1" όταν είναι μεγαλύτερο από το

προηγούμενο, ή "0", όταν αυτό είναι μικρότερο από το προηγούμενο. Με την

τεχνική αυτή το απαιτούμενο bit rate θα ήταν 8 kbps.
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Ο διαμορφωτής ΔΕΛΤΑ περιγράφεται στο ακόλουθο σχήμα:

Η προσέγκιση του αναλογικού σήματος m(t) από την κυματομορφή ΔΕΛΤΑ και η

αντίστοιχη κωδικοποίηση του σήματος σε δυαδική μορφή παρατίθεται κατωτέρω.

Η διαμόρφωση ΔΕΛΤΑ αποτελεί μια απλή μέθοδο μετατροπής ενός αναλογικού

σήματος σε ψηφιακό, με μικρές απαιτήσεις ως προς το απαιτούμενο bit rate.

Πάσχει όμως ως προς την ακρίβεια προσέγκισης του αναλογικού σήματος,

ιδιαίτερα όταν το τελευταίο παρουσιάζει απότομες κλίσεις (υπερφόρτωση κλίσης).

Οι συνήθεις τεχνικές αντιμετώπισης περιλαμβάνουν μεγαλύτερους ρυθμούς

δειγματοληψίας, μεταβαλλόμενο βήμα παρακολούθησης (αυξημένη πολυπλοκό-

τητα)  κλπ.  Επίσης, οι επιπτώσεις ενός σφάλματος κατά την κωδικοποίηση

επηρεάζει όχι μόνο το συγκεκριμένο δείγμα αλλά μεταφέρεται και στα γειτονικά.

Για τους λόγους αυτούς η τεχνική ΔΕΛΤΑ δεν χρησιμοποιείται συχνά.

‘Eξοδος
ΔΕΛΤΑ

Κύκλωμα
Δειγματοληψίας

S & H

Μετατροπέας
D/A

Απαριθμητής
UP/DOWN

Συγκριτής

+

-

U/D
CLOCK

CLOCK

Αναλογική
Είσοδος
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1  0  1  1  1 0  1  1 0  1  1 0  1 0  1  0  0  0 0  0 0  0  0  0  0  0  0 1  1 1  1  1

Αναλογικό σήμα m(t)

Ελεύθερα δείγματα m(t)

Συγκράτηση στάθμης ελεύθερου δείγματος

Προσέγκιση διαμόρφωσης ΔΕΛΤΑ

Αναλογικό σήμα m(t)

Υπερφόρτωση Κλίσης

Παλμοί
Διαμόρφωσης
ΔΕΛΤΑ

Ψηφιακό
Σήμα
ΔΕΛΤΑ
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Ακολουθεί η περιγραφή του αποδιαμορφωτή ΔΕΛΤΑ :

9   ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Η μετάδοση σημάτων σε ψηφιακή μορφή απαιτεί μεγάλο εύρος συχνοτήτων και

αντίστοιχη χωρητικότητα από τον τηλεπικοινωνιακό δίαυλο. Προκειμένου

επομένως να μεταδοθούν ψηφιακά δεδομένα από κοινές τηλεφωνικές γραμμές στο

αστικό δίκτυο, απαιτείται αναλογική διαμόρφωση του ψηφιακού σήματος με φέρον

στην περιοχή συχνοτήτων της ακουστικής ζώνης από 300 Hz - 3400 Hz.

Οι τεχνικές διαμόρφωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν :

•  ASK - Amplitude Shift Keying

•  FSK - Frequency Shift Keying

•  PSK - Phase Shift Keying

•  QAM - Quadrature Amplitude Modulation (Συνδυασμός των ASK και PSK).

Από αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως οι τεχνικές PSK (με 4 ή 8 φάσεις) και QAM

(με 16, 32 και 64 καταστάσεις), σπανιότερα δε και η FSK.

Η ψηφιακή διαμόρφωση του αναλογικού φέροντος γίνεται από συσκευές γνωστές

ως modem, που παρεμβάλονται μεταξύ του υπολογιστή και της τηλεφωνικής

γραμμής.

Μετατροπέας
D/A

Απαριθμητής
UP/DOWN

Είσοδος σήματος
ΔΕΛΤΑ CLOCK

Κατωδιαβατό
Φίλτρο

PAM

Αναλογική
‘Eξοδος
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9.1  ASK

         "1"    "0"    "0"     "1"

Δυο πιθανές στάθμες φέροντος για λογικές

καταστάσεις "1" και "0".

Ευαισθησία σε θόρυβο. Χρησιμοποιείται μόνο σε

συνδυασμό με την τεχνική PSK ως QAM.

        

9.2  FSK

Η ακολουθία b(t) ενός PCM σήματος χρησιμοποιείται για την δημιουργία μιας

κυματομορφής :

VPSK(t) = A.συν( ωc ± Ω ).t

όπου : ωc + Ω  όταν   b(t) = 1

ωc - Ω   όταν   b(t) = 0.

Η τεχνική διαμόρφωσης χρησιμοποιεί ταλαντωτές ελεγχόμενους από τάση

(Voltage Controlled Oscillator - VCO).

Ο δέκτης FSK χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους αποδιαμόρφωσης :

V.C.O

 1    0    0    1
    f1       f2       f2      f1
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Η αποδιαμόρφωση γίνεται με χρήση δυο φίλτρων για επιλογή των συχνοτήτων:

(ω0 + Ω) και (ω0 - Ω) με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε σύγχρονη

αποδιαμόρφωση.

‘Οταν το VFSK(t) = A.συν(ω0 + Ω).t  τότε :

Vd  = A/2 - (A/2).{συν(2Ω.t) + συν(2ω0.t) - συν[2(ω0+Ω)t]}

‘Οταν το VFSK(t) = A.συν(ω0 - Ω).t  τότε :

Vd  = -A/2 -+(A/2).{συν(2Ω.t) + συν(2ω0.t) - συν[2(ω0+Ω)t]}

Στην πράξη η διαμόρφωση FSK χρησιμοποιείται για μετάδοση σε χαμηλούς

ρυθμούς 300 και 1200 bps με modem των συστάσεων V21 και V23.

Για την V21 η επικοινωνία είναι full duplex σε δισύρματη γραμμή με διαμόρφωση

FSK και χρησιμοποιούμενες συχνότητες :

Áðïêüðôåôáé ìå ÷ñÞóç Ößëôñïõ

Φίλτρο
ω0 + Ω

Σύγχρονος
Αποδιαμορφωτής

Σύγχρονος
Αποδιαμορφωτής

Φίλτρο
ω0 + Ω

Φίλτρο
LPFVFSK(t)

συν(ω0 + Ω).t

συν(ω0 - Ω).t

+

-

Διαφορικός
Ενισχυτής

vd b(t)

Áðïêüðôåôáé ìå ÷ñÞóç Ößëôñïõ

Christos E VASSILOPOULOS

Christos E VASSILOPOULOS

Christos E VASSILOPOULOS

Christos E VASSILOPOULOS

Christos E VASSILOPOULOS
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Για το κανάλι εκπομπής του Originate modem το

"1" είναι 980 Hz

"0" είναι 1180 Hz

Για το κανάλι εκπομπής του Answer modem το

"1" είναι 1650 Hz

"0" είναι 1850 Hz.

9.3   PSK

Ο φορέας διατηρεί σταθερό πλάτος και συχνότητα, και διαμορφώνεται από το

ψηφιακό σήμα ως προς φάση.

Η απλούστερη μορφή είναι η BPSK - Binary PSK, που χρησιμοποιούνται δυο τιμές

φάσεις : 0° και 180° για να κωδικοποιήσουν τις λογικές καταστάσεις "1" και "0".

Συχνότερα χρησιμοποιούνται οι μορφές :

QPSK - Quadrature PSK (4 φάσεων)

8PSK (8 φάσεων).

9.3.1  BPSK

Ο πομπός BPSK αναμιγνύει μέσω ισοσταθμισμένου διαμορωτή το διπολικό

ψηφιακό σήμα (+V για λογική κατάσταση "1" και -V για λογική κατάσταση "0") με

αναλογικό φορέα σταθερού πλάτος και συχνότητας. Η συχνότητα φορέα επιλέγεται

στα 1200 ή 1800 Hz, στο μέσον του παραθύρου των ακουστικών συχνοτήτων (300

Hz - 3400 Hz).

Bit rate = Baud rate

Πομπός BPSK              Πολικό Διάγραμμα

10

90°

270°

0°180°

Φορέας
ημ(ω0t)

m(t)

Ζωνοπερατο
Φίλτρο

BPSK
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Ο δέκτης BPSK χρησιμοποιεί ισοσταθμισμένο διαμορφωτή και βαθμίδα εξαγωγής

φορέα για σύγχρονη αποδιαμόρφωση.

Δέκτης BPSK

Σύμφωνα με την τεχνική BPSK, οι δυο λογικές καταστάσεις κάθε bit κωδικο-

ποιούνται με δυο σήματα της ιδίας φέρουσας συχνότητας σε διαφορά φάσης 180°

αντίστοιχα. ‘Αρα σε κάθε bit αντιστοιχεί 1 baud, με αποτέλεσμα το bit rate να είναι

ίσο με το baud rate. Με δεδομένο τον περιορισμό του baud rate στην περιοχή των

ακουστικών συχνοτήτων, η τεχνική BPSK περιορίζεται σε σχετικά χαμηλούς

ρυθμούς μετάδοσης, π.χ. 1200 ή 1800 bps ανάλογα με το baud rate.   

Ψηφιακό
Σήμα m(t)

Low-pass
 Φίλτρο

Βαθμίδα
Εξαγωγής

Φορέα ημ(ω0t)

BPSK

     1                 0                0                 1                 1                0
    0°°°°     90°°°°             90°°°°              0°°°°               0°°°°              90°°°°

b(t)
φ
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9.3.2  QPSK

Προκειμένου να επιτευχθεί αποδοτικότερη κωδικοποίηση, που να επιτρέπει bit-

rate διπλάσιο του baud rate, τα δεδομένα ομαδοποιούνται κατά ζεύγη. Για κάθε

ζεύγος, που είναι γνωστό ως dibit, οι τέσσερεις πιθανές καταστάσεις του ( “00”,

“01”, “10” και “11”) κωδικοποιούνται με τέσσερα σήματα της ίδιας φέρουσας

συχνότητας σε διαφορά φάσης 90°. Σύμφωνα με την προδιαγραφή V.26

προβλέπονται δυο εναλλακτικοί τρόποι κωδικοποίησης των bit :

Dibit Εναλλακτική Β Εναλλακτική Α

00 45° 0°

01 135° 90°

11 225° 180°

10 315° 270°

Ακολουθεί παράδειγμα με την QPSK μορφή ενός ψηφιακού σήματος :

  1    1          1    0           0    1          1     0          1     0         0     1
  180°°°°   270°°°°             90°°°°           270°°°°            270°°°°            90°°°°

b(t)
φ
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Ο πομπός QPSK περιλαμβάνει έναν καταχωρητή σειριακής εισόδου/ παράλληλης

εξόδου, δυο ισοσταθμισμένους διαμορφωτές, έναν αθροιστή και ένα ζωνοδιαβατό

φίλτρο. Ακολουθεί το αντίστοιχο πολικό διάγραμμα για την εναλλακτική

κωδικοποίηση Β, όπου η τάση -V συμβολίζει την λογική κατάσταση "1" και το +V

την λογική κατάσταση "0".

 

Πολικό Διάγραμμα

τεσσάρων φάσεων

Η αποδιαμόρφωση επιτυγχάνεται με χρήση ισοσταθμισμένων διαμορφωτών ενώ

απαιτείται βαθμίδα εξαγωγής της φέρουσας συχνότητας και μετατόπισης φάσης

κατά 90°.

Ζωνοπερατο
Φίλτρο

QPSKI

Q

ημ(ω0t)

συν(ω0t)

± V

± V

± ημ(ω0t)

±  συν(ω0t)
± ημ(ω0t) ± συν(ω0t)

+V

+V-V

-V

"00""01"

"10""11"

45°
135°

225°

315°
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Η QPSK επιτυγχάνει bit rate διπλάσιο του baud rate με 2 bit/baud (2400 ή 2800

bps για φέρουσα συχνότητα 1200 ή 1400 Hz αντίστοιχα).

 9.3.3   PSK 8 φάσεων

Για ακόμη αποδοτικότερη κωδικοποίηση, με bit-rate τριπλάσιο του baud rate, τα

δεδομένα ομαδοποιούνται κατά τριάδες. Για κάθε τριάδα, γνωστή ως tribit, οι οκτώ

πιθανές καταστάσεις ( “000”, “001”, “010”, “011”, "100", "101", "110" και "111")

κωδικοποιούνται με οκτώ σήματα της ίδιας φέρουσας συχνότητας σε διαφορά

φάσης 45°.

Σύμφωνα με την σύσταση V.27 προβλέπεται ο ακόλουθος τρόπος κωδικοποίησης

των bit :

Μετατόπιση
Φάσης 90°

Βαθμίδα
Εξαγωγής
Φορέα ημ(ω0t) Q I

QPSK
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Tribit Αλλαγή φάσης

001 0°

000 45°

010 90°

011 135°

11 180°

110 225°

100 270°

101 315°

Ακολουθεί παράδειγμα με την 8PSK μορφή ενός ψηφιακού σήματος :
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Ο πομπός PSK οκτώ φάσεων ομοιάζει με τον πομπό QPSK με την διαφορά ότι

περιλαμβάνεται και ένα κύκλωμα απεικόνισης σημείων, τριών εισόδων δυο

εξόδων, με είσοδο τα 3 bit του καταχωρητή και εξόδους τις Χ και Ψ, με πιθανές

τιμές +V, 0 και -V. Το κύκλωμα απεικόνισης σημείων υλοποιείται με την μορφή

ROM.

Ακολουθεί το πολικό διάγραμμα σύμφωνα με την κωδικοποίηση του ανωτέρω

πίνακα.

çì(ù0t)

Æùíïðåñáôï
Ößëôñï

8PSK

óõí(ù0t)

X = ± V, 0

Ø = ± V, 0

± çì(ù0t), 0

±  óõí(ù0t), 0

T
R
I
B
I
T

Êýêëùìá
Áðåéêüíéóçò

Óçìåßùí

Åßóïäïò
ÄåäïìÝíùí

  1 1 1         0  0 1          1  0  1         0  0 1
  180°°°°     0°°°°             315°°°°             0°°°°

b(t)
φ
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Ο δέκτης 8PSK ομοιάζει με τον αντίστοιχο QPSK με την προσθήκη ενός

αποκωδικοποιητή δυο εισόδων τριών εξόδων για ανάκτηση του tribit. Ο

αποκωδικοποιητής κάνει το αντίθετο ακριβώς έργο από το κύκλωμα απεικόνισης

σημείων.

Η 8PSK επιτυγχάνει bit rate τριπλάσιο του baud rate με 3 bit/baud (3600 ή 4200

bps για φέρουσα συχνότητα 1200 ή 1400 Hz αντίστοιχα).

!V

!V-V

-V

"00"""0#1"

"10""11""

$%°
#&%°

''%°

&#%°

"00#"

"0#""

"###"

"#0""

("°

#)"°

'*"°

"°

‘Åîïäïò
ÄåäïìÝíùí

Ìåôáôüðéóç
ÖÜóçò 90°

Âáèìßäá
ÅîáãùãÞò

ÖïñÝá çì(ù0t)

QPSK T
R
I
B
I
T

Êýêëùìá
Áðïêùäéêïð

ïéçôÞ
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9.3.4  Διαφορική Διαμόρφωση Φάσης (DPSK - Differential PSK)

Τα συστήματα PSK που εξετάστηκαν βασίζονται σε τεχνικές σύχρονης

αποδιαμόρφωσης και για τον λόγο αυτό απαιτείται βαθμίδα εξαγωγής συχνότητας

φορέα στον δέκτη. Η πολυπλοκότητα αυτή μπορεί να αποφευχθεί με χρήση

διαφορικών PSK (DPSK) τεχνικών, όπου η πληροφορία κωδικοποιείται ως

διαφορά φάσης μεταξύ δυο διαδοχικά εκπεμπόμενων baud, αντί για την απόλυτη

τιμή της φάσης κάθε baud. Οι τεχνικές DPSK υλοποιούνται με 2, 4 και 8 φάσεις και

χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την μετάδοση δεδομένων μέσα από τηλεφωνικά

κυκλώματα, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Προδιαγραφή ITU Baud Rate Bit Rate (bps) Αριθμός Φάσεων
V.22 600 1200 4
V.26 1200 2400 4
V.27 1600 4800 8

Θεωρείστε :

b(t)  -  PCM σήμα προς εκπομπήν.

b'(t) -  Βοηθητικό δυαδικό σήμα, που εκπέμπεται αντί του b(t).

Το πρώτο ψηφίο της ακολουθίας b'(t) έχει την λογική τιμή "1". Τα ακόλουθα ψηφία

παίρνουν τιμές σύμφωνα με την ακόλουθη σχέση :

•  όταν   b(t) = 1, η τιμή του b'(t) δεν μεταβάλλεται,

•  όταν  b(t) = 0, η τιμή του b'(t) μεταβάλλεται.

Παράδειγμα:

b(t) : 1 0 1 1 0 1 0 0 1

b'(t) : 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1

Φάση : 0° 0°     180°    180°   180° 0° 0°     180° 0° 0°
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Ο πομπός DPSK δυο φάσεων περιλαμβάνει μια λογική πύλη XNOR1, προκειμένου

να εντοπίσει τήν μεταβολή από την σύγκριση ενός bit πληροφορίας με το

προηγούμενο.   

Λογικό
Κύκλωμα

Καθυστέρηση
Τ

Ισοσταθμισμένος
Διαμορφωτής

b(t)

b'(t - T)

v(t) ≡b'(t)

A.συν(ωο.t)

VDPSK = ± A.συν(ωο.t)

    1      1      0       0      0       1      1       0       1      0

            1      0       1       1      0      1       0       0      1b(t)   →

v(t) x v(t-T)

v(t-T)

v(t)

b'(t)   →
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Στον δέκτη δεν απαιτείται βαθμίδα εξαγωγής φορέα και η αποδιαμόρφωση

επτυγχάνεται με μίξη κάθε baud με την αμέσως προηγούμενη τιμή του.

Για ανάκτηση της ακολουθίας b(t) είναι αναγκαία η υλοποίηση του γινομένου :

v(t) x v(t-T), όπως φαίνεται στην ακόλουθη διάταξη αποδιαμόρφωσης.

v(t).A.συν(ωο.t + Θ) . v(t -T).A.συν[ωο.(t -T) + Θ] =

v(t).v(t-T). A2.συν(ωο.t + Θ).συν[ωο.(t -T) + Θ] =

b(t).
2

A2
.{συν(ωο.T) + συν[2.ωο.(t -T/2) + Θ]}

Ο όρος (
2

A2
).συν(ωο.T) είναι σταθερός. Η τιμή του Τ επιλέγεται έτσι ώστε

συν(ωο.T) = ± 1. Η χρήση DPSK αποφεύγει την χρήση πολύπλοκων διατάξεων

που απαιτούνται για την αναγέννηση του φέροντος στον δέκτη.

                                                                                                                                                                                
1 Ôï áðïôÝëåóìá ôçò ëïãéêÞò ðñÜîçò XNOR åßíáé "1", üôáí ïé äýï åßóïäïß ôïõ åßíáé ßäéåò (äçë. êáé ïé

Φορέας
ημ(ω0t)

Καθυστέρηση 1
bit

DPSK
Είσοδος
Δεδομένων

Καθυστέρηση
Τ

Ισοσταθμισμένος
Διαμορφωτής

b(t)

VDPSK = v(t).συν(ωο.t + Θ)

v(t-T).συν[ωο.(t-T) + Θ]

Φίλτρο
LPF

!"#
Αποκόπτεται με χρήση
Φίλτρου στα 2.ωο
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9.4  QAM

Προκειμένου να αυξηθεί περεταίρω η αποδοτικότητα της κωδικοποίησης σε 4

bit/baud απαιτείται τεχνική διαμόρφωσης 16 σημείων. Αυτό επιτυγχάνεται με την

QAM που συνδυάζει την DPSK και την διαμόρφωση πλάτους ASK. Τα δεδομένα

ομαδοποιούνται σε τερτάδες. Για κάθε τετράδα, γνωστή ως quabit, οι δεκαέξι

πιθανές καταστάσεις ( “0000”, “0001”, “0010”, “0011”, "0100", "0101", "0110",

"0111", “1000”, “1001”, “1010”, “1011”, "1100", "1101", "1110" και "0111")

κωδικοποιούνται με δεκαέξι σήματα της ίδιας φέρουσας συχνότητας, που

διαφέρουν κατά φάση, κατά πλάτος και κατά φάση και πλάτος. Η QAM

παρουσιάζει καλύτερη συμπεριφορά σε θορυβώδες περιβάλλον, γι αυτό και

χρησιμοποιείται για μετάδοση σε ρυθμούς άνω των 4800 bps. Σύμφωνα με την

σύσταση V.29 (bit rate 9.600 bps) προβλέπεται ο ακόλουθος τρόπος

κωδικοποίησης των bit :

Quadbit Πλάτος Διαφορά Φάσης

1001 5 0°

0001 3 0°

0000 1,41 45°

1000 4,23 45°

1010 5 90°

0010 3 90°

                                                                                                                                                                                
äõï "0" Þ êáé ïé äõï "1"), åíþ óôéò Üëëåò ðåñéðôþóåéò ôï áðïôÝëåóìá åßíáé "0"

-5,5

-0,5

4,5

-5,5

-0,5

4,5

-5,5

-0,5

4,5

-5,5

-0,5

4,5

-5,5

-0,5

4,5

-5 ,5

-0 ,5

4 ,5
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0011 1,41 135°

1011 4,23 135°

1111 5 180°

0111 3 180°

0110 1,41 225°

1110 4,23 225°

1100 5 270°

0100 3 270°

0101 1,41 315°

1101 4,23 315°

Ο πομπός QAM ομοιάζει με τον πομπό της 8PSK με την διαφορά ότι το κύκλωμα

απεικόνισης σημείων έχει τέσσερεις εισόδου και δυο εξόδους, με είσοδο τα 4 bit

του καταχωρητή και εξόδους τις Χ και Ψ, με πιθανές τιμές ±√2V, ±3V, ±3√2V και

±5V. Το κύκλωμα απεικόνισης σημείων υλοποιείται με την μορφή ROM.

-5,5

-0,5

4,5

-5,5

-0,5

4,5

-5,5

-0,5

4,5

-5,5

-0,5

4,5

-5,5

-0,5

4,5

-5 ,5

-0 ,5

4 ,5

-5 ,5

-0 ,5

4 ,5

-5 ,5
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Ακολουθεί το πολικό διάγραμμα σύμφωνα με την κωδικοποίηση του ανωτέρω

πίνακα.

QAM

Ζωνοπερατό
Φίλτρο

συν(ω0t)

X

Ψ

Q
U
A
D
B
I
T

Κύκλωμα
Απεικόνισης
Σημείων

Είσοδος
Δεδομένων

180°

45°135°

90°

0°

225°

270°

315°

3 5

√2

3√2
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Από τον πίνακα κωδικοποιήσης φαίνεται ότι τα γειτονικά baud διαφέρουν μόνο

κατά 1 bit (κώδικας Gray), βελτιώνοντας το bit error rate.

Το κύκλωμα απεικόνισης σημείων έχει στη μνήμη του τις συντεταγμένες X και Υ

των 16 σημείων του πολικού διαγράμματος, δίνοντας στην έξοδο ένα ζευγάρι

συντεταγμένων, κάθε φορά που η είσοδος δέχεται το αντίστοιχο quadbit.

Η τεχνική QAM μπορεί να επεκταθεί και για μεγαλύτερες ομαδοποιήσεις (μέχρι 10

bit/baud), επιτυγχάνοντας μεγαλύτερους ρυθμούς διάδοσης, π.χ. με ομαδοποίηση

5 bit QAM 32 σημείων και bit rate 14.400 bps. 'Οσο αυξάνει όμως ο αριθμός των

σημείων, τόσο μικραίνει το περιθώριο ασφαλείας μεταξύ γειτονικών baud,

καθιστώντας απαραίτητη την χρήση τεχνικών αναζήτησης και διόρθωσης

σφαλμάτων. Για τον λόγο αυτό για ρυθμούς μεγαλύτερους των 9.600 bps

χρησιμοποιείται αντί της QAM η τεχνική TCM (Trellis Code Modulation).

9.5  TCM

Η τεχνική TCM βασίζεται στην διαμόρφωση QAM, σε συνδυασμό με κώδικα

αυτόματης διόρθωσης σφαλμάτων FEC (Forward Error Correction), και επιτρέπει

μεγαλύτερες ομαδοποιήσεις των δεδομένων και ρυθμούς 14.400 bps και άνω. Ο

κωδικοποιητής TCM χρησιμοποιεί συνελικτικό κώδικα για αυτόματη διόρθωση,

εισάγοντας πρόσθετη bit πληροφορίας σε ποσοστό από 4 - 30 % του συνόλου των

μεταδιδόμενων bit.

Ακολουθεί το σχηματικό διάγραμμα ενός πομπού Trellis, που με ομαδοποίηση 6

bit  και bit rate 14.400 bps (2.400 baud).
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Ο κωδικοποιητής TCM παρεμβάλεται μεταξύ του καταχωρητή δεδομένων και του

κυκλώματος απεικόνισης σημείων. Επιδρά στα δυο λιγότερο σημαντικά bit,

προσθέτοντας και ένα επιπλέον bit με αποτέλεσμα το πολικό διάγραμμα να έχει

27=128 σημεία (αντί 26=64 που θα απαιτούσε η απλή QAM). Ο δέκτης

εκμεταλλεύεται την πρόσθετη πληροφορία του εβδόμου bit προκειμένου να

διορθώνει σφάλματα λόγω θορύβου στο κανάλι μετάδοσης.

Είσοδος
Δεδομένων

Ζωνοπερατό
Φίλτρο

συν(ω0t)

X

Ψ

Κύκλωμα
Απεικόνισης
ΣημείωνΚωδικο

ποιητής
Trellis

ημ(ω0t)

TCM
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10. ΘΕΩΡΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργία ενός τηλεπικοινωνιακού

συστήματος είναι :

•  Ο περιορισμός στην υφιστάμενη ισχύ σήματος,

•  Το επίπεδο θορύβου, και

•  Περιορισμός ως προς το εύρος ζώνης.

Το "ιδανικό σύστημα" περιορίζεται μόνο από "την βασική φύση του φυσικού

σύμπαντος".

Θέματα όπως :

1. Η επίδοση του "ιδανικού συστήματος",

2. Ο τρόπος υλοποίησής του,

3. Η σύγκρισή του με ένα υπαρκτό σύστημα,

βρίσκουν απαντήσεις μέσα από την "Θεωρία της Πληροφορίας" του Shannon.

Ορισμός Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος : Μεταφέρει από τον πομπό προς τον

δέκτη, μια σειρά από μηνύματα, που επιλέγονται από ένα πεπερασμένο σύνολο

προκαθορισμένων μηνυμάτων. Ο δέκτης πρέπει να αναγνωρίζει τα μηνύματα σε

περιβάλλον θορύβου.

Θεωρήσατε τηλεπικοινωνιακό σύστημα με επιτρεπτά μηνύματα m1, m2, … mk ,

που εμφανίζονται με πιθανότητα p1, p2, … pk αντίστοιχα. Σημειώσατε ότι :

p1+ p2+ … + pk = 1.

Εφόσον ο πομπός επιλέγει για αποστολή το μήνυμα mk με πιθανότητα pk, και αυτό

αναγνωρίζεται σωστά στον δέκτη, η "πληροφορία" ή το "ποσό της μεταφερόμενης

πληροφορίας" ορίζεται ως:

Ιk ≡ log2(
kp

1 ).



ÔÅÉ  ÐÅÉÑÁÉÁ
Ó×ÏËÇ  ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÊÙÍ  ÅÖÁÑÌÏÃÙÍ  -  ÔÌÇÌÁ  Ç/Õ  ÓÕÓÔÇÌÁÔÙÍ

ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÅÓ - ×ñ. Âáóéëüðïõëïò (2000) 98

Bits και Binits

To Ιk είναι μέγεθος αδιάστατο, και ως μονάδα μέτρησης του έχει εκχωρηθεί το "bit".

‘Οταν, για παράδειγμα,  pk = 1/4 τότε  Ιk = 2 bit.

Εφόσον χρησιμοποιείται λογάριθμος με βάση το 10 η μονάδα μέτρησης είναι

γνωστή ως "decit" ή "Hartley".

Ο λογάριθμος με βάση 2 χρησιμοποιείται σε συστήματα PCM.

Για αποφυγή σύγχυσης τα ψηφία ενός διαδικού αριθμού θα αναφέρονται ως

"binary digits" ή "binit".

‘Οταν υφίστανται Μ ανεξάρτητα και με ίδια πιθανότητα επιλογής μηνύματα, η

πληροφορία που φέρεται από κάθε μήνυμα είναι :

Ι = log2( M ) =log2( 2N) = N bits.

’Οταν υφίσταται ένα μόνο πιθανό μήνυμα, τότε  pk =1 και Ι = 0.

Αντίθετα, όταν η πιθανότητα επιλογής ενός μηνύματος pk ≈ 0 τότε το ποσό της

πληροφορίας από την επιλογή του είναι Ι → +•.

‘Οταν αναγνωρίζονται δυο ανεξάρτητα μηνύματα mk και ml, το ποσό της μεταφερό-

μενης πληροφορίας είναι :

Ik,l = log2( 
lk p.p

1  ) =  log2(
kp

1 ) + log2(
lp

1 ) =  Ik + Il .

Μέση πληροφορία ή Εντροπία

Θεωρήσατε Μ διαφορετικά ανεξάρτητα μηνύματα m1, m2, … mM με πιθανότητα

επιλογής  p1, p2, … pM αντίστοιχα.

Σε μια μεγάλη σειρά από L μηνύματα θα περιλαμβάνονται :

p1.L από m1 , p2.L από m2 , ….. , pM.L από mM

Η συνολική μεταφερόμενη πληροφορία των L μηνυμάτων είναι :
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Ισυνολο= p1.L.log2(
1p

1 ) + p2.L.log2(
2p

1 ) + … +  pM.L.log2(
Mp

1 )

Η μέση πληροφορία ή εντροπία ορίζεται ως :

∑
=

=+++==
M

1k k
2k

M
2M

2
22

1
21

total )
p

1
(log.p)

p

1
(log.p...)

p

1
(log.p)

p

1
(log.p

L

I
H

Σημειώσατε ότι για ένα απλό μήνυμα, όπου pk = 1 και Ik = 0, ή για ένα απίθανο

μήνυμα pk = 0 και Ik = +•

0)
p

1
(log.p[limH 2

0p
==

→

Σε ένα δυαδικό σύστημα, υπάρχουν δυο πιθανά μηνύματα "1" ή  "0", με πιθανότη-

τα επιλογής p και (1-p). Η μέση πληροφορία ανά μήνυμα είναι :

}
p1

1
{log).p1(}

p

1
{log.pH 22 −

−+=

H

1

0               1/2                1               p

‘Ïôáí ôá äõï ìçíýìáôá Ý÷ïõí ôçí ßäéá

ðéèáíüôçôá åðéëïãÞò,

p = 1/2
ç åíôñïðßá

Ç = 0,5.log2(2) +  0,5.log2(2) = 1

Ç åíôñïðßá ìåãéóôïðïéåßôáé üôáí ôá ìçíýìáôá Ý÷ïõí ôçí ßäéá ðéèáíüôçôá

åðéëïãÞò.

∑=⇒=
M

1
2max Mlog.

M

1
H

M

1
p
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Ρυθμός Πληροφορίας

Θεωρήσατε πηγή πληροφορίας που παράγει r μηνύματα/s.

Ως ρυθμός πληροφορίας ορίζεται ο μέσος αριθμός των bit πληροφορίας ανά sec

R = r.H.

Θεωρήσατε σήμα με εύρος ζώνης Β Hz, να υφίσταται δειγματοληψία και κβαντο-

ποίηση σε τέσσερεις ανεξάρτητες στάθμες (δηλ. τέσσερα μηνύματα) Q1, Q2, Q3, Q4

με αντίστοιχες πιθανότητες επιλογής :

p1 = p4 = 1/8   και  p2 = p3 = 3/8

Η εντροπία είναι :

=+++== ∑
=

)8(log.
8

1
)

3

8
(log.

8

3
)

3

8
(log.

8

3
)8(log.

8

1
)

p

1
(log.pH 22

4

1i
22

i
2i  1,8 bit/μήνυμα

Ο ρυθμός πληροφορίας R είναι :

R = r . H = ( 2.B ) . ( 1,8 ) = 3,6.B bit/s

Κατά την μετατροπή σε PCM επιλέγεται κώδικας 2 binit προκειμένου να εκφράσει

τα τέσσερα μηνύματα.

Μήνυμα Πιθανότητα Διαδικός Κώδικας

  Q1       1/8      00

  Q2       3/8      01

  Q3       3/8      10

  Q4       1/8      11

Προκειμένου να εκπέμπονται 2Β μηνύματα/s και επειδή κάθε μήνυμα απαιτεί  2

binit, ο ρυθμός εκπομπής είναι 4.Β binit/s, ενώ ο ρυθμός πληροφορίας είναι  3,6

bit/s. ‘Αρα στην περίπτωση αυτή ο ρυθμός πληροφορίας είναι μικρότερος από τον

ρυθμό εκπομπής.

Ο ρυθμός πληροφορίας μπορεί να βελτιωθεί με χρήση κατάλληλης τεχνικής

κωδικοποίησης.
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Για Μ = 2Ν μηνύματα με ίδια πιθανότητα επιλογής ( p = 
M

1  ) η εντροπία είναι :

H = log2( M ) = N

και επομένως : 
N

H  = 1bit. Σε περίπτωση που τα μηνύματα δεν έχουν την ίδια

πιθανότητα επιλογής τότε  
N

H < 1bit.

Η κατάσταση βελτιώνεται με την επιλογή κωδίκων που δεν χρησιμοποιούν τον ίδιο

αριθμό binit ανά μήνυμα. ‘Οσο πιο πιθανή είναι η επιλογή ενός μηνύματος τόσο

λιγότερα binit  θα χρησιμοποιηθούν για την κωδικοποίησή του. Η βασική τεχνική

είναι γνωστή σαν αλγόριθμος Shannon - Faro.

Παράδειγμα :

Θεωρήσατε οκτώ πιθανά μηνύματα m1 έως m8. Κατατάσσοντας αυτά σε σειρά

αντίστροφη των πιθανοτήτων επιλογής τους έχουμε :

Μήνυμα Πιθανότητα I II III IV V

Αριθμός

bit/μήνυμα

m1 1/2 0 1

m2 1/8 1 0 0 3

m3 1/8 1 0 1 3

m4 1/16 1 1 0 0 4

m5 1/16 1 1 0 1 4

m6 1/16 1 1 1 0 4

m7 1/32 1 1 1 1 0 5

m8 1/32 1 1 1 1 1 5
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Η εντροπία :

∑
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Ο μέσος αριθμός των bit/μήνυμα είναι :
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 ‘Αρα κάθε binit μεταφέρει κατά μέσον όρο 1 bit πληροφορίας.

10.1 Τα Θεωρήματα του Shannon

Το θεώρημα του Shannon σχετικά με την χωρητικότητα του καναλιού

Θεώρημα:

‘Εστω πηγή Μ μηνυμάτων (Μ>>1)  ίδιας πιθανότητας επιλογής, που παράγει

πληροφορία σε ρυθμό R.

‘Εστω τηλεπικοινωνιακό κανάλι με χωρητικότητα C.

Εάν ισχύει :

R ≤ C,

τότε, απουσία θορύβου, υφίσταται τεχνική κωδικοποίησης, τέτοια ώστε, η έξοδος

της πηγής να μπορεί να σταλεί μέσα από το τηλεπικοινωνιακό κανάλι με ελάχιστη

πιθανότητα σφάλματος.

Το αντίστροφο θεώρημα γνωστό και σαν θεώρημα Hartley υποστηρίζει ότι :

Εάν ισχύει :

R > C,

τότε, απουσία θορύβου, δεν υφίσταται τεχνική κωδικοποίησης, τέτοια ώστε, η

έξοδος της πηγής να μπορεί να σταλεί μέσα από το τηλεπικοινωνιακό κανάλι και η

πιθανότητα σφάλματος πλησιάζει την μονάδα, για οποιονδήποτε συνδυασμό των

εκπεμπόμενων μηνυμάτων.
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Η χωρητικότητα ενός Gaussian Καναλιού

Θεώρημα Shannon-Hartley

Θεώρημα :

Η χωρητικότητα ενός καναλιού με την παρουσία λευκού, gaussian θορύβου

δίδεται από τον τύπο :

C = B . log2( 1 + S/N ) bit/s

όπου Β είναι το εύρος ζώνης του καναλιού,

S η ισχύς σήματος

Ν η συνολική ισχύς του θορύβου εντός του εύρους ζώνης του καναλιού 

   ( Ν = η.Β , όπου η /2 η πυκνότητα φασματικής ισχύος του θορύβου).

Παράδειγμα :

Φωνόσυχνο modem (B=3 kHz) λειτουργεί σε περιβάλλον θορύβου, με τιμή

σήματος ως προς θόρυβο SNR 35 dB. Υπολογίστε  τον ρυθμό μετάδοσης C.

C = 3000.log2(1+1035/10) = 34,822 kb/s

Παράδειγμα :

Φωνόσυχνο modem (B=3,8 kHz) λειτουργεί σε ταχύτητα 56 kb/s. Ποιό είναι το

απαιτούμενο περιβάλλον θορύβου στην τηλεφωνική γραμμή.

56 kb/s = 3,8 kHz . log2(1+10SNR/10)

SNR = 10.log2(256/3,8 – 1) = 44,36 dB.

Για δεδομένη ισχύ σήματος και με την παρουσία λευκού gaussian θορύβου η

χωρητικότητα του καναλιού γίνεται :

S
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Â.ç

S
1(log.

S

Â.ç
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Σημειώστε ότι καθώς το εύρος ζώνης B → +•
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ç
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.44,1elog.

ç
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με χρήση της ταυτότητας  x

1

x
)x1(lim +

+∞→
=log2e = 1,44

‘Αρα, ακόμη και αν το εύρος ζώνης είναι απεριόριστο, η χωρητικότητα του

καναλιού περιορίζεται από την παρουσία θορύβου.

Το θεώρημα Shannon-Hartley επισημαίνει ότι είναι δυνατό να θυσιάσουμε εύρος

ζώνης για λόγο σήματος ως προς θόρυβο και αντιστρόφως.
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